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Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby 
stanovený v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 34/2022 Sb.) 
Účinnost od 1. 5. 2022, schválený Radou města Jablonec nad Nisou usnesením RM/178/2022 
ze dne 7. 4. 2022 
 

1. Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby 
Úkon Popis Výše úhrady 

1. Základní sociální 
poradenství 

 bezplatné 

2. Pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o 

vlastní osobu  

- pomoc a podpora při podávání jídla 

a pití 

- pomoc při oblékání a svlékání 

včetně speciálních pomůcek 

- pomoc při prostorové orientaci, 

samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru 

- pomoc při přesunu na lůžko nebo 

vozík 

135,- Kč/hod. 
 

3. Pomoc při osobní hygieně 

nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu  

- osobní hygiena na lůžku či u 

umyvadla, celková koupel 

v domácnosti 

- výměna inkontinenčních pomůcek 

- prevence opruzenin a proleženin 

- pomoc při základní péči o vlasy a 

nehty 

- pomoc při použití WC  

135,- Kč/hod. 
 

4. Ambulantní služby – 

pomoc při osobní hygieně 

nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu ve 

Středisku osobní hygieny 

(SOH) 

- celková koupel (vana, sprcha) 

- prevence opruzenin a proleženin 

- pomoc při základní péči o vlasy a 

nehty  

- pomoc při použití WC 

135,- Kč/hod. 

5. Poskytnutí stravy nebo 

pomoc při zajištění stravy  

- pomoc a podpora při přípravě jídla 

a pití 

- podání jídla a pití 

135,- Kč/hod. 
 

- dovoz, případně donáška obědů 

včetně přihlášení a odhlášení  

 40,- Kč/úkon 
 

6. Pomoc při zajištění chodu 

domácnosti 

 

- běžný úklid a údržba domácnosti 

- údržba domácích spotřebičů,  

135,- Kč/hod. 
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 - pomoc při zajištění velkého úklidu 

domácnosti, 

- donáška vody, topení v kamnech 

včetně donášky topiva 

7. Nákupy - běžné nákupy a pochůzky 135,- Kč/hod.  

- velký nákup přesahující 7 kg nebo 

nákup ošacení, vybavení 

domácnosti a průmyslového zboží  

140,- Kč/úkon 
 

8. Praní a žehlení ložního či 
osobního prádla  

- praní a žehlení prádla 80,- Kč/ 1 kg 

9. Zprostředkování 
kontaktu se 
společenským 
prostředím 

- doprovázení dětí do školy, 

školského zařízení, k lékaři a 

doprovázení zpět 

- doprovázení dospělých do školy, 

školského zařízení, zaměstnání, 

k lékaři, na orgány veřejné moci a 

instituce poskytující veřejné služby 

a doprovázení zpět  

135,- Kč/hod. 
 

 
2. Fakultativní činnosti při poskytování pečovatelské služby 

Úkon Popis Výše úhrady 

10. Dohledy  - dle potřeb uživatele 135,- Kč/hod. 

 
Fakultativní činnosti lze poskytnout pouze při využívání základních činností. 
Pokud má uživatel sjednanou službu na určitý termín a nechce ji z jakéhokoli důvodu využít, je 
povinen službu zrušit nejpozději do 15.00 hodin předcházejícího dne.  
 
 
 


