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Seznam fakultativních služeb pro pobytovou službu
DS, včetně ceníku
Fakultativní služby – paušální

Poplatek za službu

Zapůjčení telefonního aparátu
Zapůjčení set-top boxu

5 Kč/měsíc
30 Kč/měsíc

Fakultativní služby – nepaušální

Poplatek za službu

Obstarání a donáška nákupu mimo zařízení
Doprava osobních věcí k opravě
Vytisknutí fotografií z akcí DSM dle výběru klienta

7 Kč + 1 Kč/položka
dle provozních nákladů
3Kč/stránka - černobílá
5 Kč/stránka - barevná
Zhotovení fotokopie: černobílé - formát A4
1 Kč/stránka
- formát A3
2 Kč/stránka
barevné - formát A4
3 Kč/stránka
1. Laminování dokumentu či fotodokumentu
2. formát A4 - 14 Kč
formát A5 - 7 Kč
Odvoz šatstva do čistírny (maximální počet pro jeden odvoz 10 Kč/úkon
do čistírny – 3 ks)
(náklady na vyčištění si hradí
klient zvlášť)
Podpora nad rámec potřeb uživatele donáška jídla na
10 Kč/denně
pokoj*
Podpora nad rámec potřeb uživatele zalití a donáška kávy
5 Kč/úkon
na určené místo*
Podpora nad rámec potřeb uživatele donáška nákupu na
5 Kč/úkon
pokoj z kantýny*
Úklid a odmrazení osobní ledničky klienta
20 Kč/úkon
Úschova cenností, hotovosti, vkladní knížky
8 Kč/měsíc
Mimořádný úklid pokoje při znečištění lůžkovin apod. (po
cena dle škody
nadměrném požití alkoholu nebo jiné návykové látky)
25 Kč/15 minut
Vodoléčba 
25 Kč/15 minut
Elektroléčba 
25 Kč/15 minut
Magnetoterapie 
75 Kč/30 minut
Masáž klasická a techniky měkkých tkání 
25 Kč/15 minut
Léčba teplem 

Fakultativní služby – bezplatné
Využívání internetového připojení klienty a návštěvníky
DSM
Donáška léků a zdravotnického materiálu
(jen ze smluvně dohodnuté lékárny)
Využití telefonní linky + přidělení a účtování telefonního
čísla
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bezplatně
bezplatně
(klient hradí jen cenu účtovanou lékárnou tj. úhradu či doplatek na léky či zdravotnický
materiál)

bezplatně
(klient hradí jen poplatky za telefonní hovory
účtované pro konkrétní linku provozovatelem
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VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKY:
Fakultativní služby, které jsou označené *, úkony péče nad rámec základních činností
poskytovatele, které uživatel vyžaduje, ačkoliv je vzhledem ke svým možnostem může provést
samostatně /např. uvaření kávy pro návštěvy, přinesení občerstvení pro návštěvu, opakované
nákupy v kantýně/ se poskytují za úhradu.
Fakultativní služby, které jsou označené , se přednostně poskytují klientům, kteří pobírají
příspěvek na péči a zároveň mají i doporučení od lékaře. Ti si tyto služby hradí z PnP. Ostatní
klienti (tedy ti, co nepobírají PnP nebo příspěvek na péči pobírají, ale nemají doporučení od
lékaře), mohou tyto služby čerpat v případě volné kapacity a hradí si tyto služby z vlastních
příjmů dle platného ceníku.

CENY JSOU PLATNÉ OD 1. 1. 2015
UPOZORNĚNÍ:
Seznam poskytovaných fakultativních služeb i výše poplatků za jednotlivé služby se
mohou měnit v závislosti na změně obecně závazných právních předpisů, na vývoji cen i
na okolnostech, za kterých jsou služby poskytovány. Každou změnu je poskytovatel
povinen klientům oznámit písemně, a to bez prodlení poté, kdy bude potřeba změny
zjištěna. Navýšení úhrady musí být klientům písemně zdůvodněno.

V Brně dne 22. 12. 2014
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