
   
 

 

 

 
Příloha č. 4 

Sazebník činností a úkonů Pečovatelské služby  

SENIOR HOME GROUP s.r.o. 
 

Platný od 1. 2. 2023 

 

Tento ceník činností a úkonů Pečovatelské služby SENIOR HOME GROUP s.r.o. nahrazuje 

předchozí ceník. 

 

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI Výše úhrady 

A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,- Kč / 1 hodina 

2. Pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek 135,- Kč / 1 hodina 

3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve  

    vnitřním prostoru 

135,- Kč / 1 hodina 

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135,- Kč / 1 hodina 

B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu 

 

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny  135,- Kč / 1 hodina 

2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty  

    (např. umytí a vysušení vlasů, ostříhání nehtů) 

135,- Kč / 1 hodina 

3. Pomoc při použití WC 135,- Kč / 1 hodina 

C. Poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění  

1. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy  

    a potřebám dietního stravování 

50,- Kč / snídaně 

105,- Kč / oběd 

80, - Kč / večeře 

2. Dovoz nebo Donáška jídla 20,- Kč / 1 úkon 

3. Pomoc při přípravě jídla a pití 135,- Kč / 1 hodina 

4. Příprava a podání jídla a pití 135,- Kč / 1 hodina 

D. Pomoc při zajištění chodu domácnosti  

1. Běžný úklid a údržba domácnosti 135,- Kč / 1 hodina 

2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti  

    (např. úklid po malování, sezónní úklid) 

135,- Kč / 1 hodina 

3. Donáška vody 135,- Kč / 1 hodina 

4. Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva,  

    údržba topných zařízení 

135,- Kč / 1 hodina 

5. Běžné nákupy a pochůzky (úřad, banka, lékárna, pošta, lékař) 135,- Kč / 1 hodina 

6. Velký nákup  

    (např. týdenní nákup, nákup ošacení, nákup vybavení domácnosti) 

160,- Kč / 1 úkon 



   
 

 

 

7. Praní a žehlení osobního/ložního prádla u Poskytovatele,  

    případně drobné opravy osobního/ložního prádla u Poskytovatele 

90,- Kč / 1 kg  

(suchého prádla) 

E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

1. Doprovod dospělých klientů do školy, školského zařízení, 

zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující   

veřejné služby a doprovázení zpět 

2. Doprovod dětí do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, 

na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a 

doprovázení zpět 

135,- Kč / 1 hodina 

ROZSAH ČINNOSTÍ BEZ ÚHRADY  

Základní sociální poradenství  BEZ ÚHRADY 

Návštěva v domácnosti klienta za účelem sepsání Smlouvy o 

poskytnutí pečovatelské smlouvy 

BEZ ÚHRADY 

 

 

 

Poznámka: 

Sazebník je sestaven v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ceny za 

poskytnuté služby jsou počítány výhradně podle skutečně spotřebovaného času, včetně času 

nezbytného k jejich zajištění. Pokud poskytování těchto úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se 

poměrně krátí. Vyúčtování poskytnutých úkonů bude klientovi předáno vždy nejpozději do 10. dne 

následujícího měsíce. 

 

Činnosti BĚŽNÉHO ÚKLIDU v rámci Pečovatelské služby 

- Úklid koupelny (toaleta, sprchový kout, umyvadlo) 

- Úklid předsíně (luxování, vytření) 

- Úklid prachu na prázdných policích 

- Úklid kuchyňské linky – zevní plochy 

- Úklid parapetů, lustrů, dveří 

- Vyluxování, vytření 

- Odnos odpadků 

 


