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________________________________________________________ 

SAZEBNÍK SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRAHA 3 
 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
a) Pomoc a podpora při podávání jídla a pití.                                          120,-Kč/hod. 

b) Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek.                   120,-Kč/hod. 

c) Pomoc při prostorové orientaci ve vnitřním prostoru. 120,-Kč/hod. 

d) Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.                                                      120,-Kč/hod. 

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 
a) Pomoc při úkonech osobní hygieny v domácnosti osoby, nebo ve středisku osobní 

hygieny.  
120,-Kč/hod. 

b) Pomoc při základní péči o vlasy a nehty.   120,-Kč/hod. 

c) Pomoc při použití WC.                                                                                                                    
       (pozn. Kč/5min = 15,-Kč) 

120,-Kč/hod. 

         3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
a) Dovoz nebo donáška jídla. 30,- Kč 

b) Pomoc při přípravě jídla a pití. 120,-Kč/hod. 

c) Příprava a podání jídla. 120,-Kč/hod. 

        4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
a) Běžný úklid a údržba domácnosti. 120,-Kč/hod. 

b) Údržba domácích spotřebičů. (sporák, mikrovlnná trouba).  120,-Kč/hod. 
c) Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezónního úklidu, úklidu po 

malování, mytí oken apod.). 
120,-Kč/hod. 

d) Donáška vody (balení). 120,-Kč/hod. 

e) Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení. 120,-Kč/hod. 

f) Běžné nákupy (jeden nákup = jeden obchod nejblíže bydlišti do 8 kg). 120,-Kč/hod. 

g) Pochůzky (lékárna, pošta, úřady apod., jedna pochůzka = jedna instituce).  120,-Kč/hod. 

h) Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení 
domácnosti). 

 115,-Kč/hod. 

i) Praní a žehlení ložního prádla, případně jeho drobné opravy v domácnosti osoby.  120,-Kč/hod. 

j) Praní a žehlení osobního prádla, případně jeho drobné opravy v domácnosti osoby. 120,-Kč/hod. 



    5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
a) Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a zpět. 120,-Kč/hod. 

b) Doprovázení dospělých mimo domov, k lékaři, na úřady a instituce, nákupy a zpět. 120,-Kč/hod. 

SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRAHA 3 
1.  Dohled nad uživatelem.          20,-Kč/úkon 

2.  Přemývání znečištěných jídlonosičů. 15,-Kč/úkon 

3.  Zapůjčení jídlonosiče. 30,-Kč 2ks/měs. 

4.  Dovoz a odvoz uživatele do Střediska osobní hygieny, dovoz prádla do a 
z prádelny PS. 

20,-Kč/ 1 km 

5.  Doprava uživatele vozidlem do zdravotnického zařízení.  20,-Kč/ 1 km 

6.  Donáška oběda z  restaurace dle výběru uživatele (v blízkosti bydliště uživatele) 30,-Kč 

7.  Týdenní jídelníček. 1,-Kč/kus 

8.  Péče o domácí zvíře, nakrmení, venčení. 20,-Kč/5 min. 

 

Pozn.: 

Dle vyhlášky 505 /2006 Sb., uvedená výše Kč/hod za poskytování PS se účtuje podle skutečně 
spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, pokud netrvá celou hodinu, výše úhrady se 
poměrně krátí.    

SAZEBNÍK PRÁDELNY PS PRO UŽIVATELE PS 
. 

Služba Kč / 1kg 

Praní prádla 70,- Kč 

Mandlování prádla   50,- Kč 

 

ROZSAH ČINNOSTÍ PS BEZ ÚHRADY 
Základní poradenství. 

Návštěva v domácnosti uživatele za účelem sepsání Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby, její 
změny či ukončení, kontrolní návštěvy. 

Tento Sazebník je platný od 1. 1. 2020. 

 


