
 
 
 
 
 
 
 

CENÍK CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY STŘEDISKO HRANICE 
platný od 1. 1. 2020 

 
JEDNOTLIVÉ ÚKONY CENA 

Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu  

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  
120 Kč / hod. (pondělí až pátek)  
130 Kč / hod. (víkendy a svátky) 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  

Pomoc při osobní hygieně  

Pomoc při úkonech osobní hygieny  
120 Kč / hod. (pondělí až pátek)  
130 Kč / hod. (víkendy a svátky)  

Pomoc při základních činnostech péče o vlasy a nehty  

Pomoc při použití WC  

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  

Dovoz jídla  20 Kč za úkon  

Pomoc při přípravě jídla a pití  120 Kč / hod. (pondělí až pátek)  
130 Kč / hod. (víkendy a svátky)  Příprava a podávání jídla a pití  

Pomoc při zajištění chodu domácnosti  

Běžný úklid  

120 Kč / hod. (pondělí až pátek) 
130 Kč / hod. (víkendy a svátky)  

Velký úklid  

Donáška vody, topení v kamnech  

Běžné nákupy a pochůzky  

Velký nákup – týdenní nákup, nákup ošacení, nákup vybavení domácnosti  110 Kč za úkon  

Praní a žehlení prádla mimo návštěvu klienta  60 Kč za 1 kg  

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

Doprovázení dospělých k lékaři, na úřady, veřejné služby...  120 Kč / hod. (pondělí až pátek)  

  

Paušální výše času nezbytného k zajištění činností  
(příprava ke klientovi, čas strávený na cestě) 

25 Kč 

 
Celková výše úhrady se počítá podle skutečně spotřebovaného času nutného k zajištění činností tedy 

"skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění činností v rámci jednoho setkání se skládá z času, který 

pracovník stráví poskytováním činností přímo u klienta a času nezbytného k zajištění činností v paušální 

výši 12 minut." Tento čas se počítá pouze jednou v rámci jednoho setkání. 

U klientů, kterým pečovatelka při výkonu Charitní pečovatelské služby poskytuje současně jako zdravotní 

sestra ošetřovatelský úkon, se čas v paušální výši nezapočítává (cestu hradí pojišťovna). 

Za neodhlášenou návštěvu se účtuje polovina času, který byl u klienta sjednán. 

Ceny obědů 

 
 

Dodavatel stravy: Arnošt Mück, areál Cetris 

Vedoucí Charitní pečovatelské služby středisko Hranice:  Lucie Kopecká, tel. 733 755 986 

oběd č. 1 78 Kč 
oběd č. 2 78 Kč 
oběd č. 3 88 Kč 
oběd č. 4 88 Kč 


