
   CHARITA LITOMĚŘICE
    Domov na Dómském pahorku – domov pro seniory, odlehčovací služba
   Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice
    Tel: + 420 417 770 011, 417 770 013, e-mail: ds@litomerice.charira.cz, 
    https://litomerice.charita.cz     IČO: 46769382

Fakultativní služby

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, §35. odst. 4 mohou být uživateli poskytovány Poskytovatelem 
fakultativní služby. Fakultativní služby se poskytují za úhradu podle platného zveřejněného ceníku organizace. Tyto služby 
Uživatel hradí z vlastních prostředků v jejich plné výši (viz. § 77 výše uvedeného zákona).
Skutečně odebrané fakultativní služby uživatel hradí ze svých finančních prostředků vždy zpětně za uplynulý měsíc, a to 
nejpozději do 20. dne běžného měsíce.
Tyto fakultativní služby mohou být na žádost Uživatele dodatečně změněny nebo zrušeny.

     Sazebník fakultativních služeb

služba cena odpovědná osoba
Kopírování 1 strana A4 černobíle 2,- Kč/ks

Sociální pracovníkKopírování 1 strana A4 barevně 3,- Kč/ks
Přepis textu do elektronické podoby, 
vyplnění formulářů na žádost uživatele

5,- Kč/1 minuta

Štítky na oděvy včetně označení oděvů 4,- Kč/ks Vedoucí PPP příslušného patra, 
sociální pracovník

Ztráta klíče, poškození zámkové vložky Úhrada dle 
skutečných nákladů 
na opravu

Sociální pracovník, vedoucí PPP 
příslušného patra, pracovník 
údržby

Údržbářské práce na přání uživatele 17,- Kč/5 minut Sociální pracovník, pracovník 
údržby

Vedení depozitního účtu 50,- Kč/měsíc Sociální pracovník
Zapůjčení kompenzačních pomůcek -
chodítko

50,- Kč/měsíc Vrchní sestra, vedoucí PPP 
příslušného patra, sociální 
pracovník

Zapůjčení kompenzačních pomůcek –
invalidní vozík

100,- Kč/měsíc Vrchní sestra, vedoucí PPP 
příslušného patra, sociální 
pracovník

Převod finanční hotovosti z bankovních 
depozit na osobní účet uživatele mimo
stanovený termín (1. 7. a 1. 1.)

50,- Kč/úkon Účetní FCHLTM

Mimořádný výběr z depozit mimo výdejní 
den (středa od 13. 00 do 14. 00 hod.)

20,- Kč/úkon Účetní FCHLTM

Doprovod mimo zařízení (uživatel ve 
stupni závislosti I. a II.)

81,- Kč/30 min Vedoucí PPP příslušného patra, 
sociální pracovník

Poskytovatel si vyhrazuje právo aktualizovat a upravovat ceny fakultativních služeb.

Platnost sazebníku od 1. 1. 2022

                                                                                        ………………………………………...
                                                                                                 Mgr. Karolína Wankovská
                                                                                               ředitelka Charity Litoměřice




