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CENÍK ÚHRAD ZA ÚKONY OSOBNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY  

V souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, se výše úhrady za 
poskytnuté služby počítá dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činností u klienta. 
Skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění činností 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. Čas nezbytný k zajištění činností zahrnuje čas přípravy 
pracovníka na setkání (např. příprava pomůcek, materiálu, studium dokumentace, čas strávený na cestě 
k uživateli apod.) 

 

 

OSOBNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBA – základní činnosti 
Měrná 
jednotka 

Úhrada 
uživatele 

I. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití hod. 130 Kč 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek hod. 130 Kč 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším 
prostoru 

hod. 130 Kč 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík hod. 130 Kč 

II. Pomoc při osobní hygieně 

Pomoc při úkonech osobní hygieny hod. 130 Kč 

Pomoc při použití WC hod. 130 Kč 

III. Pomoc při zajištění stravy  

Pomoc při přípravě jídla a pití hod. 130 Kč 

IV. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí hod. 130 Kč 

Nákupy a běžné pochůzky hod. 130 Kč 

V. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

Pomoc a podpora rodině v péči o dítě hod. 130 Kč 

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora 
při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 

hod. 130 Kč 

Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních 
schopností a dovedností 

hod. 130 Kč 

VI. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a 
volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné 
služby a doprovázení zpět. 

hod. 130 Kč 

VII.  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů hod. 130 Kč 

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí hod. 130 Kč 
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*1. pásmo zahrnuje obce: Bílavsko, Bystřice pod Hostýnem, Hlinsko pod Hostýnem, Chvalčov, Mrlínek, Slavkov pod 
Hostýnem,  Sovadina 

 
**2. pásmo zahrnuje obce: Blazice, Brusné, Chomýž, Komárno, Libosváry, Loukov, Osíčko, Podhradní Lhota, 
Rajnochovice, Rusava, Vítonice  
 

***3. pásmo zahrnuje ostatní obce v části ORP Holešov 
 

 
Platnost ceníku od 1.11.2020 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Zpracovala: Irena Svačinová                                       Schválil: Ing. Pavel Pilmajer 
                      vedoucí služby                                                       statutární zástupce 
 
 
 

VIII. Čas nezbytný k zajištění činnosti 

1. Pásmo 10 minut = 20 Kč/ 1 setkání * hod. 120 Kč 

2. Pásmo 20 minut = 40 Kč/1 setkání** hod. 120 Kč 

3. Pásmo 45 minut = 90Kč/1 setkání*** hod. 120 Kč 


