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Ceník za pečovatelské úkony platný od 1. 8. 2022 
 

Čas za poskytnutou péči je počítán v minutách.   

V souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, se výše úhrady za poskytnuté služby počítá 

dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činností u uživatele. Skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění 

činností v rámci jednoho setkání se skládá z času, který pracovník stráví poskytováním činností přímo u uživatele a času 

nezbytného k zajištění činností. Tento čas se počítá pouze jednou v rámci jednoho setkání. Čas nezbytný k zajištění činností 

zahrnuje čas přípravy pracovníka na setkání (např. příprava pomůcek, materiálu, studium dokumentace, čas strávený na cestě k 

uživateli apod.) 

Základní činnosti 

název úkonu 
základní sazba 

Po - Pá  

sazba 

víkend, svátek 
zahájeno dne 

četnost 

ve dni v týdnu 

základní sociální poradenství zdarma  
Úkon poskytován dle potřeby. 

čas nezbytný k zajištění činnosti  

(12 min 1 návštěva/setkání = 27,- Kč) 
135,-Kč/hod   

   

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních 

pomůcek 
135,-Kč/hod 135,-Kč/hod 

   

pomoc při prostorové orientaci, samostatném 

pohybu ve vnitřním prostoru 

135,-Kč/hod 135,-Kč/hod 
   

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 
135,-Kč/hod 135,-Kč/hod 

   

pomoc při úkonech osobní hygieny 
135,-Kč/hod 135,-Kč/hod 

   

pomoc při použití WC 
135,-Kč/hod 135,-Kč/hod 

   

pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
135,-Kč/hod 135,-Kč/hod 

   

příprava a podání jídla a pití 
135,-Kč/hod 135,-Kč/hod 

   

dovoz nebo donáška jídla 20,-Kč/úkon 20,-Kč/úkon 
   

cena oběda (dle místa odběru)      

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, 

sezónního úklidu, úklidu po malování 
135,-Kč/hod  

   

běžné nákupy a pochůzky 135,-Kč/hod 135,-Kč/hod 
   

běžný úklid a údržba domácnosti 135,-Kč/hod 135,-Kč/hod 
   

topení v kamnech včetně donášky a přípravy 

topiva, údržba topných zařízení 
135,-Kč/hod 135,-Kč/hod 

   

velký nákup, týdenní nákup, nákup ošacení a 

nezbytného vybavení domácnosti 
140,-Kč/úkon  

  
 

praní a žehlení prádla, případně jeho drobné 

úpravy 
80,-Kč/kg  

   

doprovázení osob k lékaři, na orgány veřejné 

moci a instituce poskytující veřejné služby a 

doprovázení zpět 

135,-Kč/hod  
   

 

                                       Doplňkové (fakultativní) činnosti 

 

název úkonu sazba   zahájeno dne 
četnost 

ve dni v týdnu 

převozy lidí, klientů - dopravy klientů  

- km dle vnitřního ceníku 
8 Kč/km   

   

převozy lidí, klientů - dopravy klientů - hodiny 135,-Kč/hod     

přeprava doprovodné osoby vozidlem CHZ        50,-Kč     

pedikúra provedená pedikérkou pro imobilní a 

částečně imobilní uživatele  
400,-Kč/úkon  

   



 
 

                                                                            ………………………………………………. 
                                                                                           podpis uživatele/ opatrovníka 

Vysvětlení obsahu jednotlivých položek ceníku 

základní sociální poradenství 
Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti 
s poskytováním sociálních služeb, při řešení nepříznivé finanční, majetkové, osobní a sociální situace. 

čas nezbytný k zajištění činnosti 
Skládá se z času přípravy pracovníka (příprava pomůcek, materiálu, studium dokumentace) a času 
stráveného na cestě ke klientovi. Tento čas se počítá pouze jednou v rámci jednoho setkání.  

pomoc při oblékání a svlékání 
včetně speciálních pomůcek 

Nachystání oblečení, oblékání a svlékání oděvu, přidržení oděvu při oblékání, zapínání a rozepínání 
knoflíků, háčků a zipů, obouvání a zavazování obuvi, nasazování a upínání protéz, kýlních pásů, 
nasazování ortéz, popř. výměna pleny. 

pomoc při prostorové orientaci, 
samostatném pohybu ve 
vnitřním prostoru 

Doprovod klienta po bytě, domě a nejbližším okolí domu formou přímého doprovodu (klient se 
pracovníka drží), nebo nepřímého doprovodu (pracovník pokyny směruje klienta, otevírá a zavírá 
dveře).  

pomoc při přesunu na lůžko 
nebo vozík 

Pomoc klientovi při přesunu na židli a zpět, z vozidla a do vozidla, ukládání na lůžko, změna polohy, 
vstávání či polohování na lůžku. 

pomoc při úkonech osobní 
hygieny 

Úkon zahrnuje napuštění vany, přípravu prostředí pro úkon, podporu klienta při vstupu a výstupu do 
vany/sprchového koutu, vypuštění vany. Výměna pleny a manipulace s inkontinenčními pomůckami, 
omytí žínkou celého těla. Úkon obsahuje péči o oči, uši a celkový vhled uživatele. 

pomoc při použití WC 

Pomoc při stažení kalhot a prádla, odstranění pleny nebo plenkových kalhot či vypuštění váčku na 
moč. Přidržení klienta při usedání na mísu, otření po vykonané potřebě, pomoc při vstávání, vložení 
pleny, nebo nasazení plenkových kalhotek, oblečení prádla a kalhot. U použití hygienického křesla 
vynesení, umytí a dezinfekce. 

pomoc při základní péči o vlasy 
a nehty 

Úkon obsahuje umytí, vysušení, ostříhání a učesání vlasů. Součástí úkonu je i oholení. Dále úkon 
obsahuje ostříhání a zapilování nehtů nástroji klienta. 

příprava a podání jídla a pití 

Úkon obsahuje pomoc s nachystáním nebo nachystání snídaně, svačiny, oběda, večeře 
z připravených surovin, nakrájení jídla na sousta, mletí stravy, ohřátí stravy na sporáku nebo v 
mikrovlnné troubě. Takto nachystané jídlo pečovatelka připraví ke konzumaci anebo klientovi podává 
do úst. Součástí úkonu je i připomenutí užívání léků.  

dovoz nebo donáška jídla Úkon obsahuje dovoz oběda v termojídlonosiči z veřejné jídelny v závislosti na bydlišti klienta. 

pomoc při zajištění velkého 
úklidu domácnosti, sezónního 
úklidu, úklidu po malování 

Služba provádí velký úklid sezónního charakteru, tj. úkony běžného úklidu rozšířený o mytí a leštění 
nábytku a dveří, mytí radiátorů, vysmýčení stěn a stropů, otření prachu na skříních, umytí 
osvětlovacích těles, úklid ve skříních, uklizení ve skříních kuchyňské linky a spížních skříních, omytí 
obkladů v kuchyni a na sociálních zařízeních, sundávání a věšení záclon a závěsů, mytí oken, úklid 
společných prostor. 

běžné nákupy a pochůzky 

Za běžný nákup je považován nákup základních potravin. Množství odpovídá jedné běžné nákupní 
tašce. Vyzvednutí receptu u lékaře, léků v lékárně nebo prodejně zdravotních potřeb, platby na poště 
a v bankách, vyřizování klientových záležitostí na úřadech. Posouzení jaké potraviny je potřeba 
nakoupit. 

běžný úklid a údržba 
domácnosti 

Služba zahrnuje tyto dílčí úkony – vysávání, zametání, vytírání na mokro, utírání prachu, vysávání 
čalouněného nábytku, vyklepání předložek, ometení pavučin, úklid prádla do skříně, umytí, utření a 
úklid nádobí, praní, žehlení, drobné úpravy osobního prádla v domácnosti klienta, péče o květiny, 
péče o lůžku a úklid lednice či mrazáku. Součástí úkonu je i větrání místnosti, manipulace se 
žaluziemi, třídění a odnos odpadu a donáška vody. K těmto činnostem se používá vybavení klienta. 

topení v kamnech včetně 
donášky a přípravy topiva, 
údržba topných zařízení 

Úkon zahrnuje donášku uhlí a dříví do bytu klienta, nikoli skládání uhlí a sekání dříví. Údržbou topných 
zařízení je myšlena základní očištění povrchu, vymetení a vynesení popela.  

velký nákup, týdenní nákup, 
nákup ošacení a nezbytného 
vybavení domácnosti 

Nákup nad rozsah běžného nákupu a nezbytného vybavení domácnosti.  Dále je nakupováno ošacení 
a předměty do domácnosti drobného charakteru, které pracovnice bez problémů unese. 

praní a žehlení prádla, případně 
jeho drobné úpravy 

Jedná se o úkon, kdy je osobní a ložní prádlo vypráno a vyžehleno v prostorách poskytovatele. Klient 
prádlo předává v tašce společně se soupisem obsahu a svým jménem. Prádlo je roztříděno podle 
druhu a každý druh je vložen do pračky zvlášť. V jedné náplni pračky je prádlo jen jednoho klienta. 

doprovázení osob k lékaři, na 
orgány veřejné moci a instituce 
poskytující veřejné služby a 
doprovázení zpět 

Doprovod k lékaři, na úřady, na nákupy, do provozoven veřejných služeb a zpět. Doprovod klienta na 
procházku. Doprovod do školy nebo školských zařízení.  

 

převozy lidí, klientů - dopravy 
klientů - dle vnitřního ceníku 

Jedná se o převoz osobním automobilem poskytovatele zpoplatněného dle aktuálního ceníku 
v závislosti na ujetých kilometrech. 

převozy lidí, klientů - dopravy 
klientů - hodiny 

Jedná se o čas, který pečovatel/ka vykazuje v souvislosti s převozem klienta a řídí vozidlo (nepracuje 
jako pečovatel/ka, ale jako řidič) 

pedikúra pro imobilní a 
částečně imobilní uživatele 

Koupel nohou s přísadami koupelové soli, odstranění zrohovatělé vrstvy kůže a ošetření kuřích ok. 
Ostříhání a pilování nehtů, promazání nohou. 


