Ceník fakultativních služeb
Domov pro seniory
Rovné 58, 411 87 Krabčice u Roudnice nad Labem
Tel: 417 639 680-7
e-mail: domov@diakoniekrabcice.cz

Ceník fakultativních služeb platný od 1.1.2020
(1) Nad rámec základních činností nabízí Poskytovatel Uživateli služeb fakultativní činnosti (služby), jejichž
výčet a ceny určuje ceník.
(2) Rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi Poskytovatelem a Uživatelem služeb.
(3) Zvláštní fakultativní službou je umožnění odběru elektrické energie pro provoz vlastních elektrických
spotřebičů uživatelů služeb.
(4) 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 provádění příslušných kontrol
a revizí podle ČSN 33 1610
• bude hradit paušální poplatek za spotřebovanou energii
(5) Poskytovatel povolí a umožní odběr elektrické energie pro vlastní elektrické spotřebiče Uživatelům
služeb pouze v případě, že Uživatel služeb dodrží výše uvedené podmínky.
(6) Z obvyklých spotřebičů se zvýšeným požárním rizikem Poskytovatel povoluje spotřebiče, jejichž
maximální příkon nepřesáhne krátkodobě (do 15 minut) 2000 W a dlouhodobé (TV, lednice apod.)
100 W.
(7) Upozorňujeme, že pravidelným revizím, které je povinen zajistit Uživatel služeb u vlastních elektrických
spotřebičů podle ČSN 33 1610 podléhá i prodlužovací kabel.
(8) 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.
(9) 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.
(10) Zdarma Poskytovatel poskytuje zejména tyto další služby:
• dovoz léků
• příjem televizního signálu s výjimkou placených služeb kabelové společnosti UPC (rozhlasové a
televizní poplatky 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
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Ceník fakultativních služeb platný od 1.1.2020
Úhrada za službu (není-li uvedeno jinak
Kč/měsíc)

Služba
1.

2.

Užívání vlastních elektrospotřebičů nebo zapůjčených Diakonií ČCE- střediskem v Krabčicích,
IČ: 41328523 – další náklady spojené s ubytováním nad běžný provoz
* chladnička - BOX

10,-

* chladnička do celkového objemu 50l

30,-

* chladnička nad celkový objem 50l

50,-

* rychlovarná konvice

15,-

* mikrovlnná trouba

10,-

TV, počítač

25,-

rádio

10,-

Telekomunikační poplatky
hovorné

skutečné náklady

Internet

50,-

Kopírování, tisk jedné strany

2,-

Telefonování z linek poskytovatele
3.

dle platného ceníku

Administrativa, ekonomické a provozní služby
Hotovostní operace spojené s cestou
peněžního ústavu (vklady a výběry ) -úkon

do

Uložení vkladní knížky 1 ks/ měsíc v pokladně
Poskytovatele - depozita

50,-

Uložení cenností (šperky ze žlutého kovu, bílého
kovu apod.) 1 ks/měsíc v pokladně poskytovatele
– velikost do 5 cm2

10,-

Uložení cenností (šperky ze žlutého kovu, bílého
kovu apod.) 1 ks/měsíc v pokladně poskytovatele
– velikost do 10 cm2

20,-

Uložení cenností (šperky ze žlutého kovu, bílého
kovu apod.) 1 ks/měsíc v pokladně poskytovatele
– velikost nad 10 cm2

50,-

Tisk informací z internetu
jednostranně černobíle

5,-

1

strana

A4

Tisk fotografií: 5,- Kč za ks 10x15 cm (tisk na
běžný papír)
4.

20,-

5,-

Doprava
Doprava autem
pětimístné vozidlo

Poskytovatele

–

osobní

Doprava autem Poskytovatele
devítimístné vozidlo

–

osobní

Dovoz nákupu dle přání uživatele (max. 5
položek)

7,-/km
11,-/km
20,-/nákup
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5.

Ostatní služby
Zajištění smutečního rozloučení, komunikace
s pohřební službou na přání rodiny.
Zničení vybavení pokoje

1.000,skutečná cena ponížena o amortizaci

Výměna zámku při ztrátě klíče či poškození
zámku

30,-Kč /úkon + skutečné náklady zámku

Mimořádný úklid na požádání
6.

7.

100,-

Likvidace odpadu nad rámec odpadu běžného (osobní věci)
* komunální odpad (papír, šatstvo.) do 20 kg

60,-

* komunální odpad (papír, šatstvo.) do 50 kg

150,-

* matrace, přikrývky apod. (sazba za 1 ks)

100,-

* starý nábytek – židle, stolek apod. (sazba za 1
ks)

50,-

* lednice do obsahu 150 l

200,-

* lednice nad obsah 150 l

250,-

* televize

150,-

* monitor počítače

150,-

* jiné spotřebiče a materiál k ekologické likvidaci

100,-

Jiné spotřebiče (např. masážní přístroj, masážní
křeslo, akvárium aj.)

20,- Kč/měsíčně za každý spotřebič

Pronájem
nabíjení)

elektrického

vozíku

(pronájem,

Údržba zapůjčené věci

300,-/měsíčně
skutečné náklady

3
Diakonie ČCE – středisko v Krabčicích
Rovné 58, 411 87 Krabčice
471/0100

Tel.: 416 845 094, Tel./fax: 416 845 034
E-mail: domov@diakoniekrabcice.cz, http://www.diakoniekrabcice.czBank.

IČO:413 28 523
spojení:306 440-

