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CENÍK VÝŠE ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
platný od 1. 3. 2023 

(Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  
a prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

Ceník výše úhrad za poskytování pečovatelské služby 

Úkon 

Výše úhrady 

Jednotka 
 Kč za jednotku 

při celkovém objemu péče za měsíc  

do 80 hodin včetně nad 80 hodin 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Kč/hodina 150,- 135,- 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek Kč/hodina 150,- 135,- 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Kč/hodina 150,- 135,- 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Kč/hodina 150,- 135,- 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

Pomoc při úkonech osobní hygieny Kč/hodina 150,- 135,- 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty Kč/hodina 150,- 135,- 

Pomoc při použití WC Kč/hodina 150,- 135,- 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

Dovoz nebo donáška jídla Kč/úkon 40,- 

Pomoc při přípravě jídla a pití Kč/hodina 150,- 135,- 

Příprava a podání jídla a pití Kč/hodina 150,- 135,- 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

Běžný úklid a údržba domácnosti Kč/hodina 150,- 135,- 

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti Kč/hodina 150,- 135,- 

Donáška vody Kč/hodina 150,- 135,- 

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy paliva Kč/hodina 150,- 135,- 

Běžné nákupy a pochůzky Kč/hodina 150,- 135,- 

Velký nákup (týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti) Kč/úkon 160,- 

Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy Kč/1 kg  90,- 

Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy Kč/1 kg 90,- 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Doprovod dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět Kč/hodina 150,- 135,- 

Doprovod dospělých do zaměstnání, k lékaři, na úřady, instituce apod.  Kč/hodina 150,- 135,- 

U úkonů uváděných v jednotce Kč / hodina je účtováno každých započatých 5 minut;  
cena 150,- Kč platí u klientů, kterým je služba poskytnuta v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin za měsíc; 
cena 135,- Kč platí u klientů, kterým je služba poskytnuta v rozsahu převyšujícím 80 hodin za měsíc a to včetně.  
Toto snížení ceny platí i v případě, že je pečovatelská služba poskytována více poskytovateli a celková doba péče přesáhne 
oněch 80 hodin. Bude-li klient v případě takovéhoto souběhu poskytování pečovatelské služby požadovat snížení ceny, je 
povinen nám písemně doložit rozsah (počet hodin) poskytnuté péče dalšími poskytovateli pečovatelské služby. Potvrzení 
o rozsahu péče je nutné dodat účetní příslušného okrsku do 5. dne následujícího měsíce než, za který klient požaduje snížení 
ceny. Na pozdější doložení informací nebude z administrativních důvodů možné brát zřetel. 
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Ceník výše úhrad za poskytování fakultativních služeb 

Úkon 
Výše úhrady 

Jednotka  Kč za jednotku  

Kadeřnické služby - mytí hlavy Kč/úkon 95,- 
Kadeřnické služby - stříhání Kč/úkon 135,- 

Kadeřnické služby - foukání Kč/úkon 135,- 

Kadeřnické služby - vodová ondulace Kč/úkon 135,- 

Kadeřnické služby - barvení Kč/úkon 325,- 

Kadeřnické služby - trvalá Kč/úkon 515,- 

Kadeřnické služby - přípravky – gel, lak nebo tužidlo apod. Kč/úkon 15,- 

Drobné opravy v bytech klientů (150,- Kč/30 minut) Kč/hodina 300,- 

Systém pro hlasovou komunikaci a volání v tísni Kč/1 měsíc 150,- 

Doprava klientů (do 10 km v okolí Liberce, do 25 minut) Kč/1 jízda 190,-  

Zápůjčka kompenzačních pomůcek (polohovatelné lůžko) Kč/1 týden 75,- 

Zápůjčka kompenzačních pomůcek (mechanický vozík) Kč/1 týden 50,- 

U úkonů uváděných v jednotce Kč / hodina je účtováno každých započatých 30 minut. 
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