
Ceník úkonů pečovatelské služby 
 

 
 

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby  
podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách  

 

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1.  pomoc a podpora při podávání jídla a pití      80 Kč/hod. 

2.  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek    80 Kč/hod. 

3.  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  80 Kč/hod. 

4.  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík       80 Kč/hod. 

 

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

1.  pomoc při úkonech osobní hygieny       80 Kč/hod. 

2.  pomoc při základní péči o vlasy a nehty       80 Kč/hod. 

3.  pomoc při použití WC         80 Kč/hod. 

 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

1.  zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální  

     výživy a potřebám dietního stravování – poskytnutí oběda    47 Kč/oběd 

2.  dovoz nebo donáška jídla 

- dovoz oběda ve všední dny       12 Kč 

- dovoz oběda v sobotu, neděli a ve svátcích     15 Kč 

- dovoz oběda ve všední dny mimo obec      14 Kč 

- dovoz oběda v sobotu, neděli a ve svátcích mimo obec    16 Kč 

3.  pomoc při přípravě jídla a pití        80 Kč/hod. 

4.  příprava a podání jídla a pití; tato základní činnost může  

     být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4     80 Kč/hod. 

 

pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

1.  běžný úklid a údržba domácnosti        80 Kč/hod. 

2.  údržba domácích spotřebičů        80 Kč/hod. 

3.  pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například    

     sezonního úklidu, úklidu po malování       80 Kč/hod. 



4.  donáška vody          80 Kč/hod. 

5.  topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení  80 Kč/hod. 

6.  běžné nákupy a pochůzky         80 Kč/hod. 

7.  velký nákup, například týdenní nákup,  

     nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti              100 Kč/hod. 

8.  praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy    50 Kč/kg 

9.  praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy    50 Kč/kg 

 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1.  doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět  80 Kč/hod. 

2.  doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři,  

     na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 80 Kč/hod. 

 

 

Jiné hrazené úkony pečovatelské služby  
 

  1. zástřih vlasů          40 Kč/úkon 

  2. dohled nad dospělým občanem od 6:00 – 19 hod.     40 Kč/hod. 

  3. noční služba od 19:00 hod. do 6:00 hod. – s prováděním jedn. ošetřov. úkonů           100 Kč/úkon 

  4. mytí společných prostor         80 Kč/hod. 

  5. dovoz klienta do SOH         10 Kč/úkon 

  6. odklízení sněhu          80 Kč/hod. 

  7. ošetření a venčení psa                  100 Kč/hod. 

8. masáže: 

  Masáž v domácnosti - docházka        20 Kč 

  Masáž klasická v SOH – celá záda         70 Kč 

          -  bederní páteř       50 Kč 

                                -  krční páteř       50 Kč 

          -  1 ruka          25 Kč 

          -  1 noha         30 Kč 

  Masáž celého těla                              105 Kč 

  Masáž rehabilitačním přístrojem               30 Kč 

  Nahřívání - termosáčky - 15 min                    15 Kč 

  Magnetoterapie                        15 Kč 

  Masáž vodou, trysky, perlička - zábal                   65 Kč 

  Perličková koupel nohou                     30 Kč 



  Bioptronová lampa – 1 impuls                       4 Kč 

  Rotoped   - 5 min                         5 Kč 

  Chůze      - 15 min             15 Kč 

  Stepper    - 5 min                                 5 Kč 

  Posilovací lavice  - 15 min                     15 Kč 

  Cvičení ½ hodiny          25 Kč 

  Prádlo pro účel masáže                     10 Kč 

  Prádlo pro účel koupele                    20 Kč 

9. pedikúra:  

 Pedikúra v domácnosti – docházka        20 Kč 

 Pedikúra v SOH              - mokrá         65 Kč 

         - suchá         85 Kč 

 

 Prádlo pro účel pedikúry         10 Kč 

 

10. Doprava klienta do místa určení                                                                                    10 Kč/km 

11. Zapůjčení polohovacího lůžka        10 Kč/den 
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