
Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace
Masarykova 365, 735 81  Bohumín – Nový Bohumín
Osobní asistence

CENÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ 
ASISTENCE

Platnost od 1. července 2018

Úhrada  za  poskytování  osobní  asistence  se  řídí  podle  zákona  o  sociálních 
službách  č.  108/2006  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  platné  vyhlášky  č. 
505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uživatelé hradí příslušnou částku za 
poskytnuté služby formou sjednanou ve Smlouvě o poskytování osobní asistence. 

Sazba dle délky poskytované služby v jednom dni bez přerušení:

den od - do

Sazba 1
1 – 3 

hodiny

Sazba 2
4 – 6 
hodin

Sazba 3
7 a více 
hodin

Kč/hod. Kč/hod. Kč/hod.
PO – PÁ  (denní)
               

(večerní)

06:00 – 18:00
18:00 – 22:00

  80
100

  70
100 

  60
100 

SO – NE (denní)
               

(večerní)

06:00 – 18:00
18:00 – 22:00

100 
100 

  90 
100 

  80 
100 

PO – NE (noční) 22.00 – 06.00 Jednotná sazba za celých 8 hodin 800,- 
Kč

Fakultativní činnosti
Doprava autem poskytovatele - město Bohumín 60,- Kč

 Osobní asistence je poskytována v místě dle předchozí domluvy s uživatelem 
a v časovém rozsahu sjednaném ve Smlouvě o poskytování osobní asistence. 

 Osobní asistenci si lze sjednat na dobu od 6:00 do 22:00 hodin. V době od 
22:00 do 6:00 hodin si lze sjednat osobní asistenci po předchozí domluvě dle 
kapacitních možností poskytovatele pouze na celých 8 hodin.

 Službu je nutné objednat nejpozději 3 pracovní dny před plánovanou službou.
 Službu je nutné odhlásit nejpozději 2 pracovní dny před plánovanou službou.
 Minimální  časová  jednotka  čerpané  služby  činí  1  hodinu.  Započítává  se 

každých dalších započatých 15 minut. 
 Uživatel  hradí  v plné výši  všechny další  náklady,  které  vzniknou výkonem 

služby osobního asistenta (vstupné, jízdné, pobyt, apod.).

 Odhlašování služeb, platby, změny plánovaných služeb, informace:
Bc. Lucie Burkotová, vedoucí osobní asistence
Tel.: 596 092 502
Mob.: 731 130 691
E-mail: vedouci-ps@bohumin.info

 Zavedení služby, smlouvy, informace, poradenství:
Bc. Lenka Voráčová, sociální pracovník
Tel: 596 092 503
Mob.: 731 124 630
E-mail: voracova.lenka@mubo.cz 

mailto:voracova.lenka@mubo.cz
mailto:somerlikova.marie@mubo.cz

