
CENÍK PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB 
VAŠE HARMONIE o.p.s. 

 
PLATNÝ OD 1. 7. 2017 

 
 
Poskytování a úhrada pečovatelských služeb se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách  ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb. 
Poskytnuté služby je třeba uhradit nejpozději do 25. dne následujícího měsíce, ve kterém 
byly pečovatelské služby poskytnuty. 
 
 

Základní činnosti  
(podle §40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách) 

 
            Výše úhrady v Kč 

 
1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:                         130,- /hod. 
a) pomoc a podpora při podávání jídla 
b) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 
c) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 
d) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

 
2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek    130,- /hod. 
    pro osobní hygienu:      
a) pomoc při úkonech osobní hygieny 
b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
c) pomoc při použití WC 
d) provedení jednoduchého ošetření 
e) koupání 

 
3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:                             130,- /hod. 
a) zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního     
    stravování                                                                    170,- /úkon 
b) dovoz nebo donáška jídla        10,- /úkon 
c) příprava a podání jídla a pití        130,- /hod. 
d) pomoc při přípravě jídla a pití        130,- /hod. 

 
4. pomoc při zajištění chodu domácnosti:                                                     130,- /hod. 
a) běžný úklid a údržba domácnosti 
b) velký úklid 
c) topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva 
d) pochůzky - instituce (lékař, lékárna, úřad, banka, pošta, vzdálený obchod) 
e) běžný nákup 
f) velký nákup          100,- /úkon 
g) praní a žehlení prádla (osobní, ložní)       70,- /kg 

 
5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   130,- /hod. 
a) doprovázení dospělých a seniorů k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující  
    veřejné služby, doprovázení zpět  

 
 



Fakultativní služby 
 
Fakultativní služby jsou služby poskytované nad rámec základních činností dle zákona 
108/2006 Sb., v platném znění.  Úhradu fakultativních služeb si každý uživatel hradí sám z 
vlastních příjmů, nelze je hradit z přiznaného příspěvku na péči.  Uživatel uhradí fakultativní 
služby zpětně za kalendářní měsíc, nejpozději  25. den následujícího měsíce, ve kterém byla 
fakultativní služba poskytnuta.  
 
 

Poskytnutí pracího prášku, úklidového prostředku 7,- /úkon 

Doprovod na soukromé akce 18,- /km 

Vyřízení telefonického hovoru (objednání léků, sanity,…) 5,- /úkon 

Možnost využití SOS tlačítka v době denního provozu PS od 
7:00 do 19:00 hod. 

50,- /úkon 

Pomoc při hospodaření s financemi 200,- /měsíc 

Dohled nad dodržováním léčebného režimu 130,- /60min 

Dodání tištěného jídelního lístku 1 ks 2,- /ks 

 


