
 

Ceník služeb – pečovatelská služba 
 

Služby poskytované v rámci základní činnosti na základě § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách: 

Základní činnosti 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:   

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

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

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

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

koupel / sprchování ve středisku osobní hygieny 80,- Kč/hod. 

koupel / sprchování v domácnosti klienta 100,- Kč/hod. 

pomoc při úkonech osobní hygieny  80,- Kč/hod. 

pomoc při základní péči o vlasy a nehty (umytí vlasů, ostříhání nehtů) 80,- Kč/hod. 

pomoc při použití WC 80,- Kč/hod. 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:   

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

dle ceníku dodavatelů  

dovoz obědů ve městě  
(přebírka stravy u dodavatelů, donáška, mytí termosů) 

12,- Kč/1 oběd 

dovoz obědů do okolních obcí  19,- Kč/1 oběd 

příprava jídla a pití 80,- Kč/hod. 

podání jídla a pití 80,- Kč/hod. 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

běžný úklid a údržba domácnosti 80,- Kč/hod. 

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 
(mytí oken, mytí společných prostor domu) 

80,- Kč/hod. 

donáška vody 80,- Kč/hod. 

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

běžné nákupy a pochůzky 80,- Kč/hod. 

velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení 
domácnosti 

100,- Kč/úkon 

praní osobního a ložního prádla na střediscích PS (včetně vyžehlení) 50,- Kč/1 kg prádla 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:   

doprovod dospělých klientů k lékaři, na nákupy, na orgány veřejné moci, 
instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět 

80,- Kč/hod. 

 

 

 



Služby poskytované nad rámec vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách - fakultativní činnost: 

 
Fakultativní činnosti 

 

procházka s klientem 100,- Kč/hod. 

 

dohled v domácnosti nad dospělým klientem 100,- Kč/hod. 

 

dohled v domácnosti nad dospělým klientem o víkendech a ve svátek  120,- Kč/hod. 

 

dohled nad požitím léků a příprava léků (dle rozpisu klienta) 20,- Kč/úkon 

 

dohled nad požitím léků a příprava léků (dle rozpisu klienta) současně  
s poskytnutím některé ze základních sociálních služeb 

10,- Kč/úkon 

 

dovoz motorovým vozidlem k lékaři, do SOH  a na různé instituce,                                              
odvoz / dovoz prádla pro klienty SOH 

8,- Kč/1 km 

 

pedikúra na SOH (pro klienty PS KH) 100,- Kč/úkon 

 

pedikúra v domácnosti (pouze pro klienty PS KH)  140,- Kč/úkon 

 

použití vysavače pečovatelské služby 20,- Kč/úkon 

 

použití úklidových prostředků pečovatelské služby 20,- Kč/úkon 

 

Úhrada je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. 

Pokud je výše úhrady stanovena hodinově a poskytnutí služby netrvá celou hodinu, 

výše úhrady se poměrně krátí - účtuje se každých započatých 15 minut. 
 
Souhlas s provedenými službami stvrzuje klient podpisem na výkazu úkonů ("Přehled poskytnutých 
sociálních služeb"), který je mu předložen ihned po provedení služby. Kopii výkazu obdrží klient 
na vyžádání s měsíčním vyúčtováním služeb. 
 
Ceník služeb byl schválen usnesením Rady města Kutná Hora  č. 1005/16 ze dne 20.11.2016. 
 
Ceník služeb je platný od 1.1.2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 


