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Úhrady za úkony pečovatelské služby Charity Horažďovice 
platné od 1.5. 2022 dle Vyhl. MPSV č. 505/2006 Sb. k zákonu č.108/2006 Sb., o sociálních službách 

 

Základní činnosti: 

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

a) pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,- Kč/hod. 

b) pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek 135,- Kč/hod. 

c) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 135,- Kč/hod. 

d) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135,- Kč/hod. 

2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

a1) pomoc při úkonech osobní hygieny - u uživatele 135,- Kč/hod. 

a2) pomoc při úkonech osobní hygieny - u poskytovatele 135,- Kč/hod. 

b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135,- Kč/hod. 

c) pomoc při použití WC 135,- Kč/hod. 

3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

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

b1) příprava a podání jídla a pití - hlavní jídlo 135,- Kč/hod. 

b2) příprava a podání jídla a pití - svačina 135,- Kč/hod. 

c) výdej oběda v DPS 10,- Kč/1 oběd 

d) dovoz nebo donáška jídla  

  dovoz/donáška oběda v pondělí-neděle včetně svátků 

    1. oběd v jedné domácnosti 40,- Kč/1 oběd 

    2. oběd v jedné domácnosti 20,- Kč/1 oběd 

  donáška oběda v DPS 1061  

      1. příjemce 15,- Kč/1 oběd 

      2. příjemce v jedné domácnosti 15,- Kč/1 oběd 

4. pomoc při zajištění chodu domácnosti 

a1) úklid a údržba domácnosti (běžný úklid; pomoc při zajištění sezónního úklidu,         
135,- Kč/hod. 

      pomoc při zajištění mytí oken a úklidu po malování)  

a2) úklid společných prostor v DPS 135,- Kč/hod. 

a3) úklid společných prostor mimo DPS 135,- Kč/hod. 

b) donáška vody 135,- Kč/hod. 

c) topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva 135,- Kč/hod. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
Charita Horažďovice                            tel.: +420 376 512 596                                                bankovní spojení:  
Palackého 1061                           e-mail: info@horazdovice.charita.cz                                               0821917369/0800 
341 01 Horažďovice                           www.horazdovice.charita.cz                                                IČO: 66344999 

 

4. pomoc při zajištění chodu domácnosti         

d) běžné nákupy a pochůzky    

  malý nákup  135,- Kč/hod. 

  velký nákup  140,- Kč/nákup 

  pochůzka (např. pošta, lékárna, úřad, apod.) 135,- Kč/hod. 

e) praní a žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy 80,- Kč/kg 

f) žehlení prádla v DPS 50,- Kč/kg 

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

(doprovod k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující  135,- Kč/hod. 

veřejné služby, apod.)     

        

        

Fakultativní činnosti: 

1. pedikúra 200,- Kč/úkon 

2. doprava klienta na vyšetření, úřad, nákup, apod. služeb. automobilem 20,- Kč/km 

3. aktivizační činnosti (kulturní, vzdělávací a duchovní programy, cvičení, zdarma 
 tvořivé dílny)     

 

 

 

 
 


