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Název služby: Asistenční služby nevidomým 

 

Ceník služeb platný od 1. 1. 2022  
 
Úhrada za poskytnutí služby  
 
poskytnutí služby  130 Kč/hod. 
výše platby se určí podle skutečně spotřebovaného času na realizaci služby: 
130 / 60 krát skutečně spotřebovaný čas na realizaci služby v minutách, 
výsledná cena se zaokrouhlí na celé koruny dolů 

 
Skutečně spotřebovaný čas na realizaci služby pro výpočet příspěvku klienta zahrnuje:  
 
- skutečně strávený čas s klientem v minutách, pokud je služba poskytnuta v provozní 

době služby (všední dny 7 – 18 hodin), 
- paušální poplatek ve výši 90 Kč, pokud je služba poskytnutá ve všední den mimo 

provozní dobu služby, tj. ve všední den před 7 hod. nebo po 18 hod., 
- paušální poplatek ve výši 120 Kč, pokud je služba poskytnutá v den, který není 

běžným dnem pracovním (tj. o svátku ve všední den nebo o víkendu). 
 
Služby s délkou skutečně stráveného času s klientem více než 6 hodin a služby 
poskytované mimo provozní dobu služby mohou být uskutečněny pouze v případě 
dostatečné pracovní kapacity1 a rozhoduje o nich vedoucí. 
 
Ceník fakultativních služeb platný od 1. 1. 2022  
 
Zajištění následujících záležitostí pro klienta bez jeho účasti**:  
 
poskytnutí fakultativní služby 130 Kč/hod. 
(výše platby se určí dle skutečné délky poskytnuté služby***) 

- vyzvednutí receptu u lékaře/vyzvednutí léků v lékárně 
- vyzvednutí/odnesení zvukových knih z/do knihovny 
- vyzvednutí/odnesení dokumentů, tiskovin, formulářů 
- vyzvednutí/odnesení drobných věcí z opravy/na opravu 
- vyzvednutí/odnesení poštovních zásilek/balíků do 1 kg 
- další drobné úkony schválené vedoucí služby 

 
** V rámci této služby neposkytujeme obstarání nákupu bez účasti klienta. V tomto případě klienty 
odkazujeme na pečovatelskou službu. 
*** Do výsledné částky se započítává i čas nutný k přesunu pro vyřízení záležitosti. 

 
Podmínkou pro poskytnutí fakultativní služby je uzavřená smlouva o poskytování 
Asistenčních služeb nevidomým a aktivní využívání základních činností služby. 

                                            

1 dostatečná pracovní kapacita mimo provozní dobu služby = možnost pracovníků zajistit službu mimo 
provozní dobu služby 


