
   
 

Platnost ceníku od 1. 9. 2019 

Ceník služeb poskytovaných Charitní pečovatelskou službou 

Ceny služeb jsou určeny vyhláškou 505/ 2006 Sb., v aktuálním znění a zákonem č. 108/2006 Sb., v aktuálním znění. 
 
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby jsou zajišťovány v rozsahu těchto úkonů: 
 

      Popis úkonů  Cena 

A:  Zavedení služby                                       

 1.  Smlouva    - 

 2.  Plánování služby, sociální šetření  - 

 
 

  

B:  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu   

 1.  Pomoc a podpora při podávání jídla a pití   130,- Kč/ hod 

 2.  Pomoc při oblékání, svlékání, včetně speciálních pomůcek  130,- Kč/ hod 

 3.  Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 
prostoru 

 130,- Kč/ hod 

 4.  Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  130- Kč/ hod 

   

C:  Pomoc při osobní hygieně   

 1.  Pomoc při úkonech osobní hygieny  130,- Kč/ hod 

 2.  Pomoc při použití WC  130,- Kč/ hod 

 3.  Pomoc při základní péči o vlasy a nehty  130,- Kč/ hod 

   

D:  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy   

 1.  Dovoz nebo donáška jídla  30,- Kč/ úkon 

 2.  Pomoc při přípravě jídla a pití  130,- Kč/ hod 

 3.  Příprava a podání jídla a pití  130,- Kč/ hod 

   



   
 

 
 

  

E:  Pomoc při zajištění chodu domácnosti   

 1.  Běžný úklid a údržba domácnosti  130,- Kč/ hod 

 2.  Údržba domácích spotřebičů  130,- Kč/ hod 

 3.  Pomoc při zajištění velkého úklidu (sezónní úklid, úklid po malování)  130,- Kč/ hod 

 4.  Běžné nákupy (do 5 kg) a pochůzky  130,- Kč/ hod 

 5.  Velký nákup (do 15 kg), nákup ošacení a nezbytného vybavení   
      domácnosti 

   115,- Kč/ úkon 

 6.  Praní a žehlení osobního a ložního prádla a jeho drobné opravy  70,- Kč/ kg 

   

F:  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   

 1.  Doprovod dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět  130,- Kč/ hod 

 2.  Doprovod dospělých do zaměstnání, školy, k lékaři a na orgány            
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět 

 130,- Kč/ hod 

   

 
Na pokrytí nákladů za pečovatelskou službu je určen příspěvek na péči. 
 
Nejkratší poskytovaný čas péče je 30 minut. Do času výkonu je započítáván čas nezbytný k jejich zajištění. Pokud poskytování služeb netrvá 
celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí (zaokrouhleno na započaté deseti minuty).  
 
Pokud uživatel hodlá odříci službu, musí tak učinit nejpozději v průběhu dopoledne předchozího dne, jinak platí celou částku dle 
sjednaného rozsahu. Výjimkou je situace náhlého zhoršení zdravotního stavu. 
 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby 
 
 
 
 
V Brně dne…………………………………………………podpis uživatele:………………………………………………..                                                                                


