
Ceník služeb 

poskytované Pečovatelskou službou Praha-Radotín 
platný od 1.3.2023 podle vyhl. 440/2022 Sb. 

(ceník je schválený usnesením Rady MČ Prahy 16 č. 107/2023) 

 
 

1.Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

- pomoc při prostorové orientaci, samostatného pohybu ve vnitřním prostoru 

 155,- Kč/hodina 

2.Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

- pomoc při běžných úkonech osobní hygieny 

- pomoc při základní péči o vlasy a nehty   

- pomoc s celkovou hygienou těla  

- pomoc při použití WC 

155,- Kč/hodina 

3.Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

- dovoz teplého jídla……………………………….………….….30,- Kč/dovoz 

     donáška jídla v DPS K cementárně…………….………....…10,- Kč/donáška 

- pomoc při přípravě jídla a pití 

- příprava a podání jídla a pití 

155,- Kč/hodina 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

- běžný úklid a údržba domácnosti 

- údržba domácích spotřebičů 

- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, 

     úklidu po malování 

- donáška vody 

- topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva 

- běžné nákupy a pochůzky             155,- Kč/hodina 

nákup do 5 položek se účtuje sazbou    15 minut 

nákup do 10 položek se účtuje sazbou    30 minut 

nákup nad 10 položek se účtuje sazbou   45 minut                       

nákup lze účtovat i podle časové náročnosti nebo objemu sazbou 155,-Kč/hodina 

  

- velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného 

     vybavení domácnosti ……………………............................. 155,- Kč/hodina  

 

- praní a žehlení osobního nebo ložního prádla……….....…….….....90,- Kč/kg 

 

 



 

 

5.Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

- doprovod k lékaři, na úřady, instituce a zpět ………………...155,-Kč/hodina 

 

 

 

Dále poskytujeme na požádání úkony, které jsou nad rámec základních činností 

pečovatelské služby, jsou to tzv. fakultativní pečovatelské úkony : 

 

- doprava klientů automobilem po Praze 16………………….…110,- /hodina 

     ( Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle, Lochkov)   

 

Úkony, které nejsou v tomto přehledu fakultativních činností vyjmenovány, se 

vždy řeší s vedoucí pečovatelské služby. 

 

                                                                                

                                                                                 Mgr. Karel Hanzlík 

                                                                                 starosta MČ Praha 16 

 


