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CENÍK CHPS 

I. 

název úkonu cena  

pomoc a podpora při podávání jídla a pití 155,00 za hod. 

pomoc při oblékání a svlékání včetně 
speciálních pomůcek 155,00 za hod. 

pomoc při prostorové orientaci, samostatném 
pohybu ve vnitřním prostoru 155,00 za hod. 

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 155,00 za hod. 

pomoc při úkonech osobní hygieny  155,00 za hod.  

pomoc při osobní hygieně s použitím přenosné 
koupací vany 155,00 za hod.  

pomoc při základní péči o vlasy a nehty 155,00 za hod.  

pomoc při použití WC 155,00 za hod. 

pomoc při zajištění stravy odpovídající věku, 
zásadám racionální výživy a potřebám 
dietního stravování 155,00 za hod. 

pomoc při přípravě jídla 155,00 za hod. 

příprava a podání jídla a pití 155,00 za hod.. 

běžný úklid a údržba domácnosti 155,00 za hod. 

údržba domácích spotřebičů 155,00 za hod. 

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 155,00 za hod. 

donáška vody 155,00 za hod. 

topení v kamnech, donáška topiva 155,00 za hod. 

doprovod k lékaři, na poštu, a jiné instituce 155,00 za hod. 

dovoz oběda  40,00 Kč/úkon 

dovoz 2 obědů do jedné domácnosti 40,00 Kč/úkon 

nákup, pochůzka  155,00 za hod. 

velký nákup (nad 15 kg) 160,00 Kč/úkon 

praní a žehlení ložního i osobního prádla, 
případné jeho drobné opravy 90 Kč / Kg 
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FAKULTATIVNÍ SLUŽBY 

doprava autem 9,- Kč / 1 Km  

 

 Do času poskytování služby, kde je jednotkou výkonu 1 
hodina, se započítává i čas nezbytný k zajištění úkonu dle § 
6., odst. 2. písm. a., vyhlášky 505 / 2006 Sb. v platném znění. 

 

 Jako čas nezbytný k zajištění úkonu se počítá při každé 
návštěvě 10 min. U úkonu pomoc při osobní hygieně 
s použitím přenosné koupací vany se počítá jako čas 
nezbytný k zajištění úkonu 20 min.  

 

 Hodinová platba se úměrně krátí dle skutečného času 
poskytnutí služby. 

 

 Výše plateb za pečovatelskou službu se řídí Ceníkem, který 
vychází z vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění. 

 

 U uživatelů, kteří potřebují péči v rozsahu nepřevyšujícím 80 
hodin měsíčně, činí výše úhrady za poskytnutou péči 155 
Kč/hodina.  

 

 U uživatelů, kteří potřebují péči v rozsahu převyšujícím 80 
hodin měsíčně, činí výše úhrady za poskytnutou péči 135 
Kč/hodina.  

 

 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v tomto Ceníku a 
uživatel je o tomto podpisem smlouvy informován. 

 

 Každá změna v Ceníku musí být předána uživateli nejpozději 
30 dní před jeho platností. 

 

 Ceník vstupuje v platnost od 1. 3. 2023. 
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