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Ceník fakultativních služeb 
 
 
 

Informace o žadateli 
jméno a příjmení  
datum narození  
adresa trvalého bydliště  

 
 
Nad rámec základních činností nabízíme Uživateli služeb fakultativní činnosti (služby), jejichž 
výčet a ceny určuje ceník.  
1) Rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi Poskytovatelem a Uživatelem 
služeb.  

2) Zvláštní fakultativní službou je umožnění odběru elektrické energie pro provoz vlastních 
elektrických spotřebičů uživatelů služeb. Uživatel služeb přitom zodpovídá za to, že:  

• bude užívat elektrické spotřebiče, pouze toho druhu a výkonu, k jehož užívání vyslovil 
Poskytovatel souhlas  

• půjde o spotřebiče nové a hospodárné třídy spotřeby  

• v souladu s předpisy o užívání těchto spotřebičů uživatel sám zajistí, případně 
prostřednictvím Poskytovatele, provádění příslušných pravidelných kontrol a revizí podle ČSN 
33 1610 (cílem elektro revize je předejít hrozícím úrazům elektrickým proudem) 

• bude hradit paušální poplatek za spotřebovanou energii (ceny uvedené v ceníku byly stanoveny na 
základě cenové kalkulace, při které jsme vycházeli z průměrné spotřeby el energie, tzn. příkonu spotřebiče a z reálných cen 
energií na rok 2023. Dále byly ceny korelovány na základě průzkumu trhu a evidenci cen obvyklých v obdobných zařízeních 
sociálních služeb) 
  

 bude hradit pravidelnou elektro revizi 

 upozorňujeme, že pravidelným revizím u elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1610 
podléhá i prodlužovací kabel a nabíječka od mobilního telefonu.  
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 Poskytovatel má právo kontrolovat, zda uživatel dodržuje při užívání a provozu 
elektrických spotřebičů stanovené podmínky. V případě zjištění nedostatků nebo při 
důvodných pochybnostech o dodržování stanovených podmínek Uživatelem služeb má 
Poskytovatel právo na náklady Uživatele služeb zajistit provedení nápravných opatření. V 
případě neprovedených nebo chybějících revizí či jejich prošlé platnosti, je poskytovatel 
oprávněn v zájmu bezpečnosti domova a ostatních Uživatelů služeb tyto zajistit po 
předchozím písemném upozornění Uživatele služeb na jeho náklady.  

 

 

Poskytovatel povolí a umožní odběr elektrické energie pro vlastní elektrické spotřebiče 
Uživatelům služeb pouze v případě, že Uživatel služeb dodrží výše uvedené podmínky.   

 

3) Externí služby objednané Uživatelem služeb nebo poskytovatelem na jeho pokyn (kadeřník, 
pedikér atd.) si uživatel hradí dle ceníku dodavatelů. Pokud Uživatel služeb uzavře individuální 
smlouvu o dodávce signálu nebo internetu, stejně jako regulační poplatky nebo doplatky za 
léky, hradí Uživatel služeb z vlastních prostředků.  

4) Zdarma Poskytovatel poskytuje zejména tyto další služby:  

 dovoz léků a inkontinenčních pomůcek 

 klientům, kteří nemají rodinu a mají zájem, poskytujeme nákup potravin a běžných 
věcí (1x/14 dní), dle uvedeného ceníku  

 příjem televizního signálu, s výjimkou rozhlasových a televizních poplatků podle 
zákona č. 348/2005, o rozhlasových a televizních poplatcích za vlastní televizi a 
rozhlasové přístroje hradí Uživatel služeb  

 nabíjení mobilních telefonů nebo síťové napájení vlastních stolních nebo radiových 
telefonů 

 zapůjčení kompenzačních pomůcek 
 správa finančních depozit 
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CENÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB 
služba cena 

televize měsíční poplatek 80 Kč 
počítač, notebook měsíční poplatek 60 Kč 
mobilní klimatizace, přímotop měsíční poplatek 60 Kč 
chladnička měsíční poplatek 100 Kč 
mikrovlnná trouba měsíční poplatek 30 Kč 
rychlovarná konvice měsíční poplatek 60 Kč 
elektrický vozík měsíční poplatek 50 Kč 
elektrická ohřívací dečka měsíční poplatek 100 Kč 
pravidelná revize dle platného ceníku smluvní firmy 
žeton do kávomatu 1 ks/ 15 Kč 
značení prádla (cena za materiál) jednorázový poplatek 100 Kč 
doprava autem Poskytovatele 12 Kč/km 
nákup zprostředkovaný přes e-shop Košík.cz 

 
Evidenci elektro přístrojů Uživatelů vede vedoucí provozně-technického úseku Ing. Miriam 
Stern, tel.: 770 171 528, email: stern@domovpraha3.cz 
Pořízení nového televizoru a jeho umístění v pokoji vždy konzultujte s ergoterapeutkou 
Mgr. Veronikou Posovou, tel. 770 171 527, ergoterapie@domovpraha3.cz  
V případě nejasností ohledně plateb kontaktujte, prosím, účetní – pokladní Michaelu 
Lemberkovou, tel.: 773 786 341, email: lemberkova@domovpraha3.cz  
 
 

Úkony sjednané podle ceníku se 
poskytují ode dne: 

 

 
 

datum a místo podpis žadatele 
  

 


