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Změnový list ke směrnici č.: 24 

 

Změna č.  Původní vydání 

Platnost od: 01.9.2008 

Předmět změny:  V celém rozsahu. 

Změna č.  1 

Platnost od: 01.10.2009 

Předmět změny:  Výňatek řádku: Vedení depozitního účtu k úschově finanční hotovosti a 

cenných účtů. 

Změna č.  2 

Platnost od: 1.10.2010 

Předmět změny:  Odebírání druhé večeře – 9.50 Kč 

Změna č.  3 

Platnost od: 1.8.2013 

Předmět změny:  V celém rozsahu 

Změna č.  4 

Platnost od: 1.10.2013 

Předmět změny:  Změna v ceníku fakultativních služeb 

Změna č.  5 

Platnost od: 1.6.2017 

Předmět změny:  Zdarma Poskytovatel umožňuje: odebírání druhé večeře diabetikům 

Změna č.  6 

Platnost od: 1.1.2019 

Předmět změny:  Zrušena fakultativní služba označení osobního prádla nažehlovacími 

štítky Poskytovatelem 

Změna č.  7 

Platnost od: 1.7.2019 

Předmět změny:  Změna v ceníku fakultativních služeb: navýšení ceny za 1 km – odvoz 

služebním motorovým vozidlem mimo areál domova v pracovní době 

zaměstnance údržby 

Změna č.  8 

Platnost od: 1.2.2020 

Předmět změny:  V celém rozsahu 

Změna č.   

Platnost od:  

Předmět změny:   

Změna č.   

Platnost od:  

Předmět změny:   

 
   

 



 

Poskytování  fakultativních  služeb 
Domov pro seniory Světlo 

 
Nad rámec základních činností jsou Uživateli ze strany Poskytovatele nabízeny fakultativní 

služby. Úhrada těchto služeb se řídí aktuálním platným ceníkem a rozsah jejich 

poskytování je předmětem ústní či písemné smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem 

dle jejich charakteru (jednorázové či pravidelné fakultativní služby). Ceny fakultativních 

služeb jsou stanoveny dle výpočtu skutečných nákladů na poskytovanou službu, který je 

přílohou ceníku. 
 

1. Fakultativní službou je také umožnění odběru elektrické energie pro provoz 

vlastních elektrických spotřebičů Uživatele, které nejsou běžně spojené s bydlením, a to 

za následujících podmínek: 

 Uživatel bude užívat pouze ty spotřebiče, k jejichž užívání vyslovil Poskytovatel 

souhlas. 

 Uživatel v souladu s Vnitřními  

 pravidly DS Světlo a Smlouvou o poskytování služby sociální péče zajistí nebo umožní 

Poskytovateli zprostředkovat provedení revizí podle ČSN 33 1610. V obou případech 

náklady na provedení revizí hradí Uživatel. 

 Poskytovatel má právo kontrolovat dodržování podmínek stanovených při používání 

elektrických zařízení uvedených ve Smlouvě o poskytování služby sociální péče 

v odstavcích 7) a 8) článku III. Ubytování. V případě jejich porušení může Poskytovatel 

požadovat nápravu či náhradu případné škody. V případě, že nedojde k nápravě nebo 

nebudou provedeny revize elektrospotřebičů, může Poskytovatel – v rámci ochrany 

bezpečnosti ostatních Uživatelů a ochrany majetku – spotřebiče na základě písemného 

oznámení zajistit a uložit do depozita. 

 Zdarma Poskytovatel umožňuje používání následujících elektrospotřebičů běžně 

spojených s bydlením: varná konvice, televizor, rádio, lednice, holicí strojek, lampička, fén, 

telefon a nabíječka, větrák.  

 
Ceník fakultativních služeb v DS Světlo 

platný od 1.2.2020  
                                    

 
NÁZEV  FAKULTATIVNÍ  SLUŽBY 

 

 
ÚKON / OBDOBÍ 

 

 
CENA V KČ 

 

Vyzvedávání léků mimo smluvní lékárnu na přání 
Uživatele  
 

1 úkon (10 min) 50 Kč 

Odebírání druhé večeře na přání Uživatele 
 

denně 10 Kč 

Osobní doprovod zaměstnancem Poskytovatele na 
přání Uživatele v případech, kdy doprovod není 
z hlediska soběstačnosti Uživatele nezbytně nutný 
 

započatá ½ hodina 120 Kč 



 
Vyřizování osobních a úředních záležitostí sociálním 
pracovníkem, které nesouvisí s poskytovanou službou 
v případech, kdy je Uživatel schopný vyřídit si tyto 
záležitosti sám nebo s pomocí rodiny. 

započatá ½ hodina 155 Kč 

Doprava služebním motorovým vozidlem na 
vyžádání Uživatele mimo areál domova  
 

1 km 
řidič: započatá ½ 

hodina  

8 Kč 
100 Kč 

Zajištění nákupu mimo stanovený termín 
Poskytovatelem – stanoveným dnem je první a třetí 
pátek v měsíci 
V případě více požadavků o nákup bude výsledná cena 
rozpočítána mezi Uživatele 
 

započatá ½ hodina 
 

110 Kč 

Poplatek za užívání společné televizní antény  
 

měsíčně 40 Kč 

Paušální poplatek za odběr elektrické energie při 
užívání vlastního elektrického spotřebiče, který není 
běžně spojený s bydlením  
 

měsíčně 20 Kč 

Telefonování z pevné linky v domově  1 minuta 5 Kč 

Rozmnožování tiskovin, které nesouvisí s poskytování 
sociální služby 
                         A4 jednostranně 
                         A4 oboustranně 
 

 
 

1 kopie 
1 kopie 

 
 

2 Kč 
4 Kč 

Rekondiční a regenerační masáže bez indikace lékaře celková masáž – 
60 min 

masáž zad a šíje – 
30 min 

masáž zad –  
20 min 

masáž šíje – 
15 min 

 

200 Kč 
 

100 Kč 
 

80 Kč 
 

50 Kč 
 
 
 

Oprava majetku Poskytovatele poškozeného úmyslně 
Uživatelem 
 
 

započatá hodina 200 Kč 

 
Poskytovatel si vyhrazuje právo aktualizovat ceny v ceníku fakultativních služeb. 
 
Schváleno dne:   31.12.2019 

Účinnost od:   1.2.2020 

 

 
Mgr. Milada Chylíková 

ředitelka Domova pro seniory Světlo 



 
 

Příloha k ceníku – kalkulace nákladů za fakultativní služby v DS Světlo 

od 1.2.2020  
 

        

Vyzvedávání léků mimo smluvní lékárnu: 

Průměrné finanční náklady na mzdu sociální pracovnice  úkon trvá cca 10 min zaokrouhleno na 

50 Kč za 1 úkon  

 

Odebírání druhé večeře: finanční náklady na II. večeři: 10 Kč  

    

Osobní doprovod pracovníka v sociálních službách na přání Uživatele:  
Průměrné finanční náklady na mzdu pracovníka v sociálních službách   zaokrouhleno na 120 Kč 

za ½ hod. 

 

Vyřizování osobních a úředních záležitostí:  
Průměrné finanční náklady na mzdu sociální pracovnice   zaokrouhleno na 155 Kč za ½ hod. 

 

Doprava služebním motorovým vozidlem: náklady na palivo za 1 km  8 Kč 

Průměrné finanční náklady na mzdu řidiče   pracovníka údržby zaokrouhleno na 100 Kč za ½ 

hod. 

 

Zajištění nákupu mimo stanovený termín: 

Průměrné finanční náklady na mzdu aktivizační pracovnice  zaokrouhleno na 110 Kč za ½ hod. 

V případě více požadavků o nákup bude výsledná cena rozpočítána mezi Uživatele. 

 

Paušální poplatek za odběr elektrické energie při užívání vlastního elektrického spotřebiče, 

který není běžně spojený s bydlením (nejsou výše vyjmenované): paušální poplatek 

 

Telefonování z pevné linky: průměrná cena volání s DPH: 4,70 Kč  zaokrouhleno na 5 Kč 

 

Rozmnožování tiskovin: paušální poplatek dle nákladů - energie, toner, papír, amortizace tiskárny 

 

Oprava majetku Poskytovatele poškozeného úmyslně Uživatelem: 

Průměrné finanční náklady na mzdu  

pracovníka údržby  zaokrouhleno na 200 Kč za 1 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Milada Chylíková  

ředitelka DS Světlo 



 
 

Příloha k ceníku – podrobná kalkulace nákladů za fakultativní služby v DS 

Světlo od 1.2.2020  
    
 

Vyzvedávání léků mimo smluvní lékárnu: 

Průměrné finanční náklady na mzdu sociální pracovnice  úkon trvá cca 10 min zaokrouhleno na 

50 Kč za 1 úkon  
Průměrná hrubá mzda sociální pracovnice – zaokrouhlená: 39.000 Kč 

Super hrubá mzda +  34% zdravotní 9% a sociální pojištění 25% (x 1,34) zaokrouhlená – 52.000 Kč 

Vydělená koeficientem 168 – zaokrouhleno na 310 Kč/ hod.  155 Kč/ ½ hod 
 

Odebírání druhé večeře: finanční náklady na II. večeři: 10 Kč  
 

Osobní doprovod pracovníka v sociálních službách na přání Uživatele:  
Průměrné finanční náklady na mzdu pracovníka v sociálních službách   zaokrouhleno na 120 Kč 

za ½ hod. 

Průměrná hrubá mzda pracovníka v sociálních službách – zaokrouhlená: 30.200 Kč 

Super hrubá mzda +  34% zdravotní a sociální pojištění (x 1,34) zaokrouhlená – 40.000 Kč 

Vydělená koeficientem 168 – zaokrouhleno na 240 Kč/ hod.  120 Kč/ ½ hod 
 

Vyřizování osobních a úředních záležitostí:  
Průměrné finanční náklady na mzdu sociální pracovnice   zaokrouhleno na 155 Kč za ½ hod. 

Průměrná hrubá mzda sociální pracovnice – zaokrouhlená: 39.000 Kč 

Super hrubá mzda +  34% zdravotní a sociální pojištění (x 1,34) zaokrouhlená – 52.000 Kč 

Vydělená koeficientem 168 – zaokrouhleno na 310 Kč/ hod.  155 Kč/ ½ hod 
 

Doprava služebním motorovým vozidlem: náklady na palivo za 1 km 8 Kč 

Průměrné finanční náklady na mzdu řidiče - pracovníka údržby zaokrouhleno na 100 Kč za ½ hod. 

Průměrná hrubá mzda pracovníka údržby – zaokrouhlená: 25.000 Kč 

Super hrubá mzda +  34% zdravotní a sociální pojištění (x 1,34) zaokrouhlená – 33.500 Kč 

Vydělená koeficientem 168 – zaokrouhleno na 200 Kč/ hod.  100 Kč/ ½ hod 
 

Zajištění nákupu mimo stanovený termín: 

Průměrné finanční náklady na mzdu aktivizační pracovnice  zaokrouhleno na 110 Kč za ½ hod. 

V případě více požadavků o nákup bude výsledná cena rozpočítána mezi Uživatele. 

Průměrná hrubá mzda aktivizační pracovnice – zaokrouhlená: 28.000 Kč 

Super hrubá mzda +  34% zdravotní a sociální pojištění (x 1,34) zaokrouhlená – 37.500 Kč 

Vydělená koeficientem 168 – zaokrouhleno na 220 Kč/ hod.  110 Kč/ ½ hod 
 

Paušální poplatek za odběr elektrické energie při užívání vlastního elektrického spotřebiče, 

který není běžně spojený s bydlením (nejsou výše vyjmenované): paušální poplatek 20 Kč 
 

Telefonování z pevné linky: průměrná cena volání s DPH: 4,70 Kč  zaokrouhleno na 5 Kč 
 

Rozmnožování tiskovin: paušální poplatek dle nákladů - energie, toner, papír, amortizace tiskárny 
 

Oprava majetku Poskytovatele poškozeného úmyslně Uživatelem: 

Průměrné finanční náklady na mzdu pracovníka údržby  zaokrouhleno na 200 Kč za 1 hod. 

Průměrná hrubá mzda pracovníka údržby – zaokrouhlená: 25.000 Kč 

Super hrubá mzda +  34% zdravotní a sociální pojištění (x 1,34) zaokrouhlená – 33.500 Kč 

Vydělená koeficientem 168 – zaokrouhleno na 200 Kč/ hod.  

 

 

Mgr. Milada Chylíková  

ředitelka DS Světlo 


