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Ceník služeb za ubytování, stravu, péči a fakultativních služeb nad rámec
základních činností
(dle Smlouvy o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem Telč,
poskytovateli sociálních služeb Senior Home, s.r.o.).
Platný od 1. 6. 2020
(1) Cena za ubytování je stanovena na 210 Kč za den
(2) Cena za stravování je stanovena na 170 Kč za den
Cena za ubytování a stravu celkem činí 380 Kč za den
(3) Příspěvek na péči v plné výši, je-li přiznán
(Příspěvek na péči je určen výhradně na péči (§73 odst. 4, zákon 108/2006) a nelze jej
použít na úhradu výše uvedených plateb, či níže uvedených fakultativních služeb)
(4) Fakultativní (ostatní) služby nad rámec poskytovaných služeb:
Strava
- Vyžádaná druhá večeře, (netýká-li se Klienta dietní opatření vyžadující druhou večeři)
- 25 Kč / 1 ks
Praní, žehlení a ostatní manipulace s prádlem a ošacením
- Označení oděvů speciálním štítkovačem (v množství menším než 50 ks) - 5 Kč / 1 ks
- Větší než drobné opravy oděvů – dle uskutečněných nákladů
- Vyžádaná výměna lůžkovin, tj. povlak na polštář, povlak na peřinu nebo prostěradlo
(mimo termín stanovený v domovním či provozním řádu) – 20 Kč / 1 ks
Nákupy, doprovody a zařizování osobních záležitostí
- Vyžádaný doprovod k lékaři (netýká se akutní zdravotní péče ale například k zubaři,
oční, kožní atp.) – 130 Kč / hod
- Vyžádaný doprovod na nákup či provedení nákupu zaměstnancem Poskytovatele –
130 Kč / hod
- Vyžádaný doprovod při vyřizování osobních záležitostí – 130 Kč / hod
- Vyžádaný doprovod na individuální kulturní akce, výlet, procházku atp. – 130 Kč / hod
Úklid a opravy
- Vyžádané vymalování pokoje v periodě kratší, než stanovuje domovní a provozní řád
– 4000 Kč
- Vyžádaný úklid pokoje nebo toalety (mimo stanovený harmonogram v domovním a
provozním řádu a v případě kdy to není nutné z hygienických důvodů) – 200 Kč / hod
- Drobné opravy a instalace spotřebičů, kompenzačních pomůcek, nábytku vč. jeho
skládání (ve vlastnictví Klienta nebo jeho rodinných příslušníků – 130 Kč / hod
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Zápůjčky
(Jsou účtovány vždy až po uplynutí 30 dnů od zapůjčení, během kterých je první zápůjčka
zdarma)
- Vyžádaná zápůjčka chodítka – 20 Kč / den
- Vyžádaná zápůjčka chodítka s kolečky a brzdou – 30 Kč / den
- Vyžádaná zápůjčka mechanického invalidního vozíku – 40 Kč / den
Ostatní služby
- Mimořádný administrativní úkon nad rámec zákonných povinností poskytovatele –
150 Kč / jednorázově
- Fyzioterapie – 250 Kč / 40 min
- Individuální fyzické cvičení – 200 Kč / 40 min
- Užívání vlastního televizoru, satelitu (spotřeba energie, koncesionářské poplatky si
Klient hradí samostatně) – 100 Kč / 1 ks měsíčně
- Užívání vlastního rádia, videa, DVD přehrávače a dalších drobných spotřebičů
(spotřeba energie) – 50 Kč / 1 ks měsíčně
- Užívání vlastního počítače (spotřeba energie) – 200 Kč / 1 ks měsíčně
- Vyžádaná fotokopie, tisk na tiskárně – 5 Kč / A4
- Pořádání oslavy pro Klienta v zařízení – 500 Kč / ks (rozsah 2-3 h)
Balíčky fakultativních služeb
- Základní balíček fakultativních služeb – 50 Kč / den
Obsahuje
o Poskytnutí druhé večeře (bude-li o ni mít klient zájem, tj. jídla nad rámec
úhrady za stravování, a nad rámec rozsahu, který je stanoven v čl. VI. a dle
zákona)
o Drobné opravy Klientových spotřebičů, kompenzačních pomůcek a nábytku
o Užívání vlastního spotřebiče, tj. spotřeba elektrické energie pro až 2 ks
spotřebičů (například rádio a TV, mobilní telefon)
o Materiál na rukodělné činnosti v rámci aktivizačních činností
o 1x měsíčně mimořádný administrativní úkon nad rámec zákonných povinností
poskytovatele
o 1x měsíčně vyžádaný doprovod k lékaři
o 1x měsíčně vyžádaný doprovod při vyřizování osobních záležitostí
o 1x měsíčně vyžádaný doprovod na nákup či provedení nákupu zaměstnancem
Poskytovatele
o 1x měsíčně vyžádaný doprovod na individuální kulturní akce, výlet, procházku
atp.
-

Standardní balíček fakultativních služeb – 60 Kč / den
Obsahuje
o Obsah základního balíčku fakultativních služeb
o Zapůjčení chodítka nebo chodítka s kolečky a brzdou po dobu pobytu
v zařízení
o Vyžádané fotokopie, tisk na tiskárně v rozsahu až do 100 str. za měsíc
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-

Prémiový balíček fakultativních služeb – 70 Kč / den
Obsahuje
o Obsah standardního balíčku fakultativních služeb
o Zapůjčení mechanického invalidního vozíku po dobu pobytu v zařízení
o Označení oděvů
o Revize elektrických zařízení ve vlastnictví klientů nebo jejich rodinných
příslušníků
o Užívání vlastního počítače (spotřeba energie)

(5) Zprostředkované služby
(Vždy dle uskutečněných nákladů a dle ceníku externího dodavatele)
- Revize elektrických zařízení ve vlastnictví klientů nebo jejich rodinných příslušníků
- Kadeřnictví
- Pedikúra
- Nákupy materiálu na rukodělné činnosti
- Rozsáhlejší opravy elektrických spotřebičů, antén, oděvů atp. (ve vlastnictví Klienta
nebo jeho rodinných příslušníků)
- Doplatky za zdravotní pomůcky
Veškeré ceny jsou uvedeny včetně zákonem stanovené DPH. U hodinových sazeb je myšlena
každá započatá hodina.

V Telči dne:

_________________________________________________
Podpis pověřeného zástupce společnosti Senior Home, s.r.o.
Domova se zvláštním režimem v Telči

__________________________________
Podpis Klienta
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