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CENÍK  POSKYTOVANÝCH  ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ 

PEČOVATELSKÉ  SLUŽBY 

(dle prováděcí vyhl. 505/2006 Sb.,  k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

NÁZEV   POSKYTOVANÉHO   ÚKONU CENA 
 

a) Pomoc  při  zvládání  běžných  úkonů  péče  o  vlastní  osobu   
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120,- Kč / 1 hod. 

pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 120,- Kč / 1 hod. 

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120,- Kč / 1 hod. 
 

b) Pomoc  při  osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu   
pomoc při úkonech osobní hygieny  – sprchování, koupání, mazání, masírování 120,- Kč / 1 hod. 

pomoc při základní péči o vlasy, nehty 120,- Kč / 1 hod. 

pomoc při použití WC 120,- Kč / 1 hod. 
 

c) Pomoc  při  zajištění  a poskytování  stravy 
dovoz nebo donáška oběda   15,- Kč / úkon 

pomoc při přípravě jídla a pití 120,- Kč / 1 hod. 

příprava a podání jídla a pití 120,- Kč / 1 hod. 
 

d) Pomoc  při  zajištění  chodu domácnosti 
úklid  a údržba domácnosti – veškeré úkony související s úklidem, vč.mytí oken, 

převlékání lůžkovin, věšení záclon, odmrazení lednice, údržba domácích spotřebičů … 
120,- Kč / 1 hod. 

donáška balené vody  (celé balení) 120,- Kč / 1 hod. 

zajištění topení v kamnech – donáška a příprava topiva, vynesení popela 120,- Kč / 1 hod. 

běžné nákupy a pochůzky (bez uživatele – lékař, lékárna, instituce, pošta, domácnost 

klienta)  
120,- Kč / 1 hod. 

velký nákup – tzn. týdenní, nákup ošacení, vybavení domácnosti 120,- Kč /  úkon 

praní osobního a ložního prádla*   25,- Kč / 1 kg 

žehlení osobního a ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy   45,- Kč / 1 kg 
  

e) Zprostředkování  kontaktu  se  společenským  prostředím  a  ostatní  
služby 
doprovod k lékaři, na úřady, instituce veřejné služby, orgány veřejné moci 120,- Kč / 1 hod. 

sociální poradenství + pomoc při vyřizování běžných záležitostí zdarma 

* minimálně 3 kg prádla 
                                                                                                                                                                                 

Poznámka:   

• hodinová sazba je účtována podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů 

• uživatelé mohou hradit výše uvedené úkony z příspěvku na péči 
 

Účinnost od 1.1.2023   
   Mgr. Štěpánka Beníčková 

          ředitelka SOUŽITÍ 2005,o.p.s. 
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