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Příloha č.3 

Ceník poskytovaných 
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Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram 
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM 
Brodská 100, 261 01 Příbram VIII 

IČO: 47067071, datová schránka: dvdk62u 
 

Ceník úkonů Pečovatelské služby – CSZS města Příbram 
Úhrada služeb stanovených zákonem 108/2006 Sb., §40 

 

ZÁKLADNÍ SLUŽBY 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  110,-Kč/1hod  
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  110,-Kč/1hod  
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  110,-Kč/1hod 
Pomoc při přesunu na lůžko, nebo vozík  110,-Kč/1hod 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
Pomoc při úkonech osobní hygieny – koupel nebo osprchování  110,-Kč/1hod 
Pomoc při úkonech osobní hygieny – omytí žínkou  110,-Kč/1hod 
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty – umytí vlasů, ostříhání nehtů, holení 130,-Kč/1hod 
Pomoc při použití WC  110,-Kč/1hod 
Výměna plen a manipulace s inkontinentními pomůckami 110,-Kč/1hod 
Omytí klienta v případě potřísnění stolicí, močí, krví, zvratky…  130,-Kč/1hod 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
Zajištění stravy – poskytnutí oběda 69,-Kč  
Dovoz obědů ve všední den  15,-Kč  
Dovoz obědů v SO, NE a svátky 18,-Kč 
Příprava a podání jídla a pití  110,-Kč/1hod 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
Běžný úklid a údržba domácnosti (viz. Vnitřní pravidla PS) 130,-Kč/1hod 
Velký úklid a údržba domácnosti (viz. Vnitřní pravidla PS) 130,-Kč/1hod 
Donáška vody 130,-Kč/1hod 
Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy paliva, údržba topných zařízení 130,-Kč/1hod 
Pochůzky pro klienta 110,-Kč/1hod 
Běžné nákupy  110,-Kč/1 hod  Od 1 kg do 4,99kg – viz. Vnitřní pravidla PS 
Velký nákup  + 100,-Kč/úkon  nad rámec běžného nákupu – týdenní nákup, 

nákup na svátky, nákup ošacení a běžného 
vybavení domácnosti, kartony vod – hmotnost 
nákupu nesmí přesáhnout 10 kg  
                                          - viz. Vnitřní pravidla PS 

Praní osobního a ložního 
prádla na střediscích PS  

70,-Kč/ 1 kg      
prádla  

včetně pracích, avivážních prostředků a 
vyžehlení 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
Doprovod dospělých 130,-Kč/1hod k lékaři, na nákupy, na úřady, do lékárny… 

Doprovod klienta na vozíku 130,-Kč/1hod  
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