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Ceník úkonů Pečovatelské služby Zdislava Veselí, z.ú. platný od 1. 1. 2023 
 

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby 
 

Úkon Poskytovaná služba osobě 
nepřevyšuje 80 hodin 
měsíčně 

Poskytovaná služba osobě 
převyšuje 80 hodin měsíčně 

1.1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

1.1.1. Pomoc a podpora při 
podávání jídla a pití 

155 Kč/hod 135 Kč/hod 

1.1.2. Pomoc při oblékání a 
svlékání včetně speciálních 
pomůcek  

155 Kč/hod 135 Kč/hod 

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

155 Kč/hod 135 Kč/hod 

1.1.4. Pomoc při přesunu na 
lůžko nebo vozík 

155 Kč/hod 135 Kč/hod 

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

1.2.1. Pomoc při úkonech 
osobní hygieny 

155 Kč/hod 135 Kč/hod 

1.2.2. Pomoc při základní 
péči o vlasy a nehty 

155 Kč/hod 135 Kč/hod 

1.2.3. Pomoc při použití WC 155 Kč/hod 135 Kč/hod 

1.3.Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

1.3.4. Zajištění stravy 
odpovídající věku, zásadám 
racionální výživy a potřebám 
dietního stravování 

155 Kč/hod 135 Kč/hod 

1.3.2. Dovoz nebo donáška 
jídla (obědů -  všední dny) 

30 Kč/hod 30 kč/hod 

Dovoz nebo donáška jídla 
(obědů – víkend, svátky) 

35 Kč/hod 35 Kč/hod 

1.3.3. Pomoc při přípravě 
jídla a pití 

155 Kč/hod 135 Kč/hod 

1.3.4. Příprava a podání jídla 
a pití 

155 Kč/hod 135 Kč/hod 

1.4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

1.4.1. Běžný úklid a údržba 
domácnosti 

155 Kč/hod 135 Kč/hod 

1.4.2. Pomoc při zajištění 
velkého úklidu domácnosti, 
například sezonního úklidu, 
úklidu po malování 

155 Kč/hod 135 Kč/hod 

1.4.3. Donáška vody 155 Kč/hod 135 Kč/hod 
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1.4.4. Topení v kamnech 
včetně donášky a přípravy 
topiva, údržba topných 
zařízení 

155 Kč/hod 135 Kč/hod 

1.4.5. Běžné nákupy a 
pochůzky 

155 Kč/hod 135 Kč/hod 

1.4.6. Velký nákup, 
například týdenní nákup, 
nákup ošacení a nezbytného 
vybavení domácnosti 

160 Kč/hod 160 Kč/hod 

1.4.7. Praní a žehlení ložního 
prádla, případě jeho drobné 
opravy 

90 Kč za 1 kg 90 Kč za 1 kg 

1.4.8. Praní a žehlení 
osobního prádla, popřípadě 
jeho drobné opravy 

90 Kč za 1 kg 90 Kč za 1 kg 

1.5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

1.5.1. Doprovázení dětí do 
školy, školského zařízení, 
k lékaři a doprovázení zpět 

155 Kč/hod 135 Kč/hod 

1.5.2. Doprovázení 
dospělých do školy, 
školského zařízení, 
zaměstnání, k lékaři, na 
orgány veřejné moci a 
instituce poskytující veřejné 
služby a doprovázení zpět 

155 Kč/hod 135 Kč/hod 

 
 
Fakultativní činnosti při poskytování pečovatelské služby 

 
1.5.3.9. Přeprava osoby vozem organizace    15 Kč za 1 km 
 
 
 
 
Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou 
hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 
 
 
Pokud klientovi poskytují pečovatelskou službu dva poskytovatelé pečovatelské služby (jde tedy o 
stejný druh sociální služby) a součtem rozsahu péče z obou pečovatelských služeb dojde k překročení 
hranice 80 hodin měsíčně (hodiny se ve stejných druzích sociálních služeb sčítají), nemůže ani jeden z 
poskytovatelů navýšit úhradu, i když je u něj čerpáno méně než 80 hodin/měsíčně, neboť rozhodující 
je součet hodin u daného druhu sociální služby za jeden měsíc. Za této situace tedy klient u obou 
poskytovatelů i nadále platí úhradu v dosavadní výši 135 Kč/hod. 
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