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CENÍK OSOBNÍ ASISTENCE 
 

Ceník osobní asistence dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů  
 

ZÁKLADNÍ SLUŽBY  

Úkon Cena 

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

Cena za všechny služby 
je jednotná: úhrada činí 
110,- Kč za hodinu 

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

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

pomoc při úkonech osobní hygieny 

pomoc při použití WC 

pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 

pomoc při přípravě jídla a pití 

pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí 

nákupy a běžné pochůzky 

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

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

doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity 

doprovázení na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby 
a doprovázení zpět 

pomoc při vyřizování úředních záležitostí 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

pomoc při vyřizování běžných záležitostí 

společnost, rozhovor 

 
 
Minimální doba potřebná k poskytnutí služby je 15 minut. Služby se účtují dle tarifu po ¼ hodinách. 
 
Některé další služby mohou být zajišťovány prostřednictvím pečovatelské nebo zdravotní služby Diakonie 
ČCE - střediska ve Valašském Meziříčí. 
 
 
 
 
 
 



FAKULTATIVNÍ (DOPLŇKOVÉ) ÚKONY OSOBNÍ ASISTENCE 

Kód Název úkonu Cena Jednotka Poznámka 

TK měření krevního tlaku 120,- Kč hodina pouze orientační měření 

KM8 úhrada za dovoz klienta k lékaři, na 
úřad aj. 

6,- Kč kilometr účtuje se k doprovodu při použití 
služebního automobilu 

    

NABÍDKA DALŠÍCH SLUŽEB    

kód Název úkonu cena jednotka Poznámka 

DL zajištění léků, receptu  60,- Kč úkon úkon je včetně dodání do domácnosti                                                                                          
(50,- Kč zajištění + 10,- Kč donáška) 

MP montáž pomůcky 120,- Kč hodina  

KM10 úhrada za dovoz pomůcky zvlášť 10,- Kč kilometr  

DP50 úhrada za dovoz pomůcky při 
návštěvě 

50,- Kč úkon 
 

     

Masáže Cena Jednotka Kopie listin: 

Záda 90,- Kč 20 min A4 jednostranná  2,- Kč 

Zadní a přední strana dolních končetin 90,- Kč 20 min A4 oboustranná   3,- Kč 

Horní končetiny (včetně ramen) 90,- Kč 20 min A3 jednostranná  3,- Kč 

Hrudník a břicho 40,- Kč 10 min A3 oboustranná   4,- Kč 

Šíjová krajina 40,- Kč 15 min  

Masáž celého těla 300,- Kč 65 min  

     

Pedikúra Cena Jednotka  

Středisko 150,- Kč 60 min  

Doma do 5 km od střediska 175,- Kč 60 min  

Doma 6 až 15 km od střediska 190,- Kč 60 min  

Při RHB pobytu 150,- Kč 60 min  

Každá další započatá 1/2 hod.  70,- Kč   

 
 
Ceník je platný od 1. 4. 2012 
 
Tímto rozhodnutím se ruší ustanovení týkající se plateb ze dne 15. 2. 2010 
 
 
 
Schválila: Mgr. Zdislava Odstrčilová    dne: 15. 2. 2012 


