
 
 
  
 
CENÍK FAKULTATIVNÍCH A DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ      Platnost od: 01. 11. 2019 

Poskytované nad rámec základních činností stanovených v zákoně č. 108/2006 Sb. Platba za 

poskytnuté služby není zahrnuta do měsíční úhrady za ubytování a stravu (ceny vč. DPH). 

Pronájem1 

Chodítko, toaletní křeslo  

Invalidní vozík  

Antidekubitní matrace 

4,- Kč / den 

8,- Kč / den 

13,- Kč / den 

Kopírování, tisk 

Černobílý 

Barevný 

2,- Kč / A4 

13,- Kč / A4 

Vedení depozitního účtu2 60,- Kč / měs. 

Stěhování na žádost uživatele3 320,- Kč / hod. 

Doprovod na žádost uživatele4 220,- Kč / hod. 

Zajištění drobného nákupu (mimo stanovený nákupní den) 260,- Kč / hod. 

Doprava služebním vozidlem na žádost uživatele5 11,- Kč / 1 km 

Vlastní elektrospotřebič na pokoji – nad rámec běžného vybavení 

(rádio, lednice, TV, rychlovarná konvice, PC/notebook, ventilátor, apod.) 
50,- Kč / ks / měsíc 

Opravy a úpravy na pokoji nad rámec běžných oprav 6 170,- Kč / hod. 

Vyklizení osobních věcí a zařízení po ukončení pobytu7 770,- Kč 

Označení osobního prádla                 (pouze u odlehčovací služby) 6,- Kč / ks 

Dohled nad užitím léků                       (pouze u odlehčovací služby) 18,- Kč / 5 min. 

 

Externí služby jsou účtovány dle ceníku dodavatelů služeb. Jedná se např. o služby: 

kadeřnictví, pedikúra, manikúra, revize vlastních elektrospotřebičů8. 

Koncesionářský poplatek za televizní a rozhlasový signál a poplatek za kabelovou televizi si 

každý uživatel, užívající vlastní televizi/rádio, hradí sám. 

1 Uživatel hradí pouze v případě, pokud pomůcku objektivně nepotřebuje, ale vyžaduje ji. Uživatelé, kteří 
pomůcku potřebují a zatím jim nebyla poskytnuta z veřejného zdravotního pojištění, tuto službu nehradí. 
2 Pokud uživatel ze zdravotních důvodů není schopen hospodařit sám se svými financemi, tuto službu 

nehradí. Pokud s financemi hospodaří opatrovník, zastupující člen domácnosti, zmocněnec či podpůrce, tuto 

službu nehradí. 

3 Tato služba je zpoplatněna v případě, kdy se uživatel chce přestěhovat do jiného pokoje na vlastní žádost. 

V případě stěhování z provozních důvodů, uživatel tuto službu nehradí. 

4 Tato služba je zpoplatněna v případě, kdy chce uživatel využit doprovod k vyřizování svých osobních 
záležitostí (nákupy, kulturní a společenské akce, úřední jednání, návštěvy příbuzných apod.). 
5 Tato služba je zpoplatněna v případě, kdy chce uživatel využit dopravu služebním vozidlem domova 
k vyřizování osobních záležitostí (nákupy, kulturní a společenské akce, úřední jednání, návštěvy příbuzných 
apod.). 

6 Včetně drobné údržby invalidních vozíků a chodítek v majetku uživatele. 

7 Při ukončení pobytu je stanovena 3 denní lhůta na vyklizení osobních věcí uživatele. V případě, že se tak 

nestane, je tato činnost vykonána pracovníky domova a zpoplatněna.  
8 Cena je stanovena externím dodavatelem v případě, že si revizi nezajistí uživatel sám. 

                                                           


