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Ceník činností a úkonů Charitní pečovatelské služby  
platný od 1. 3. 2017 

 

 
Ceník je sestaven v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., v platném znění. 

 
 

  
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 

 
Výše úhrady  

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

1a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,- Kč/hod 

1b) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130,- Kč/hod 

1c) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 130,- Kč/hod 

1d) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130,- Kč/hod 

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

2a) pomoc při úkonech osobní hygieny 130,- Kč/hod 

2b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,- Kč/hod 

2c) pomoc při použití WC  130,- Kč/hod 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

3a) dovoz nebo donáška jídla 30,- Kč/úkon 

3b) dovoz nebo donáška jídla – jídelna DPS 13,- Kč/úkon 

3c) pomoc při přípravě jídla a pití 130,- Kč/hod 

3d) příprava a podání jídla a pití 130,- Kč/hod 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

4a) běžný úklid a údržba domácnosti 130,- Kč/hod 

4b) pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 130,- Kč/hod 

4c) donáška vody 130,- Kč/hod 

4d) topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 130,- Kč/hod 

4e) běžné nákupy a pochůzky 130,- Kč/hod 

4f) velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení 
domácnosti 

115,- Kč/úkon 

4g) praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 70,- Kč/kg 

4h) praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 70,- Kč/kg 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

5a) doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 130,- Kč/hod 

5b) doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na 
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby  
a doprovázení zpět 

130,- Kč/hod 

 Základní sociální poradenství: 

 Poskytnutí potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální 
situace 

zdarma 

 

 Fakultativní činnost nad rámec základních činností 
(poskytuje se pouze jako doplněk k úkonu dovoz nebo donáška jídla): 

 

 pronájem termojídlonosiče 30 Kč/měsíc 
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Skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění činností v rámci jednoho setkání se skládá 
z času, který pracovník stráví poskytováním činností přímo u klienta a času nezbytného 
k zajištění činností v paušální výši, viz níže. Tento čas se počítá pouze jednou v rámci 
jednoho setkání. 
 

 
Paušální čas 

nezbytný k zajištění 
činností 

Vsetín - včetně DPS + místní části Vsetína: 
Bobrky, Červenka, Janišov, Lázky, Semetín, Srní, Velký Skalník. 

10 minut 

Okolní obce: 
Bystřička, Hošťálková, Jablůnka, Janová, Kateřinice, Lhota u Vsetína, 
Liptál, Lužná, Leskovec, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Ratiboř, Růžďka, 
Seninka, Ústí u Vsetína, Valašská Polanka. 

20 minut 

Vzdálenější obce: 
Francova Lhota, Horní Lideč, Lačnov, Lidečko, Pozděchov, Prlov Střelná, 
Valašská Senice. 

30 minut 

 
 
 
 

 
 

Pavlína Žažová 

vedoucí Charitní pečovatelské služby Vsetín 
Pod Žamboškou 253 
755 01 Vsetín  
tel. 571 420 677 nebo 739 124 847 

e-mail: pavlina.zazova@vsetin.charita.cz 

 

 
 
 
 
 
 
Ve Vsetíně dne 1. 2. 2017, schválila Věra Dulavová, statutární zástupce Charity Vsetín. 
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