JAK SE PLATÍ ZA NAŠE
SLUŽBY
Za poskytnuté služby platí klient úhradu podle platného Sazebníku výše úhrad za úkony PS.
Každá změna v Sazebníku úhrad bude klientovi oznámena 1 měsíc před účinností této změny.
Výše úhrad je v souladu s § 3 a 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, dle platného Sazebníku výše
úhrad za úkony PS.
Vyúčtování služeb se provádí na základě měsíčního výkazu o poskytnutých úkonech
pečovatelské služby.
Úhrada za služby se hradí v hotovosti, klientovi je vystaven příjmový pokladní doklad
a platba musí být provedena nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.
PS se poskytuje bez úhrady:
a) účastníkům odboje,
b) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní
rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní
rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona
č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace
podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudních rehabilitaci, jestliže
neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců,
popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních
důvodů před uplynutím 12 měsíců
c) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru,
jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991
Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací,
jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona
č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákona č. 78/1998 Sb., anebo
v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud
celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato
doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12
měsíců
d) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d)
starším 70 let
Uplatňuje-li klient právo na bezplatné využívání pečovatelské služby, musí tento nárok
doložit originálem osvědčení, které ho k tomuto nároku opravňuje.

