
Pečovatelská služba Horní Branná

Horní Branná 3, 512 36, IČ: 00275735

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

cena úkonu

Pomoc a podpora při podání  jídla 

a pití

úprava stravy dle potřeb uživatele,tzn. 

ukrojení a namazání pečiva, rozkrájení 

masa; kontrola pitného režimu

Pomoc při oblékání a svlékání oděvu, bot, ortéz, protéz apod.

Pomoc při prostorové orientaci, 

samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru

doprovod při dezorientaci nebo 

zhoršené pohyblivosti

Pomoc při přesunu na lůžko nebo 

vozík

při větší zátěži provádějí dvě 

pečovatelky

Pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu

kontrola klienta, dohled nad 

dodržováním léčebného režimu, 

jednoduché ošetřovatelské úkony 

(kapání do očí, bandáže, aplikace mastí)

Pomoc při osobní hygieně

Pomoc s osobní hygienou

celková koupel ve sprše, výměna 

inkontinenčních pomůcek, prevence 

defektů kůže, proleženin, opruzenin

Pomoc s osobní hygienou na 

lůžku
přebalování a mytí na lůžku, polohování

Pomoc při základní péči o vlasy, 

nehty a vousy

stříhání, foukání, česání vlasů, stříhání 

nehtů - pouze na ruce, holení

Pomoc při použití WC asistence při použití wc

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Dovážka, výdej a podání oběda v 

DPS
10 Kč / úkon

Donáška oběda do bytu v DPS 10 Kč / úkon

Rozvoz oběda v obci Horní 

Branná a Valteřice
16 Kč / úkon

Rozvoz oběda do Dolní Branné 18 Kč / úkon

120 Kč / hod  

30 Kč / 15 min 

20 Kč / 10 min

od dodavatele stravy

120 Kč / hod  

30 Kč / 15 min 

20 Kč / 10 min

Sazebník úhrad pečovatelské služby (platnost od 1. 9. 2021)



Pomoc při přípravě jídla a pití
uvaření teplého nápoje, jednoduchého 

oběda, studené večeře apod.

Odnáška jídlonosiče z bytu uživatele

Pomoc při zajištění domácnosti

Běžný úklid a údržba domácnosti

každodenní činnosti jako je stlaní 

postele, povlékání, úklid prádla, umytí 

nádobí, vynešení koše, zalévání květin, 

umytí WC, umyvadla, sprchy, luxování, 

utírání prachu, stírání podlahy

Pomoc při zajištění velkého úklidu 

domácnosti

omytí oken, úklid ve skříních, velký 

úklid koupelny, kuchyně, mytí 

spotřebičů

Pochůzka

zprostředkování dostupných veřejných 

služeb jako např. zaplacení a vyzvednutí 

složenek na poště, vyzvednutí recepisu 

a léků apod.

Nákup běžný /max. 10 položek/ zajištění běžných potravin v obci

Běžný velký nákup                          

/max. 10 položek/
40 Kč / úkon

nákup v marketech, mimo obec, 

Jilemnice, Vrchlabí

Praní osobního prádla + žehlení + 

prášek
70 Kč / kg

vyprání, vyžehlení prádla + donáška 

prádla uživateli

Praní osobního prádla bez žehlení 

+ prášek
60 Kč / kg

vyprání, složení prádla + donáška prádla 

uživateli

Žehlení, škrobení 40 Kč / kg
 žehlení vypraného prádla, samostatné 

škrobení prádla

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Doprovázení uživatele k lékaři,   

na úřady apod.

pečovatelka setrvá s uživatelem po 

dobu vyšetření či jednání na úřadě

Vycházka s pečovatelkou v rámci obce

Fakultativní služby

Dovoz k lékaři 50 Kč / úkon pouze Jilemnice a Vrchlabí

Pomoc s financemi
podpora hospodaření uživatele s 

finančními prostředky na jeho žádost

Vyřizování úředních záležitostí

vyřizování občanského průkazu, 

zajišťování trvalého bydliště, vyřizování 

příspěvku na péči apod.

120 Kč / hod

120 Kč / hod

120 Kč / hod

120 Kč / hod


