
 
PŘÍLOHA Č. MP1/1 

CENÍK SLUŽBY – CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
(CENÍK PLATNÝ OD 1. 7. 2022) 

 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY – ZÁKLADNÍ ČINNOSTI CENA 
POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU 135,- Kč / hod. 

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití  

- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  

- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 

vnitřním prostoru 

 

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  

  

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO 

OSOBNÍ HYGIENU 

135,- Kč / hod. 

- pomoc při úkonech osobní hygieny  

- pomoc při úkonech základní péči o vlasy a nehty  

- pomoc při použití WC  

  

POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY 135,- Kč / hod. 

- dovoz nebo donáška jídla 40,- Kč / úkon 

- pomoc při přípravě jídla a pití 135,- Kč / hod. 

- příprava a podání jídla a pití 135,- Kč / hod. 

  

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI 135,- Kč / hod. 

- běžný úklid a údržba domácnosti 135,- Kč / hod. 

- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (úklid po 

malování, sezónní úklid) 

135,- Kč / hod. 

- topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba 

topných zařízení 

135,- Kč / hod. 

- běžné nákupy a pochůzky 135,- Kč / hod. 

- velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného 

vybavení domácnosti) 

140,- Kč / úkon 

- praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy 80 Kč / 1 kg 

  

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM 135,- Kč / hod. 

- doprovázení dětí do školského zařízení, k lékaři a doprovázení 

zpět 

 

- doprovázení dospělých do školského zařízení, zaměstnání, 

k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné 

služby a doprovázení zpět 

 

  



 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI – POSKYTUJEME POUZE SPOLEČNĚ 

S NĚKTERÝMI ZE ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ 

CENA 

Použití auta Charity Beroun k přepravě klienta, k nákupům a 

k vyřizování osobních záležitostí – pouze společně s úkonem 

doprovodu 

10,- Kč/ km 

Podpora při zachování mobility klienta (doprovod při procházkách ve 

vnějším prostoru, jednoduchá cvičení) 
230,- Kč/ hod. 

Podpora při seberealizaci klienta (trénování paměti, ruční práce, 

společenské hry) 
230,- Kč/ hod. 

Dohled (nad běžnými denními úkony) a sociální kontakt  230,- Kč/ hod. 

 

BEZ ÚHRADY je služba poskytována podle zák. č. 108/2006 Sb., § 75, odst. 2, písm. b) až 

e):  

a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, 

b) účastníkům odboje, 

c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990Sb. o soudní rehabilitaci, 

d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, 

e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 

70 let. 

 

V případě neodhlášené služby je účtován poplatek 60,- Kč. 

Podmínky účtování poplatku jsou uvedeny v Pravidlech pečovatelské služby (viz příloha 

č.MP1/2). 

Dopravné pečovatelky k uživateli služby a zpět se neúčtuje. 

 

Příklad vyúčtování přímé péče: 

Uživatel potřebuje 3x týdně pomoci s osobní hygienou a nákupem.                                                  

Doba poskytování služby je 1,5 hodiny. 

4,5 hod x 135,- Kč = 607,50- Kč 

Uživatel za týden zaplatí 608,- Kč. 

 

 

 

 


