
 

Ceník činností pečovatelské služby Thése one s.r.o. 

platný od 1. 11. 2021 

 

 
 

činnost 

 

základní sazba 

(běžná pracovní 
doba)1* 

 
 

doba, množství, 
apod. 

 
 

poznámka 

 

 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
 

Pomoc a podpora při 
podávání jídla a  pití 

 
65 Kč 

 
30 min 

 
1 pracovník 

Pomoc při oblékání a 
svlékání včetně speciálních 

pomůcek 

 
65 Kč 

 
30 min 

 
1 pracovník 

Pomoc při prostorové 
orientaci, samostatném 

pohybu ve vnitřním prostoru 

 
65 Kč 

 
30 min 

 
1 pracovník 

Pomoc při přesunu na lůžko 
nebo vozík 

 
65 Kč 

 
30 min 

 
1 pracovník 

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

 
Pomoc při úkonech osobní 
hygieny 

65 Kč 30 min 1 pracovník 

Pomoc při základní péči o 
vlasy a nehty 

65 Kč 30 min 1 pracovník 

Pomoc při použití WC 65 Kč 30 min 1 pracovník 

 
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 
Pomoc při přípravě jídla a 
pití 

65 Kč 30 min 1 pracovník 

Příprava a podání jídla a pití 65 Kč 30 min 1 pracovník 

 
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 
Běžný úklid a údržba 
domácnosti prostředky 
uživatele 

65 Kč 30min 1 pracovník 

Pomoc při zajištění velkého 
úklidu domácnosti, např. 
sezónního úklidu, úklidu  
po malování 

65 Kč 30min 
např. zajištění 
úklidové firmy 

Donáška vody 65 Kč 30min 
pokud v objektu 
není rozvod pitné 

vody 

Topení v kamnech včetně 
donášky a přípravy topiva, 
údržba topných zařízení 

65 Kč 30min 1 pracovník 



Běžný nákup do 8kg, 
v jednom obchodě 

65 Kč 30min 1 pracovník  

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

115 Kč 60min 1 nákup 

Pochůzka, vyřízení osobních 
záležitostí bez přítomnosti 
uživatele (např. pošta, 
lékárna, banka, úřady, 
apod.) 

65 Kč 30min 1 pracovník  

Praní a žehlení osobního a 
ložního prádla, případně 
jeho drobné opravy 

70 Kč 1 kg 1 pracovník  

 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 

Doprovázení dětí do školy, 
školského zařízení, k lékaři 
a doprovázení zpět 

65 Kč 30min  1 pracovník 

Doprovázení dospělých do 
školy, školského zařízení, 
zaměstnání, k lékaři, na 
instituce poskytující veřejné 
služby a doprovázení zpět 

65 Kč 30min 1 pracovník 

 

Rozsah poskytované služby je předem domluvený a zakotvený ve smlouvě s uživatelem služby a 

poskytovatelem. Platba je hrazena předem na depozitní účet, ze kterého se odečítá pouze částka za 

realizovanou poskytnutou službu. Vyúčtování poskytnutých činností bude uživateli předáno vždy do 

7. dne následujícího měsíce, případně hned po vyčerpání zálohy z depozitního účtu.  

Ceník je sestaven v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění.  

Bude-li objednávka služby stornovaná méně než 1 den předem, může být účtován storno poplatek ve 

výši 80% ceny.  

1*pondělí až pátek od 7 do 17 hodin 

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se poskytování služby kontaktujte ředitelku/ sociální 

pracovnici / jednatelku společnosti.  

V Praze dne 20. 10. 2021, Mgr. Eva Písecká, jednatelka společnosti Thése one s.r.o. 

 


