
MĚSTO LEDEČ NAD SÁZAVOU 

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA LEDEČ NAD SÁZAVOU 

 

1 

_______________________________________________________________________ 

 
Ceník služeb platný od 1. ledna 2020 

 
Ceník je schválený RM usnesením č.  

 

Název úkonu Cena v pracovní 
dny 

Cena v sobotu, 
neděli a státních 

svátcích 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 115,- Kč/hod. 130,- Kč/hod 

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních 
pomůcek 

115,- Kč/hod. 130,- Kč/hod 

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném 
pohybu v prostoru 

115,- Kč/hod. 130,- Kč/hod 

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 115,- Kč/hod. 130,- Kč/hod 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny 115,- Kč/hod. 130,- Kč/hod 

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 115,- Kč/hod. 130,- Kč/hod 

3. pomoc při použití WC 115,- Kč/hod. 130,- Kč/hod 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

1. zajištění stravy od dodavatele Kovofiniš KF s.r.o.. 
a Vysočinské nemocnice s.r.o a ZEMKO Kožlí, a.s. 

dle ceníku 
dodavatele 

nezajišťujeme 

2. Dovoz nebo donáška jídla: 

• dovoz do DPS Ledeč                   13,-Kč/úkon nezajišťujeme 

• dovoz po Ledči                     16,-Kč/úkon nezajišťujeme 

• dovoz do spádových obcí                        19,-Kč/úkon nezajišťujeme 

• dovoz do ostatních obcí 22,-Kč/úkon nezajišťujeme 

3. pomoc při přípravě jídla a pití 115,- Kč/hod. 130,- Kč/hod 

4. příprava a podání jídla a pití 115,- Kč/hod. 130,- Kč/hod 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

1. běžný úklid a údržba domácnosti 115,- Kč/hod. nezajišťujeme 

2. údržba domácích spotřebičů 115,- Kč/hod. nezajišťujeme 
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3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 130,- Kč/hod. nezajišťujeme 

4. donáška vody 115,- Kč/hod. 130,- Kč/hod. 

5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy 
topiva 

115,- Kč/hod. 130,- Kč/hod. 

6. běžné nákupy: 

Město Ledeč nad Sázavou a spádové obce: 

- nákup malý: 
nákup běžný denní do 3kg    

20,-Kč/úkon nezajišťujeme 

- nákup střední: 
nákup od 3kg do 10kg nebo 1 balení minerálních 
vod, kartonu mléka, mouky, cukru apod. 

30,-Kč/úkon nezajišťujeme 

- větší nákup: 
nákup od 10kg do 20kg 

45,-Kč/úkon nezajišťujeme 

ostatní obce: 

- nákup běžný: 
nákup do 7kg 

30,-Kč/úkon nezajišťujeme 

- větší nákup: 
nákup od 7kg do 20kg 

45,-Kč/úkon nezajišťujeme 

7.  velký nákup, nákup ošacení a nezbytného 
vybavení domácnosti 

115,-Kč/úkon nezajišťujeme 

8. pochůzky 115,- Kč/hod. 
. 

130,-Kč/hod. 

9. praní a žehlení prádla, popřípadě jeho drobné opravy 

- praní prádla 70,- Kč/kg nezajišťujeme 

- drobné opravy 115,- Kč/ hod. nezajišťujeme 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1.  doprovázení dětí 130,-Kč nezajišťujeme 

2.  doprovázení dospělých 130,-Kč nezajišťujeme 

 
Hodinová částka je účtována za skutečný čas strávený poskytováním úkonů, včetně času 

nezbytného k jejich zajištění. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich 
zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

Uvedené ceny jsou v souladu s vyhláškou  505/2006 Sb. 
Tímto ceníkem se ruší stávající ceník služeb se všemi dodatky. 


