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Ceník činností Osobní asistence platný od 1.3.2023 
 
 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Méně než 80 
hodin/měsíc 

Více než 80 
hodin/ měsíc 

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 155 Kč/hod 135 Kč/hod 

2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 155 Kč/hod 135 Kč/hod 

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

155 Kč/hod 135 Kč/hod 

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 155 Kč/hod 135 Kč/hod 

b) Pomoc při osobní hygieně   

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 155 Kč/hod 135 Kč/hod 

2. Pomoc při použití WC 155 Kč/hod 135 Kč/hod 

c) Pomoc při zajištění stravy   

1. Pomoc při přípravě jídla a pití 155 Kč/hod 135 Kč/hod 

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti   

1. Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí 155 Kč/hod 135 Kč/hod 

2. Nákupy a běžné pochůzky 155 Kč/hod 135 Kč/hod 

e) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti   

1. Pomoc a podpora rodině v péči o dítě 155 Kč/hod 135 Kč/hod 

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

155 Kč/hod 135 Kč/hod 

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

155 Kč/hod 135 Kč/hod 

f) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   

1. 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 

155 Kč/hod 135 Kč/hod 

g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí 

  

1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 155 Kč/hod 135 Kč/hod 

2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 155 Kč/hod 135 Kč/hod 

h) Fakultativní (doplňkové) služby   

1. Dohled nad dítětem či dospělým 140 Kč/hod 135 Kč/hod 

2. Doprava uživatele autem Osobní asistence – po městě 12 Kč/km 135 Kč/hod 



 
 
 
 
 
 
 

 
Osobní asistence tel.: +420 731 604 411 bankovní spojení:  
Žižkova tř. 309/12 e-mail: osobni.asistence@cbudejovice.charita.cz 7000029251/8040 
370 01 České Budějovice www.cbudejovice.charita.cz IČO: 600 72 709 

3. Doprava uživatele autem Osobní asistence – mimo město 10 Kč/km 
 

135 Kč/hod 

i) Činnosti bez úhrady  

1. Návštěva domácnosti uživatele za účelem zprostředkování dobrovolníka zdarma 

2. Zprostředkování spirituální podpory bez ohledu na náboženské vyznání zdarma 

3. Základní sociální poradenství zdarma 

 
Ceník činností je v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb. v platném znění.  
 
Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence  

 
a) 155 Kč za hodinu, pokud se služba poskytuje uživateli v rozsahu menším než 80 hodin 

měsíčně, 
 

b) 135 Kč za hodinu, pokud se služba poskytuje uživateli v rozsahu vyšším než 80 hodin 
měsíčně. 

 
Pokud uživatel využívá Osobní asistenci u více poskytovatelů sociálních služeb, celkové hodiny 

péče se mu pro účely stanovení výše úhrady u všech poskytovatelů sčítají. Jestliže uživatel využívá 

Pečovatelskou službu a Osobní asistenci, jedná se o jiné druhy sociálních služeb a k součtu rozsahu 

poskytnuté péče tak nedochází. 

Informaci o dalších poskytovatelích Osobní asistence nám uživatel sděluje prostřednictvím 

čestného prohlášení. 


