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PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Úhrady za služby v DOZP
Úhrada za poskytování sociálních služeb
Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí klient ve výši sjednané ve Smlouvě
o sociální službě uzavřené s poskytovatelem služby, dle §91 z. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů.
1. Úhrada za ubytování
Dle zásad Moravskoslezského kraje je služba Harmonie, příspěvková organizace - Domov pro osoby
se zdravotním postižením, zařazena pro určování výše úhrady do kategorie B.
Maximální výše úhrady v zařízení kategorie B je stanovena Zásadami pro stanovení úhrad
v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby:
ubytování v jednolůžkovém pokoji
200,- Kč/den
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
180,- Kč/den
Výše uvedené Zásady jsou k nahlédnutí u vedoucí DOZP.
Výpočet úhrady za ubytování
V našem Domově poskytujeme ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.
Úhrada za ubytování:
- v jednolůžkovém pokoji činí 200, - Kč
- ve dvoulůžkovém pokoji činí 180,- Kč.
2. Úhrada za stravu
Úhradu za stravu u pobytových zařízení s celoročním režimem v souladu se zákonem 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, upravuje vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách, kdy maximální výše úhrady za stravování je stanovena:
 za celodenní stravu 170,- Kč
 za oběd 75,- Kč, včetně režijních nákladů.
Pokud je strava podávána sondou, klient úhradu za stravu neplatí.
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Výše úhrady za stravu v DOZP je stanovena takto:
Stravovací jednotka:

V DOZP vaří zaměstnanci stravovacího provozu
potraviny

režijní náklady

Snídaně

28,- 18,-

10,-

Svačina

11,- 9,-

2,-

Oběd

74,- 36,-

38,-

Svačina

13,- 10,-

3,-

Večeře

44,- 22,-

22,-

95,-

75,-

Celkem

170,-

170,-

Úhrada za celodenní stravu činí 170,- Kč.
Klienti, kteří navštěvují Slezskou Diakonii – denní stacionář Benjamín v Krnově
Klienti, kteří odebírají oběd v denním stacionáři Benjamín, nemají nárok na obědy v DOZP Harmonie.
Úhrada za oběd v Benjamínu, dle platného ceníku střediska Benjamín, je hrazena z běžného účtu
poskytovatele (ze zaplacených úhrad klienta za stravu) na základě předloženého seznamu s údaji o
počtu odebrané stravy. Úhradu provádí pracovnice ekonomického provozu. Za klienty stravu hradí
opatrovník, poskytovatel hradí 2,- Kč/den za pitný režim.
Oběd v denním stacionáři Benjamín musí být odhlášen den předem, nejpozději do 7,30 hod.. Pokud
je oběd odhlášen později (náhlá nemoc klienta apod.), vyzvedne oběd z Benjamína v jídlonosiči řidič.
Úhrada za ubytování a stravu se vypočítá následovně:
Úhrada za ubytování a stravu je vypočtena podle skutečných dní v kalendářním měsíci.
- ubytování v jednolůžkovém pokoji: 200 +170 x 28, 29, 30,31 dní
- ubytování ve dvoulůžkovém pokoji: 180 + 170 x 28, 29, 30,31 dní.
Poskytovatel respektuje minimální částku, která musí klientovi po zaplacení úhrady
za ubytování a stravy zůstat podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, tj. 15 % z příjmů, pokud doloží výši příjmu pro posouzení úhrady nejpozději do 10
pracovních dnů po posledním dni kalendářního měsíce, za který se účtuje úhrada. Příjmem se rozumí
příjmy uvedené v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších
předpisů.
Klient je povinen uhradit platby za veškeré služby nejpozději do 25. dne kalendářního měsíce, za
který je služba poskytována.

tel.: +420 777 005 771
www.po-harmonie.cz
email: reditel@po-harmonie

IČ: 00846384
DIČ:CZ 00846384
ID DS: ihekkjy

Bankovní spojení: UniCredit Bank, a. s. se sídlem v Praze
č. účtu: 2112553506/2700 – provozní účet
č. účtu: 2112553514/2700 – depozitní účet

HARMONIE, příspěvková organizace
Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

Pokud v průběhu roku vzniknou klientovi další příjmy, je povinen tuto skutečnost oznámit
poskytovateli, pokud platí sníženou úhradu. Tyto příjmy slouží k dorovnání snížené úhrady.
Úhradu za ubytování a stravu hradí klient/opatrovník individuálně, dle vzájemné dohody:
- hotově do provozní pokladny Harmonie, p.o.
- na účet poskytovatele č. 2112553514/2700 u UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.
Úhrada za ubytování a stravu při úmrtí klienta
Při úmrtí klienta je úhrada vypočítána podle skutečně odebraných dní v daném kalendářním měsíci.
Zemře-li klient do 6,00 hodin, pak se úhrada za tento den nepočítá.
3. Úhrada za péči
Úhrada za péči se stanoví při poskytování pobytových služeb ve výši přiznaného příspěvku, §73 odst.
4a), z.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud klient nastoupí do pobytové služby v průběhu měsíce, vypočítá se úhrada
za poměrnou část, tj. za dny, kdy péči využíval (celá částka PnP se vydělí počtem kalendářních dní
v daném měsíci a vynásobí se počtem skutečných dní, kdy klient péči využíval).
Úhradu za péči hradí klient individuálně, dle vzájemné dohody:
 hotově do provozní pokladny Harmonie, p.o.
 na účet č. 2112553506/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
VS = rodné číslo klienta.
V případě, že v průběhu poskytování služby, bude zpětně k datu zaslání žádosti navýšen klientovi PnP,
náleží tato částka v plné výši poskytovateli Harmonie, p.o., vratka se z navýšené částky zpětně
nevyplácí.
4. Vratky
Vratka úhrady za stravu
Pokud klient pobývá mimo zařízení, je mu vyplacena poměrná část za potraviny, bez režijních
nákladů.
Poplatek za úhradu ubytování se nevrací.
Vratka za hospitalizaci
Vratka je vypočtena za dny, kdy klient pobýval mimo zařízení.
 vratka je převedena na účet klienta u VOP
 vratka je převedena na účet č. 2112553514/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., kde jsou uloženy podúčty klientů anebo přímo na účet klienta.
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Vratka za dovolenou
Vratka je vypočtena za dny, kdy klient pobýval mimo zařízení.
Vyplacení vratky
Vyplacení vratky za celodenní stravu je uvedeno, po individuální dohodě, ve Smlouvě
o poskytování sociálních služeb.
Způsoby zasílání vratek
 vratka je zaslána na adresu toho, u koho klient v době nepřítomnosti pobýval (adresa musí
být uvedena na formuláři Celodenní nepřítomnost),
 vratka je vydána v hotovosti z pokladny opatrovníkovi, který podepíše výdajový doklad,
 opatrovník souhlasí s připsáním vratky na účet klienta, dle individuální dohody.
Vratka za část stravy – pokud klient nechce odebrat část stravy v průběhu dne, je mu vrácena
poměrná část potravin, bez režijních nákladů.
Vratka se vrací těmito způsoby:
 převodem na účet č. 2112553514/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
kde jsou uloženy podúčty klientů anebo přímo na účet klienta anebo na účet klienta u VOP
 hotově do rukou klíčového pracovníka/opatrovníka, který podepíše výdajový doklad.
Vratka za péči (z PnP)
Pokud je klient mimo zařízení celý den (tj. alespoň 24 hodin), náleží osobě, u které klient pobývá část
příspěvku na péči (PnP). Částka je vypočítána pověřenou pracovnicí ekonomicko-správního úseku
v programu v PC.
Vratka za péči (z PnP) se vyplácí na základě individuální dohody
 na účet osoby, která v době nepřítomnosti o klienta pečovala
 vratka je vydána v hotovosti z pokladny opatrovníkovi, který podepíše výdajový doklad.
Vratka za péči se nevrací:
 v případě umístění klienta ve zdravotnickém zařízení
 v případě pobytu klientů mimo zařízení s doprovodem pracovníků Domova.
Pokud je klient ve zdravotnickém zařízení celý měsíc, je příspěvek na péči pozastaven.
Za den pobytu mimo zařízení se považuje kalendářní den, kdy klient pobývá mimo zařízení
a neodebral žádné jídlo a neodebral službu hrazenou z příspěvku na péči. Pobyt mimo pobytovou
službu z důvodu ošetření nebo umístění ve zdravotnickém zařízení se považuje vždy za předem
oznámený.
Přihlásit, nebo odhlásit klienta ze stravy je nutno nejpozději jeden den před nástupem
či odchodem ze zařízení a to nejpozději do 14,00 hod.
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Oznámení pobytu klienta mimo pobytovou službu je možno telefonicky nebo písemně.
Při převzetí klienta ze zařízení je přebírající osobou vyplněn formulář s adresou, na které bude klient
pobývat.
Pokud dojde ke změně výše úhrady v průběhu kalendářního měsíce, bude mít účinnost
od prvního dne následujícího kalendářního měsíce.
Pokud bude klientovi přiznán vyšší stupeň závislosti nebo se v průběhu roku stane příjemcem
příspěvku na péči, a zpětně dostane doplatek příspěvku na péči, bude celá vyplacená částka náležet
organizaci, nelze zpětně vyplatit z této navýšené částky vratku.
4. Fakultativní služby a jejich úhrada
- viz Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Harmonie.
5. Příspěvek na mobilitu
Klienti, kteří navštěvují pravidelně návazné sociální služby, mají nárok na příspěvek
na mobilitu.
Opatrovník podá žádost na Úřad práce, podmínkou je, že klient musí být držitelem průkazu ZTP/P.
Příspěvek na mobilitu je zasílán ÚP ČR na č. účtu: 2112553514/2700 u UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.
Z příspěvku na mobilitu je hrazena pravidelná doprava do návazných služeb, která
je vyúčtována formou fakultativních služeb. Nevyčerpaná částka zůstává klientům na účtu.
Hospodaření s finančními prostředky klientů v DOZP, opatrovníkem není Město Krnov
Klienti mají své finanční prostředky uloženy na svých účtech, které spravuje opatrovník.
Opatrovníci zasílají úhradu za bydlení, stravu a další částku na osobní potřeby klientů
na účet poskytovatele č. účtu 2112553514/2700 u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
S finančními prostředky těchto klientů hospodaří pověřená osoba (pracovnice ekonomického úseku)
na základě dohodnutých podmínek uvedených ve Smlouvě o sociální službě. Pověřená pracovnice má
podepsanou Dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty, zodpovídá za veškeré finanční prostředky
těchto klientů.
Klienti za podpory KP plánují na každý měsíc, co si ze svých finančních prostředků mohou zakoupit.
Na základě plánování napíšou požadavek pověřené pracovnici ekonomického úseku.
Vydávání finanční hotovosti klientů v Harmonii
 Požadovaná finanční hotovost je vydávána vždy v 1. týdnu v kalendářním měsíci.
 Požadovanou částku přebírají v případě účtu Harmonie od pracovnice ekonomického úseku
koordinátorky.
 Finanční hotovost přebírá od koordinátorky zodpovědná osoba.
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Zodpovědná osoba musí zajistit před svou plánovanou delší nepřítomností (dovolená,
plánovaná pracovní neschopnost), aby klient měl zakoupeno vše, co bude na dané období
potřebovat. Pokladnu předá koordinátorce.
Pokud klient potřebuje nutně něco zakoupit v době nepřítomnosti zodpovědné osoby, tak
PSS na směně požádá o finanční částku koordinátorku, která zodpovídá
za příslušnou domácnost. Koordinátorka požadovanou částku vydá PSS, ta ji ihned
po nákupech vyúčtuje.
Pokud
má
klient
mimořádné
výdaje,
které
nebyly
zahrnuty
v plánu
na daný měsíc, je možno na vyžádání tuto částku navýšit.

Evidence příjmů a výdajů, vyúčtování nákupů
 Klienti hospodaří se svými finančními prostředky za podpory klíčových pracovníků, kteří mají
podepsanou Dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty.
 Příjem finančních prostředků klienta zapíše zodpovědná osoba do předtištěného tiskopisu
Nákupy.
 Částky za nákupy uvedené na paragonu, zapíše do kolonky výdej a na zadní stranu tiskopisu
nalepí originál paragonu.
 Zodpovědná osoba si vede veškeré nákupy klienta na tiskopisu Nákupy, zaznamená vždy v
den nákupu.
 Evidence příjmů a výdajů vede zodpovědná osoba za každého klienta zvlášť.
 Výdaje, které jsou zakoupeny bez paragonu (trhy, slavnosti atd.), zodpovědná osoba zapíše
do tiskopisu Nákupy, kde uvede – bez paragonu.
V Rozsudku o svéprávnosti má každý klient uvedeno, že může jednat v běžných
záležitostech každodenního života, což se týká i finanční oblasti. Z tohoto důvodu nemusí
být některé výdaje dokladovány (zmrzlina, jarmark, výlety, drobné nákupy aj.)
 Výdaje jsou vždy odečítány v každém řádku, na konci měsíce je zapsán zůstatek
k poslednímu dni.
 Na konci měsíce zodpovědná osoba provede vyúčtování k poslednímu dni v kalendářním
měsíci (součet příjmů a výdajů) a na další formulář Nákupy k 1. dni následujícího měsíce
převede konečný zůstatek z minulého měsíce.
 Vyúčtování předloží koordinátorce, která zodpovídá za příslušnou domácnost,
ta vyúčtování překontroluje a předá pracovnici ekonomického úseku k založení.
Uložení finanční hotovosti klientů na domácnosti
 Zodpovědná osoba vybranou finanční hotovost klienta uloží do obálky se jménem klienta a
vloží do příruční pokladny. Příruční pokladna je uložena na domácnosti v uzamčené skříňce,
od které má klíč pouze zodpovědná osoba.
 Někteří klienti mají finanční hotovost u sebe v pokoji v uzamčené skříňce.
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Nákupy ošacení a dalších cenných věcí
 Zodpovědná osoba zapíše výdaje na ošacení do tiskopisu Nákupy a po kontrole
koordinátorkou (pověřenou vedením domácnosti) nebo sociální pracovnicí zapíše jednotlivé
položky do šatního lístku, který si vede v PC nebo zapíše ručně
do vytištěného šatního lístku.
 Na šatní lístek uvede název, popis (barva) a cenu ošacení, popřípadě jiné cenné věci.
 Noční PSS označí ošacení štítkem se jménem klienta.
Výdaje na večeři nebo nákup občerstvení pro více klientů
 Pokud si pracovníci s klienty naplánují společnou večeři nebo jinou akci s občerstvením,
vyberou peníze od všech klientů. Ze společné částky pak nakoupí to, co si společně domluvili.
 Pracovník nakoupí potraviny na společný paragon.
 Částku na paragonu rozpočítá na jednotlivé klienty, zaeviduje do tiskopisu Nákupy.
 Originál paragonu založí k jednomu klientovi, u dalších klientů pracovníci zapíší rozpočítanou
částku a poznačí, že originál paragonu ze dne xy je uložen u klienta xy.
Co zodpovědná osoba nehradí z požadovaných finančních prostředků klientů na daný měsíc:
 fakultativní služby
 léky, které jsou hromadně objednávány zdravotní sestrou.
Tyto položky jsou hrazeny z peněz uložených na účtu poskytovatele.
Zvláštní výdaje na nákupy
 Požadavky na nákupy, které si vyžadují vyšší finanční částku, řeší osobně klient (pokud mu to
jeho
zdravotní
stav
dovolí)
se
zodpovědnou
osobou,
koordinátorkou
a opatrovníkem.
 Narozeniny, svátky, vánoce – vždy po dohodě klienta, PSS a koordinátorky, případně
opatrovníka - dle finančních možností klienta.
 Opravy osobních věcí klienta – (mech. vozíky, rádia, televize…. ) je nutné konzultovat vždy
s koordinátorkou, opatrovníkem.
Hospodaření s finančními prostředky klientů prostřednictvím VOP Město Krnov
Veřejný opatrovník – Město Krnov (dále jen VOP), v zastoupení sociálních pracovníků, sídlí
na Městském úřadě Krnov – Vodní č. 1, 794 01 Krnov.
Veřejný opatrovník předává část finančních prostředků klientů do rukou zodpovědným pracovníkům
Harmonie.
Předání poukazu na peníze u VOP Město Krnov
 VOP sídlí na Městském úřadě Krnov – Vodní č. 1, Krnov, kancelář č. 513.
 Harmonie, p. o. Krnov, odpovídá VOP za finanční prostředky, které převezme zodpovědná
osoba z řad pracovníků Harmonie, p. o. Krnov, v pokladně Městského úřadu Krnov, na
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základě sepsané Dohody o hmotné odpovědnosti mezi jednotlivými zodpovědnými
pracovníky Harmonie, p. o. a organizací Harmonie, p. o. Krnov.
Po dohodě se sociálním pracovníkem (VOP) lze poukaz vyzvednout kdykoliv ve všední dny.
Na základě písemné žádosti (e-mailem) požádá sociální pracovnice Harmonie o vydání
konkrétní částky pro daného klienta na určitý den.

Výběr peněz v pokladně na MÚ
 Dle úředních hodin hlavní pokladny na Městském úřadě Krnov, Hlavní náměstí 1
 Zodpovědný pracovník s klientem předají poukaz pracovnici v pokladně a zároveň musí
předložit OP (pokud klient vlastní OP předkládá jej taky)
 Klientům, kterým zdravotní stav nedovoluje osobní převzetí finančních prostředků
od VOP, přebere tuto finanční částku pouze zodpovědná osoba.
Evidence příjmů a výdajů, vyúčtování nákupů
 viz výše.
Vyúčtování a předání vyúčtování za jednotlivé měsíce
 Zodpovědná osoba provede vyúčtování k poslednímu dni před převzetím finančních
prostředků od VOP. Případný zůstatek bude převeden na formulář Nákupy na další období.
 Vyúčtování na formuláři Nákupy s nalepenými paragony na zadní straně předá zodpovědná
osoba VOP při převzetí následujícího poukazu na peníze.
Platby za fakultativní služby – dopravu
 Platby za tyto služby jsou zpracovány pracovníkem Harmonie a do 10. dne následujícího
měsíce jsou zaslány e-mailem VOP i s požadavkem na převedení částky vždy k 20. dni daného
kalendářního měsíce na účet Harmonie.
Zvláštní výdaje na nákupy
 viz výše.
Formulář stálých požadavků jednotlivých klientů:
 formulář se stálými požadavky klientů je předložen VOP a obsahuje pravidelně
se opakující platby klientů (např. canisterapie, poplatek za ČT, za pedikúru, DS Benjamín,
mobil – kredit, SIPO ČRo atd. a četnost aktivit a částku platby).
Zápis příjmů a výdajů se vede na předtištěném formuláři Nákupy (příloha č. 1)
 viz výše.
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Vyúčtování a předání vyúčtování za jednotlivé měsíce
 Zodpovědná osoba provede vyúčtování k poslednímu dni před převzetím finančních
prostředků od VOP. Případný zůstatek bude převeden na formulář Nákupy na další období.
 Vyúčtování na formuláři Nákupy s nalepenými paragony na zadní straně předá zodpovědná
osoba VOP při převzetí následujícího poukazu na peníze.
 Kopii vyúčtování si pracovník založí (pouze formulář) do složky k hospodaření daného klienta.
Platby za fakultativní služby - dopravu
 Platby za tyto služby jsou zpracovány pracovníkem Harmonie a do 10. každého následujícího
měsíce zaslány e- mailem VOP i s požadavkem na převedení částky vždy k 20. daného
kalendářního měsíce na účet Harmonie, p. o. Krnov.
Vše, co se týká hospodaření s finančními prostředky klienta, je kdykoliv k nahlédnutí
klientovi/opatrovníkovi. Veškeré oblečení a další cenné osobní věci si eviduje klíčový pracovník.
Finanční prostředky klientů jsou uloženy v uzamykatelné pokladně, která je uložena v uzamčené
skříňce, od které má klíč klíčový pracovník a koordinátor. Klíče jsou řádně zabezpečeny.
Pokud by hotovost v pokladně převýšila částku 10 000,- Kč, je koordinátor dané domácnosti povinen
pokladnu uložit do trezoru na ekonomickém úseku.
Přílohy
Formulář Nákupy
Náklady na automobily – ceník FS
Vypracoval/a: tým pracovníků vedení DOZP
Datum vypracování: 2. 5. 2008
Revidováno: 12. 1. 2017, 30. 1. 2018, 31. 1. 2019, 15. 1. 2020, 31. 1. 2022
Plánovaná revize: 31. 12. 2023
Dokument vstoupil v platnost: 1. 2. 2022

Zpracovala:

pověřena Bc. Bohdana Hafincová

Schválila:

Mgr. Martina Nováková, DiS.
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Úhrady za služby v CHB
Pracoviště:
Pracoviště:
Pracoviště:
Pracoviště:
Pracoviště:
Pracoviště:

Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice
Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26, 793 95 Město Albrechtice
Chráněné bydlení, Krnovská 185/1, 793 95 Město Albrechtice
Chráněné bydlení, SPC H 443/42, SPC H 445/40, SPC F 466/28, SPC V 488/78, 794 01 Krnov
Chráněné bydlení, B. Smetany 536/35, 793 95 Město Albrechtice
Chráněné bydlení, Slunečná 181, 793 99 Osoblaha

PRAVIDLA PRO PLATBY ZA POSKYTOVÁNÉ SLUŽBY
1. Způsob plateb za poskytované služby
2. Úhrada za poskytování sociálních služeb
2.1. Úhrada za ubytování
2.2. Úhrada za stravování
2.3. Úhrada za asistenční služby
2.4. Úhrada za zkušební pobyt v chráněném bydlení
2.5. Úhrada za fakultativní služby
3. Podpora při hospodaření obyvatel v chráněném bydlení
3.1. Postup při předávání finanční hotovosti v případě zastupování/změně/odchodu
klíčového pracovníka

1. Způsob plateb za poskytované služby
Ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb je možné si vybrat způsob platby za poskytované služby.
Úhradu za ubytování a asistenční služby je možno přijímat v hotovosti do pokladny Harmonie,
provádět převodem nebo inkasem z osobního účtu klienta ve prospěch účtu č. 2112553506/2700
u UniCredit Bank nebo ve prospěch účtu č. 22839771/0100 u Komerční banky.
Úhradu za ubytování a asistenční služby je obyvatel chráněného bydlení povinen uhradit vždy
nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce, za který je služba poskytována.
2. Úhrada za poskytování sociálních služeb
Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí obyvatel ve výši sjednané ve Smlouvě
uzavřené s poskytovatelem služby, dle §91 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.
2. 1 Úhrada za ubytování
Maximální výše úhrady v zařízení pobytových služeb se řídí dokumentem „Zásady pro stanovení
úhrad v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje poskytujících sociální služby.“
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Úhrada za ubytování pro jednotlivé obyvatele chráněného bydlení je vypočtena podle zařazení do
kategorie dle Zásad, podle typu pokoje (jednolůžkový nebo dvoulůžkový) a skutečných dní
v kalendářním měsíci viz Úhradovník (příloha) a Smlouva o poskytování sociálních služeb.
V případě, že obyvatel žádá o snížení úhrady za ubytování, z důvodu nedostatku finančních
prostředků, danou situaci vyhodnotí vedení Harmonie.
Úhrada za ubytování se v případě nepřítomnosti obyvatele v chráněném bydlení nevrací.
Při úmrtí obyvatele je úhrada stanovena podle skutečně ubytovaných dní. Přičemž započatý den se
počítá jako celý den.
2.2. Úhrada za stravování
V případě, že si klient sjedná ve smlouvě o poskytování služby zajištění stravy, řídí se dle Vyhlášky
č. 505/ 2006 Sb., § 17, kde je stanovena maximální cena za poskytnutí stravy.
2.3. Úhrada za asistenční služby
Obyvatel platí za úkony péče podle § 17 vyhlášky 505/2006 Sb. za skutečně spotřebované služby
nezbytné k zajištění úkonů v ceně 120,- Kč/hod, na základě přílohy ke Smlouvě
o poskytování sociálních služeb – Rozsahu poskytované služby, maximálně do výše přiznaného
příspěvku na péči. Obyvateli, který nemá přiznán příspěvek na péči (PnP), budou učtovány úkony
péče dle skutečně spotřebovaného času, maximálně do výše 1. stupně PnP.
Obyvatel platí za úkony péče vždy nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce. Přičemž
do 5. dne v měsíci je koordinátorkou chráněného bydlení obyvatel/ opatrovník, který platí úhradu za
úkony péče v hotovosti nebo převodem z účtu, seznámen s vyúčtováním skutečně spotřebovaných
služeb.
Koordinátorky jednotlivých chráněných bydlení, nejpozději 3. pracovní den v následujícím měsíci,
zpracují přehled plateb za asistenční služby, který předají v elektronické podobě ekonomickému
úseku k dalšímu zpracování.
2.4. Úhrada za zkušební pobyt v chráněném bydlení
Před nástupem do chráněného bydlení je s žadatelem o službu uzavřena Smlouva
o zkušebním pobytu, ve které jsou ujednány podmínky úhrady za ubytování a asistenční služby.
Žadatel platí za ubytování a asistenční služby před nástupem na zkušební pobyt, hotově, formou
zálohy do pokladny daného chráněného bydlení nebo převodem na účet Harmonie 22839771/0100.
V den ukončení zkušebního pobytu je provedeno vyúčtování úhrady za ubytování podle skutečných
dní zkušebního pobytu (přičemž za den zkušebního pobytu se rozumí noc strávená v zařízení) a za
služby hrazené dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů v ceně 120,- Kč/hod.
Případný přebytek finanční zálohy, je opatrovníkovi vrácen v hotovosti nebo převodem.
Platbu a vyúčtování finanční zálohy za zkušební pobyt zaeviduje koordinátorka do střediskové
pokladny Harmonie nebo předá do hlavní pokladny Harmonie.
V případě, že zkušební pobyt přechází do následujícího měsíce, je vyúčtování provedeno
k poslednímu dni daného měsíce.
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V případě prodloužení zkušebního pobytu platba za ubytování a asistenční služby probíhá stejně, jako
před nástupem na zkušební pobyt viz výše.
2.5. Úhrada za fakultativní služby
Obyvatel má možnost využívat fakultativní služby: přepravu služebním automobilem, kopírování
a tisk dokumentů pro potřeby obyvatele.
Obyvatel platí za využití fakultativní služby dle Ceníku fakultativních služeb.
Obyvatel má možnost si bezplatně zatelefonovat v případě potřeby nezbytného kontaktu
s rodinou.
3. Podpora při hospodaření obyvatel v chráněném bydlení
Klíčový pracovník pomáhá obyvateli s hospodařením s jeho finančními prostředky na základě dohody
s obyvatelem/opatrovníkem, přičemž obsah z jednání bude písemně zaznamenán a podepsán
účastníky jednání.
Výběr nebo příjem finančních prostředků obyvatelem:
Obyvatel si zpravidla vybírá peníze ze svého osobního účtu (z bankomatu), kdy dostává stvrzenku
o výši výběru.
Pokud má obyvatel veřejného opatrovníka, pro své finanční prostředky si dochází
na příslušný městský/obecní úřad, který mu zároveň předá doklad o výši vydané finanční hotovosti.
Z bezpečnostních důvodů je pro jednorázový výběr stanovena částka 6. 000,- Kč.
Některým obyvatelům předávají jejich finanční hotovost opatrovníci osobně, v takovém případě je
opatrovníkovi i obyvateli vystavena stvrzenka. V případě, že opatrovník posílá obyvateli finanční
hotovost poštou, stvrzenku nahrazuje poštovní poukázka.
Obyvatelé, kteří mají své finanční prostředky uschovány u klíčového pracovníka, který má
se zaměstnavatelem uzavřenou Dohodu o odpovědnosti, společně s klíčovým pracovníkem vedou
přehled o příjmech a výdajích ve formuláři Nákupy, s doložením účtenek a stvrzenek.
Klíčoví pracovníci, kteří nemají hmotnou odpovědnost, a dávají klientům podporu při hospodaření
s financemi, rovněž vedou nebo dávají podporu klientům při vedení přehledu
o příjmech a výdajích ve formuláři Nákupy nebo jinou formou. Měsíční hospodaření/vyúčtování je
každý měsíc kontrolováno koordinátorkou.
Při hospodaření s penězi poskytuje klíčový pracovník obyvatelům individuální podporu
dle jejich schopností, dovedností a jejich finančních možností v rámci dohody s opatrovníkem.
Předávání měsíčního přehledu hospodaření s finančními prostředky probíhá dle dohody mezi
klientem, opatrovníkem a klíčovým pracovníkem.
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3.1. Postup při předávání finanční hotovosti v případě zastupování/změně/odchodu
klíčového pracovníka






při plánované dlouhodobé nepřítomnosti (řádná dovolená, pracovní neschopnost) předá
klíčový pracovník zastupujícímu pracovníkovi finanční hotovost a popř. klíče
od pokladny obyvatele na základě záznamu do formuláře Pověření pracovníků zastupováním
v době nepřítomnosti. Zastupujícího pracovníka určí koordinátorka.
při neplánované dlouhodobé nepřítomnosti (úraz, pracovní neschopnost) zajistí klíčový
pracovník dodání klíče od pokladny. Klíče převezme koordinátorka chráněného bydlení za
přítomnosti svědka (jen v případě, že se klíčový pracovník nedostaví osobně), zkontroluje
aktuální hotovost v pokladně a určí pracovníka, který bude daného klíčového pracovníka
zastupovat.
při změně nebo ukončení pracovního poměru klíčového pracovníka, k danému dni provede
koordinátorka chráněného bydlení inventuru finančních prostředků obyvatele a kontrolu
aktuálního finančního stavu hotovosti. Pracovníkovi vystaví Ukončení dohody
o odpovědnosti.

Seznam příloh:
Úhradovník
Dokument vstoupil v platnost: 1. 2. 2022

Zpracovala:

Bc. Yvona Marečková, Bc. Martina Kusová
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Mgr. Martina Nováková, DiS.
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