
 

 

CENÍK ÚKONŮ 

CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY LETOHRAD (CHPS LET) 
 

V platnosti od 1. 1. 2020 

 

 

Základní pečovatelské úkony - pečovatelské služby 

Dle vyhl. 

č.505/2006 Sb.,  

§6 Pečovatelská 

služba  

A) POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU 

1) Pomoc a podpora pří podávání jídla a pití 110,- Kč/hodina 

2) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 110,- Kč/hodina 

3) Pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru 110,- Kč/hodina 

4) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 110,- Kč/hodina 

B) POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU 

1) Pomoc při úkonech osobní hygieny 110,- Kč/hodina 

2) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 110,- Kč/hodina 

3) Pomoc při využití WC 110,- Kč/hodina 

C) POMOC PŘI POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY 

1) Dovoz nebo donáška jídla 25,- Kč/úkon 

2) Pomoc při přípravě jídla a pití 110,- Kč/hodina 

3) Příprava a podání jídla a pití 110,- Kč/hodina 

D) POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI 

1) Běžný úklid a údržba domácnosti 110,- Kč/hodina 

2) Údržba domácích spotřebičů 110,- Kč/hodina 

3) Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po 

malování 

 

110,-Kč/hodina 

4) Donáška vody 110,- Kč/hodina 

5) Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 110,- Kč/hodina 

6) Běžné nákupy* a pochůzky 110,- Kč/hodina 

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

8) Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné úpravy 60,- Kč/kg 

9) Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné úpravy 60,- Kč/kg 

E) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM 

1) Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 110,- Kč/hodina 

2) Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány 

veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby  

a doprovázení zpět 

 

110,- Kč/hodina 

 

 

Fakultativní úkony pečovatelské služby 

(nadstandardní služby) 
Cena 

Doprava  8,- Kč/km 



 

Firma je zapsána v rejstříku právnických osob MK v souladu se zákonem č. 3 2002Sb. v platném znění 

Číslo evidence8/1-04-723/1996, datum evidence dne 30.10.1996   2 

Základní sociální poradenství  
 

Poskytnutí informací směřující k řešení nepříznivé sociální situace (možnosti výběru 

druhu sociálních služeb podle potřeb klienta a informace o jiných formách pomoci) 

Provozní doba kanceláře   -  středa: 8:00-12:00; 13:00-15:30 

            

Bezplatné 

 

 

 

* běžný nákup = věci běžné denní potřeby (pečivo, mléko, mléčné výrobky, uzeniny apod), maximálně však 

10 položek (1 ks balení vody, které obsahuje 6 láhví = 6 položek).  

Nákup nad 10 položek = velký nákup. 

 

Pokud klient požaduje návštěvu 2 pečovatelek zároveň, bude se výsledný čas z důvodu 

zvýšených nákladů sčítat. Návštěva dvou pečovatelek je možná, pouze v případě že to 

umožňuje provoz služby (viz. Vnitřní pravidla Charitní pečovatelské služby Letohrad). 
 

 

Nejvyšší možná výše úhrady za poskytování pečovatelské služby  

dle vyhlášky 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů činí 130 Kč za hodinu. 

 
 

 


