DOMOV SV. JANA KŘTITELE, s.r.o.
Domov se zvláštním režimem
Hraniční 21, 739 42 Frýdek-Místek, Lysůvky

Pravidlo pro vyúčtování úhrad za poskytované základní služby
v Domově sv. Jana Křtitele, s. r. o.
I.

Vyúčtování úhrady za péči při nástupu uživatele



U uživatelů, kteří jsou příjemci příspěvku na péči, se úhrada za péči stanoví
v přiznané výši příspěvku na péči.



V měsíci nástupu do zařízení je úhrada stanovována:
1. Nastupuje-li uživatel ze zdravotnického zařízení, a v daném měsíci uživatel
nepobýval mimo zdravotnické zařízení, náleží zařízení úhrada ve výši
přiznaného příspěvku na péči.
2. Nastupuje-li uživatel ze zdravotnického zařízení, a v daném měsíci uživatel
pobýval mimo zdravotnické zařízení, náleží zařízení poměrná část přiznaného
příspěvku na péči dle počtu kalendářních dní připadajících na pobyt
v hospitalizaci a od data nástupu.
3. V případě nástupu uživatele ze zařízení poskytujícího pobytovou sociální
službu je úhrada stanovena poměrnou částí za kalendářní dny od nástupu do
zařízení poskytovatele, přičemž první den je započítáván jednou polovinou.
4. Nastupuje-li uživatel z jiného prostředí, je úhrada stanovena poměrnou částí
příspěvku na péči dle počtu dní od nástupu.



V případě, že po nástupu uživatele bylo zařízením zažádáno o přiznání
příspěvku na péči nebo o jeho navýšení, náleží nová výše příspěvku na péči za
kalendářní měsíc nástupu v plném rozsahu zařízení.

II.

Uživatelům je v případě jejich pobytu mimo zařízení poskytovatele
vyplácena tzv. vratka.



Vratka se týká úhrady za stravu. Netýká se žádných dalších úhrad, tzn.
ubytování či úhrady za péči.



Vratka je vyplácena pouze v případě, že nebyla odebrána žádná část z celodenní
stravy.



Je odvozena od částky určené na nákup potravin uvedené v Tabulce úhrad
poskytovaných sociálních služeb v Domově sv. Jana Křtitele, s. r. o..



Samotná výše vratky je pak dána tím, zda uživatel, vzhledem k výši svého
důchodu, uhradil nebo neuhradil plné náklady za stravu (s ohledem na
ustanovení § 73 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
1. Neplatí-li uživatel plnou výši určených nákladů, vratka se nevyplácí.
2. Jestliže se na úhradě nákladů za poskytování sociální služby (ubytování
a stravu) za uživatele spolupodílí jiná fyzická či právnická osoba, část vratky
vycházející ze spoluúčasti bude vyplacena uživateli.
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Pro vyplacení vratky je nutno, aby uživatel informoval pracovníky poskytovatele
o své plánované nepřítomnosti nejpozději do 8:00 hodin dne předcházejícího dni
pobytu mimo zařízení. Pokud tak uživatel neučiní, vratka se vyplácí od druhého
dne pobytu mimo zařízení poskytovatele.



Při náhlé hospitalizaci uživatele se vratka vyplácí od následujícího dne po
zahájení hospitalizace.



Za poslední den pobytu ve zdravotnickém zařízení se vratka vyplácí dle doby
návratu uživatele do zařízení poskytovatele. Pokud se uživatel vrátí do zařízení
poskytovatele v dopoledních hodinách (měl hlášen oběd, obdržel oběd), vratka
mu za tento den nenáleží. Pokud se uživatel vrátí do zařízení poskytovatele
v odpoledních hodinách (neměl hlášen oběd, nebyl mu poskytnut oběd), vratka
za tento den mu náleží.

Vyúčtování úhrad při ukončení Smlouvy o poskytování služeb sociální péče
v Domově sv. Jana Křtitele, s. r. o.

III.


Ukončení smlouvy z důvodu úmrtí uživatele:
1.

Úhrady za bydlení a stravu – úhrada náleží zařízení do dne úmrtí uživatele
(včetně).

2.

Úhrada náleží za fakultativní služby, které byly uživateli poskytnuty a nebyly
uhrazeny do dne úmrtí.

3.

Úhrada za péči náleží následujícím způsobem:





U uživatele, který je příjemcem příspěvku na péči, zůstává úhrada za
péči zařízení v plné výši přiznaného příspěvku na péči.



V případě zaslání doplatku příspěvku na péči po úmrtí uživatele je
úhrada stanovena dle rozhodnutí Úřadu práce ČR.

Při ukončení smlouvy z důvodu odchodu uživatele:
1.

Úhrada za bydlení a stravu:


V případě, že je smlouva ukončena výpovědí, náleží zařízení úhrada do
dne, kdy je ukončena platnost smlouvy uplynutím výpovědní lhůty.



Takto je úhrada stanovena i v případě, že uživatel fakticky opustí
zařízení před uplynutím výše uvedené lhůty. S uživatelem bude uzavřena
dohoda, která však zohledňuje toto ustanovení. Dohoda nezbavuje
uživatele povinnosti uhradit poskytovateli částku za ubytování a za
stravu, která by byla vyčíslena pro celou výpovědní lhůtu.



Lhůta je přitom počítána ode dne, kdy uživatel doručil poskytovateli
žádost o dohodu.



V tomto případě neplatí ustanovení výše uvedené o vratkách.
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2.

Úhrada za fakultativní služby náleží zařízení za fakultativní služby, které byly
uživateli poskytnuty a nebyly uhrazeny ke dni ukončení smlouvy.

3.

Úhrada za péči je zúčtována v závislosti na tom, kam uživatel odchází:


Při odchodu uživatele zpět do přirozeného prostředí náleží zařízení
poměrná část přiznané výše příspěvku na péči dle počtu kalendářních
dní, ve kterých byl uživatelem zařízení (včetně posledního dne platnosti
smlouvy).



V případě odchodu uživatele do zařízení poskytujícího pobytovou
sociální službu je úhrada za péči vyúčtována dle předchozího odstavce,
přičemž však poslední den pobytu je úhrada stanovena polovinou denní
částky příspěvku na péči.



V případě, že je pobyt uživatele ukončován na základě Dohody (tzn.
uživatel fakticky opustí zařízení před uplynutím výpovědní lhůty), je
úhrada stanovena za počet kalendářních dni ke dni, kdy fakticky opustil
zařízení, nikoli ke dni ukončení smlouvy. Výpočet je konkrétně pak
stanoven dle předcházejících dvou odrážek.

Toto pravidlo je přílohou Tabulky úhrad poskytovaných sociálních služeb v Domově
sv. Jana Křtitele, s. r. o..
Pravidlo je platné od 01. 01. 2021 a nahrazuje Pravidlo pro vyplácení přeplatků za
stravu při pobytu uživatele mimo zařízení poskytovatele ze dne 1. 1. 2020 a Pravidlo
pro vyúčtování nákladů za pobyt a péči při odchodu uživatele ze zařízení a úmrtí
uživatele ze dne 01. 01. 2020.

Jan Liberda
jednatel
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