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Ceník - úhrady za poskytování pečovatelské služby 
 

Název úkonu Úhrada za úkon 

A)   Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

A1) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,- Kč / 1 hod 

A2) Pomoc při oblékání a svlékání, včetně spec. pomůcek 135,- Kč / 1 hod 

A3) Pomoc při prostorové orientaci 135,- Kč / 1 hod 

A4) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135,- Kč / 1 hod 

B)  Pomoc při osobní hygieně    

B1) Pomoc při úkonech osobní hygieny 135,- Kč / 1 hod 

B2) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135,- Kč / 1 hod 

B3) Pomoc při použití WC 135,- Kč / 1 hod 

C)  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy   

C3) Pomoc při přípravě jídla a pití 135,- Kč / 1 hod 

C4) Příprava a podání jídla a pití 135,- Kč / 1 hod 

D)  Pomoc při zajištění chodu domácnosti   

D1) Běžný úklid a údržba domácnosti 135,- Kč / 1 hod 

D2) Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 135,- Kč / 1 hod 

D3) Donáška vody 135,- Kč / 1 hod 

D4) Topení v kamnech, donáška a příprava topiva 135,- Kč / 1 hod 

D5) Běžné nákupy a pochůzky 135,- Kč / 1 hod 

D6) Velký nákup, týdenní nákup                                    140,- Kč / úkon 

D7) Praní a žehlení prádla, drobné opravy                    80,-  Kč / 1 kg 

E)  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   

E1) Doprovázení např. k lékaři, na instituce a zpět 135,- Kč / 1 hod 
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Fakultativní, nadstandardní úkony Úhrada za úkon 

Podpora při dodržování léčebného režimu 250,- Kč / 1 hod 

Dovoz, odvoz uživatele  12,- Kč / 1 km 

Použití mobilní koupací vany 390,- Kč / 1 použití 

Úhrada za fakultativní úkony je stanovena na základě kalkulace skutečných nákladů na provedení úkonu. 

Úhrady jsou platné od 1. června 2022 dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a 
vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.  
Do účtovaného času služby je započítán i čas nezbytný na zajištění služby v sazbě základních úkonů.  

Třebíč 
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