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Ceník Charitní pečovatelské služby platná od 1. 9. 2021 

Základní sociální poradenství                                                              BEZPLATNĚ 
(informace o sociálních službách, pomoc s vyřízením příspěvků a žádostí, návštěva v domácnosti uživatele 

za účelem sepsání smlouvy či její změny) 
Přítomnost pečovatelky v domácnosti klienta                                130,- Kč/hod. 

 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 

 Pomoc při úkonech osobní hygieny  

 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty (včetně stříhání elektrickým strojkem) 

 Pomoc při využití WC 

 Pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík 

 Pomoc a podpora při podání jídla a pití, pomoc při přípravě a podání jídla a pití 

 Běžný úklid a údržba domácnosti (údržba domácích spotřebičů) 

 Pomoc při vyřizování osobních záležitostí, soupis nákupu, apod. 

Ostatní základní úkony 

Dovoz nebo donáška jídla  
30,- Kč/1 porce 

Cena zahrnuje mimo dovoz jídla i 
zapůjčení jídlonosičů, přípravu 
jídlonosičů, domluvení obědů 
s vývařovnou, kopírování jídelníčku. 

Stravné  
75,-/1 oběd 

Cena zahrnuje 1x polévku a 1x hlavní 
jídlo. 

Pomoc při zajištění velkého úklidu 
domácnosti 

 
 

130,- Kč/hod. 

Např. sezónní úklid, mytí a leštění 
nábytku a dveří, sundávání a věšení 
záclon a závěsů, mytí oken a obkladů, 
otření prachu na skříních, úklid ve 
skříních, mytí osvětlovacích těles,  
úklid společných prostor apod. 

Běžný nákup  
130,- Kč/hod. 

Nákup provedený v jednom obchodě 
nejbližšího místa bydliště uživatele do 
hmotnosti 7kg nebo jedné tašky 
rozměru 40x45cm. 

Velký nákup (nákup potravin, ošacení a 
nezbytného vybavení domácnosti, atd.) 

 
115,- Kč/úkon 

Nákup provedený ve dvou a více 
obchodech nejbližších místa bydliště 
uživatele (max. do 10kg). 
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Nutné pochůzky  
130,- Kč/hod. 

Na poštu, do lékárny, na úřady atd., 
vybírání poštovní schránky. 

Praní a žehlení osobního a ložního 
prádla, popř. jeho drobné opravy – 
prádelna CHPS 

 
70,- Kč/1 kg 

Cena zahrnuje praní včetně žehlení. 
Samotné praní, případně žehlení se 
účtuje stejnou cenou. 

Donáška vody  
130,- Kč/hod. 

Náhradní zásobování vodou z důvodu 
havárie dodávky vody (max. do 10 
litrů). 

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

 
130,- Kč/hod. 

Topení v domácnosti uživatele. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
Doprovod 
(pomoc při samostatném pohybu mimo 
domácnost uživatele) 

 
130,- Kč/hod. 

Doprovázení dospělých a dětí do školy, 
školského zařízení, zaměstnání, 
k lékaři, na úřady, veřejné služby a 
zpět. 

Fakultativní činnosti  
Telefonické a internetové vyřízení 
nutných záležitostí, jednodušší 
administrativní činnosti 

 
3,50 Kč/1 minuta 

Telefonování např. lékaři, na úřady, 
rodině aj., vždy telefonem CHPS, 
nadepisování obálek, složenek aj. 

Doprava na určené místo a zpět 
včetně převozu osobních věcí 

 
10,- Kč/1 km 

K lékaři, kadeřníkovi, na úřady, poštu 
aj. 

 

Ceník je v souladu s § 6 vyhl. č. 505/2006 Sb., ve znění pozd. Předpisů, které se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách. 

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. 

V ceníku základních i fakultativních činností CHPS se u úkonů oceněných hodinovou sazbou uživateli 

účtuje skutečně spotřebovaný čas nezbytný k provedení úkonů (účtuje se po jednotlivých minutách). 

 


