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Ceník služeb      

 Popis poskytované služby  Kč/hodina  Kč/kilometr  

Osobní asistence   50,- 

/0,5hod  

  

 Odlehčovací služba  50,- 

/0,5hod  

  

Osobní asistence pro uživatele mimo cílovou 

skupinu  

200,-/1hod    

Odlehčovací služba pro uživatele mimo cílovou 

skupinu  

200,-/1hod    

Odvoz osobním automobilem   50,- 

/0,5hod  

6,-/1km*)  

Odvoz osobním automobilem(pro uživatele mimo 

cílovou skupinu)  

100,- / 0,5   6,-/1km*)  

  

*)Je zpoplatněn 50/100 Kč za každou započatou půlhodinu, plus náklady 

na projetý benzín (6 Kč/kilometr jízdy).  

Služba je zahájena vyzvednutím auta na parkovišti. Zahrnuje přistavení auta na 

místě sjednaném s klientem, samotnou jízdu a odvoz auta na parkoviště. 

Plánuje-li uživatel přerušení služeb daného programu je toto povinen oznámit 

manažerovi programu.  

 

a) Jednorázové zrušení služby – nejpozději 24h předem jinak je účtována služba 

v plném rozsahu. 

b) Přerušení služeb -  v následujícím měsíci či více měsíců, nebudete chtít odebírat 

služby, musíte skutečnost nahlásit manažerovi služby nejpozději do 20.tého dne 

předchozího kalendářního měsíce.  

c) Případné další výdaje spojené s prováděnými činnostmi, např. vstupné, cestovné  

mimo hl. město Prahy apod., hradí asistentovi uživatel služeb nebo jeho 

zástupce.  

 

 Uživatel služeb na konci kalendářního měsíce stvrdí svým podpisem výkaz 

uskutečněných asistencí. Tento výkaz lze doručit manažerovi služby v 
elektronické podobě nebo prostřednictvím asistenta do 6. dne následujícího 

měsíce.  
 
MOŽNOST OBJEDNAT SLUŽBU V JINÝ NEŽ SMLUVENÝ DEN A ČAS LZE VŽDY DO 

20TÉHO DNE PŘEDCHOZÍHO KALENDÁŘNÍHO MĚSÍCE U MANAŽERA SLUŽBY. 
 

   

  



Příloha č. I smlouvy o poskytování sociálních služeb  
v rámci programu Asistence POHODA 

 

Stránka 2 z 2 
 

 

Způsob platby:  

Je možné zaplatit trojím způsobem:  

1. platba v pokladně POHODY (individuální domluva možná s hospodářkou)  

tel.:777 913 483, email:kancelar@pohoda-help.cz 

2. zaslání platby složenkou na účet POHODY - č.ú. 2901095579/2010   

3. zaslání platby převodem na účet POHODY - č. ú. 2901095579/2010   

 

Vyúčtování:  

Fakturu dostává uživatel vždy do 10. dne v měsíci. Přesnou částku uvedenou na 

faktuře je nezbytné uhradit do data splatnosti.  

Pokud neuhrazením faktury vznikl nedoplatek, budete vyzváni k jeho okamžité 

úhradě. V případě prodlení s platbou se za každý započatý den prodlení účtuje 

úrok z prodlení 0,15% denně a smluvní pokuta 200 Kč jednorázově. V případě 

nesplacení závazku do 45 dnů od jeho vzniku, dochází k ukončení smlouvy o 

poskytování služeb Účtují se úroky dle uvedeného úroku z prodlení. Ke kontrole a 

zúčtování plateb dochází 2x ročně.  

  

 

 

 

S aktuálním ceníkem jsem byl/a srozuměn/a v Praze dne ………………. 

 

 

 

………………………………………..     ……….………………………………… 

          Zástupce            Uživatel 


