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Ceník činnosti a výše úhrad za poskytování pečovatelské služby dle vyhlášky                                      

č. 34/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb. 
 

Ceník je zpracován dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 
sociálních službách, ve znění pozdějších právních předpisů.  

Platnost ceníku – od 1. 6. 2022 
 

 
Základní činnosti: 
 
1. Základní sociální poradenství         bezplatná služba 
 
2. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu     135 Kč/ hod. 

a) pomoc a podpora při podání jídla a pití      135 Kč/ hod. 
 b) pomoc při oblékání a svlékání       135 Kč/ hod. 
 c) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 135 Kč/ hod. 
 d) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík      135 Kč/ hod. 
 
3. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro os. hygienu   135 Kč/ hod. 
 a) pomoc při úkonech osobní hygieny  - celková koupel v domácnosti 135 Kč/ hod. 
       - celková koupel v SOH - 30 min.          67 Kč/ úkon  
             - 40 min.    90 Kč/ úkon 
 b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty       135 Kč/ hod. 
       - pomoc při základní péči o nehty   17 Kč/ úkon 
 c) pomoc při použití WC        135 Kč/ hod. 
 
4. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy     135 Kč/ hod. 
 a) dovoz nebo donáška jídla           35 Kč/ úkon  
 b) pomoc při přípravě jídla a pití        135 Kč/ hod. 
 c) příprava a podání jídla a pití       135 Kč/ hod. 
 
5. Pomoc při zajištění chodu domácnosti       135 Kč/ hod. 
 a) běžný úklid a údržba domácnosti       135 Kč/ hod. 
 b) údržba domácích spotřebičů       135 Kč/ hod. 
 c) pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (spol. prostory, po malování) 135 Kč/ hod. 
 d) donáška vody          135 Kč/ hod. 
 e) topení v kamnech, vč. donášky a přípravy topiva, údržby top. zařízení   135 Kč/ hod.   
 f) běžné pochůzky 20 min.           45 Kč/ úkon 
 g) běžné nákupy 30 min.          67 Kč/ úkon 
 h) velký nákup (týdenní, předsváteční, ošacení a nezbytné vyb. domácnosti) 140 Kč/ úkon  
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6. Praní a žehlení prádla 
a) v SOH  

- praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy (suché prádlo)  70 Kč/ 1 kg 
- praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy (suché prádlo)  70 Kč/ 1 kg 

b) v dom. uživatele  
- pověšení prádla na šňůry (1 pračka)      35 Kč/ 1 kg 

 - praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy (suché prádlo)  35 Kč/ 1 kg   
 - praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy (suché prádlo)  35 Kč/ 1 kg 
 
7. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod pěšky)  135 Kč/ hod. 
 
 
Fakultativní činnosti: 
 
8. Pedikúra            150 Kč/ úkon 
9. Dohled nad dospělým člověkem         135 Kč/ hod. 
10. Dovoz autem             12 Kč/ 1 km 
11. Dovoz autem Čelákovice           37 Kč/ 1 jízda 
12. Dovoz autem Brandýs nad Labem        240 Kč/ tam i zpět 
13. Dovoz autem Jirny         240 Kč/ tam i zpět 
14. Dovoz autem - koupání v DPS, obyvatel z Čelákovic       74 Kč/ tam i zpět 
15. Dovoz autem - koupání v DPS, obyvatel z Nehvizd     192 Kč/ tam i zpět 
16. Dovoz autem - koupání v DPS, obyvatel z Vyšehořovic      228 Kč/ tam i zpět 
 
 

V případě nesouhlasu s novým ceníkem od 1. 6. 2022 je možnost odstoupit od 
smlouvy!!! 
 
 
V Čelákovicích dne:  
 
Za pečovatelskou službu: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Datum a podpis klienta o převzetí ceníku:………………………………………………………………………………………………….  
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