
               Ceník za poskytované úkony pečovatelské služby 
     (příloha ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby) 

 

      Platnost od:   
 

Název poskytovaného úkonu                cena 
 

Pomoc  při  zvládání  běžných  úkonů  péče  o  vlastní  osobu  a  při  osobní  hygieně 

pomoc při oblékání a svlékání, 130,- Kč hodina 

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  130,- Kč hodina 

pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu  130,- Kč hodina 
 

Pomoc  při  osobní  hygieně 

pomoc při úkonech osobní hygieny   130,- Kč hodina 

pomoc při základní péči o vlasy   130,- Kč hodina 

pomoc při použití WC    130,- Kč hodina 
 

Pomoc  při  zajištění  stravy  

pomoc při přípravě jídla a pití  130,- Kč hodina 

příprava a podání jídla a pití 130,- Kč hodina 

dovoz nebo donáška oběda 35,- Kč úkon 

běžný nákup – potraviny, drogerie                                                                                                     130,- Kč hodina 

velký nákup –  nákup ošacení, vybavení domácnosti 120,- Kč úkon 

donáška balené vody  (celé balení) 130,- Kč hodina 
 

Pomoc  při  zajištění  chodu  domácnosti  

úklid  a údržba domácnosti  130,- Kč hodina 

praní osobního a ložního prádla   (účtuje se obsah pračky) 40,- Kč 1 kg 

žehlení  osobního a ložního  prádla  40,- Kč 1 kg 

topení v kamnech, donáška topiva 130,- Kč hodina 
 

Zprostředkování  kontaktu  se  společenským  prostředím  a  ostatní  služby 

doprovod k lékaři, na úřady, instituce, na procházku 130,- Kč hodina 

pochůzky (bez uživatele) – k lékaři pro recepis, vyzvednutí 

léků, vyřizování na poště…. 

 

130,- Kč 
 

hodina 

sociální poradenství  zdarma 

⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 

 Fakultativní služby   pouze pro uživatele pečovatelské služby 

zapůjčení  termo-jídlonosiče   3,- Kč úkon 

přeprava služebním vozidlem (na úřad, na nákup…)      17,- Kč       1 km 

poskytnutí pracího prostředku (na 1 pračku) 15,- Kč úkon 

neoznámené zrušení plánovaného úkonu (marná návštěva) 15,- Kč úkon 
 

U hodinových tarifů se započítává skutečně spotřebovaný čas, u praní v pračce se započítává obsah 
pračky, u žehlení se prádlo váží, úkon je jednorázová sazba. 

                          Ing. Petr Follner           

                ředitel 

1. 1. 2023  
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