
CENÍK ÚKONŮ

NÁZEV ÚKONU ÚHRADA  

A) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

2. pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Souběh těchto úkonů - /Možnost souběhu výše uvedených úkonů/

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

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

3. pomoc při použití WC

Souběh těchto úkonů

C) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

1. dovoz nebo donáška jídla/ dovoz pro dvojici(manželský pár apod.) 20,-/30,- Kč

2. pomoc při přípravě jídla a pití

3. příprava a podání jídla a pití 

D) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 1. běžný úklid a údržba domácnosti 120,- Kč/hod

 2. pomoc při zajištění velkého úklidu 130,- Kč/hod

 3. donáška vody 130,- Kč/hod

 4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 130,- Kč/hod

 5. běžné nákupy a pochůzky 120,- Kč/hod

 6. velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti)  110,- Kč/úkon

 7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 70,- Kč/kg

 8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 70,- Kč/kg

E) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

2. doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné služby a doprovázení zpět 

Fakultativní úkony

1. Zapůjčení 2ks jídlonosičů s termoobalem 40,- Kč/měsíc

120,- Kč/hod

110,- Kč/hod

2. Další, režijní náklady pro bod E) cena uvedených úkonů může být navýšena při užití služ. automobilu z důvodu 

např. větší vzdálenosti, náročnosti, aj. S touto navýšenou cenou je klient seznámen vždy před provedením úkonu.

KONTAKTY : Pražská 904/28, Hořovice 268 01   Tel. 311 517 265,    739 833 316,    731 041 762  

Digitus Mise, z. ú. - pečovatelská služba

e-mail: anyzova@digitusmise.com   borovska@digitusmise.com   digitus@digitusmise.com

www.digitusmise.com

120,- Kč/hod

120,- Kč/hod

http://www.digitusmise.com/
http://www.digitusmise.com/

