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CHPS  

 

CENÍK ÚKONŮ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY  

(platný od 1.4.2022) 

 

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU: 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,-/ 1 hod. 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135,-/ 1 hod. 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 
prostoru  

135,-/ 1 hod. 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135,-/ 1 hod. 

 

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU: 

Pomoc při úkonech osobní hygieny (koupel/sprcha v domácnosti) 135,-/ 1 hod. 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty (umytí, vysušení, učesání vlasů, 
ostříhání a zapilování nehtů) 

135,-/ 1 hod. 

Pomoc při použití WC 135,-/ 1 hod. 

 

POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY: 

Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 
dietního stravování 

95,-/ oběd 

Dovoz nebo donáška jídla  40,-/ úkon 

Pomoc při přípravě jídla a pití 135,-/ 1 hod. 

Příprava a podání jídla a pití 135,-/ 1 hod. 

 

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI 

Běžný úklid a údržba domácnosti 135,- /1 hod. 

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti např. sezónního úklidu, 
úklidu po malování. 

135,-/ 1 hod. 

Donáška vody (v případě náhradního zásobování z důvodu havárie) 135,-/ 1 hod. 

Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva 135,-/ 1 hod. 



Běžné nákupy a pochůzky (vyzvednutí receptu u lékaře, léků v lékárně, 
platby na poště) 

135,-/ 1 hod. 

Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného 
vybavení domácnosti 

  140,- / 1 hod. 

Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy. 80,- / 1 kg 

Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy.  80,- / 1 kg 

  

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM 

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání,  

k  lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a 

doprovázení zpět.  

135,- / 1 hod. 

 
ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Zprostředkování kontaktu na lékaře, instituce, úřady apod.  zdarma 

 
 

 

Úhrady jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., včetně změn v platném znění.                                                       
Ceník je platný od 1. 4. 2022                            

 

 


