
CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY platný od 1. 3. 2023 

Ceník je v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., v platném 
znění. 

Základní úkony pečovatelské služby Cena* 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  155 Kč/hod 

Pomoc při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek 155 Kč/hod 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 
prostoru 

155 Kč/hod 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 155 Kč/hod 

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 155 Kč/hod 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 155 Kč/hod 

Pomoc při použití WC  155 Kč/hod 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

Zajištění stravy - cena stravy dle odběrného místa (maximálně 105 Kč) 

Dovoz nebo donáška jídla (včetně zapůjčení jídlonosičů 
s termoobaly) 

50 Kč/úkon 

Pomoc při přípravě jídla a pití 155 Kč/hod 

Příprava a podání jídla a pití  155 Kč/hod 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

Běžný úklid a údržba domácnosti (např. utření prachu, vytření či 
vysátí podlahy, praní a žehlení prádla v domácnosti uživatele) 

155 Kč/hod 

Pomoc při zajištění velkého úklidu (např. sezónní úklid, úklid po 
malování, úklid společných prostor) 

155 Kč/hod 

Donáška vody 155 Kč/hod 

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných 
zařízení 

155 Kč/hod 

Běžné nákupy a pochůzky (včetně sepsání, nakoupení, donášky, 
vyložení, vyúčtování)  

155 Kč/hod 

Velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení 
domácnosti (včetně sepsání, nakoupení, donášky, vyložení, 
vyúčtování) 

160 Kč/ 
úkon 

Praní a žehlení ložního prádla popř. jeho drobné opravy (mimo 
domácnost uživatele) 

90 Kč/kg 

Praní a žehlení drobného osobního prádla, popř. jeho drobné opravy 
(mimo domácnost uživatele) 

90 Kč/kg 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

• Doprovázení dětí (klientů služby) do školy, školského zařízení, 
k lékaři a doprovázení zpět 

155 Kč/hod 

 



Pokud uživatel v daném měsíci využije více než 80 hodin péče u všech 
poskytovatelů pečovatelské služby, bude mu účtována cena 135 Kč/hod.  

Pro uplatnění snížené ceny je potřeba doložit potvrzení o počtu poskytnutých hodin 
u jiného poskytovatele v daném měsíci. 

 

 

CENÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB 

Platný od 1. 5. 2022 

 
Fakultativní služba je poskytována uživatelům, kteří mají s Charitou Strakonice 
uzavřenou smlouvu na poskytování základních činností. Jsou to činnosti poskytované 
pracovníky a prostředky Charity Strakonice, které nelze v daném místě zajistit běžně 
dostupnou veřejnou službou.  

 
 

Poskytnuté úkony pečovatelské služby jsou zaznamenávány do čtecího zařízení. 
Data ze čtecího zařízení slouží jako podklad pro měsíční vyúčtování. 

 
*Výše úhrady se účtuje podle skutečně poskytovaného času nezbytného k zajištění 
úkonů.   

 
 
 

 

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

155 Kč/hod 

 

 Fakultativní služby  Cena* 

Doprava uživatele osobním automobilem Charity Strakonice.  
Účtuje se počet km jízdy s uživatelem. 

22 Kč/km 


