
Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s.
Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim
Provozovna:
Obce Ležáků 166, 537 01 Chrudim
IČ 287 89 563

_______________________________________________________________________________

SAZEBNÍK  FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ  

LŮŽKOVÉ A SOCIÁLNÍ CENTRUM PRO SENIORY o.p.s., CHRUDIM

DOMOV PRO SENIORY A DOMOVE SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Platný od 1.5.2019

ADMINISTRATIVA

Administrativní úkony při nástupu
prohlídka zařízení s výkladem, konzultace s rodinou – informace o 
pobytu a službách, vypracování smlouvy o příjmu uživatele, 
založení individuálního účtu uživatele, přijímací pohovory 
z pohledu zdravotního stavu klienta – stravovací možnosti, 
rehabilitační možnosti

500,-Kč/úkon

Administrativní úkony při výstupu
zpracování vyúčtování pobytu uživatele, předání osobních věcí, 
administrativní ukončení pobytu uživatele (vyřízení dědictví, 
uzavření depozitního účtu, ... ), zajištění lékařské zprávy

500,-Kč/úkon

Administrativní úkony během pobytu
vedení depozitního účtu (vkládání položek během měsíce, 
vyúčtování za měsíc) 

vyřizování korespondence, styk s úřady, úhrady v hotovosti, výdeje 
z pokladny (do 5 úkonů v ceně FP)

65,-Kč/ měsíc            
(130,-Kč/hod.)

Nad 5 úkonů, cena dle 
odjetých km a 

hodinová sazba 
zaměstnance

zrušení u telefonního operátora (pevná linka, tarif u mobilního 
telefonu, internet)

Dle sazby operátora, 
hodinová sazba 

zaměstnance

žádost o převedení důchodu do LSCS 10,-Kč (2,-Kč minuta 
práce, 5min * 2,-Kč)

převedení trvalého pobytu do LSCS 10,-Kč

Mimořádné vyúčtování 4,-Kč (2 minuty práce, 
2min * 2,-Kč)

Tisk, kopie dokumentu cena za stránku 2,-Kč/stránku (papír, 
barva, práce)



PRÁDLO

Označení prádla při nástupu 130,-Kč/hod

Úprava oděvů a oprava oděvů většího rozsahu 130,-Kč/hod + cena 
materiálu

Výměna lůžkovin (povlak na polštář, povlak na přikrývku, 
prostěradlo) na požádání mimo termíny stanovené v provozním 
řádu (1x za 14 dní) 

65,-Kč/úkon

NÁKUPY

Nákup (potraviny, drobné elektro, drogerie, oblečení, atd.), 
donáška, doprava
* výpočet ceny za km dle cestovních náhrad pro r.2019 je 6,-
Kč/km)

Individuální *
(cena za kilometr + 

hodinová mzda 
zaměstnanec/ počet klientů, 

kteří chtějí nakoupit)

LÉKAŘ, LÉKÁRNA

Doprovod k odbornému lékaři sanitou 130,-Kč/hod.

Doprovod a doprava klienta služebním vozidlem k lékaři
130,-Kč/hod. (mzda 

zam.) + 6,-Kč (cena za 
km)

Vyzvednutí léků, vitamínů na žádost klienta mimo dodací termín 
stanovený zařízením

130,-Kč/hod. (mzda 
zam.) + 6,-Kč (cena za 

km)

ÚKLID

Úklid znečištěného pokoje mimo stanovený provozní řád
130,-Kč/hod. + 

spotřeba čisticích 
prostředků

Úklid znečištěné koupelny 130,-Kč/hod.+ spotřeba 
čisticích prostředků

Vyklizení pokoje personálem zařízení při ukončení pobytu 
uživatele (vyklizení skříně, poliček, koupelny, pokud bude mít 
klient svůj nábytek, tak jeho odvezení, likvidace šatstva,...)

130,-Kč/hod. mzda 
zam.

Vymalování pokoje v periodě kratší než 3 roky od nástupu na pokoj  dle FA od dodavatele

ZAPŮJČENÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Zápůjčka chodítka 10,-Kč/den

Zápůjčka invalidního vozíku 25,-Kč/den

Zápůjčka polohovacího lůžka 50,-Kč/den

OSTATNÍ

Údržba a oprava drobných soukromých věcí 130,-Kč/hod.

Doprovod klienta při zajišťování osobních věcí (úřad, pošta, nákup 
atd.) služebním vozem po Chrudimi

130,-Kč/hod. (mzda 
zam.) + 6,-Kč (cena za 

km)



                         
Platby uvedené jako hodinové se účtují za každou započatou ½ hodinu. Hodinová sazba je 
stanovena na 130,- Kč za hodinu.

Doprovod klienta při zajišťování osobních věcí (úřad, pošta, nákup 
atd.) služebním vozem mimo Chrudim

130,-Kč/hod. (mzda 
zam.) + 6,-Kč (cena za 

km)

Osobní asistence – kulturní akce, výlety, procházka, atd. 130,-Kč/hod.

Vyřizování osobních pochůzek klientů služebním vozem (pošta, 
banka, úřady, atd.) – bez klienta

130,-Kč/hod. (mzda 
zam.) + 6,-Kč (cena za 

km)
Opravy majetku LSCS zaviněné klientem prováděné pracovníkem 
LSCS

130,-Kč/hod. + 
spotřebovaný materiál

Opravy majetku LSCS zaviněné klientem prováděné externí firmou 
– dle faktury Dle faktury

Drobné opravy a údržba na vyžádání klienta (instalace poličky, 
zrcadla, obrazů, ucpaný odpad, atd.)

130,-Kč/hod. + 
spotřebovaný materiál

Kulturní akce (DDM, Canisterapie, mini ZOO, atd.) 130,-Kč/hod. + 6,-
Kč/km + vstupné

NADSTANDARDNÍ FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

Používání TV –  Rozhlasové a televizní poplatky dle Zákona 
č.48/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích hradí 
uživatel

135,-Kč (poplatek za 
TV) + 50,-Kč/měsíc 

(půjčovné za TV) 

Používání vlastní lednice 
(Úhrada za používání vlastních elektrických spotřebičů je paušální 
poplatek za spotřebu elektrické energie)

80,-Kč/měsíc

Používání vlastních drobných elektrospotřebičů
(Úhrada za používání vlastních elektrických spotřebičů je paušální 
poplatek za spotřebu elektrické energie)

60,-Kč/kus/měsíc

Při používání vlastních elektrických spotřebičů je uživatel povinen 
1x za rok doložit revizi elektrospotřebiče

(Dle ceníku 
revizního technika)

Použití telefonu zařízení – mobilní telefon  dle vyúčtování 
operátora

Úschova předmětů dědického řízení 60,-Kč/den

Úschova předmětů (nábytek, elektronika atd.) 90,-Kč/den

Pedikúra zajištěna profesionální pedikérkou Dle ceníku pedikérky

Kadeřnictví zajištěné profesionální kadeřnicí Dle ceníku kadeřnice

Rehabilitace, masáže Dle ceníku rehabilitace

Inkontinenční pomůcky (pleny, podložky) Dle ceníku dodavatele



Lůžkové a sociální centrum pro seniory – domov se zvláštním režimem poskytuje zdarma 
tyto služby:

 Dozor léků
 Příjem telefonního a televizního signálu s výjimkou placených kabelových služeb
 Nabíjení mobilních telefonů nebo síťové napájení vlastních stolních nebo radiových 

telefonů
 Používání internetového připojení

Poskytovatel sociální služby si vyhrazuje právo aktualizovat služby a upravovat ceny.

Sazebník úkonů Lůžkového centra pro seniory - domov se zvláštním režimem byl schválen dne
30.4.2019 ředitelem společnosti.


