
Ceník prováděných fakultativních služeb v Domově pro seniory Anička 
 

xerox kopie A4 - černobílá 2,- Kč / 1 stránka 

tisk dokumentů z PC (např. žádost pro soukromou potřebu) 4,- Kč / 1 stránka 

tisk fotografie A5 (na běžný papír) 5,- Kč / 1ks 

administrativní úkon (strana A4) 20,- Kč/ 1 stránka 

vyhledání zdravotnické dokumentace z archívu 40,- Kč/ úkon 

zhotovení výpisu ze zdravotnické dokumentace 300,- Kč/ úkon 

telefonování z pevné linky v zařízení 2,- Kč/ 1 min 

vyhledávání informací na internetu pro osobní potřebu klienta 15,- Kč/ 15 min 

mimořádný nákup 70,- Kč/ 30 min 

odběru elektrické energie pro provoz vlastních elektrických 

spotřebičů klientů 
50,- Kč spotřebič/ měsíc 

povinné revize vlastních elektrických spotřebičů dle skutečných nákladů 

zapůjčení TV přijímače 
200,- Kč / měsíc 

+ paušální poplatek za 
elektrickou energii 

označení osobního prádla klientů zdarma + cena materiálu 

praní prádla samostatně v pračce 60,- Kč/ prací cyklus 

úprava oděvů a prádla nad rámec drobných oprav 
40,- Kč/ úkon                             

+ cena materiálu 

půjčování kompenzačních pomůcek ------------------------------------ 

chodítko čtyřkolové  250,- Kč/ měsíc 

chodítko čtyřbodové (tzv. krokovací) 150,- Kč/ měsíc 

invalidní vozík 400,- Kč/ měsíc 

polohovací pomůcky 50,- Kč/ měsíc 

antidekubitní matrace, aktivní 300,- Kč/ měsíc 

péče o klienta při nadměrném užití alkoholu (např. zdrav. úkony, 
úklid apod.) 

500,- Kč / 30 min 

ošetřovatelský úkon na vyžádání klienta (bez indikace lékaře, popř. 
jiného zdravotnického pracovníka) 

65,- Kč / 15 minut 

doprovod k lékaři mimo spádovou oblast (nad rámec 
soběstačnosti) 

175,- Kč / 60 minut 



oprava majetku DSA poškozeného úmyslným zaviněním klienta 200,- Kč / 60 minut 

ztráta, popř. zničení majetku DSA pořizovací cena 

oprava a úprava soukromého majetku klienta  
120,- Kč/ hod  

+ cena materiálu 

 

 

 

 

 zdarma zařízení DSA poskytuje tyto služby 

 dovoz léků 

 1x týdně donáška drobného nákupu 

 bezpečné uložení peněz a cenností (finanční a věcné depozitum) 

 šatna pro ukládání sezónního oblečení 

 půjčování knih 
 

 

 

 

Poskytovatel si vyhrazuje právo aktualizovat služby a upravovat ceny. 

 


