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Sazebník fakultativních a zprostředkovaných služeb
Platný od 1. 11. 2019
Kromě základních činností může zařízení poskytovat svým uživatelům i fakultativní služby, a to v
případě, že jsou předem vzájemně sjednány ve smlouvě, případně v jejím dodatku a jejich výčet, i
základní sazby jsou uvedeny v platném Sazebníku fakultativních a zprostředkovaných služeb. Dále
může zařízení zajišťovat zprostředkované služby, dále viz. sazebník fakultativních a
zprostředkovaných služeb.
Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 35, odst. 4, mohou být uživateli služeb
kromě základních činností zajišťovány služby nad jejich rámec – tzv. fakultativní (volitelné) služby,
příp. zprostředkované služby.
Fakultativní služby jsou činnosti, které uživateli poskytuje zařízení pravidelně nebo nepravidelně,
jsou poskytovány nad rámec základních činností a zařízení z nich plynou vyšší, jinou formou
nehrazené, náklady. Uživatelé mohou, ale nemusí tyto služby využívat. Cena těchto služeb je
předmětem dohody mezi poskytovatelem a uživatelem služeb.
Služby fakultativní jsou uživateli fakturovány zpětně do 15. dne kalendářního měsíce po měsíci, v
němž došlo k provedení fakultativních služeb ve prospěch uživatele.
Fakultativní služby si uživatel hradí z vlastních prostředků dle níže uvedeného ceníku:
Doprava střediskovým automobilem – 7,- Kč/km (cena stanovena vnitřním předpisem střediska)
Kopírování a tisk dokumentů – služba je zpoplatněna částkou 2,- Kč za jednu černobílou stranu
A4. V případě oboustranného tisku nebo kopie nebo barevného tisku nebo kopie, je tato částka
dvojnásobná.
Zájezd nebo rekreace – kalkulace je provedena dle vnitřních předpisů organizace.
Psychoterapeutické sezení - cena 200Kč/hodina. Cena je podporovaná – druhou polovinu platí
středisko – tzn. celková cena je 400Kč/hodina.
Zprostředkované služby jsou takové služby, jejichž využití středisko svým uživatelům
zprostředkuje a jsou prováděny jiným pracovníkem, než střediskovým zaměstnancem. Hrazeny jsou
dle skutečně spotřebovaných
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nákladů na tyto služby, a to zpravidla v hotovosti ihned po využití služby tomu, kdo služby poskytl.
Zápůjčka radiomagnetofonu – služba je zpoplatněna částkou 50,- Kč za kalendářní měsíc.
Zápůjčka televizoru – služba je zpoplatněna částkou 100,- Kč za měsíc.
Zprostředkované služby si uživatel hradí z vlastních prostředků dle níže uvedeného ceníku:
Canisterapie – cena je stanovena odborným pracovníkem.
Plavání – cena dle ceníku Aquaparku Barrandov.
Pedikúra prováděná odborným pracovníkem – cena je stanovena odborným pracovníkem.
Masáž prováděná odborným pracovníkem – cena je stanovena odborným pracovníkem.
Zájezd nebo rekreace – kalkulace je provedena dle vnitřních předpisů organizace.
Poplatky za povinné revize elektrospotřebičů v osobním vlastnictví uživatele, uživatel hradí
jako jinou službu na základě doklad vystaveného odbornou firmou, která revize provádí. Totéž platí
o opravách těchto elektrospotřebičů.

Mgr. Jakub Suchel
ředitel
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