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Cenový sazebník č. 1/2011 
Ceník placených úkonů pečovatelské služby v Chrastavě 

 
 
 

 
Čl. I. 

Výpočet 
 
Stanovené ceny jednotlivých úkonů vycházejí z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o sociálních službách. 
 
 

Čl.II.  
Cena za jednotlivé úkony 

 
viz příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto cenového sazebníku. 
 
 

Čl. III. 
Účinnost 

 
a) tímto se zrušuje cenový sazebník č. 1/2008 ze dne 2. 6. 2008, včetně doplňků a změn 
b) tento cenový sazebník byl schválen Radou města dne 18. 4. 2011 a nabývá účinnosti od   
1. 5. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------                                                               --------------------------------  
Ing. Michael C a n o v         Zita  V á c l a v í k o v á   
         starosta                                                                              místostarostka 
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Cenový sazebník č. 1/2011
ceník placených úkonů pečovatelské služby v Chrastavě

Ceník vychází z úhrad úkonů dle vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů a změn

Pomoc a podpora při podávání jídla a 
pití

Pomoc při oblékání a svlékání vč. 
speciálních pomůcek

Pomoc při 
zvládání 

běžných úkonů 
péče o vlastní 

osobu

Pomoc při 
osobní hygieně 
nebo poskytnutí 
podmínek pro 

osobní hygienu

100,- Kč/hodina

100,- Kč/hodina

100,- Kč/hodina

100,- Kč/hodina

Pomoc při úkonech osobní hygieny v 
domácnosti

Pomoc při úkonech osobní hygieny 
prováděná v SOH

Pomoc při základní péči o vlasy a 
nehty

Pomoc při použití WC (příp. 
klozetového křesla)

Poskytnutí 
stravy nebo 
pomoc při 

zajištění stravy

18,- Kč/úkon

100,- Kč/hodina

100,- Kč/hodina

Dovoz a donáška obědů

Pomoc při přípravě jídla a pití

Příprava a podání jídla

Příloha č. 1 k cenovému sazebníku

Popis činnosti Sazba ps

Pomoc při prostorové orientaci, 
samostatném pohybu ve vnitřním 
prostoru

Pomoc při přesunu na lůžko nebo 
vozík

100,- Kč/hodina

100,- Kč/hodina

100,- Kč/hodina

100,- Kč/hodina



Běžný úklid a údržba domácnosti

Topení v kamnech,vč. donášky a 
příprava topiva, údržba topných 
zařízení

60,- Kč/hodina

100,- Kč/úkon

100,- Kč/hodina

100,- Kč/hodina

40,- Kč/kg

Pomoc při zajištění velkého úklidu v 
domácnosti

Praní a žehlení ložního a osobního 
prádla - jednotlivý úkon

Běžné nákupy a pochůzky

Velký nákup (obsahující 16 a více 
položek, nákup ošacení a 
nezbytného vybavení domácnosti)

100,- Kč/hodina

Pomoc při 
zajištění chodu 

domácnosti 100,- Kč/hodina

50,- Kč/kg

60,- Kč/hodina

90,- Kč/hodina

Zprostředkován
í kontaktu se 

společenským 
prostředím

Donáška vody

Údržba domácích spotřebičů 
(odmražení lednice, čištění sporáku..)

Praní a žehlení ložního a osobního 
prádla

Doprovázení dospělých k lékaři, na 
veřejné orgány a instituce veřejné 
služby a zpět

Fakultativní 
služby dle § 35 
odst. 4 zákona 
č. 108/2006 Sb.

Dohled nad dospělým klientem v 
domácnosti

Dohled nad podáním léků

Vyřizování telefonem (objednání 
služeb, k lékaři)

100,- Kč/hodina

10,- Kč/úkon

8,- Kč/min
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Měření krevního tlaku

Bandáž a mazání dolních končetin

Vynesení odpadků

10,- Kč/úkon

Aplikace masti

Sepsání nákupního seznamu

8,-Kč/úkon

15,- Kč/úkon

5,- Kč/úkon

Neodhlášená návštěva

Fakultativní 
služby dle § 35 
odst. 4 zákona 
č. 108/2006 Sb.

Vyřizování úředních záležitostí klienta 
pečovatelkou (napsání dopisu, 
vyplnění žádosti a podobně)

Donáška pečiva

Převlečení ložního prádla

Přemývání znečištěných jídlonosičů

Použití vysavače peč. služby

Ošetření odřenin, drobných řezných 
ran

7,- Kč/úkon

10,- Kč/úkon

100 Kč/hodina

10,- Kč/úkon

15,- Kč/úkon

100 Kč/hodina

10,- Kč/úkon

Měření tělesné teploty

20,- Kč/úkon

80,- Kč/hodina
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