
Ceník fakultativních úkonů – Sociálně ošetřovatelské centrum Zárubova 971, 

Praha 4 

● Pochůzka (lékárna, obchod, odnesení biologického materiálu do laboratoře aj.)                                                                                                 

62,-- Kč 

Úhradu za tento fakultativní úkon hradí v hotovosti v den dohodnutí úkonu.  

● Úschova věcí klienta po jeho odchodu ze zařízení                10,-- Kč/den 

Úhradu za tento fakultativní úkon hradí v hotovosti v den dohodnutí služby. 

● Používání vlastního elektrospotřebiče:  

(počítač, televize, video, lednička aj.)                                          10,-- Kč/1 den 

používání antidekubitní matrace                                                     5,--Kč /1 den 

používání magnetické podložky                                                      5,--Kč /1 den      

používání invalidního vozíku organizace                                        5,--Kč /1 den 

Zapůjčení chodítka organizace                                                         5,--Kč /1 den 

Úhradu za tyto služby hradí uživatel dle skutečnosti v hotovosti 1x za 3 měsíce, nebo 

při ukončení pobytu. 

● Dobíjení vlastního elektrického vozíku                                   150,-- Kč/měs.  

Úhradu za tuto službu hradí uživatel v hotovosti na konci měsíce. 

● Opravy předmětů, které nejsou v majetku organizace        250,-- Kč/1 hod. 

práce údržbáře + nakoupený materiál dle přiložených dokladů  

Úhradu za tuto službu hradí uživatel při odevzdání opraveného předmětu. Na nákup 

materiálu musí předem složit zálohu, která mu bude vyúčtována při předání 

předmětu.  

● Doprovod klienta pracovníkem organizace: (banka, lékař, kontrola vlastního 

bytu aj.)                                                                         250,-- Kč/1 hod. Úhradu za 

tento fakultativní úkon hradí v hotovosti po jeho ukončení, dle skutečné časové 

dotace. Dále hradí doprovázející osobě v plné výši náklady na dopravu – taxi, 

MHD,… 

● Administrativní pochůzky nesouvisející s předmětem služby a základními 

osobními záležitostmi klienta (zajišťování úhrady poplatků z bytu, telefonu, 

vyhotovování písemností aj.)                                                       200,-- Kč/1hod. 

● Zajištění pomůcek pro PEG:                                               85,-- Kč 

● Vířivka – lázeň                                                                       85,-- Kč/30 min.  



● Pedikúra                                                                               200,-- Kč 

● Obstarávání pomůcek pro inkontinenci: 

lepicí pleny                                                                              390,-- Kč 

kalhotkové pleny                                                                      390,-- Kč  

vložky                                                                                         55,-- Kč 

čistící pěna                                                                               160,-- Kč 

sprchový gel a koupelový olej                                                   98,-- Kč 

zinková mast (malá, velká)                                                    85,--/135,-- Kč 

vazelína                                                                                    150,-- /1 ks 

olej                                                                                            200,-- Kč/1 ks 

masážní gel 250ml                                                                    100,-- Kč/1 ks 

inkontinenční podložka malá                                                        9,-- Kč /1 ks 

inkontinenční podložka velká                                                   16,-  Kč /1 ks 

antidekubitní botičky                                                                 450,- Kč/1 ks 

overal oblek /pro neklidné klienty/                                            1 600,- Kč/1 ks             

látková žínka                                                                                  25,-Kč/1 ks 

 

- Kinesiotape 

malý tape                                                                               120,-- Kč 

střední tape                                                                            220,-- Kč 

velký tape                                                                              320,-- Kč   

- Nelatonův kateter (foley)                                                       25,-- Kč/1 ks 

- zajištění pomůcek pro aplikaci výživy prostř. PEG            103,-- Kč/sada 

- zajištění obvazového materiálu + bandáž                            25,-- Kč/1 ks   

- zajištění obvazového materiálu - čtverce                            85,-- Kč/1 balíček  

- zajištění obvazového materiálu převazy                           130,-- Kč/10 ks 

- zajištění kompresního obvazu s vysokou sací schopností  85,-- Kč/50 ks 



 

● Půjčování pomůcek mimo zařízení:  

vozík                                                                                             10,-- Kč/1 den 

toaletní židle                                                                                   5,-- Kč/1 den 

polohovací lůžko, matrace, hrazda                                                15,-- Kč/1 den 

aktivní antidekubitní matrace                                                        50,-- Kč/1 den 

 

● Zajištění odborné revize elektrického spotřebiče                40,-- Kč/1 ks 

Úhradu za tento fakultativní úkon hradí klient v hotovosti v den dohodnutí úkonu. 

V Praze dne 1. 2. 2023 

Zpracovala: Ing. Jitka Slepičková 

 

 

Ing. Jiří Slepička 

ředitel organizace 

 


