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CENTRUM  SOCIÁLNĚ  ZDRAVOTNÍCH  SLUŽEB 
příspěvková organizace, zapsaná u  Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 755 

Bendova 5/1121, 163 00 Praha – Řepy 
Tel.: 235 314 141 , 235 313 182, 777 575 117, Fax : 235 300 474 

E-mail : cszs@iol.cz,  datová schránka ID: jbskg4y, http://www.cszs.cz 
IČ: 67365647, DIČ: CZ67365647, Bankovní spojení:  0168034319/0800 

 

 
 

ÚHRADOVNÍK  ZA POSKYTOVÁNÍ PE ČOVATELSKÉ SLUŽBY  
 

platný od 1. 1. 2020 
Výše úhrad za úkony pečovatelské služby jsou stanoveny vyhláškou č. 505/2006 Sb., 
v platném znění. 
Je započítáván čas skutečně strávený u klienta v souvislosti s časem nezbytným pro 
kvalitní zajišt ění dané činnosti. 
 
 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 
vlastní osobu 

Pondělí – pátek 
7,00 – 15,30 

Odpolední směny 
pondělí – pátek  15,30 –19,00,  
víkendy, svátky   7,00 – 19,00 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,- Kč/ hod. 130,- Kč/ hod. 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních 
pomůcek 

130,- Kč/ hod. 130,- Kč/ hod. 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném 
pohybu ve vnitřním prostoru 

130,- Kč/ hod. 130,- Kč/ hod. 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130,- Kč/ hod. 130,- Kč/ hod. 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu 

 

Pomoc při úkonech osobní hygieny           130,- Kč/ hod.           130,- Kč/ hod. 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty           130,- Kč/ hod.           130,- Kč/ hod. 

Pomoc při použití WC           130,- Kč/ hod.          130,- Kč/ hod. 

   Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

Zajištění stravy (dle kalkulace dodavatele stravy)           70,- Kč/ 1 porce 
 

         nedováží se 

Dovážka nebo donáška jídla        20,- Kč/ úkon         nedováží se 

Pomoc při přípravě jídla a pití       130,- Kč/ hod.         130,- Kč/ hod. 

Příprava a podání jídla a pití       130,- Kč/ hod.          130,- Kč/ hod. 



CSZS – Úhradovník za poskytování  pečovatelské služby platný od 1.1.2020  2 
 

           Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

Běžný úklid a údržba domácnosti       130,- Kč/ hod.         130,- Kč/ hod. 

Pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti 
(např. po malování).       130,- Kč/ hod.         130,- Kč/ hod. 

Donáška vody     130,- Kč/ hod.        130,- Kč/ hod. 

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy 
topiva, údržba topných zařízení 

    130,- Kč/ hod.        130,- Kč/ hod. 

Běžné nákupy (potraviny, drogerie do 5 kg)      130,- Kč/ hod.         130,- Kč/ hod. 

Pochůzky (lékař, lékárna, pošta, banka, úřady,aj)      130,- Kč/ hod.         130,- Kč/ hod. 

Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup 
ošacení a běžného vybavení domácnosti max. 10 
kg.) 

     115,-Kč/ úkon         115,-Kč/ úkon 

Praní a žehlení ložního a osobního prádla (popř. 
jeho drobné opravy) běžně znečištěné 

70,- Kč/ 1kg prádla           neposkytujeme   

Praní a žehlení ložního a osobního prádla (popř. 
jeho drobné opravy) silně znečištěné 

70,- Kč/ 1kg prádla           neposkytujeme 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, 
k lékaři a doprovázení zpět 

     130,- Kč/ hod.         130,- Kč/ hod. 

Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, 
k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 
poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 

     130,- Kč/ hod.         130,- Kč/ hod. 
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Fakultativní služby (nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění) 
Fakultativní služby jsou poskytovány v případě volné kapacity pečovatelské služby. 
 

Dohled nad dospělým občanem v rámci běžné 
pracovní doby (vstup do bytu spojený s kontrolou 
klienta) 

310,- Kč/ hod. 310,- Kč/ hod. 

Venčení, krmení malého domácího zvířete (pes, 
kočka) 

80,-Kč/ 15 min. 80,-Kč/ 15 min. 

Dohled nad podáním léků 30 Kč/ úkon 30 Kč/ úkon 

Manipulace s penězi klienta (pochůzky týkající se 
plateb poskytovateli) 

15 Kč/ úkon neposkytujeme 

Koupel v koupacím lůžku ,( 45 min,včetně zápůjčky 
pom.)     
              – asistence 1 pracovníka 
            - asistence 2 pracovníků 

 
 

250 Kč / úkon 
450 Kč / úkon 

 
 

neposkytujeme 

Administrativní úkony v zájmu klienta 
(vypisování složenek, formulářů, žádostí) 

100.- Kč/ úkon neposkytujeme 

Dohled po telefonu – kontrola uživatele  5 Kč / úkon 5 Kč / úkon 

Doprovod na vycházku  130 Kč / hod neposkytujeme 

 


