
Ceník fakultativních služeb 

V případě zájmu o některou fakultativní službu, se klient obrátí přímo na osobu, která odpovídá 

za zpracování dané fakultativní služby, nebo jakéhokoliv pracovníka DS Chodov, který zkontaktuje 

odpovědnou osobu a ta službu klientovi zajistí. 
 

č. služba cena odpovědná osoba: 

1. 

Kopírování a tisk:  

aktivizační, sociální nebo 
administrativní pracovník 

černobíle A4 
1,- Kč/ks jednostranně  
2,- Kč/ks oboustranně 

barevně A4 
2,- Kč/ks jednostranně 
3,- Kč/ks oboustranně 

2. Tisk fotografií 3,- Kč/ks na běžný papír 

aktivizační pracovník 3. Časopis Chodováček 10,- Kč/výtisk 

4. Výlety, zájezdy, kulturní akce podle stanované ceny za akci 

5. 

Vyhledávání informací na 
internetu pro osobní potřebu 
klienta, které nejsou vymezeny 
v individuálním plánu (např. jízdní 
řád, mapa, kuchařské recepty, 
apod.) 

Zpětné opakované vyhledávání 
pokladních dokladů klientů DS 

15,- Kč/15 minut 
aktivizační, sociální 
pracovník nebo finanční 
referent a pokladní 

6. 

Přepisování textů do elektronické 
podoby, v případě nevymezení 
v individuálním plánu 

15,- Kč/15 minut 
aktivizační a sociální 
pracovník 

7. 
Zajištění poštovních a peněžních 
služeb na poště 

40,- Kč/30 minut 
asistentka ředitelky 
nebo pokladní 

8. 
Zavedení vlastní pevné telefonní 
linky na pokoj 

1500,- Kč aktivační poplatek sociální pracovník 

9. 
Náklady na hovorné z vlastní 
pevné telefonní linky 

dle skutečných nákladů  finanční referent 

10. 

Telefonování z pevných linek DS  

(z pracovny pracovníků přímé 
péče) 

dle skutečných nákladů pracovník přímé péče 

11. Podrobné měsíční vyúčtování 
5,- Kč za druhé a každé 
další/měsíc 

sociální pracovník nebo 
pokladní 

12. Výpis z depozitního účtu 
10,- Kč za druhý a každý 
další/měsíc 

sociální pracovník nebo 
pokladní 

13. 

Rekondiční cvičení:  

zdravotní sestra 
nebo rehabilitační 
pracovník 

odborná masáž 80,- Kč/15 minut 

ošetřovatelská masáž 40,- Kč/10 minut 

hydromasáž, perličková lázeň 120,- Kč/20 minut 

parafínové zábaly na ruce 80,- Kč/20 minut 

parafínové zábaly na nohy 100,- Kč/20 minut 



masážní křeslo podle ceníku majitele křesla 

14. 
Obstarání nákupu a jiných 
osobních záležitostí mimo DS 
Chodov  

40,- Kč/30 minut  
pracovník přímé péče 
nebo aktivizační pracovník 

15. 
Stěhování 

200,- Kč/hodina (pouze pro 
klienty DS) 

vedoucí úseku přímé péče 

mimo objekt +18,- Kč/km 

Stěhování na žádost DS Chodov bez poplatku 

16. Úpravy a opravy oděvů podle skutečných nákladů 

17. Praní prádla samostatně v pračce 60,- Kč/prací cyklus  

18. 

Poplatky za odebíranou elektrickou energii při používání vlastních 
elektrospotřebičů a revize:  

sociální pracovník 

chladnička, mrazák 32,- Kč/měsíc 

mobilní klimatizace* 32,- Kč/měsíc 

televize 22,- Kč/měsíc 

rádio 12,- Kč/měsíc 

počítač 22,- Kč/měsíc 

DVD přehrávač 12,- Kč/měsíc 

další zde nespecifikované 
elektrospotřebiče 

12,- Kč/měsíc 

19. 
Instalace přípojky k internetu 
(vlastní PC klienta) 

dle skutečných nákladů vedoucí úseku přímé péče 

20. 
Měsíční paušál za využívání 
internetu  

75,- Kč/měsíc  finanční referent 

21. 

Vyžádané drobné opravy a úpravy 
na pokoji klienta (instalace 
obrázků, poliček, držáku na 
televizi, apod.) 

cena materiálu + 40,- Kč/30 
minut 

pracovník přímé péče 22. 
Drobné opravy na pokoji zaviněné 
klientem (ucpané umyvadlo, 
WC,…) 

30,- Kč/úkon 

23. Ladění televize v majetku klienta zdarma 

24. 
Drobná údržba invalidních vozíků 
a chodítek v majetku klienta 

10,- Kč /úkon 

25. 
Půjčování kompenzačních 
pomůcek (chodítko, invalidní 
vozík, apod.) 

zdarma vedoucí úseku přímé péče 

26. 
Přeprava vozidlem s řidičem (1 - 8 
osob) 

18,- Kč/km 
pracovník přímé péče, 
vedoucí úseku nebo 
sociální pracovník 

* instalaci a následnou demontáž na zimu zajišťuje klient, poplatek je účtován květen až září 

 


