
Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy  
Kouřimská 15, 280 02 Kolín 

IČ: 42744326 
DS: gzcui5f 

www.diakonie-stred.cz 

 

Ceník poskytovaných úkonů pečovatelské služby  
platný od 1. 2. 2023 

 
 
Předpis úhrad je kalkulován na základě novely vyhlášky 505/2006Sb., vydanou MPSV, 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 108/2006Sb.  
 
V případě, že rozsah poskytnuté péče v součtu za měsíc převyší 80 hodin, bude hodina 
péče účtována částkou 135Kč. 
 
V případě, že klient současně využívá nebo v průběhu poskytování naší služby začne 
využívat stejných služeb u jiného poskytovatele (např. jiná pečovatelská služba, osobní 
asistence apod.) bude nás o této skutečnosti neprodleně informovat písemnou formou, 
kde bude uvedeno: jméno a příjmení, datum narození a bydliště klienta, kontakt na 
poskytovatele, čímž zároveň vyslovuje souhlas s výměnou informací mezi poskytovateli 
po dobu trvání uzavřené smlouvy mezi naší pečovatelskou službou a klientem. 

  
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                                                  155,-Kč/hod* 

 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek                                     155,-Kč/hod* 

 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru           155,-Kč/hod* 

 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                                                    155,-Kč/hod* 

 

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 pomoc při úkonech osobní hygieny                                                                            155,-Kč/hod* 

 pomoc při základní péči o  vlasy  a nehty                                                                  155,-Kč/hod* 

 pomoc při použití WC                                                                                                 155,-Kč/hod* 

 

3. Poskytnutí stravy nebo zajištění stravy 

 dovoz nebo donáška jídla                                                                                        50,-Kč/úkon 

 pomoc při přípravě jídla a pití                                                                                     155,-Kč/hod* 

 příprava a podání jídla a pití                                                                                      155,-Kč/hod* 

 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 běžný úklid a údržba domácnosti                                                                               155,-Kč/hod* 

 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti                                                          155,-Kč/hod* 

 údržba domácích spotřebičů                                                                                      155,-Kč/hod* 

 donáška vody                                                                                                             155,-Kč/hod* 
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 topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení         155,-Kč/hod* 

 běžné nákupy a pochůzky                                                                                         155,-Kč/hod* 

 velký  nákup                                                                                                               160,-Kč/úkon 

 praní a žehlení osobního prádla a drobné opravy a úpravy                                     90,-Kč/kg 

 praní a žehlení ložního prádla                                                                                  90,-Kč/kg 

 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 doprovázení dospělých k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby, do školy, školského 

zařízení, do zaměstnání a doprovod zpět 

                                                                                                                               155,-Kč/hod*                                                                                                  

 

6. Fakultativní činnosti 

 dohled                                                                                                                     155,-Kč/hod*                                                                        

 pronájem jídlonosiče                                                                                                   2,-Kč/den 

 doprava vozidlem poskytovatele s doprovodem pracovníka                                     10,-Kč/km 

 pronájem chodítka             10,-Kč/den 

 pronájem toaletního křesla             5,-Kč/den 

  

U úkonů označených * je úhrada účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů, 

včetně času nezbytného k jejich zajištění.  

Pronájem chodítek a toaletních křesel pouze v omezeném množství.  

Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit jednostranně úhrady za poskytování základních a 

fakultativních úkonů pečovatelské služby.   

Pečovatelská služba nenahrazuje činnost komerčních firem v případě požadavku uživatele na 

zajištění oběda nebo úklidu domácnosti. 
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