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CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
 

platný od 1.7.2022 

 
 

 Základní činnosti  
 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

Pomoc a podpora při podání jídla a pití 135,-- Kč/ hodina 

Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek 135,-- Kč/ hodina 

Pomoc při prost. orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 135,-- Kč/ hodina 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135,-- Kč/ hodina 

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

Pomoc při úkonech osobní hygieny  135,-- Kč/ hodina 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty  135,-- Kč/ hodina 

Pomoc při použití WC 135,-- Kč/ hodina 

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy   

Zajištění stravy (cenu stanovuje dodavatel KOS   95,-- Kč/ úkon 

Dovoz nebo donáška oběda                                                                                                               40,-- Kč/ úkon 

Pomoc při přípravě jídla a pití 135,-- Kč/ hodina 

Příprava a podání jídla a pití 135,-- Kč/ hodina 

 d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti   

Běžný úklid a údržba domácnosti 135,-- Kč/ hodina 

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti   135,-- Kč/ hodina 

Donáška vody  135,-- Kč/ hodina 

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba top. zař.  135,-- Kč/ hodina 

Běžné nákupy a pochůzky 135,-- Kč/ hodina 

Velký nákup  140,-- Kč/ úkon 

Praní osobního a ložního prádla   80,-- Kč/  1 kg 

Žehlení osobního a ložního prádla      80,--  Kč/ 1 kg 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   

Doprovod uživatele   135,-- Kč/ hodina 

Fakultativní činnosti 

Zapůjčení termojídlonosiče (2 kusy)    30,-- Kč/ měsíc 

Zapůjčení mobilní koupací vany   50,-- Kč /úkon 

Jednoduché ošetřovatelské úkony   50,-- Kč/ 15 min. 

Aktivizace, nácvik soběstačnosti  100,-- Kč/ 30 min. 

 

 

 

Schválila: 

Bc. Monika Dudová 

Ředitelka Charity Krnov 
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 Ceník  je v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., v platném znění. 

 

 Fakultativní činnosti lze poskytnout pouze jako doplněk základních činností, nikoliv 

jako jediný požadovaný úkon. Výše úhrady za tyto činnosti může být stanovena 

až do výše skutečně vynaložených nákladů. 

 

 Pokud je výše úhrady za činnost stanovena hodinově, je účtováno vždy podle 

skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činnosti. Pokud poskytování 

činnosti netrvá celou hodinu, výše úhrady se úměrně krátí. Minimální vykazovaná 

doba návštěvy je 15 minut, dále se zaokrouhluje na 5 minut směrem nahoru.  

 

 „Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu“ a „Pomoc při osobní 

hygieně“ – pokud úkon provádí více pracovníků z důvodu, že jeden pracovník úkon 

nezvládne, je úhrada stanovena za skutečně spotřebovaný čas bez ohledu na počet 

pracovníků (jako by jej prováděl jeden pracovník). 

 

 „Pomoc při zajištění chodu domácnosti“ - pokud úkon provádí více pracovníků 

z důvodu, že jeden pracovník úkon nezvládne, je úhrada stanovena za skutečně 

spotřebovaný čas všech pracovníků, který úkon provedli.  

 

Časový rozsah služby: 

 Pondělí – pátek, od 7 do 20 hod. poskytujeme: pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu 

domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, fakultativní 

činnosti. 

 Víkendy a svátky, od 7 do 20 hod. poskytujeme: pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu. 

  

 Ceník je Přílohou Smlouvy o poskytování pečovatelské služby.  

 

 Podpisem Smlouvy uživatel stvrzuje, že byl seznámen s výší úhrad za poskytované 

služby.  

 

 Poskytovatel si vyhrazuje změny v tomto ceníku a uživatel podpisem Smlouvy s tímto 

souhlasí. 

Vysvětlivky: 

Pomoc při zajištění velkého úklidu – dvě možnosti (vždy dle kapacitních možností) 

- Úklid provedený Charitní pečovatelskou službou 

- Zprostředkování velkého úklidu přes úklidovou agenturu (neúčtujeme) 

 

 

 

  
 


