
Oblastní charita Rajhrad, Charitní pečovatelská služba 

Jiráskova 47, Rajhrad 664 61 

email: lenka.krutinova@rajhrad.charita.cz 

tel: 547 232 223, 731 124 470 

www.rajhrad.charita.cz 

  
 

 

                                    ÚHRADOVNÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
výše úhrady za pečovatelskou službu je stanovena v souladu se zákonem 108/2006 Sb. a vyhláškou 505/2006 Sb. 

 

 

 
Další možné činnosti pečovatelské služby lze dohledat v Regionálních kartách JMK pro pečovatelskou službu. 
 
 
 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY A ROZSAH ÚKONŮ VÝŠE ÚHRADY 
PRACOVNÍ DNY VÍKENDY A SVÁTKY 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu 

Pomoc a podpora při podání jídla a pití 135 Kč/hod. 135 Kč/hod. 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (korzet, ortéza, plenkové kalhotky) 135 Kč/hod. 135 Kč/hod. 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 135 Kč/hod. 135 Kč/hod. 

Pomoc při přesunu na lůžko, na invalidní vozík 135 Kč/hod. 135 Kč/hod. 

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

Pomoc při úkonech osobní hygieny 135 Kč/hod. 135 Kč/hod. 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135 Kč/hod. 135 Kč/hod. 

Pomoc při základní péči o ruce  135 Kč/hod. 135 Kč/hod. 

Pomoc při použití WC 135 Kč/hod. 135 Kč/hod. 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

Donáška, dovážka obědů  - TENTO I NÁSLEDUJÍCÍ ÚKON LZE POSKYTOVAT JEN VE VYMEZENÝCH PŘÍPADECH    40 Kč/úkon 40 Kč/úkon 

Příprava a podání jídla a pití  135 Kč/hod. 135 Kč/hod. 

Pomoc při přípravě jídla a pití 135 Kč/hod. 135 Kč/hod. 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

Běžný úklid a údržba domácnosti 135 Kč/hod. 135 Kč/hod. 

Údržba domácích spotřebičů 135 Kč/hod. 135 Kč/hod. 

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 135 Kč/hod. 135 Kč/hod. 

Donáška vody (tam, kde není voda dostupná) 135 Kč/hod. 135 Kč/hod. 

Topení v kamnech 135 Kč/hod. 135 Kč/hod. 

Běžné nákupy a pochůzky (např. vyzvednutí receptu či  žádanky u lékaře, vyzvednutí pomůcek pro inkontinentnci, 
pošta, apod.) 

135 Kč/hod. 135 Kč/hod. 

Velký nákup (např.  týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti) 140 Kč/úkon 140 Kč/úkon  

Praní a žehlení ložního a osobního prádla  80 Kč/kg 80 Kč/kg  

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Doprovod k lékaři, na úřady, k lékaři a zpět 135 Kč/hod. 135 Kč/hod. 
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Pokud poskytování úkonů s hodinovou sazbou netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí (účtuje se každých započatých 15 minut). 
 
V případě neodhlášení služby pro klienta, se účtuje čas, který pečovatelka stráví na cestě ke klientovi a případné čekání (netýká se situace, kdy 
klient byl akutně převezen do nemocnice). Na poskytování pečovatelské služby není právní nárok. Uzavření smlouvy s klientem může být 
odmítnuto zejména z kapacitních důvodů a dále pracovnice sociální péče (pečovatelka) může službu odmítnout, je-li ohrožen její život nebo 
zdraví pečovatelky (agresivita klienta, zdraví ohrožující prostředí- např. výrazně zanedbaná domácnost, riziko parazitárního onemocnění, 
hrozba úrazu elektrickým proudem v důsledku špatné elektroinstalace nebo porouchaného přístroje, ohrožující zvíře v domácnosti). 
 
V případě sociální potřebnosti lze poskytnout slevu na úhradě za poskytování pečovatelské služby - na  základě schválené žádosti o slevě. 
 
V případě zájmu zprostředkujeme kontakt na pedikérku, kadeřnici, popř. maséra, kteří za Vámi přijedou po domluvě do místa Vašeho 
bydliště. 
 
 Úhradovník platný od 01. 6.2022  
 
Úhradovník pečovatelské služby schválen Mgr. Zdeňkem Strašákem, ředitelem Oblastní Charity Rajhrad  
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