
 

C e n í k 
základních činností dle § 6 vyhl. č. 505/2006 Sb. 

                                při poskytování pečovatelské služby 
 
 činnost          výše úhrady 
  
A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 
 - pomoc a podpora při podání jídla a pití     100 Kč/hodinu  
 - pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek   100 Kč/hodinu  
 - pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 
  prostoru          100 Kč/hodinu  
 - pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík     100 Kč/hodinu  
 
B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
 - pomoc při úkonech osobní hygieny      100 Kč/hodinu  
 - pomoc při základní péči o vlasy a nehty     100 Kč/hodinu  
 - pomoc při použití WC        100 Kč/hodinu 
 - poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ve středisku osobní hygieny  30 Kč/úkon 
 
C. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 
 - zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální  
  výživy a potřebám dietního stravování      100 Kč/hodinu  
 - dovoz nebo donáška jídla do domácnosti v DPS    10 Kč/úkon  
 - dovoz nebo donáška jídla do domácnosti mimo DPS    20 Kč/úkon  
 - dovoz nebo donáška jídla druhé osobě

1 v téže domácnosti   5 Kč/úkon  
 - dovoz oběda do denního stacionáře      10 Kč/úkon  
 - pomoc při přípravě jídla a pití       100 Kč/hodinu  
 - příprava a podání jídla a pití       100 Kč/hodinu  
 
D.Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 - běžný úklid a údržba domácnosti      110 Kč/hodinu 
 - běžný úklid – likvidace odpadu      60 Kč/hodinu  
 - běžný úklid – mytí nádobí       60 Kč/hodinu  
 - údržba domácích spotřebičů       100 Kč/hodinu  
 - pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například  
   sezónního úklidu, úklidu po malování      100 Kč/hodinu  
 - donáška vody         100 Kč/hodinu  
 - topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 100 Kč/hodinu  
 - pochůzky         100 Kč/hodinu  
 - pochůzka – lékárna        30 Kč/úkon 
 - pochůzka – výběr platby za poskytnutou péči v domácnosti uživatele  10 Kč/úkon 
 - velký nákup /nad 5 kg/       80 Kč/úkon  
 - střední nákup /1 kg až 5 kg/       50 Kč/úkon  
 - denní nákup /do l kg/        20 Kč/úkon  
 - nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti    100 Kč/úkon  
 - praní prádla         30 Kč/kg  
 - žehlení prádla + jeho drobné opravy      30 Kč/kg  
 
E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 - doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a  
   doprovázení zpět        ----   

- doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, 
  k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné 
  služby a doprovod zpět       100 Kč /hodinu 

                                                 
1 Společně posuzované osoby jsou to takové osoby, které spolu tvoří domácnost ve smyslu společného hospodaření, tj. 
jde o okruhy osob, které spolu fakticky žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Nejčastěji manžel, manželka, 
druh-družka. 



 

Ceník 
služeb fakultativních činností § 77 zák. č. 108/2006 Sb. 

 
 

 činnost          výše úhrady 
 
F/l doprava autem pečovatelské služby do a ze střediska osobní hygieny 15 Kč/km 
 
F/2 doprava autem pečovatelské služby do a z denního stacionáře  40 Kč/úkon 
 
F/3 zapůjčení jídlonosiče, mytí a desinfekce     10 Kč/měsíc 
 
F/4 pomoc při vyřizování běžných záležitostí     85 Kč/hod. 
 
 
Ceník základních i fakultativních služeb byl schválen RM Nový Jičín, č. j. 3272/61/2010 dne 4.5.2010. 
Ceník byl upraven RM Nový Jičín č.j. 1838/86/2014 dne 13.8.2014. 
Ceník nabývá platnosti dnem 1.9.2014. 
 
 


