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CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

VYHLÁŠKOVÉ  ČINNOSTI 

Platný od 1.7.2022 

Přehled základních 

činností 

Obsah základních činností Výše 

úhrady 

 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 
pomoc  podpora při 

podávání jídla a pití 

Pomoc a podpora při přípravě ke stolování; 

- nakrájení stravy na sousta, mletí stravy, 

- ohřátí stravy na sporáku nebo v mikrovlné troubě 

- otevření jídlonosiče, přendání jídla z jídlonosiče na talíř 

- otevření nebo uzavření uzávěrů nápojů apod. 

- příprava nápoje, nalití nápoje do hrnečku nebo do sklenice 

- úprava stravy podle přání uživatele 

- donesení jídla na stůl nebo k lůžku 

- podání jídla a pití přímo do úst 

 

135,- 

Kč/hod 

pomoc při oblékání a 

svlékání včetně 

speciálních pomůcek 

Úkon zahrnuje: 

- nachystání oblečení nebo výběr oblečení ve spolupráci 

s uživatelem 

- oblékání a svlékání (z nočního do denního a naopak, oblékání 

při pomoci u hygieny) 

- přidržení oděvu při oblékání 

- zapínání a rozepínání knoflíků, zipů, háčků 

- obouvání a zavazování obuvi 

- pomoc  při  používání kompenzačních pomůcek, ortézy, korzet, 

kýlní pás, bandáž končetin jako prevence trombóz …)  

 

      135,- 

Kč/hod 

pomoc při prostorové 

orientaci, samostatném 

pohybu ve vnitřním 

prostoru 

- přímý doprovod – uživatel se přidržuje pracovníka a je veden 

- nepřímý doprovod – pracovník směřuje uživatele svými 

pokyny, otvírání a zavírání dveří, upozorňování na překážky, 

odklízení překážky v pohybu 

Patří zde „DOHLED NAD DOSPĚLOU OSOBOU“ 

Jedná se o časový úsek, ve kterém je pečovatelka v kontaktu 

s uživatelem a zároveň neprovádí žádnou ze základních činností.  

V tomto časovém úseku se plně věnuje uživateli.  

 

 

135,-

Kč/hod 
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V případě, že by dohled byl dlouhodobého a pravidelného 

charakteru, nabídneme uživateli jiný druh služby.  

pomoc při přesunu  

lůžko nebo vozík 

- přesun uživatele z postele na invalidní vozík, na toaletní židli… 

a zpět 

- u částečně mobilního uživatele – pomoc při zvedání, přistavení 

vozíku, přidržení při přesedání na vozík  

- u plně imobilního uživatele- přesun pomocí zvedáku – nutná 

pomoc další osoby, spolupráce s rodinou vždy! 

- zajištění změny polohy uživatele  

  

 

        

135,- 

Kč/hod 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
pomoc při úkonech 

osobní hygieny 

Hygiena probíhá v domácím prostředí uživatele, za pomocí jeho 

vlastních hygienických pomůcek. Jedná se oběžné úkony osobní 

hygieny = mytí rukou, obličeje, hrudníku, česání vlasů, čištění zubů 

či zubní protézy a péče o dutinu ústní.  

Úkon zahrnuje: 

- napuštění vany, zajištění protiskluzové podložky, sedačky do 

vany 

- podpora uživatele při přesunu do vany nebo při vstupu a 

výstupu ze sprchového koutu 

- vypuštění vany 

- pomoc při opláchnutí a osušení uživatele 

- osušení a promazání celého těla 

- výměna inko-pomůcek pomůcek 

- vypuštění vany, úklid koupelny po koupání, úklid pomůcek 

 

 

    

 

 

135,- 

Kč/hod 

pomoc při základní péči 

o vlasy a nehty 

Jedná se o samostatný úkon bez celkové hygieny – VŽDY 

s prostředky uživatele (fén, holící strojek…) 

Péče o vlasy zahrnuje: 

-  umytí, vysušení a učesání vlasů za použití hřebenu a fénu 

uživatele 

- natáčení, kulmování vlasů 

- holení vousů 

- Zprostředkováváme objednání odborníka, případně můžeme 

uživatele doprovodit ke kadeřnici. 

Péče o nehty: 

- příprava pomůcek, střihání a pilování nehtů, úklid pomůcek 

- stříháme pouze nehty na rukou 

- používáme nůžky uživatele 

NEPROVÁDÍME náročné zkracování nehtů- nehty na 

zkroucených prstech, nehty zatvrdlé, zarostlé, zrohovatělé, špatně 

 

 

 

 

 

135,- 

Kč/hod 
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dostupné, a neprovádíme zastřihávání bolestivých zarudlých míst  

NESTŘÍHÁME nehty na nohou, zprostředkováváme pedikérku 

do domácího prostředí. 

Hrozíli-li infekce z důvodu zdravotních diagnóz nebo 

špatného stavu nehtů nebo nehtových lůžek je uživateli vždy 

zprostředkována odborná manikúra nebo pedikúra.  

pomoc při použití WC Úkon zahrnuje: 

- pomoc při použití WC, ať již pevného nebo toaletního křesla 

- manipulace s oděvem – svlékání, oblékání, výměna prádla 

- pomoc při vstupu nebo přesunu na WC 

- hygiena spojená s vyprazdňováním (umývání rukou …) 

- očista WC po použití 

- podání a odnesení podložní mísy 

- vylití pokojového WC 

- vypuštění sběrného sáčku permanentního močového katetru 

 

 

     135,- 

Kč/hod 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 
 

Zajištění stravy  Teplou stravu zajišťujeme od externího dodavatele pro obce Krnov 

a Osoblažsko.  

Zajišťujeme teplou stravu pouze v pracovní dny. Nelze objednávat 

poloviční porce, dietní stravování nezajišťujeme. 

   

 

95,- 

Kč/oběd 

dovoz nebo donáška Dovoz obědu je součástí činnosti pečovatelské služby. Osobní 

kontakt uživatele a pečovatelky je při předání obědu nezbytný a je 

provázán i se sociálním kontaktem.  

Úkon zahrnuje: 

- převzetí oběda u dodavatele 

- manipulaci s jídlonosiči – nakládání, vykládání; 

- přihlášky a odhlášky obědů u dodavatele; 

- evidence obědů, kopírování jídelníčků 

- dezinfekce nosičů 

Rozvoz probíhá pouze v pracovní dny od 10.00 – 13.30 hodin. 

Rozvoz neprobíhá o víkendech, ve státní svátky, vánoční svátky, 

pouť charit,  školení zaměstnanců. 

Čas dovozu oběda je závislý na lokalitě bydliště a aktuální dopravní 

situaci.  

 

 

   

 

 

 

 

 

40,-  

Kč/úkon 
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pomoc při přípravě jídla 

a pití 

Jedná se ovaření nebo dovaření polotovarů, ne o ohřev z vlastních 

surovin uživatele za použití jeho nádobí a zařízení. 

 

135,- 

Kč/hod 

příprava a podání jídla 

a pití 

 

Použijí se vlastní suroviny uživatele, jedná se pouze o ohřev. 135,- 

Kč/hod 

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 
běžný úklid a údržba 

domácnosti 

Úkon je prováděn zásadně pouze v nezbytném životním prostoru 

uživatele, v rozsahu odpovídajícímu standardnímu úklidu a za 

použití úklidových prostředků uživatele. Provádí se pouze 

v pracovní dny.  

Úkon zahrnuje: 

- zametání, vytírání podlahy, lux, vyklepávání předložek 

- utírání prachu, ometání pavučin 

- úklid WC a koupelny 

- odnesení nádobí ze stolu, umytí a utření nádobí, otření sporáku 

- vynesení odpadu, likvidace inko-pomůcky 

- převlečení lůžka 

- zapnutí pračky, věšení prádla, žehlení prádla 

- údržba domácích spotřebičů, které  musí být bezpečné; pokud 

pečovatelka uzná závadnost spotřebičů, může odmítnout 

s těmito spotřebiči manipulovat. Požadujeme po uživateli 

revizi přístroje nebo doporučujeme zakoupit nový.  

 

 

135,- 

Kč/hod 

pomoc při zajištění 

velkého úklidu 

Úkon znamená buď samotný úklid, anebo zajištění úklidu - 

zprostředkování úklidové firmy. O způsobu provedení rozhoduje 

vedoucí CHPS.   

 

 

 

135,- 

Kč/hod 

 

donáška vody - donáška vody od zdroje, není-li zdroj vody v bytě 

- donáška balené vody – max. 1 balení 

 

 

135,- 

Kč/hod 

topení v kamenech 

včetně donášky a 

přípravy topiva, údržba 

topných zařízení 

Úkon zahrnuje donášku uhlí a dříví do bytu uživatele, nikoli 

skládání uhlí  a sekání dříví 

Úklid okolo kamen je účtován jako „běžný úklid“ 

Úkon zahrnuje: 

- příprava dříví na zátop 

- donesení uhlí a dříví do bytu 

- zatopení v kamnech 

- vynesení popela 

 

 

 

135,- 

Kč/hod 
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běžné nákupy a 

pochůzky 

Nákupy: nákup potravin a předmětů denní potřeby, hmotnost 

nepřesáhne 3kg a časový limit činí 30 minut 

Do celkové doby se počítá: 

Převzetí soupisu a finanční hotovosti, cesta do obchodu, doba 

nákupu, cesta k uživateli, předání nákupu a vyúčtování. Pokud 

uživatel nezvládne sepsat požadovaný nákup, pečovatelka pomůže.   

pochůzky: vyzvednutí léků na e-recept, platby na poště, úřady. 

Pracovníci nejsou oprávnění disponovat platební kartou. 

 

135,- 

Kč/hod 

velký nákup: Jedná se týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení 

domácnosti.  

140,-

Kč/úkon 

praní osobního a 

ložního prádla 

Úkon znamená praní prádla uživatele v sídle poskytovatele, použití 

prášku na praní, popř. škrobu nebo aviváže. Úkon zahrnuje použití 

pračky, roztřídění prádla, vložení do pračky, pověšení prádla, sběr 

suchého prádla.  

  

 

žehlení osobního a 

ložního prádla  

Úkon zahrnuje žehlení a skládání prádla v sídle poskytovatele za 

použití žehličky poskytovatele.  

Žehlíme prádlo, které jsme vyprali. 

Vyžehlené prádlo odvezeme uživateli.  

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
Doprovod uživatele  Jedná se o doprovázení do různých veřejných nebo jiných institucí 

(lékař, instituce poskytující veřejné služby, úřady, nákupy, 

kadeřnice…) doprovod tam a zpět.  Úkon je nutno domluvit 

s dostatečným časovým předstihem – minimálně týden dopředu. 

Doprovod pěšky, taxi, nikoliv služebním automobilem.  

Úkon zahrnuje také činnosti zahrnující zprostředkování kontaktu 

s rodinou, přáteli…. 

Např. pečovatelka  

- vytočí požadované telefonní číslo z telefonu uživatele; 

-  přečte SMS zprávu 

- pomůže se sepsáním dopisu 

- pomůže objednat léky u lékaře 

 

 

 

   135,- 

Kč/ hod 
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Základní sociální poradenství je poskytováno bezplatně. 

 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. 

 

 

Vytvořila: 16.5.2022, Bc. Miroslava Ivanovová, sociální pracovnice 

Schválila: Bc. Monika Dudová, ředitelka Charity Krnov 
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