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Ceník služeb poskytovaných pečovatelskou službou Deblín 

Ceny služeb jsou určeny vyhláškou 505/ 2006 Sb., v aktuálním znění a zákonem č. 

108/2006 Sb., v aktuálním znění.  

Platné od 1.1.2021 

č. Název úkonu Úhrada za hod./úkon 

A Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a 

pití 

130Kč/hodina 

2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně 

speciálních pomůcek 

130Kč/hodina 

3. Pomoc při prostorové orientaci, 

samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru 

130Kč/hodina 

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130Kč/hodina 

B Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 130Kč/hodina 

2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130Kč/hodina 

3. Pomoc při použití WC 130Kč/hodina 

C Poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy: 

1. Zajištění stravy odpovídající věku, 

zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního stravování, jednorázový box na 

jídlo 

75Kč/oběd 

7Kč/box 

2.a Dovoz nebo donáška jídla (v obci 

Deblín) 

11Kč/úkon 

2.b Dovoz nebo donáška jídla (v ostatních 

obcích) 

20Kč/úkon 

3. Pomoc při přípravě jídla a pití 130Kč/hodina 

4. Příprava a podání jídla a pití 130Kč/hodina 

D Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

1. Běžný úklid a údržba domácnosti 130Kč/hodina 

2. Údržba domácích spotřebičů 130Kč/hodina 

3. Pomoc při zajištění velkého úklidu 

domácnosti např. sezonního úklidu, 

úklidu po malování 

130Kč/hodina 

4. Topení v kamnech včetně donášky a 130Kč/hodina 

mailto:seniorsen.info@seznam.cz


 Pečovatelská služba Deblín 

  Deblín 300, 664 75 Deblín 

  Tel.: 739 101 360 e-mail: seniorsen.info@seznam.cz 

  www.seniorsen.cz 

přípravy topiva, údržba topných zařízení 

5. Běžné nákupy a pochůzky do 5 Kg 130Kč/hodina 

6. Velký nákup, např. Týdenní nákup, 

nákup ošacení a nezbytného vybavení 

domácnosti 

130Kč/úkon 

7. Praní a žehlení osobního a ložního 

prádla, popřípadě jeho drobné opravy 

65Kč/kg 

E Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

1. Doprovázení k lékaři, na úřady, instituce 

a doprovod zpět 

130Kč/ hodina 

 Fakultativní služba 

1. Doprava klienta, doprava v zájmů klienta 7,50kč/Km 

 

Na úhradu za pečovatelskou službu je určen příspěvek na péči (pokud je uživateli přiznán). 

 

Fakultativní služby nelze poskytovat samostatně. Jedná se pouze o doplňkové činnosti v rámci 

poskytované sociální služby (například: doprava klienta, nemůže být poskytnuta bez doprovodu 

klienta – sociální služba nesní nahrazovat veřejně dostupné služby např. taxi, které je schopno 

dopravu klienta také zajistit). 

 

Do času výkonu je započítáván čas nezbytný k jejich zajištění (cesta, příprava, úklid). Pokud 

poskytování služeb netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.  Celková úhrada za služby 

za měsíc se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.  

Vyžaduje-li provedení úkonu pomoc dvou pracovníků, navyšuje se cena služby za hodinu či úkon  o 

100%.   

 

Pokud uživatel hodlá odříci službu, musí tak učinit nejpozději v průběhu dopoledne 

předchozího dne. Výjimkou je situace náhlého zhoršení zdravotního stavu.   
 

 

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby   

 

 

Jméno, příjmení uživatele:     ………………………………………………..   
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