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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
Popis základních činností Platná úhrada 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

1. pomoc a podpora při podávání jídla pití 128 Kč/1 hodina 

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně spe- 

   ciálních pomůcek 
128 Kč/1 hodina  

3. pomoc při prostorové orientaci, samostat- 

   ném pohybu ve vnitřním prostoru 
128 Kč/1 hodina 

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 128 Kč/1 hodina 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní  

   hygienu 

1.1. pomoc při úkonech osobní hygieny    

     v domácnosti klienta 
128 Kč/1 hodina 

1.2. pomoc při úkonech osobní hygieny ve    

     středisku osobní hygieny 
130 Kč/1 hodina 

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 128 Kč/1 hodina 

3. pomoc při použití WC 128 Kč/1 hodina 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

1. zajištění stravy – oběd 64,- Kč 

2.1. dovoz nebo donáška oběda  

     – do domácností mimo DPS 
25,- Kč/úkon 

2.2. dovoz nebo donáška oběda  

     – ke stolům v jídelně v DPS 
5,- Kč/úkon 

2.3. donáška oběda do domácností v DPS 10,- Kč/úkon 

3. pomoc při přípravě jídla a pití 128 Kč/1 hodina 

4. příprava a podání jídla a pití 128 Kč/1 hodina 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 

1. běžný úklid a údržba domácnosti 128 Kč/1 hodina 

2. údržba domácích spotřebičů 128 Kč/1 hodina 

3. pomoc při zajištění velkého úklidu domác- 

   nosti, např. sezónního úklidu, úklidu po  

   malování 

128 Kč/1 hodina 

4. donáška vody 128 Kč/1 hodina 

5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy  

   topiva, údržba topných zařízení 
128 Kč/1 hodina 

6. běžné nákupy a pochůzky 128 Kč/1 hodina 

7. velký nákup – například týdenní nákup,  

   nákup ošacení a nezbytného vybavení domác-  

   nosti 

115,- Kč/nákup 

8. praní a žehlení ložního prádla, popř.    

   drobné opravy (minimálně 1kg prádla na   

   prací program) 

70,- Kč/kg 

9. praní a žehlení osobního prádla  

   (minimálně 1kg prádla na prací program) 
70,- Kč/kg 

10. žehlení nebo praní ložního a osobního   

    prádla 
35- Kč/kg 
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e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

1. doprovázení dětí do školy, k lékaři a zpět 128 Kč/1 hodina 

2. doprovázení dospělých do školy, zaměst- 

   nání, k lékaři, na orgány veřejné moci  

   a instituce poskytující veřejné služby  

   a zpět 

128 Kč/1 hodina 

Minimální účtovaná doba za jeden úkon činí 5 minut a dále se 

počítá každých započatých 5 minut péče. 

Například: Trvá-li poskytování úkonu 7 minut, účtuje se 10 

minut.  

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI K PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ 

Popis fakultativních činností Platná úhrada 

Dohled pečovatelky – tj. uživatelem vyžádaná 

přítomnost pečovatelky mimo dobu poskytování 

jiného úkonu pečovatelské služby. 

130 Kč/1 hodina 

Doprava osoby a jejich věcí vozem organizace 

z jednoho místa na druhé mimo město 
10,- Kč/km 

Doprava osoby a jejich věcí vozem organizace 

z jednoho místa na druhé ve městě  

a v městských částech 

25,- Kč/1 cesta  

Telefonní hovory do veřejných sítí (mimo 

zahraničí) 
2,- Kč/minuta  

Digitální černobílý tisk 1,- Kč/strana A4 

Půjčování kompenzačních pomůcek  

Polohovací lůžko 500,- Kč/měsíc 

Hrazda k lůžku 150,- Kč/měsíc 

Invalidní vozík mechanický 400,- Kč/měsíc 

Křeslo klozetové – nepojízdné 150,- Kč/měsíc 

Křeslo klozetové – pojízdné  400,-Kč/měsíc 

Chodítko pojízdné 350,- Kč/měsíc 

Chodítko 250,- Kč/měsíc 

Francouzské hole 25,- Kč/měsíc 

Rehabilitace – bez indikace lékaře  

Masážní křeslo – 20 minut 50,- Kč/úkon 

Individuální relaxační cvičení 20 minut 70,- Kč/úkon 

U úkonů měřených na čas je minimální účtovaná doba za jeden 

úkon 5 minut a dále se počítá každých započatých 5 minut péče. 

Například: Trvá-li poskytování úkonu 7 minut, účtuje se 10 

minut.  

Úhrada zapůjčené kompenzační pomůcky se poměrně krátí dobou 

zapůjčení pomůcky (např. polohovací lůžko cena 500,- Kč/měsíc, 

za 15 dní to je 250,- Kč). 

 


