
 
 
 
 
 

Ceník činností a úkonů Pečovatelské služby Ledax o.p.s.  
platný od 1. 5. 2019 

 

Tento ceník činností a úkonů Pečovatelské služby Ledax o.p.s. nahrazuje předchozí ceník. 
 

Základní činnosti 
Měrná 

jednotka 

Úhrada 
uživatele 

(Kč) 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  15 minut 32,50,- 

2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 15 minut 32,50,- 

3. 
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 
prostoru  

15 minut 32,50,- 

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 15 minut 32,50,- 

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny  15 minut 32,50,- 

2. 
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty (například mytí, fénování 
vlasů, stříhání nehtů) 

15 minut 32,50,- 

3. Pomoc při použití WC 15 minut 32,50,- 

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

1. Dovoz nebo donáška jídla 
1 úkon/ 
1 porce 

25,- 

2. Pomoc při přípravě jídla a pití  15 minut 32,50,- 

3. Příprava a podání jídla a pití 15 minut 32,50,- 

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

1. Běžný úklid a údržba domácnosti prostředky uživatele 15 minut 32,50,- 

2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (například sezónního 
úklidu, úklidu po malování) 

15 minut 32,50,- 

3. Donáška vody 15 minut 32,50,- 

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

15 minut 32,50,- 

5. Nákup malý (nákup do 8 kg, v jednom obchodě) 15 minut 32,50,- 

6. Nákup velký (např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného 
vybavení domácnosti) 

1 úkon 110,- 

7. Pochůzka, vyřízení osobních záležitostí bez přítomnosti uživatele 
(např. pošta, platba ve vývařovně) 

15 minut 32,50,- 

8. Praní a žehlení osobního a ložního prádla, případně jeho drobné 
opravy u poskytovatele 

1 kg 70,- 

9. Praní prádla u poskytovatele, případně jeho drobné opravy 1 kg 40,- 

10. Žehlení prádla u poskytovatele 1 kg 30,- 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

1. 
Doprovázení dětí a dospělých do školy, školského zařízení, 
zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující 
veřejné služby a doprovázení zpět (bez dopravy) 

15 minut 32,50,- 

 
Při dovozu a donášce oběda pečovatelka současně provede okamžitou vizuální kontrolu 
uživatele, zda je vše v pořádku. Při jakékoli změně je kontaktována sociální pracovnice 
příslušného okrsku a poté kontaktní osoby uživatele uvedené v dokumentaci uživatele. 



 
 
 
 
 

Fakultativní (doplňkové) činnosti nad rámec 

základních činností 
Tyto úkony se poskytují jako doplněk k základním úkonům 

Měrná 
jednotka 

Úhrada 
uživatele 

(Kč) 

1. 
Dohled nad uživatelem (například kontrola, povídání, dohled nad 
užitím léků) 

15 minut 40,- 

2. Doprava vozidlem poskytovatele s doprovodem pracovníka 1 km 10,- 

3. 
Pedikúra (v domácnosti uživatele, v domě s pečovatelskou 
službou) 

1 končetina 100,- 

5. Týdenní jídelníček 1 ks 2,- 

6. Zapůjčení jídlonosiče 1ks/měsíc 25,- 

7. Přemývání jídlonosiče 1 úkon 20,- 

8. Péče o domácí zvíře: nakrmení, vyvenčení do 15 minut 15 minut 40,- 

9. 
Společenské a kulturní skupinové akce v prostorách domu 
s pečovatelskou službou 

dle nákladů akce 
(informace v pozvánce) 

10. Další fakultativní úkony dle možnosti střediska 
informace u sociálního 

pracovníka 

 

Činnosti bez úhrady 

1. 

Základní sociální poradenství (informace o sociálních službách, 
pomoc s vyřízením následujících příspěvků a žádostí - příspěvek 
na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na bydlení, průkazy pro 
osoby se zdravotním postižením, žádosti do domova pro seniory, 
žádosti do domu s pečovatelskou službou, atd.) 

ZDARMA 

2. 
Návštěva v domácnosti uživatele za účelem sepsání Smlouvy o 
poskytování Pečovatelské služby Ledax o.p.s., její změny či 
ukončení 

ZDARMA 

3. Zprostředkování duchovní podpory ZDARMA 

 
 

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

poskytnutých úkonů bude uživateli předáno vždy do 20. dne následujícího měsíce. 

 

Výše úhrad se stanovuje dle započaté časové měrné jednotky. 

Fakultativní (doplňkové) úkony jsou poskytovány pouze za předpokladu, že jsou 

poskytovány základní úkony. 

 

V případě dotazů k ceníku nebo k návazným službám kontaktujte Vaši sociální pracovnici. 

 

 

V Českých Budějovicích dne 18. 3. 2019 schválila Ing. Irena Lavická, generální ředitelka 

společnosti Ledax o.p.s. 


