
Ceník pečovatelských služeb poskytovaných Agenturou JAS platný od 01.02.2019   
ceny služeb v souladu s vyhláškou č.505/2006 Sb. v aktuálním změní  

 

Základní úkony 
Práce jednoho 

pracovníka 

Držitelé osvědčení dle z.č. 255/1946 Sb. o přísl. čs. armády v zahraničí a o některých jiných úč. nár.boje za 
osvobození mají všechny základní úkony uvedené pod písm. A až E ZDARMA.  

A Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití (podání)  130,-/hod. 

2. Pomoc při oblékání,svlékání včetně speciálních pomůcek 130,-/hod. 

3. Pomoc při prostor. orientaci, samost. pohybu ve vnitřním prostoru 130,-/hod. 

4. Pomoc při přesunu na lůžko,vozík 130,-/hod. 

B Pomoc při osobní hygieně,poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 130,-/hod. 

2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty  130,-/hod. 

3. Pomoc při použití WC 130,-/hod. 

C Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  

1. Dovoz nebo donáška jídla 30,-/úkon 

2. Pomoc při přípravě jídla a pití  130,-/hod. 

3. Příprava podání jídla a pití (ohřátí, krájení, mixování ) 130,-/hod. 

D Pomoc při zajištění chodu domácnosti:  

1. Běžný úklid a údržba domácnosti  130,-/hod. 

2. Pomoc při zajištění, zprostředkování velkého úklidu,např.sezónního úklidu a po malování 130,-/hod. 

3. Donáška vody 130,-/hod. 

4. Topení v kamnech, příprava topiva, údržba topných zařízení 130,-/hod. 

5. Běžné nákupy (do 5 kg) a pochůzky 130,-/hod. 

6. Velký nákup, nákup ošacení, vybavení domácnosti 115-/úkon  

7. Praní a žehlení osobního nebo ložního prádla nebo jeho drobné opravy 70,-/kg 

E Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

1. 
Doprovod dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné 
moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět 

 
130,-/hod 

 

Fakultativní - nadstandardní - úkony: 
Jsou poskytovány v případě volné kapacity těm, kdo čerpají i základní úkony poskytované Agenturou JAS 

Práce jednoho 
pracovníka 

1. Doprovod při vycházce 130,-/hod 

3. Přeprava osobním automobilem (osoby či předmětu) (+přistavení automobilu: 40 Kč) 10,-/km* 

3a. Doprovod, čekání do 2 hodin (při přepravě osobním automobilem) 50,-/hod.** 

Účtovanou jednotkou je 15 minut, čas se účtuje včetně času nezbytného k zajištění 
služby, dále účtováno 1 kg, 1 km.   V případě neodhlášené návštěvy se účtuje čas za 
cestu ke klientovi a od klienta (neplatí v případě akutního zhoršení zdravotního stavu). 
Plánované rušení návštěv je nutno uskutečnit minimálně den dopředu. 
Doloží – li uživatel aktuální výši důchodu a příspěvku na péči, může požádat o slevu. 
 
 

 


