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SAZEBNÍK SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE - Charita Veselí nad Moravou (platnost od 1. 3. 2020) 

 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 
Vyhláškové výkony - 0001 

 

Sazba za 60 minut (1 hodina asistence) 

0401 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,- Kč 

0402 Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek 130,- Kč 

0403 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 
vnitřním i vnějším prostoru  

130,- Kč 

0404 Pomoc při přesunu na lůžko nebo invalidní vozík 130,- Kč 

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu: Vyhláškové výkony - 0001 

 

Sazba za 60 minut (1 hodina asistence) 

0405 Pomoc při úkonech osobní hygieny 130,- Kč 

0406 Pomoc při použití WC 130,- Kč 

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: Vyhláškové 
výkony - 0001 

 

Sazba za 60 minut (1 hodina asistence) 

0407 Pomoc při přípravě jídla a pití 130,- Kč 

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti: Vyhláškové výkony - 0001   

 
Sazba za 60 minut (1 hodina asistence) 

0408 Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí  130,- Kč 

0409 Běžné nákupy a pochůzky                            130,- Kč 

e) Výchovné a vzdělávací a aktivizační činnosti: Vyhláškové výkony - 
0001 

 

Sazba za 60 minut (1 hodina asistence) 

0410 Pomoc a podpora rodině v péči o dítě 130,- Kč 

0411 Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc 
a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 
osob 

130,- Kč 

0412 Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a 
sociálních schopností a dovedností 130,- Kč 

f) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
Vyhláškové výkony - 0001 

 

Sazba za 60 minut (1 hodina asistence) 

0413 Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, 
na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce 
a zpět 

130,- Kč 

g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí: Vyhláškové výkony - 0001 

 

Sazba za 60 minut (1 hodina asistence) 

0414 Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a 
oprávněných zájmů 130,- Kč 

0415 Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 130,- Kč 
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VÝPOČET CELKOVÉ SAZBY 

U základních vyhláškových činností se účtuje za každou minutu 2,16 Kč, a to dle časového výkazu, který je umístěn 

v domácnosti uživatele. 

 
Příklad: 

Pracovník osobní asistence strávil u uživatele 25 minut - zaúčtováno bude 54,- Kč. 

 

Výpočet: 

130 : 60 = 2,16 Kč (sazba za 1 minutu) 

 

 25 minut x 2,16 = 54,- Kč 

 
Ke každé návštěvě, která je uskutečněna v domácnosti uživatele (zapsané v časovém výkazu uživatele), bude 
přičteno a vyúčtováno 10 minut navíc. Jde o skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění činností v rámci 
jednoho setkání a se skládá z času, který pracovník stráví poskytováním činností přímo u klienta a času nezbytného 
k zajištění činností v paušální výši 10 minut. Tento čas se počítá pouze jednou v rámci jednoho setkání. 
 
 
 
 

SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ  

Charitní služba osobní asistence  

 

0417 Přeprava osoby podle jejich požadavků osobním vozem 
provozovaným Poskytovatelem – cesta za poplatek                                 1 km za 7,-Kč 

 
 
                                   

 

                                        

 
Aktualizace proběhla dne 28. února 2020 
 
 
 
Zpracovala: Marie Štípská, vedoucí služby osobní asistence 

Schválila: Jana Žádníková, vedoucí sociálních a zdravotních projektů 


