
 

Charitní pečovatelská služba, Polišenského 1, 796 01 Prostějov, Tel.: 581 110 091   

pecovatelskasluzba@prostejov.charita.cz, www.prostejov.caritas.cz 

 

C E N Í K   Ú K O N Ů  
 

Na základě vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách  

a podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., upravuje Charita Prostějov výši úhrad za úkony Charitní pečovatelské služby 

s platností od 1.7. 2012  takto: 

 
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby 

 
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu    jednotka  Kč 

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití      Kč/hod. 106,- 
2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek    Kč/hod. 106,- 
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Kč/hod. 106,- 
4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík       Kč/hod. 106,- 

     
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro os. hygienu  jednotka Kč 

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy,  Kč/hod. 106,- 
a nehty, pomoc při použití WC 

 
Poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy      jednotka  Kč 

1. Dovoz nebo donáška oběda         úkon    20,- 
- pro obyvatele DPS Hacarova a Polišenského možnost slevy -     úkon    12,-  

2. Pomoc při přípravě jídla a pití        Kč/hod. 106,- 
 
Pomoc při zajištění chodu domácnosti        jednotka Kč 

1. Běžný úklid a údržba domácnosti        Kč/hod. 106,- 
2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti      Kč/hod. 106,- 
3. Malý nákup (do 5kg)         Kč/hod. 106,- 
4. Velký nákup(do 15kg)         úkon            110,- 
5. Praní a žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy     Kč/kg    60,- 

 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím     jednotka  Kč 

1. Doprovod do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány  
veřejné správy a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět  Kč/hod.         80,- 

2. Procházky, pomoc při denních kulturních zájmových aktivitách   Kč/hod. 90,- 
3. Průvodcovská služba a asistence pro klienty na vozíku    Kč/hod.        106,- 

 

Fakultativní služby 
 
 
Doprava vozidly poskytovatele         jednotka Kč 

1. 1 km jízdy            1 km             10,- 
2. Čekací doba            Kč/hod.  80,- 

 
 
 
 
Zpracovala:        Pavlína Oulehlová, DiS.                    Schválil:    Ing. František Hynek 
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