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Ceník úhrad za službu Osobní asistence MESADA Jindřichův Hradec platný od 1. 1. 2023 
 

Základní činnosti a úkony osobní asistence 

Sazba 

Sazba za asistenci 
v pracovní den i 
ve svátek 

1.1  pomoc a podpora při podávání jídla a pití, Kč/hod. 135 Kč 

1.2 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, Kč/hod. 135 Kč 

1.3 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším 
prostoru,  Kč/hod. 135 Kč 

1.4  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík. Kč/hod. 135 Kč 

2.1 pomoc při úkonech osobní hygieny, Kč/hod. 135 Kč 

2.2  pomoc při použití WC. Kč/hod. 135 Kč 

3.1  pomoc při přípravě jídla a pití. Kč/hod. 135 Kč 

4.1  pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, Kč/hod. 135 Kč 

4.2  nákupy a běžné pochůzky. Kč/hod. 135 Kč 

5.1 pomoc a podpora rodině v péči o dítě, Kč/hod. 135 Kč 

5.2  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, Kč/hod. 135 Kč 

5.3  pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních 
schopností a dovedností. Kč/hod. 135 Kč 

6.1 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.  Kč/hod. 135 Kč 

7.1  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, Kč/hod. 135 Kč 

7.2  pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Kč/hod. 135 Kč 
 
 
V souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách, jsou výše úhrady za poskytování osobní asistence následující: 
 
Pokud se asistence uskuteční v provozní době služby v pracovní den nebo ve svátek, je úhrada za 
1 hodinu asistence 135,-Kč podle skutečně spotřebované času nezbytného k zajištění služby osobní 
asistence. Netrvá-li poskytování služby celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 
 
 
 
 
V ……………………… dne………………………  
             
 
 
………………………………………………………..              ………………………………………………… 
Podpis uživatele                                                                  Podpis zákonného zástupce, opatrovníka 
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