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Úhrada za úkony pečovatelské služby
(platnost od 1. 5. 2022)
Ceny jsou v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.

ZÁKLADNÍ SLUŽBY
Kč/hod

Kč/min

130 Kč
130 Kč
130 Kč
130 Kč

2,17 Kč
2,17 Kč
2,17 Kč
2,17 Kč

130 Kč
130 Kč
130 Kč

2,17 Kč
2,17 Kč
2,17 Kč

pomoc při přípravě jídla a pití

130 Kč

2,17 Kč

příprava a podání jídla a pití

130 Kč

2,17 Kč

běžný úklid a údržba domácnosti

130 Kč

2,17 Kč

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

130 Kč

2,17 Kč

donáška vody
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
běžné nákupy a pochůzky

130 Kč
130 Kč
130 Kč

2,17 Kč
2,17 Kč
2,17 Kč

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, a doprovázení zpět

130 Kč

2,17 Kč

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

130 Kč

2,17 Kč

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Výše úhrady uvedených úkonů je účtována podle skutečně spotřebovaného času.
Pokud poskytování úkonů pečovatelské služby (dále "PS") netrvá celou hodinu, výše úhrady se
poměrně krátí.
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DALŠÍ MOŽNÉ POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
dovoz nebo donáška jídla

20 Kč/ úkon

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
velký nákup (týdenní), nákup ošacení, nezbytného vybavení do domácnosti
115 Kč/ úkon
praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy v domácnosti klienta
(vč. odvozu a dovozu prádla)
60 Kč/ 1 kg
praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy v domácnosti klienta (vč.
odvozu a dovozu prádla)
60 Kč/ 1 kg
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
doprava klientů služebním vozidlem
podpora při dodržování léčebného režimu
dohled u klienta v době od 6:00 do 20:00 hod

10 Kč/ 1 km
10 Kč/ úkon
130 Kč/ 1 hod

Fakultativní služby PS mohou využívat pouze klienti, kterým jsou poskytovány základní činnosti PS,
na základě platné smlouvy s poskytovatelem sociální služby.
Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti
uvedené v § 40 odst. 2 písm. c) zákona o sociálních službách poskytuje bez úhrady:
a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,
b) účastníkům odboje
c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve
znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy
uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho
účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní
rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12
měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních
důvodů před uplynutím 12 měsíců,
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže
rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o
mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho
zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č.
267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným
táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců,
popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před
uplynutím 12 měsíců,
e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.
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Základní sociální poradenství
a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace
prostřednictvím sociální služby,
b) poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb
osob a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a
dávkách sociální péče,
c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v
souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně
dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti
na sociální službě,
d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se
spolupodílejí na péči o osobu.

ZDARMA
ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

