
 Charitní pečovatelská služba Letohrad  
Taušlova 714, 561 51 Letohrad 

tel.: 734 769 712 

e-mail: chps.let@uo.hk.caritas.cz   
 

CENÍK ÚHRAD 

CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY LETOHRAD  
(CHPS LET)  

 
V platnosti od 1. 1. 2023 

Základní činnosti 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  125,- Kč/hodina  
2) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  125,- Kč/hodina  
3) Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 
vnitřním prostoru 

125,- Kč/hodina  

4) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík    125,- Kč/hodina  

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

1) Pomoc při úkonech osobní hygieny  125,- Kč/hodina  
2) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty  125,- Kč/hodina  
3) Pomoc při použití WC  125,- Kč/hodina  

C) POMOC PŘI POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ  
STRAVY  

1) Pomoc při přípravě jídla a pití  125,- Kč/hodina  
2) Příprava a podání jídla a pití  125,- Kč/hodina  

D) POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI  

1) Běžný úklid a údržba domácnosti  125,- Kč/hodina  
2) Donáška vody  125,- Kč/hodina  
3) Běžné nákupy a pochůzky  125,- Kč/hodina  

E) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM 

1) Doprovod k lékaři, na úřad, do banky, na poštu, na nákup, 
do knihovny atd. a doprovod zpět 

125,- Kč/hodina  
  

  

  

Fakultativní činnosti pečovatelské služby  
(nadstandardní služby, poskytují se v případě, 

pokud jsou poskytovány Základní činnosti)  
Cena  

Doprava autem CHPS LET ***   8,- Kč/km    

 



 
 
CHPS LET nedováží a nedopravuje klientům hotové jídlo- tuto službu zajišťují komerční 
dodavatelé, CHPS LET klientovi pomáhá při přípravě jídla a pití, připravuje a podává jídlo a 
pití nebo pomáhá a podporuje při podávání jídla a pití.  
 

Běžný nákup jsou věci běžné denní potřeby (pečivo, mléko, mléčné výrobky, uzeniny apod.), 
které se vejdou do nákupní tašky běžné velikosti.  
 
Doprovod k lékaři, na úřad, do banky, na poštu, na nákup, do knihovny atd. a doprovod zpět, 
pro tento úkon platí, že proběhne-li současně převoz klienta ve služebním autě CHPS LET, je 
k tomuto úkonu ještě účtována Doprava autem CHPS LET. Doprava autem CHPS LET je 
poskytnuta pouze v souvislosti s doprovodem.  
  
  
  

Nejvyšší možná výše úhrady za poskytování pečovatelské služby dle 
vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů činí 135,- Kč 

za hodinu.  
  
  

 

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)  

Bezplatné  


