Domov Příbor
příspěvková organizace
Masarykova 542
742 58 Příbor

Příloha č. 2
Dodatek č.1 směrnice „Úhrady za poskytovanou službu“

Pravidlo pro vracení příspěvku na péči (dále PNP)
Uživatelé, kteří jsou příjemci PNP, hradí PNP přímo poskytovateli dle data výplaty PNP
příslušným kontaktním pracovištěm Úřadu práce České republiky.
Úhrada za péči se stanoví při poskytování pobytových služeb ve výši přiznaného PNP dle §73
odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Od 1. 9. 2015 došlo ke změně vyplácení přeplatku PNP (tzv. vratka za dovolenku). Přeplatek
PNP je uživateli poskytován v případě celodenní nepřítomnosti uživatele v domově (od 00:00-24:00
hod.), jedná se o předem naplánované nepřítomnosti (dovolenky) uživatele a řádného odhlášení
celodenní stravy.
V organizaci je ke stanovení výše úhrad a vyplácení PNP používán koeficient 30,42.
Vyúčtování příspěvku na péči při hospitalizaci stávajícího uživatele
V případě hospitalizace uživatele ve zdravotnickém zařízení trvající méně než 1 kalendářní
měsíc domovu náleží PNP v plné výši. V případě hospitalizace delší než 1 kalendářní měsíc domovu
PNP nenáleží. V tomto případě je nutné vystavit opravný předpis na měsíc, ve kterém daná skutečnost
nastala. Pokud by však byla platba za PNP připsána na účet domova, domov je povinen tuto část vrátit
na účet ÚP.
Vyúčtování příspěvku na péči při nástupu nového uživatele
Při přechodu uživatele z domácího prostředí, ze zdravotnického zařízení či zařízení sociálních
služeb do našeho Domova je uživateli vytvořen předpis vyúčtování poměrné části PNP ode dne nástupu
uživatele do konce měsíce.
a) V případě, že uživatel již obdržel platbu za PNP za daný měsíc, je povinen toto zaplatit Domovu do
konce daného měsíce, v níž uživatel nastoupil.
b) V případě, že platba za PNP je připsána v plné výši na účet Domova, je vyúčtován přeplatek PNP do
data nástupu uživatele.
Příklad:
Nástup uživatele do domova je stanoven na 25. 5. 2015, přeplatek PNP uživateli náleží za období 1. -24.
5.2015. Tento přeplatek je připsán na depozitní účet uživatele jako příjem. Výše přeplatku je rovna
poměrné části přiznaného PNP.
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Vyúčtování příspěvku na péči po jeho přiznání
Dle rozhodnutí z ÚP o doplatku PNP za dané období po jeho přiznání se PNP rozúčtuje následovně:
a) stávající uživatel
Příklad:
Pro příchozí platbu ve výši 12 000 Kč za tři měsíce po jeho přiznání (přiznání 2. stupně PNP, 4000
Kč/měsíc) jsou vytvořeny opravné předpisy na dané měsíce a změna zaznamenána v osobní kartě
uživatele.
b) nově nastoupený uživatel
Pro příchozí platbu PNP je vytvořen opravný předpis pro měsíc, v němž uživatel nastoupil a změna
zaznamenána v osobní kartě uživatele. Také je vyúčtován přeplatek PNP do data nástupu uživatele.
Výše přeplatku je rovna poměrné části přiznaného PNP. Přeplatek je poté připsán na depozitní účet
uživatele jako příjem.
c) uživatel, u kterého došlo k úmrtí
Zemřel-li žadatel před pravomocným rozhodnutím o přiznání PNP, doplatek za přiznaný PNP náleží
celý domovu.
V případě, že tento měsíc byl zároveň měsícem, v němž uživatel nastoupil, je vyúčtován přeplatek PNP
do data nástupu uživatele. Na Okresní soud je poté zasláno dodatečné Hlášení pozůstalosti na Okresní
soud, v němž se tento přeplatek zahrne do dědictví.
Vyúčtování příspěvku na péči po jeho zpětném zvýšení
Dle rozhodnutí z ÚP o doplatku PNP za dané období po jeho zvýšení se PNP rozúčtuje následovně:
a) stávající uživatel
Příklad:
Pro příchozí platbu ve výši 12 000 Kč za tři měsíce po jeho zvýšení (zvýšení z 3. stupně PNP na
4. stupeň PNP, 4000 Kč/měsíc) jsou vytvořeny opravné předpisy na dané měsíce a změna zaznamenána
v osobní kartě uživatele.
b) nově nastoupený uživatel
Pro příchozí platbu PNP je vytvořen opravný předpis pro měsíc, v němž uživatel nastoupil a změna
zaznamenána v osobní kartě uživatele. Také je vyúčtován přeplatek PNP do data nástupu uživatele.
Výše přeplatku je rovna poměrné části přiznaného PNP. Přeplatek je poté připsán na depozitní účet
uživatele jako příjem.
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c) uživatel, u kterého došlo k úmrtí
Zemřel-li žadatel před pravomocným rozhodnutím o zvýšení PNP, doplatek za zvýšený PNP náleží celý
zařízení.
V případě, že tento měsíc byl zároveň měsícem, v němž uživatel nastoupil, je vyúčtován přeplatek PNP
do data nástupu uživatele. Na Okresní soud je poté zasláno dodatečné Hlášení pozůstalosti na Okresní
soud, v němž se tento přeplatek zahrne do dědictví.
Ukončení smlouvy o poskytování sociálních služeb (odchod do jiného zařízení sociálních služeb či
odchod do domácnosti)
1) V případě, že na účet domova již byla připsána platba z ÚP za PNP (ještě před odchodem
uživatele), je vyúčtován přeplatek PNP :
a) stávající uživatel
Uživateli se vrací poměrná část PNP za dny, kdy již není našim uživatelem. Výše přeplatku je rovna
poměrné části PNP. Tento přeplatek je poté připsán na depozitní účet uživatele jako příjem. V případě
odchodu uživatele do jiného zařízení je přeplatek zaslán na č. BÚ zařízení, do kterého uživatel nastupuje
či zaslán složenkou na adresu zařízení. Z částky je odečten poplatek za poštovní služby.
b) nově nastoupený uživatel
Pro příchozí platbu PNP je vytvořen opravný předpis pro měsíc, v němž uživatel nastoupil. Je
vyúčtován přeplatek PNP do data nástupu uživatele a také za dny, kdy již nebyl našim uživatelem. Výše
přeplatku je rovna poměrné části přiznaného PNP. Přeplatek je poté připsán na depozitní účet uživatele
jako příjem. V případě odchodu uživatele do jiného zařízení je přeplatek zaslán na č. BÚ zařízení, do
kterého uživatel nastupuje či zaslán složenkou na adresu zařízení. Z částky je odečten poplatek za
poštovní služby.
2) V případě, že na účet domova nebyla připsána platba z ÚP za PNP (ještě před odchodem
uživatele), ale až po jeho odchodu do:
a) jiného zařízení sociálních služeb- přeplatek PNP je zaslán na č. BÚ zařízení, do kterého uživatel
nastoupil či zaslán složenkou na adresu zařízení. Z částky je odečten poplatek za poštovní služby.
b) domácího prostředí- přeplatek PNP je zaslán na č. BÚ uživatele, či složenkou na adresu, kde se
uživatel zdržuje. Z částky je odečten poplatek za poštovní služby.
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3) V případě, že Úřad práce již PNP zaslal novému zařízení, kde uživatel
nastoupil, toto zařízení kontaktuje sociální pracovnice našeho domova
a nárokuje si poměrnou část PNP za období, kdy byl našim uživatelem (zasílá žádost o vyúčtování
poměrné části PNP spolu s uvedeným č. BÚ našeho zařízení).
Úmrtí uživatele
a) stávající uživatel
Příspěvek na péči domovu náleží v plné výši.
b) nový uživatel
V případě, že tento měsíc byl zároveň měsícem, v němž uživatel nastoupil, je vyúčtován přeplatek PNP
do data nástupu uživatele. Na Okresní soud je poté zasláno dodatečné Hlášení pozůstalosti na Okresní
soud, v němž se tento přeplatek zahrne do dědictví.
Hospitalizace uživatele v měsíci, kdy došlo k jeho úmrtí
V případě, že byl uživatel hospitalizován od 1. kalendářního dne v měsíci do data úmrtí, poskytovatelem
péče bylo zdravotnické zařízení. Příspěvek na péči našemu domovu nenáleží.
28. 8. 2015, zpracovala: Mgr. Petra Nytrová Gallová, sociální pracovnice
Aktualizováno: 1. 12. 2015
Schválila: Mgr. Kamila Demlová, ředitelka

