
DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 

Charitní pečovatelská služba, Družstevní 1451, 295 01 Mnichovo Hradiště, Školní 
1112, 294 01 Bakov nad Jizerou 

Provozuje: Diecézní charita Litoměřice, Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 
40229939 

 

Kancelář Mnichovo Hradiště Vladimíra Havránková, tel.: 731 402 442, 326 772 282 

Kancelář Bakov nad Jizerou Mgr. Irena Škopánová,  tel.: 730 182 346 

 

Ceník úkonů CHPS platný od 1. 2. 2020 – podle zákona č. 108/ 2006 Sb., o 

sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. 
 

Jméno, příjmení:  

Bydliště:  

Datum narození:  

 kód 01 -Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

101,0 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  130,- Kč/hod.  

106,0 Pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek  130,- Kč/hod  

107,0 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu 

ve vnitřním prostoru 

 130,- Kč/hod  

108,0 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  130,- Kč/hod  

 02 – Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní hygienu 

  

201,0 Pomoc při úkonech osobní hygieny  130,- Kč/hod  

202,0 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty (mytí vlasů, 

drobná úprava, fénování) 

 130,- Kč/hod  

203,0 Celková koupel v domácnosti včetně mytí vlasů  130,- Kč/hod  

204,0 Celková koupel ve středisku osobní hygieny  130,- Kč/hod  

205,0 Pomoc při použití WC  130,- Kč/hod  

 03 – Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy 

  

301,0 Příprava, ohřátí, podání jídla a pití   130,- Kč/hod  

302,0 Pomoc při přípravě jídla a pití   

302,1 

 

Donáška oběda v DPS    30,- Kč/úkon  

302,2 Dovoz oběda autem    30,- Kč/úkon  

 04 – Pomoc při zajištění chodu domácnosti   

502,0 Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, 

například sezónního úklidu, úklidu po malování 

 130,- Kč/hod  

503,0 Běžný úklid a údržba domácnosti (zametení, utření 

prachu, luxování, úklid WC) 

 130,- Kč/hod  

503,1 Úklidové práce – vynesení odpadků, popela    10,- Kč/úkon  

503,3 Donáška vody  130,- Kč/hod  

506,0 Topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, 

údržba topných zařízení 

 130,- Kč/hod  

507,0 Běžné nákupy (v místě bydliště - nejbližší prodejna)  130,- Kč/hod  



 

Prohlášení žadatele. 

Souhlasím s poskytnutím a zpracováním osobních údajů pro účely poskytování úkonů 

pečovatelské služby (jméno, příjmení, datum narození, adresa). 

 

 

 

Pečovatelská služba zavedena/ změněna od:  

 

 

Poskytovatel má právo jednostranně změnit výše úhrad za poskytované služby v souladu 

s vyhláškou č. 505/ 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/ 2006 

Sb., o sociálních službách. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

za CHPS: Mgr. Irena Škopánová    Podpis - žadatel nebo zástupce: 

       vedoucí služby, sociální pracovnice 

508,0 Nutné pochůzky (lékař, lékárna, pošta, úřady) 130,- Kč/hod  

512,0     Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného 

vybavení domácnosti 

115,- Kč/úkon  

513,0 Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy   70,- Kč/kg  

514,0 Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy   70,- Kč/kg  

 05 – Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   

801,0 Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a 

doprovázení zpět 

 

130,- Kč /hod  

801,1 Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, 

zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 

poskytující veřejné služby, doprovázení zpět 

130,- Kč /hod  

    

    

    

    

    

    

    

    

    


