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Čl. 1
ÚČEL A OBLAST PLATNOSTI
(1)
Tato pravidla stanovují práva a povinnosti uživatele a poskytovatele v souvislosti
s užíváním vlastního elektrického spotřebiče uživatelem v pobytových zařízeních (bod 2
tohoto článku) Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizace,
Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň (dále jen MÚSS Plzeň), který
je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddílu Pr vložka 580 a
zastoupen ředitelem Ing. Vladimírem Chuchlerem.
(2)

Pobytová zařízení MÚSS Plzeň:
•

Domov pro seniory „Sedmikráska“, Kotíkovská 649/15,
Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň

•

Domov se zvláštním režimem „Čtyřlístek“, Kotíkovská 649/15,
Plzeň 1 - Severní Předměstí, 323 00 Plzeň

•

Domov pro seniory „Kopretina“, Západní 1315/7,
Plzeň 1 - Bolevec, 323 00 Plzeň

•

Domov se zvláštním režimem „Petrklíč“, Západní 1315/7,
Plzeň 1 - Bolevec, 323 00 Plzeň

•

Domov se zvláštním režimem „Sněženka“, Klatovská třída 1892/145,Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

•

Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“, Rabštejnská 1618/29,
Plzeň 1 - Bolevec, 323 00 Plzeň
(dále jen Domov - Domovy).

Čl. 2
ZÁKLADNÍ POJMY, DEFINICE, ZKRATKY
Elektrický spotřebič – jakékoliv zařízení využívající ke svému provozu elektrickou energii
(včetně prodlužovacího kabelu, dále také jako elektrospotřebič)
Dohoda o užívání vlastního elektrického spotřebiče – dohoda mezi uživatelem
a poskytovatelem upravující podmínky provozu elektrospotřebiče uživatele (dále jen
Dohoda). Vzor dohody je přílohou č. 1 těchto pravidel.

Čl. 3
OBECNÉ ZÁSADY
(1)
Umožnění používání vlastních elektrospotřebičů uživatelů – umožnění odběru
elektrické energie uživatelům je zvláštní fakultativní službou nabízenou poskytovatelem
uživateli.
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(2)
Jedná se o činnost dle přání a potřeb uživatele poskytované nad rámec základních
činností uvedených v zákoně č. 108/2006 sb., o sociálních službách, v platném znění.
(3)
Umožnění odběru elektrické energie uživatelům je zpoplatněno částkou za měsíc
dle úhradníku - Úhrady pro užití elektrospotřebičů uživatelů, který je přílohou č. 3 těchto
pravidel.
(4)
Na úhradu provozu elektrospotřebičů uživatelů se nevztahuje zákonná povinnost
zachování minimálního zůstatku vlastních příjmů uživatele v pobytových službách, neboť se
jedná o fakultativní službu. Úhradu provozu elektrospotřebiče si každý uživatel hradí sám ze
zůstatku vlastních příjmů, případně úspor po zaplacení úhrady za stravu a ubytování. Za
uživatele zbaveného způsobilosti k právním úkonům hradí tyto služby opatrovník.
(5)
V zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“ se v případě
nezletilého uživatele tyto služby poskytují výhradně se souhlasem zákonného zástupce,
který na základě Dohody tyto služby za uživatele také hradí.
(6)
Každý elektrický spotřebič podléhá povinnosti provedení revize dle ČSN 33-1600–ed.
2, a to i v případě, že jeho provozování není poskytovatelem zpoplatněno (např.
prodlužovací šňůry, holicí strojky, aj.). Revize se provádí v intervalu 1x za 2 roky, kromě
nepřipevněných spotřebičů držených v ruce (tj. vysoušeče vlasů, elektrické kulmy, žehličky
na vlasy, holicí strojky apod.) a prodlužovacích přívodů a nabíječek k mobilním telefonům,
kde se revize provádí 1x ročně (vše dle ČSN 33-1600-ed.2).
(7)

V Domově je zakázáno používat elektrické přímotopy.

(8)

V Domově je dovoleno používat tyto elektrické spotřebiče:
-

Mobilní telefon
Holicí strojek s napájením či dobíjením ze sítě
Stolní rádio napájené ze sítě
Rychlovarná konvice s příkonem do 2 kW, s automatickým vypínáním
a s ochrannou proti přehřátí
Jednoplotýnkový vařič
Dvouplotýnkový vařič s příkonem do 2, 2 kW
Notebook
PC a LCD monitor
Chladnička tř. B a nižší (starý typ) – pouze se souhlasem vedoucí útvaru
Chladnička tř. A a vyšší (nový typ) do 110 l
Chladnička tř. A a vyšší (nový typ) nad 110 l
Televizor (starý typ)
Televizor (LCD a LED technologie) do úhlopříčky 100 cm
Televizor (LCD a LED technologie) s úhlopříčkou nad 100 cm a televizory
plazmové (pouze se souhlasem vedoucí útvaru)
DVD přehrávač
Vysoušeč vlasů
Baterie na elektrický vozík (dobíjení ze sítě)
Mikrovlnná trouba, jen s ohřevem bez grilu, objem do 17 litrů, maximální výkon
8,5 kW
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(9)
Jiné elektrospotřebiče lze používat v provozu pouze se souhlasem vedoucí útvaru.
Není-li výše jejich úhrady uvedena v úhradníku - Úhrady pro užití elektrospotřebičů uživatelů
(příloha č. 3), je úhrada za jejich používání v případě schválení ze strany vedoucí útvaru
stanovena smluvně.

Čl. 4
PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE
(1)
Uživatel (zákonný zástupce, opatrovník) má povinnost oznámit používání jakéhokoliv
elektrického spotřebiče včetně prodlužovacích šňůr.
(2)
Uživatel je povinen užívat elektrické spotřebiče pouze toho druhu a toho příkonu, se
kterými poskytovatel vyslovil souhlas.
(3)
Uživatel (zákonný zástupce, opatrovník) je povinen vlastní elektrospotřebič nahlásit
sociální pracovnici Domova, která s uživatelem sepíše Dohodu o užívání vlastního
elektrického spotřebiče.
(4)

Televizor nesmí být umístěn na nábytku poskytovatele.

(5)
Uživatel si je vědom, že používání elektrických spotřebičů s výjimkou nabíjení
mobilního telefonu a používání holicího strojku je zpoplatněno paušální měsíční úhradou.
(6)
Uživatel (zákonný zástupce, opatrovník) se podpisem Dohody zavazuje k tomu,
že tuto úhradu bude řádně hradit vždy do konce příslušného kalendářního měsíce, za který
náleží. Formu úhrady si uživatel (zákonný zástupce, opatrovník) zvolí v Dohodě.
(7)
Na výši poplatku nemá vliv případná nepřítomnost uživatele v Domově, vratka z této
úhrady se neposkytuje.
(8)
Na výši úhrady nemá vliv to, zda uživatel elektrický spotřebič v daném měsíci
skutečně použil.
(9)
Uživatel (zákonný zástupce, opatrovník) si je vědom, že elektrické spotřebiče
podléhají revizi dle ČSN 33-1600-ed.2, a to včetně prodlužovacího kabelu.
(10) Uživatel (zákonný zástupce, opatrovník) si může revizi elektrospotřebiče zajistit sám
nebo využít externí služby, kterou zajistí poskytovatel. Úhrada za revizi zajišťovanou
poskytovatelem je uvedena v úhradníku - Úhrady pro užití elektrospotřebičů uživatelů
(příloha č. 3).
(11) Je-li revize zajištěna poskytovatelem, jsou záznamy o provedené revizi uloženy u
poskytovatele (tím je povinnost uživatele prokázat provedení revizi elektrospotřebiče
považována za splněnou). Záznam o provedené revizi může být na požádání vydán
uživateli.
(12) Prodlužovací kabel se reviduje společně s elektrickým spotřebičem, který je do něj
zapojen. Jeho revize není samostatně účtována.
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(13) Uživatel (zákonný zástupce, opatrovník) má povinnost prokázat poskytovateli před
užitím elektrospotřebiče, že používaný elektrický spotřebič vyhověl stanovené revizi. Uživatel
nesmí používat spotřebič, na kterém byla shledána závada.
(14) Uživatel (zákonný zástupce, opatrovník) má povinnost nahlásit každý nový
elektrospotřebič a ve vlastním zájmu také elektrospotřebič, který již nevlastní a za který
hradil paušální úhradu.
(15) Revizi podléhají také elektrické spotřebiče, za jejichž
poskytovatelem stanovena úhrada (např. nabíječky mobilních telefonů).

provozování

není

(16) Uživatel je povinen elektrické spotřebiče používat tak, aby neomezoval práva dalších
osob a je povinen dodržovat zásady bezpečnosti manipulace s těmito spotřebiči.
(17) Elektrické spotřebiče v kuchyňkách na jednotlivých odděleních a televizory
v pokojích, které jsou v majetku poskytovatele, a které jsou standardním vybavením pokoje,
může uživatel používat bezplatně.
(18) Koncesionářské poplatky za vlastní televizi a rádio si hradí uživatel sám. Za televizory
na pokojích, které jsou standardním vybavením pokoje a majetkem poskytovatele, nese
veškeré náklady poskytovatel.
(19) Dohoda o užívání vlastního elektrického spotřebiče zaniká písemným čestným
prohlášením uživatele (zákonného zástupce, opatrovníka), že elektrický spotřebič již
nevlastní a byl z Domova odvezen (odnesen). Vyhotovení tohoto čestného prohlášení
zprostředkuje sociální pracovnice Domova.

Čl. 5
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
(1)
Poskytovatel povolí a umožní užívání vlastního elektrického spotřebiče uživateli
pouze v případě uzavřené Dohody s uživatelem.
(2)
Poskytovatel má právo kontrolovat, zda uživatel dodržuje podmínky uvedené
v Dohodě a zda má používaný elektrospotřebič provedenou revizi.
(3)
Poskytovatel má právo v případě zjištěných nedostatků, při důvodné pochybnosti
o dodržování ujednání stanovených v Dohodě nebo z důvodu bezpečnosti zajistit provedení
nápravných opatření na náklady uživatele. Rovněž je poskytovatel oprávněn při zjištění
neprovedených či neplatných revizí u elektrických spotřebičů v zájmy bezpečnosti Domova a
ostatních uživatelů tyto revize po předchozím písemném upozornění uživatele zajistit na jeho
náklady.
(4)
Poskytovatel neodpovídá za škody, které mohou vzniknout uživateli v souvislosti
s používáním vlastního elektrospotřebiče uživatelem.
(5)
Poskytovatel si vyhrazuje právo neuzavřít s uživatelem Dohodu o používání
elektrického spotřebiče, důvod odmítnutí je uživateli sdělen písemně.
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(6)
Již uzavřená Dohoda zaniká také písemnou výpovědí Dohody ze strany
poskytovatele. Výpovědním důvodem ze strany poskytovatele je zejména používání
elektrického spotřebiče uživatelem v rozporu s Pravidly pro používání elektrických spotřebičů
uživateli. V tomto případě se zakazuje uživateli elektrický spotřebič nadále používat a
uživatel musí zajistit jeho odstranění.

Čl. 6
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
(1)
Pravidla jsou platná a účinná od 1. 1. 2014. Zrušit jej lze jiným řídícím aktem. Změnu
znění pravidel provádí a jeho rozdělovník určuje ředitel MÚSS Plzeň.

Čl. 7
PŘÍLOHY
Č. 1

Vzor Dohody o užívání vlastního elektrického spotřebiče

Č. 2

Vzor Čestného prohlášení uživatele

Č. 3

Úhrady pro užití elektrospotřebičů uživatelů
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