Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

CENÍK

Individuální bezbariérové dopravy
Platný od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018
Individuální doprava je poskytována jako fakultativní služba k Osobní asistenci Ostravsko
pro uživatele ze Statutárního města Ostrava.
Cena jedné jízdy se skládá z ceny za ujeté km s uživatelem (A) a času za osobní asistenci po dobu,
kterou je osobní asistent s uživatelem ve vozidle a mimo vozidlo (B) a případně dalších nebo
souvisejících nákladů uvedených v bodě C.
A. Cena za ujeté km s uživatelem
1. 5,- Kč za km ujetý s uživatelem
B. Cena za osobní asistenci v pracovních dnech po dobu, kterou je osobní asistent

s uživatelem ve vozidle, nebo mimo vozidlo
1. 60,- Kč/h za osobní asistenci spojenou s dopravou uživatele, která se účtuje podle skutečně
spotřebovaného času1. Tedy od sjednané doby uživatelem, včetně doby pobytu s uživatelem
a čekání na uživatele, až do příjezdu uživatele na cílové místo, včetně nezbytné související
dopomoci a osobní asistence.
B. Cena za osobní asistenci o víkendech a státních svátcích po dobu, kterou je osobní

asistent s uživatelem ve vozidle, nebo mimo vozidlo
2. 90,- Kč/h za osobní asistenci spojenou s dopravou uživatele, která se účtuje podle skutečně
spotřebovaného času2. Tedy od sjednané doby uživatelem, včetně doby pobytu s uživatelem
a čekání na uživatele, až do příjezdu uživatele na cílové místo, včetně nezbytné související
dopomoci a osobní asistence.

C. Společná ustanovení


Minimální celková úhrada za jednotlivou jízdu je stanovena na 40,- Kč.




Uživatel hradí i související náklady (parkovné, apod.).
Přistavení vozidla mimo Statutární město Ostrava je za jednorázový poplatek ve výši 50Kč/h
pro jakéhokoliv uživatele.
V případě volné kapacity, v mimořádných a odůvodněných případech, je doprava zajišťována
i uživatelům z okresů Opava a Nový Jičín.
Při opakovaných cestách (např. do školy a zpět) může být cena ve smlouvě stanovena pevně.
Ujetá vzdálenost se zaokrouhluje na celé km směrem dolů.
Každý uživatel, který si dopravu objedná a bez omluvy a řádného odvolání ji nevyužije,
je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 300,- Kč.







Poskytovatel může ceník měnit jednostranně. V tom případě je povinen uživatele služby
informovat nejpozději 2 měsíce před plánovanou změnu. V případě, že uživatel se změnou
nesouhlasí, může ukončit službu ukončením smlouvy.

Schválil: Ing. Libor Schenk, ředitel
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Pokud je skutečný čas na zajištění služby 30 min, hradí uživatel 30 Kč za asistenci + 5Kč za každý ujetý km.
Pokud je skutečný čas na zajištění služby 30 min, hradí uživatel 45 Kč za asistenci + 5Kč za každý ujetý km.

