
  

 

  

Charitní pečovatelská služba 

Karafiátova 12; 798 52 Konice; tel.: +420736250539 
 

Stanovení úhrad za úkony pečovatelské služby platný od 1. 8. 2022 
Úhrada za úkony pečovatelské služby je stanovena v návaznosti na ustanovení vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v posledním platném znění. Vyhláška 

obsahuje výčet základních činností při poskytování pečovatelské služby, rozsah úkonů a maximální výši úhrady 

za jejich poskytování. Ceník obsahuje také ceny fakultativních činností, které vyhláška nestanovuje. 

Kód Popis úkonů: Cena: 

01. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

0101 - pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,-Kč/ hod. 

0103 - pomoc při  oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135,-Kč/ hod. 

0104 - pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru 

135,-Kč/ hod. 

0106 - pomoc při přesunu na  lůžko nebo invalidní vozík 135,-Kč/ hod. 

 

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

0201 - pomoc při úkonech osobní hygieny 135,-Kč/ hod. 

0202 - pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135,-Kč/ hod. 

0203 - pomoc při použití WC 135,-Kč/ hod. 

 

03. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

0301 - pomoc při přípravě jídla a pití 135,-Kč/ hod. 

0313 - příprava a podání jídla a pití 135,-Kč/ hod. 

0314 - dovoz  nebo donáška jídla 30,- Kč/ úkon 

 

05. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

0502 - pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní, po malování) 135,-Kč/ hod. 

0507 - běžné nákupy a pochůzky 135,-Kč/ hod. 

0508 - běžný úklid a údržba domácnosti 135,-Kč/ hod. 

0510 - donáška vody 135,-Kč/ hod. 

0511 - topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba top. zařízení 135,-Kč/ hod. 

0512 - velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení nebo vybavení domácnosti 140,-Kč/úkon 

0513 - praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy    70,-Kč/ kg 

0514 - praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy   60,-Kč/ kg 

 

08. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

0805 - doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení 

zpět 

135,-Kč/ hod. 

0808 - doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, 

k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a 

doprovázení zpět   

135,-Kč/ hod. 

 

Fakultativní činnosti - nenárokové 

5001 - masáže – krční páteř 100,- Kč/ úkon 

5002 - masáže – záda  200,- Kč/ úkon 

0004 - převozy klientů - kilometry 8 Kč/km 

0005 - převozy klientů – hodiny 135,- Kč/hod 

 

Čas nezbytný k zajištění činností  

0003    11 min jedna návštěva = 22 Kč                                                                                    120,-  Kč/hod 
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