
Ceny vychází z vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. § 6 odst. 2., jejíž část je přílohou ceníku      

 

 

CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY, Pomoc v nouzi o.p.s., 
platný od 1.4.2022 

  

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 
 

CENA v Kč 
7:00 – 22:00 

 

CENA v Kč  
SO, NE a ve 
svátky 

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,-/hod 135,-/hod 

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130,-/hod 135,-/hod 

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 
vnitřním prostoru 

130,-/hod 135,-/hod 

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130,-/hod 135,-/hod 

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny 130,-/hod 135,-/hod 

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,-/hod 135,-/hod 

3. pomoc při použití WC 130,-/hod 135,-/hod 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

1. dovoz nebo donáška jídla v rámci obce 35,-/úkon 40,-/úkon 

2. dovoz nebo donáška jídla mimo obec 35,-/úkon 40,-/úkon 

3. pomoc při přípravě jídla a pití 130,-/hod 135,-/hod 

4. příprava a podání jídla a pití 130,-/hod 135,-/hod 

pomoc při zajištění chodu domácnosti 

1. běžný úklid a údržba domácnosti 130,-/hod 135,-/hod 

2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například 
sezonního úklidu, úklidu po malování 

135,-/hod neposkytujeme 

3. donáška vody 130,-/hod 135,-/hod 

4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba 
topných zařízení 

130,-/hod 135,-/hod 

5. běžné nákupy a pochůzky 130,-/hod 135,-/hod 

6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a 
nezbytného vybavení domácnosti 

140,-/úkon neposkytujeme 

7. praní a žehlení ložního/osobního prádla, popřípadě jeho drobné 
opravy 

80,-/kg 80,-/kg 

8. praní ložního/osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 65,-/kg 70,-/kg 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

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

130,-/hod 135,-/hod 

 
 

Souhlas s provedenými úkony stvrzuje klient podpisem na výkazu úkonů, který je mu 
předložen ihned po provedení služby. Čas vykazujeme a účtujeme po minutách. 
Ceník byl schválen správní radou dne 28. 3. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ceny vychází z vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. § 6 odst. 2., jejíž část je přílohou ceníku      

 
 
 
 
 
 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI – nad rámec základních 
činnosti 

CENA v Kč 
7:00 – 22:00 

 

CENA v Kč SO, 
NE a ve svátky 

1. Doprovod uživatele – fakultativní (procházka) 130,-/hod 135,-/hod 

2. Dohled nad dospělým 130,-/hod 135,-/hod 

3. Doprava uživatele automobilem 15,-/km 15,-/km 

4. Doprava uživatele automobilem v rámci „senior taxi 
v Kynšperku nad Ohří“.  
Úhradu za službu platí město, 7:00-16:00 

0,-/km neposkytujeme 

5. Čekací doba při dopravě uživatele 130,-/hod 135,-/hod 

6. Zapůjčení jídelního nádobí „jídlonosiče“ 3,-/den        
60,-/měsíc 

3,-/den        
60,-/měsíc 

7. Jídelní lístek 2,-  /1 list 2,-  /1 list 

 
 
Souhlas s provedenými úkony stvrzuje klient podpisem na výkazu úkonů, který je mu 

předložen ihned po provedení služby. Čas vykazujeme a účtujeme po minutách. 
Ceník byl schválen správní radou dne 28. 3. 2022 
 
V Sokolově dne 28. 3. 2022                                     vydal Ing, Petr Beránek ředitel Pomoc v nouzi, o.p.s. 
 
 
 
 
Klient převzal dne …………..…………………….   Podpis ………………………………………………………………………….… 
 
 
 
 
 
Výtah z vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách ve znění platném 
k 1.3.2022. 
 
§6 Pečovatelská služba 
 
 (2) Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí 
 
a) 135 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony 
uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), písm. c) bodech 3 a 4, písm. d) bodech 1 až 5 a písm. e); pokud 
poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše 
úhrady se poměrně krátí, 
 
b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 1 
1. 205 Kč denně za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, 
2. 95 Kč za oběd, 
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy, 
c) 40 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) bodě 2, 
d) 140 Kč za úkon uvedený v odstavci 1 písm. d) bodě 6, 
e) 80 Kč za kilogram prádla za úkony uvedené v odstavci 1 písm. d) bodech 7 a 8. 
 


