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Ceník pečovatelské služby Šance Lovosice, z.s. 

(platný od 1. 6. 2022) 

 Druh činnosti základní cena 
 

Zvýšená cena 
so, ne, svátky 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:   

 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 25 Kč/15 minut 30 Kč/15 minut 

 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 25 Kč/15 minut 30 Kč/15 minut 

 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 25 Kč/15 minut 30 Kč/15 minut 

 Pomoc při přesunu na lůžko a vozík 25 Kč/15 minut 30 Kč/15 minut 

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:   

 Pomoc při úkonech osobní hygieny 25 Kč/15 minut 30 Kč/15 minut 

 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 25 Kč/15 minut 30 Kč/15 minut 

 Pomoc při užití WC 25 Kč/15 minut 30 Kč/15 minut 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:   

 Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování  25 Kč/15 minut 30 Kč/15 minut 

 Dovoz nebo donáška jídla  40 Kč/ úkon 40 Kč/ úkon 

 Pomoc při přípravě jídla a pití 25 Kč/15 minut 30 Kč/15 minut 

 Příprava a podání jídla a pití 25 Kč/15 minut 30 Kč/15 minut 
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4. Pomoc, při zajištění chodu domácnosti: základní cena Zvýšená cena 
so, ne, svátky 

 Běžné úklidové práce v bytě (běžný úklid a údržba domácnosti) 25 Kč/15 minut 30 Kč/15 minut 

 Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. úklid po malování apod., mytí oken, úklid 
společných prostor) 

30 Kč/15 minut 30 Kč/15 minut 

 Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, donáška vody 30 Kč/ 15 minut 30 Kč/ 15 minut 

 Běžné nákupy a pochůzky: 
a). běžné nákupy (malý nákup max. do 8 kg) 
b). pochůzky (na poštu, do banky, do lékárny, k lékaři pro recept, s prádlem do prádelny, pokud 
klient něco potřebuje vyřídit či zařídit, apod.) 

25 Kč/15 minut 30 Kč/ 15 minut 

 Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 
(nad 8 kg) 

 140 Kč/úkon 140 Kč/úkon 

 Praní a žehlení osobního a ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 80,- Kč/1 kg 80,- Kč/1 kg 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:   

 Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na kulturní akce, na 
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, včetně doprovodu zpět. 

25 Kč/15 minut 30 Kč/15 minut 

6. Základní sociální poradenství zdarma zdarma 

7. Fakultativní činnosti (doprovodné služby)*   

 Doprava uživatele (odvoz uživatele osobním automobilem) 9,- Kč/1 km 9,- Kč/1 km 

 Dohled (krátkodobé zastoupení pečující osoby)  25 Kč/15 minut 30 Kč/15 minut 

 Dohled nad užíváním léků    10,- Kč/úkon 10,- Kč/úkon 

 Kopírování listin (1 kopie A4), tisk dokumentů – 1 str. = 1 úkon 3,- Kč/ 1 strana 3,- Kč/ 1 strana 
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*Fakultativní činnosti (doprovodné služby) jsou určeny pouze uživatelům, kteří využívají základní činnosti a jsou zpoplatněny i pro uživatele, kteří 
využívají pečovatelskou službu zdarma, na základě zákona č. 255/1946 Sb., v platném znění. 
 

Pečovatelské služby jsou poskytovány dle § 75 odst. 2 zákona o sociálních službách bezplatně v rodinám, kde se narodily 3 a více dětí současně a 
to do věku 4 let, účastníkům odboje, osobám, které jsou účastny rehabilitace dle zákona č. 119/1990 Sb., osobám, které byly v  táboře nucených 
prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb. a pozůstalým manželům 
(manželkám) po osobách uvedených v předchozích třech bodech a starším 70 let; tato výjimka se nevztahuje na poskytování stravy. 

Uživatelům pečovatelské služby je za úkon pečovatelské služby účtován skutečně spotřebovaný čas na realizaci úkonů, včetně času nezbytného 
k jejich zajištění, po celých minutách. 

Ceník pečovatelské služby Šance Lovosice je platný od 1.6.2022, byl schválen paní Boženou Plickovou, předsedkyní organizace Šance Lovosice, 
z.s. a Mgr. Janou Novákovou místopředsedkyní Šance Lovosice, z. s. 

Výše úhrady jednotlivých úkonů nepřesahuje maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby stanovené zákonem o sociálních 
službách č. 108/2007 Sb. v platném znění, resp. vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. 
 
Prohlášení uživatele: s ceníkem jsem byl seznámen, výše úhrad beru na vědomí a souhlasím s ním. 
 
 
 
 
 
 
 
V ………………………………dne ………………….                                 …………………………………………………… 
                                                                                                                        podpis uživatele 
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