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Příloha č. 1 ke Smlouvě: Ceník Charitní pečovatelské služby platný od 1.1.2018 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI CHPS 

Základní sociální poradenství bezplatně 

A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

A1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

2 Kč /1min 
A2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

A3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 

A4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík 

B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

B1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 

2 Kč /1min B2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 

B3. Pomoc při použití WC 

C. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

C1. Dovoz nebo donáška jídla – po městě (Kaplice, Velešín) a do DPS (Velešín, Kaplice, Blansko) 15 Kč/úkon 

C2. Dovoz jídla - do okolních obcí  20 Kč/úkon 

Pozn. k úkonům C1 – C2 : 

cena zahrnuje přípravu jídlonosičů, denní telefonické domluvení obědů s vývařovnou, 1x týdně kopírování jídelníčku 

C5. Pomoc při přípravě jídla a pití 
2 Kč/1min 

C6. Příprava a podání jídla a pití 

D. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

D1. Běžný úklid a údržba domácnosti 

Pozn. k úkonu D1 

součástí tohoto úkonu je i Praní a žehlení osobního a ložního prádla, popř. jeho drobné opravy 

v domácnosti uživatele 
2 Kč/1min 

 
D2. Údržba domácích spotřebičů 

D3. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování, 
mytí oken 

D4. Donáška vody 

D5. Topení v kamnech včetně donášky a příprava topiva, údržba topných zařízení   

D6. Běžné nákupy  

Pozn. k úkonu D6 

nákup provedený v jednom obchodě do hmotnosti 7 kg (včetně) nebo velikost nákupní tašky  

o rozměru do 35x50 cm 
2 Kč/1min 

D7. Nutné pochůzky (pošta, lékárna, úřad, návštěva za účelem sepsání nákupu, atd.) 

D8. Velký nákup (nákup potravin, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, atd.) 

Pozn. k úkonu D8 

nákup provedený ve dvou až čtyřech obchodech (hmotnost nad 7kg do 25 kg nebo velikost větší než 

nákupní taška o rozměru 35x50 cm) 

80Kč/úkon 

D9. Praní a žehlení osobního a ložního prádla, popř. jeho drobné opravy - prádelna CHPS 35Kč/1kg 

Pozn. k úkonům D9: 

cena zahrnuje praní včetně žehlení, samotné praní, případně žehlení se účtuje stejnou cenou 

E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

E1. Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné 
moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět. 2 Kč/1min 
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V ceníku základních i fakultativních činností CHPS se u úkonů oceněných minutovou sazbou uživateli účtuje 
skutečně spotřebovaný čas nezbytný k provedení úkonu (účtuje se po jednotlivých minutách). 

Ceník je v souladu s § 6  vyhl. č. 505/2006 Sb., ve znění pozd. předpisů, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách. 
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FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI CHPS 

F1.  Dohled nad dospělým uživatelem 2,50 Kč/1min 

F2.  Dohled nad užíváním předepsaných léků 2,50 Kč/1min 

F3.  Pomoc při samostatném pohybu mimo domácnost uživatele 2,50 Kč/1min 

F4.  Telefonické vyřízení nutných záležitostí – lékař, úřady aj., po dohodě 
telefonování uživateli před výkonem činnosti 

5 Kč/1min 

F5.  Pomoc při uplatňování práv a zájmů (činnosti nad rámec základního 
sociálního poradenství) 

20Kč/úkon 

F6.  Jednodušší administrativní činnosti (vyplnění složenek, nadepsání 
obálek, apod.)  

5 Kč/úkon 

F7.  Kopírování  2 Kč/strana 

F8.  Internetové služby 10 Kč/úkon 

F9.  Zapůjčení jídlonosičů (1 sada) 10 Kč/měsíc 

F10.  Úklid společných prostor v panelovém (bytovém) domě 2,50 Kč/1min 

F11.  Odklizení sněhu či listí před domem 2,50 Kč/1min 

F12.  Příprava na převoz do nemocnice (nachystání tašky apod.) 15 Kč/úkon 

F13.  Doprava na určené místo a zpět (lékař, kadeřník, úřad) včetně převozu 
osobních věcí (poskytováno společně s úkonem E1) 

8 Kč/1km 

F15.  Vybírání poštovní schránky  50 Kč/měsíc 

F17.  Úprava vlasů elektrickým strojkem 2,50 Kč/1min 


