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Ceník služeb Osobní asistence s platností od 1. 2. 2020 
 

 

      Sazby za ZÁKLADNÍ ČINNOSTI, které jsou definované ve vyhlášce č. 505/2006 Sb.: 
 

 pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu 
 pomoc při osobní hygieně 
 pomoc při zajištění stravy 
 pomoc při zajištění chodu domácnosti 
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

       

 

  PRACOVNÍ DNY 6:00 - 20:00 

  Osobní asistence dle předem sjednaného harmonogramu pro klienty od 19 let 130,- Kč/hod 

  Osobní asistence dle předem sjednaného harmonogramu pro klienty do 18 let včetně  100,- Kč/hod 

  

NOČNÍ SMĚNY 20:00 - 6:00 
SOBOTY, NEDĚLE, SVÁTKY 0:00 – 24:00 

  Jednotná sazba  130,- Kč/hod 

 

Minimální délka služby základních činností osobní asistence je 30 minut. 
 

  
ČAS NEZBYTNÝ K ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI 120,- Kč/hod  
Skutečně spotřebovaný čas k zajištění činnosti v rámci jednoho setkání se skládá z času, který pracovník stráví poskytováním činností 
přímo u klienta a času nezbytného k zajištění činností (tento čas se počítá pouze jednou v rámci jednoho setkání).          

  Základní činnost  - paušální výše do 15 minut                     30,- Kč 
      

          Sazby za FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI stanovené střediskem Osobní asistence 
 

  DOPRAVA AUTOMOBILEM   

  Jednotná sazba čas asistentky dle ceníku základních činností  +  sazba za km   8,- Kč/km  

  ZAPŮJČENÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK - manipulační poplatek (údržba, dezinfekce)  

  Jednodenní zapůjčení                    30,- Kč/den  

  

Za každý započatý měsíc  150,- Kč/měsíc 

 
PŘÍPLATEK ZA POHOTOVOSTNÍ ASISTENCI  
Objednanou méně než 48 hodin předem 

      30,- Kč/služba 

 

 

     ČINNOSTI BEZ ÚHRADY 
 

 

Pomoc při vyřizování příspěvků státní sociální podpory 

Příspěvek na péči, Příspěvek na mobilitu  
zdarma 

Návštěva v domácnosti klienta za účelem sjednání Smlouvy o poskytnutí osobní 

asistence a nastavení průběhu služby 

Odborné poradenství v oblasti užití kompenzačních a inkontinenčních pomůcek, 
praktické poradenství pečujícím při manipulaci s osobou se ZP 

zdarma 

Poskytnutí spirituální podpory v domácnosti klienta  

Pro křesťany může mít služba pastorační charakter. 
zdarma 

 

 
 

 
 

V Kroměříži dne 10.1.2020 
Sestavila: Mgr. Renata Gabrhelíková                                                                                    Schválila: Mgr. Anna Valachová, DiS. 
                  vedoucí  Osobní asistence                                                                                                    Charita Kroměříž, ředitelka 
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