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Ceník Charitní pečovatelské služby – platný od 1. 7. 2022 

Rozsah a ceník pečovatelských činností  

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu    

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití  135,- Kč/hod. 

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  135,- Kč/hod. 

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  135,- Kč /hod. 

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík  135,- Kč /hod. 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu    

1. pomoc při úkonech osobní hygieny  135,- Kč/hod. 

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty  135,- Kč /hod. 

3. pomoc při použití WC  135,- Kč /hod. 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy    

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a dietního stravování 95,- Kč/oběd 

 

 

 

 

 

 

2. dovoz nebo donáška jídla (včetně zapůjčení 2 ks jídlonosičů) 40,- Kč/1 úkon 

2.1 dovoz nebo donáška jídla do společné domácnosti (včetně zapůjčení 2 ks jídlonosičů) 30,- Kč/1 úkon  

3. pomoc při přípravě jídla a pití  135,- Kč/hod. 

4. příprava a podání jídla a pití  135,- Kč/hod. 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti   

1. běžný úklid a údržba domácnosti (např. mytí nádobí, vynesení odpadků, vytření na mokro, ustlání 

postele, úklid toalety, přemývání jídlonosiče; apod.)   

135,- Kč/hod 

2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní úklid, úklid po malování, úklid 

společných prostor domu - chodba na patře, schodiště, úklid sněhu na chodníku) 

135,- Kč/hod. 

3. donáška vody  135,- Kč/hod. 

4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení  135,- Kč/hod. 

5. běžné nákupy (jedna taška) a pochůzky  135,- Kč/hod. 

6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti (max. 

ve 2 obchodech) 

140,- Kč/1 úkon 

7. praní a žehlení ložního a osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy  80 Kč/kg 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
 

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět.  135,- Kč/hod 

2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné 

moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. 

135,- Kč/hod. 

f) Fakultativní (doplňkové) služby    

1. jídelní lístek (druhý kus)  

 

  

2 Kč/ kus  
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2. dohled nad dítětem či dospělým 140,- Kč/hod. 

3. péče o domácí zvíře (např. krmení, venčení)  140,- Kč/hod. 

4. doprava uživatele autem pečovatelské služby – po městě  12,- Kč/km  

5. doprava uživatele autem pečovatelské služby – mimo město  10,- Kč/km  

Činnosti bez úhrady  

1. základní sociální poradenství zdarma 

2. zprostředkování spirituální podpory bez ohledu na náboženské vyznání zdarma 

3. zprostředkování dobrovolníka z Dobrovolnického centra při Diecézní charitě v Českých 

Budějovicích 

zdarma 

 

1) Ceník je sestaven v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., v platném znění.  

2) Nejnižší účtovaná částka hodinové platby je 15 minut, dále účtujeme po 5 minutách. 

3) Vždy do 15. dne následujícího měsíce bude uživateli předán přehled o celkové ceně účtovaných 

činností, ceně odebrané stravy a fakultativních služeb. 

4) Fakultativní činnosti jsou poskytovány pouze za předpokladu, že jsou poskytovány základní 

činnosti. 

5) Podle § 75 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se pečovatelská služba s výjimkou nákladů 

za stravu a fakultativní činnosti poskytuje bez úhrady některým skupinám osob. Nárok je třeba 

prokazatelně doložit. 

6) Pokud nedojde k včasnému odhlášení nasmlouvaných úkonů ze strany uživatele, dle platných 

vnitřních pravidel služby, bude uživateli účtován jednorázový poplatek ve výši 100,- Kč. 
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