
 

 

 

Příloha č.3 

Ceník služeb Pečovatelské služby 
 

 
Platný od 1.7.2022 

 

 
 

Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram 

Se sídlem: Brodská 100, Příbram 8, 261 01 

IČO 47067071 

 Tel. 318 629 057, fax 318 629 281  

www.centrumpribram.cz 

 

Ceník služeb PS je stanoven v souladu s § 6 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

Ceník služeb PS byl schválen zřizovatelem usnesením Rady města Příbram č. usn. 0467/2022  

ze dne 16.5.2022. 
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úkony jsou podrobně rozepsány ve Vnitřních pravidlech PS (příloha č. 1) 
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ZÁKLADNÍ SLUŽBY 
 

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130 Kč / hod 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130 Kč / hod 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu   
 ve vnitřním prostoru 

130 Kč / hod 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130 Kč / hod 

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 130 Kč / hod 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130 Kč / hod 

Pomoc při použití WC 130 Kč / hod 

POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY 

Zajištění stravy – poskytnutí obědu 78 Kč 

 všední den víkend, svátky 

Dovoz nebo donáška obědů 20 Kč / úkon    25 Kč / úkon 

Dovoz zdvojených obědů  40 Kč / úkon 

Dovoz diety (od jiného poskytovatele) 25 Kč / úkon    30 Kč / úkon 

Pomoc při přípravě jídla a pití 130 Kč / hod 

Příprava a podání jídla a pití 130 Kč / hod 

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI 

Běžný úklid a údržba domácnosti  130 Kč / hod 

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti – v rozsahu stanoveném 
 Vnitřními pravidly PS 

130 Kč / hod 

Donáška vody (není-li v domácnosti dostupná tekoucí pitná voda) 130 Kč / hod 

Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy paliva, údržba 
            topných zařízení 

130 Kč / hod 

Běžné nákupy a pochůzky 130 Kč / hod 

Velký nákup (nad rámec běžného nákupu- viz. Vnitřní pravidla)   140 Kč / úkon 

Praní a žehlení osobního / ložního prádla v prádelně PS (vč. pracích a  
           avivážních prostředků), popřípadě jeho drobné opravy 75 Kč / kg 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM 

Doprovod – doprovázení dospělé osoby do zaměstnání, k lékaři, na orgány  
           veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 

130 Kč / hod 
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FAKULTATIVNÍ SLUŽBY 

níže uvedené fakultativní služby nelze využívat samostatně  

bez sjednaných základních činností služby 

 

Vyřizování žádosti do 5 minut  18 Kč / úkon 

Vyřizování žádosti do 15 minut  55 Kč / úkon 

Vyřizování žádosti do 30 minut  110 Kč / úkon 

          pozn. MIMO BEZPLATNÉ ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ, zahrnuje přímou pomoc pracovníka PS 
např. při zajištění potřebných dávek, příspěvků, vyplnění příslušných formulářů, sepsání a podání na 
úřady, přímou asistenci či jednání ve prospěch klienta na úřadech, u lékaře nebo dalších službách a 
institucích (to vše na základě dohody či zmocnění klientem) 

Hospodaření s finanční hotovostí (pouze v mimořádných případech) 70 Kč / měsíc 

          pozn. tuto činnost lze sjednat na vyžádání klienta nebo jeho opatrovníka. Na základě projednání služby je 
stanoveno, jak a v jaké výši bude poskytovateli předávána disponibilní částka, stanoví se osoba 
oprávněná hospodařením, druh plateb, způsob a četnost vyúčtování, aj. Pověřený pracovník pravidelně 
zaznamenává příjmy a výdaje, které dokládá platebními doklady (ústřižky složenek, paragony atd.). 
Pracovník je povinen řádně zabezpečit finanční hotovost před ztrátou a kdykoli na požádání předložit 
sešit a doklady k vyúčtování.  

Zajištění dopravy po PB – auto pochůzka 190 Kč / jízda 

          pozn. odvoz klienta služebním autem k lékaři, na poštu nebo za účelem vyřízení úředních záležitostí 

Dohled v DPS – do 5 minut 18 Kč / úkon 

          pozn. krátkodobý dohled na DPS – zjištění, zda je klient v pořádku 

Dohled nad užíváním léků 20 Kč / úkon 

          pozn. dohled nad užitím léků klientem (přípravu léků PS neprovádí) 

Dohled nad dospělou osobou v době mezi 6,00 hod a 18,00 hod  200 Kč / hod 

          pozn. krátkodobé zastoupení pečující osoby (max. 60 min) 

Večerní dohled nad dospělou osobou v době mezi 18,00 hod a 22,00 hod 220 Kč / hod 

          pozn. krátkodobý večerní dohled 

Venčení domácího zvířete  220 Kč / hod 

          pozn. provádí se pouze v případě, kde klient ani rodina nejsou schopni se o domácí zvíře postarat. Vždy musí 
být zajištěna bezpečnost pracovníka PS a musí být zajištěny potřebné pomůcky (vodítko, obojek, 
ochranný košík…) 

 

Pronájem polohovací postele- vč. postranic, matrace, hrazdičky 15 Kč / den 

Pronájem chodítka / vozíku 6 Kč / den 

Pronájem pokojového WC 8 Kč / den 

Fotokopie / kopírování písemností (recepce Brodská) 2 Kč / strana 

Tisk písemností 2 Kč / strana 

 

Drobné pomocné práce  250 Kč / hod 

          pozn. zajištění drobných pomocných prací v domácnosti klienta v rozsahu, které PS může zajistit – ladění 
televize, výměna žárovky, případně přivrtání madla atd., materiál k opravě si klient vždy hradí sám 
(materiál k opravě může zajistit pracovník PS v úkonu „běžné nákupy a pochůzky“) 
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Přemývání silně znečištěných jídlonosičů 20 Kč / úkon 

          pozn. stanoveno dle Vnitřních pravidel PS a IPP 

 

Použití bezbariérové koupelny na Brodská 101 (bez pracovníka PS) 80 Kč 

          pozn. v případě, že klient nemá vhodné podmínky pro celkovou hygienu ve své koupelně a kdy není sjednána 
„pomoc při osobní hygieně“ jako základní úkon, má klient možnost využít bezbariérovou koupelnu na 
Brodská 101 

  

PEDIKÚRA 

Pedikúra v SOH – suchá 260 Kč 

          pozn. pouze na pracovišti Náměstí Msgre. Korejse 155, Pb 6- Březové Hory 

Pedikúra v SOH – mokrá 330 Kč 

Kuří oko 19 Kč 

             Docházka do domácnosti + 60 Kč 

  

MASÁŽE 

Masáž klasická v SOH – celé tělo 790 Kč 

Masáž klasická v SOH – celá záda 315 Kč 

Masáž klasická v SOH – krční páteř 220 Kč 

Masáž klasická v SOH – bederní páteř 220 Kč 

Masáž klasická v SOH – horní končetiny 185 Kč 

Masáž klasická v SOH – dolní končetiny 250 Kč 

             Docházka do domácnosti + 60 Kč 

 

Seznam zkratek: 

DPS – dům s pečovatelskou službou 
PB – Příbram 
PS – pečovatelská služba 
SOH – středisko osobní hygieny 

 


