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ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
Ceny platné od 1. 5. 2013 

 
Úhrady za úkony sociální služby jsou stanoveny v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb., 

v platném znění. Úhrada se stanoví za každých započatých 15 minut. 

 

Ceník základních služeb 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120,- Kč/hod. 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120,- Kč/hod. 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 120,- Kč/hod. 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120,- Kč/hod. 
 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

Pomoc při úkonech osobní hygieny  
(v domácnosti uživatele, v středisku osobní hygieny – DPS Penzion, ve 
sprchovém lůžku v domácnosti uživatele) 

120,- Kč/hod. 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120,- Kč/hod. 

Pomoc při použití WC 120,- Kč/hod. 
 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

Zajištění stravy (cena stanovena za 1 porci, nejméně 1 oběd týdně) 
(normální D3, šetřící D2, diabetická-šetřící D9/2, diabetická D9, neslaná 
D10) 

     47,- Kč/oběd 

Dovážka, donáška oběda – 1) ve všední dny – pondělí - pátek 
                                            2) sobota, neděle, svátky 
(po Boskovicích a do městských částí – Mladkov, Bačov, Hrádkov, Vratíkov)     

20,- Kč/úkon 
23,- Kč/úkon 

Pomoc při přípravě jídla a pití 120,- Kč/hod. 

Příprava a podání jídla a pití 120,- Kč/hod. 
 
 
 



  
 
 
Příspěvková organizace Města Boskovice 
Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice 

 

Telefon: 511 183 101 
Fax: 516 452 283 
Bankovní spojení: 153150552/0300 
 

E-mail: msss@boskovice.cz 
www.msssboskovice.cz 

IČO: 00380504 
DIČ: CZ00380504 

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

Běžný úklid a údržba domácnosti (zejména mytí nádobí, vytření na mokro, 
vysávání, utírání prachu, vynesení odpadu) a to nejméně 1x za měsíc (a pouze 
místnosti, které uživatel nezbytně využívá) – bez čisticích prostředků 

120,- Kč/hod. 

Údržba domácích spotřebičů (mytí sporáku, ledničky, včetně odmrazování) – 
bez čisticích prostředků 120,- Kč/hod. 

Pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti (např. po malování, mytí 
oken). Zajišťuje se u těch uživatelů, kterým se zajišťuje i běžný úklid 
domácnosti nebo jiný úkon základních činností.) – bez čisticích prostředků 

120,- Kč/hod. 

Donáška vody 120,- Kč/hod. 

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 120,- Kč/hod. 

Běžné nákupy (základní potraviny-pečivo, mléko, máslo, sýry, tisk atd.) 80,- Kč/hod. 

Pochůzky (lékař, lékárna, pošta, banka, úřady, apod.) 80,- Kč/hod. 

Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a běžného vybavení 
domácnosti) 110,-Kč/úkon 

Praní a žehlení ložního prádla (popř. jeho drobné opravy) 1 pračka = 4 kg 
prádla 50,- Kč/1kg prádla 

Praní a žehlení osobního prádla (popř. jeho drobné opravy) 1 pračka = 4 kg 
prádla 50,- Kč/1kg prádla 

Praní prádla, 1 pračka = 4 kg prádla 30,- Kč/1kg prádla 

Žehlení prádla, 1 pračka = 4 kg prádla 30,- Kč/1kg prádla 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 100,-Kč/hod. 

Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné 
moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 100,-Kč/hod. 

 
 
 
 
 
 



  
 
 
Příspěvková organizace Města Boskovice 
Havlíčkova 19, 680 01 Boskovice 

 

Telefon: 511 183 101 
Fax: 516 452 283 
Bankovní spojení: 153150552/0300 
 

E-mail: msss@boskovice.cz 
www.msssboskovice.cz 

IČO: 00380504 
DIČ: CZ00380504 

 

Ceník - Fakultativní služby (nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění)  
Poskytovány v případě, kdy uživateli jsou poskytovány i jiné úkony základních činností a při 
volné kapacitě služby. 
 

Přítomnost pečovatelky v bytě uživatele s cílem umožnit setrvání uživatele v 
domácím prostředí po dobu nepřítomnosti rodinného příslušníka nebo osoby 
blízké (za každých započatých 15 min) 

25,-Kč/15 min 

Úklid společných prostor v domě (zametání, stírání chodeb, mytí oken, dveří,  
popř. úklid chodníků) - maximálně 1x měsíčně, bez čisticích prostředků 30,- Kč/15 min 

Úklid a údržba společných prostor v DPS – včetně čisticích prostředků 25,- Kč/ 15 min 

Drobné údržbářské práce v domácnosti – pouze v DPS Havlíčkova, Mánesova 
- bez materiálu 30,-Kč/15 min 

Vynesení odpadkového koše 10,- Kč/úkon 

Užívání tísňového hlásiče /24 hodin denně/ - pouze v DPS Mánesova 
(poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, 
v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku 
zdravotnické záchranné služby, policie nebo hasičů) 

30,- Kč/měsíc 

Použití hostinského pokoje pro přespávání návštěv klientů DPS – pouze DPS 
Mánesova 200,- Kč/osoba/den 

Doprava vozidlem poskytovatele po Boskovicích 10,- Kč/km 

Doprava vozidlem poskytovatele mimo Boskovice /pouze ORP Boskovice/ 7,- Kč/km 

Dohled nad užíváním léků: 1 -2 x denně                                             15,-Kč/den 

Měření teploty, TK (digitálním tonometrem poskytovatele)  10,- Kč/úkon 

Ošetření nohou – pedikúra (včetně materiálu) 150,- Kč/úkon 

Užívání bioptronové lampy v domácnosti uživatele s dohledem pečovatelky 1,- Kč/min 

Užívání nerezového jídlonosiče s plastovým termoobalem 2,- Kč/oběd 

Kopírování písemností, lékařských zpráv,… 2,- Kč/stránka 

Administrativní úkony /objednání sanitky, vyplňování žádostí, písemností,…) 20,- Kč/15min 

Užívání kompenzačních pomůcek  dle platného ceníku 
půjčovny 

 


