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CENÍK ÚKONŮ 

pečovatelské služby 
Odborné učiliště Chroustovice 

platný od 1. 1. 2017 
 

stanovený v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a             
s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění. 

 
                                                                                
ZÁKLADNÍ ÚKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
 

CENA 

Základní sociální poradenství zdarma 

  

I. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

pomoc a podpora při podávání jídla a pití  78 Kč/hod 

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 78 Kč/hod 

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  
78 Kč/hod 

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  

  

II. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu 

 

pomoc při úkonech osobní hygieny (koupel, sprchování nebo mytí těla na 
lůžku i mimo něj)  

 
100 Kč/hod 

pomoc při základní péči o vlasy a nehty (mytí vlasů, prosušení, čištění 
nehtů) 

 
100 Kč/hod 

pomoc při použití WC 100 Kč/hod 

  

III. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 
dietního stravování – cena oběda 

dle výběru 
dodavatele 

dovoz nebo donáška oběda  10 Kč/úkon 

pomoc při přípravě jídla a pití (včetně umytí jídlonosičů) 78 Kč/hod 

příprava a podání jídla a pití  

  

IV. Pomoc při zajištění chodu domácnosti  

běžný úklid a údržba domácnosti  78 Kč/hod 

údržba domácích spotřebičů  

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezónní úklid, úklid 
po malování) 

78 Kč/hod 

donáška vody 78 Kč/hod 

topení v kamnech, včetně donášky a přípravy paliva, údržba top. zařízení 78 Kč/hod 

běžný nákup (do 5 kg) a pochůzka v místě bydliště klienta  78 Kč/hod 

velký nákup (týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, 
nákup těžší než 5 kg)  

 
100 Kč/úkon 

praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy (včetně odvozu a 
dovozu prádla a drobných úprav) - prací prostředek, aviváž a škrob dodá 
klient 

 
 50 Kč/1 kg  

praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy (včetně odvozu 50 Kč/1 kg 
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a dovozu prádla a drobných úprav) - prací prostředek, aviváž a škrob 
dodá klient 

samostatné praní (bez žehlení) 30 Kč/1 kg 

samostatné žehlení (v provozních prostorách PS) 
je-li žehlení prováděno v domácnosti v rámci běžného úklidu je účtováno 
dle skutečně spotřebovaného času 

20 Kč/1 kg 

  

V. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět  
78 Kč/hod 

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, 
na orgány veřejné moci (úřady) a na další instituce poskytující veřejné 
služby a doprovázení zpět 

78 Kč/hod 

  

Základní činnosti jsou poskytovány ZDARMA osobě, která prokáže, že je: 
- účastník odboje (držitel osvědčení dle zákona č. 255/1946 Sb. 
- účastník rehabilitace (dle zákona č. 119/1990 Sb. nebo zákona č. 

82/1968 Sb. 
- osoba, která byla zařazena v táboře nucených prací (§17 zákon č. 

87/1991 Sb.)  
- pozůstalým manželem/(-kou) po výše uvedených osobách starším 

70let. 

 

  

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI  

dohled nad dospělým občanem 78 Kč/hod 

doprava klienta   7 Kč/1 km 

pomoc při vyhledávání na internetu 78 Kč/hod 

pomoc při vyplňování tiskopisů, formulářů, žádostí, psaní dopisů 
 

78 Kč/hod 

pomoc při využití telefonu 
 

78 Kč/hod 

kopírování   černobílé 
 

2 Kč/1 list A4 
 

kopírování   barevné 
 

4 Kč/1 list 

pronájem jídlonosičů  30 Kč/měsíc 

pomoc v oblasti péče o zdraví (přivolání pomoci, opatření pro zajištění 
bezpečí v souvislosti se zdravotním stavem např. prevence pádu, zajištění 
návštěvy u lékaře, pomoc při dodržování léčebného režimu, základní 
poradenství v oblasti zdravé výživy) 

78 Kč/hod 

zapůjčení kompenzační pomůcky (polohovací lůžko - 90 Kč/měsíc, 
toaletní židle – 18 Kč/měsíc, invalidní vozík – 13 Kč/měsíc, chodítko – 11 
Kč/měsíc, elektrokolo – 20 Kč/hod) 

dle druhu 
pomůcky 

  

DALŠÍ OBLASTI SOUVISEJÍCÍ SE SOCIÁLNÍ SITUACÍ OSOBY, VE 
KTERÝCH POMÁHÁ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 

 

finanční a majetková oblast – pomoc při hospodaření s financemi, při 
provádění úhrad spojených s bydlením, řešení exekucí a dluhové situace, 
uzavírání smluv, nakládání s majetkem, uplatnění nároku na sociální 
dávky 

zdarma 

zajištění základních dokladů (občanský průkaz, rodný list, průkaz 
zdravotní pojišťovny, průkaz osoby se zdravotním pojištěním 

zdarma 

pomoc při komunikaci např. při zajištění pomůcek pro alternativní zdarma 
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komunikaci, pomocí kterých lze vyjádřit potřeby a navázat kontakt 

pomoc při zajištění seberealizace (oblast vzdělávání, pracovního 
uplatnění, oblíbené činnosti) 

zdarma 

zapojování přirozených zdrojů pomoci zdarma 

pomoc při zajištění bezpečnosti a ochraně práv (pomoc v případě 
zneužívání, domácího násilí, uplatnění politických práv apod.) 

zdarma 

podpora rodičovských kompetencí – pomoc při zajištění péče o děti (v 
oblasti plnění školních povinností - doučování, předcházení rizikům 
v souvislosti se zdravotním stavem dítěte apod.)  

zdarma 

 

 
Poskytovatel je dále schopen zprostředkovat i jiné veřejně dostupné služby, 
například: kadeřnické služby, masáže, pedikúru, právní služby apod. dle 
individuálních potřeb uživatele. 
 
 
V Chroustovicích dne 1. 1. 2017 


