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CENÍK CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY s platností od  1. 5. 2022 
 

    Ceny služeb jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb.: 
 

 

ČAS NEZBYTNÝ K ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTÍ: 
Skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění činností v rámci jednoho setkání se skládá z času, který pracovník stráví poskytováním 

činností přímo u klienta a času nezbytného k zajištění činností. Tento čas se počítá pouze jednou v rámci jednoho setkání. 

- město Kroměříž a jeho příměstské části a přilehlé obce + obec Kvasice a její přilehlé obce 

(16 minut ze 135 Kč) = 36 Kč / návštěva  
 

 

 Fakultativní úkony nelze poskytovat samostatně bez pravidelného čerpání základních činností. 

 Výše úhrady se vypočítává podle skutečně spotřebovaného času k zajištění úkonů zaokrouhleného na 5 minut.   

 Za neodhlášenou návštěvu se účtuje polovina času, který byl u klienta sjednán. 
 

ZÁKLADNÍ  ČINNOSTI:  CENA 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

135 Kč/hod. 
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

Pomoc při úkonech osobní hygieny  
135 Kč/hod. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 

Pomoc při použití WC 

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

Dovoz nebo donáška jídla 40 Kč/úkon 

Pomoc při přípravě jídla a pití 
135 Kč/hod. 

Příprava a podání jídla a pití 

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

Běžný úklid a údržba domácnosti  
 

135 Kč/hod. 
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 

Donáška vody 

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

Běžné nákupy a pochůzky 

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

140 Kč/úkon 

Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy 
80 Kč/kg 

Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

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

135 Kč/hod. 

FAKULTATIVNÍ  ČINNOSTI:  CENA 

Dohled nad dospělým občanem 150 Kč/hod. 

Pronájem termojídlonosiče 40 Kč/měsíc 

Jednorázové zapůjčení jídlonosiče  10 Kč/úkon 

Vytisknutí jídelníčku 2 Kč/1 výtisk 

 

 


