
 

 

  

Příloha č. 19 

Úhrady za úkony pečovatelské služby platné od 1. 1. 2022 
 

Činnosti Úhrada v Kč 

 

Základní činnosti  
stanovené dle vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 

Balíček péče o vlastní osobu 

 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

 celková koupel, sprchování nebo omytí 

těla v domácnosti (zahrnuje také péči o vlasy, vysušení 

vlasů, promazání těla) 

 pomoc při použití WC 

 výměna inkontinenčních pomůcek, promazání těla 

 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 

vnitřním prostoru 

130 Kč/hod. 

Balíček péče o vlastní osobu v SOH 

 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

 celková koupel, sprchování nebo omytí 

těla v SOH (zahrnuje také péči o vlasy, vysušení vlasů, 

promazání těla) 

 pomoc při použití WC, výměna inkontinenčních pomůcek, 

promazání těla 

 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 

vnitřním prostoru 

130 Kč/hod. 

Balíček stravování 

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

 pomoc při přípravě jídla a pití 

 příprava a podání jídla a pití 

130 Kč/hod. 



 

 

  

pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 

(ohřátí, servírování, podání jídla) 
130 Kč/hod. 

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130 Kč/hod. 

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru 
130 Kč/hod. 

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130 Kč/hod. 

 

 

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

 

celková koupel, sprchování nebo omytí 

těla v domácnosti (zahrnuje také péči o vlasy, vysušení vlasů, 

promazání těla) 

130 Kč/hod. 

celková koupel, sprchování nebo omytí 

těla ve středisku osobní hygieny  

(zahrnuje také péči o vlasy, vysušení vlasů, promazání těla) 
130 Kč/hod. 

výměna inkontinenčních pomůcek, promazání těla 130 Kč/hod. 

pomoc při základní péči o vlasy (mytí, prosušení) 130 Kč/hod. 

ostříhání nehtů na rukou 130 Kč/hod. 

pomoc při použití WC 130 Kč/hod. 

 

III. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 

dovoz oběda (1 porce) - obec Chrudim 26 Kč/úkon 

dovoz oběda (1 porce) - územní části obce (Markovice, Medlešice, 

Topol, Vestec, Vlčnov) 
30 Kč/úkon 

podání oběda v jídelně DPS Soukenická ulice 158 20 Kč/úkon 

pomoc při přípravě jídla a pití (klient se zapojuje do přípravy) 130 Kč/hod. 

příprava a podání jídla a pití (klient se nezapojuje do přípravy) 130 Kč/hod. 

 

IV. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 

běžný úklid a údržba domácnosti 130 Kč/hod. 

velký úklid 

(sezónní úklid, úklid společných prostor mimo domy 

s pečovatelskou službou) 

130 Kč/hod. 

donáška vody 130 Kč/hod. 

topení v kamnech, včetně donášky a přípravy paliva, údržba 

topného zařízení 

 

130 Kč/hod. 



 

 

  

nákupy 

běžný  do 2 kg 

velký   do 5 kg 

od 5   – 10 kg 

od 10 – 15 kg 

110 Kč/hod. 

55 Kč/úkon 

85 Kč/úkon 

115 Kč/úkon 

pochůzky 

(lékař, lékárna, platby na poště, zařizování na úřadech a další) 
130 Kč/hod. 

praní a žehlení prádla 1 kg 

(včetně odvozu, dovozu prádla a drobných oprav např. přišití 

knoflíku, poutka) 

 

70 Kč/kg 

 

 

 

 

V. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 

doprovod dětí do předškolního zařízení, školy, školského zařízení, 

k lékaři a zpět 
130 Kč/hod. 

doprovod dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na úřady a zpět 130 Kč/hod. 

Fakultativní činnosti 

pedikúra medicinální v SOH 180 Kč/úkon 

pedikúra klasická v SOH   185 Kč/úkon 

pedikúra klasická v domácnosti 240 Kč/úkon 

dohled nad požitím léků 20 Kč/úkon 

zapůjčení tonometru a pomoc při měření TK, pulsu 10 Kč/úkon 

pomoc při měření tělesné teploty 10 Kč/úkon 

doprava pro klienty (v územním obvodu města Chrudim) 130 Kč/hod. 

dohled nad dospělým občanem 130 Kč/hod. 

použití vysavače CSSP 8 Kč/úkon 

použití pračky CSSP  

v DPS ul. Soukenická 158, Chrudim, pro klienty CSSP od 7,00 

hodin, poslední cyklus praní zahájen v 13,00 hodin 

40 Kč/cyklus praní 

půjčovné za jídlonosiče 4 Kč/den 

Poskytnutí stravy 

 
Cena za stravu 

1 oběd  -  všední den, sobota, neděle, svátek 

(včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy) 

71 Kč/oběd (od 1. 2. 2022       

81 Kč/oběd) 

 

 

 



 

 

  

 
Zkratky: 

DPS = Dům s pečovatelskou službou 

MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí 

SOH = Středisko osobní hygieny 

TK = Tlak krevní 

CSSP = Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim 

ZTP = Zdravotně a tělesně postižení 

 

 

 


