Příloha č. 2: Řádu č. 04/20/ZVR Život v domově, vnitřní pravidla Domova se zvláštním režimem,
účinného od 1. 9. 2020

INFORMACE PRO NAKLÁDÁNÍ S DEPOZITY,
tj. s osobními financemi a cennostmi uživatele svěřenými do úschovy
Domovu Březiny.
SLUŽBA PRO UŽIVATELE - ÚSCHOVA PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ, CENNÝCH
VĚCÍ, MAJETKU…
Uživatel může svěřit do úschovy Domovu Březiny peněžní prostředky, cenné věci (např.
hodinky, šperky) nebo vkladní knížky.
Uložené peněžní prostředky - DEPOZITNÍ ÚČET FINANČNÍ
Depozitní účet je zřízen na žádost uživatele (popřípadě jeho zástupce), která je uvedena ve
Smlouvě o poskytnutí sociální služby (dále jen smlouva), a to při ubytování v domově nebo
kdykoliv v průběhu pobytu. Depozitní účet není úročen ani zpoplatněn bankovními poplatky.
Jedná se o účet uživatele vedený Domovem Březiny, na který si uživatel může uložit své
finanční prostředky. Z tohoto účtu má uživatel možnost si peníze kdykoliv vybírat
a samostatně si zajišťovat placení svých potřeb a závazků, např. za léky, zdravotnické
pomůcky, regulační poplatky u lékaře, nákup potravin, drogistického zboží, hygienických
pomůcek, ošacení a obuvi, služby pro uživatele (kadeřnice, pedikérka apod.), ostatní úkony
(koncesionářské poplatky, revize apod.), fakultativní služby.
Na přání uživatele mohou být tyto potřeby a závazky zajišťovány Domovem Březiny, a to
sjednáním ve smlouvě.
Uživatel (popřípadě jeho zástupce) ve smlouvě konkrétně sjednává služby, které požaduje po
poskytovateli hradit z depozitního účtu, případně stanovuje finanční limity pro nákupy nebo
služby a určuje další podmínky.
Úhrada za nákupy nebo služby je provedena na základě správného a řádně vyplněného
dokladu o koupi nebo provedené službě, stvrzeného vlastnoručním podpisem uživatele.
Uložené cenné věci a vkladní knížky – DEPOZITNÍ ÚČET HMOTNÝ
Depozitní účet je zřízen na žádost uživatele. Jedná se o účet, na kterém jsou vedeny cennosti
a vkladní knížky uživatele. Fyzicky jsou tyto uloženy v trezoru Domova Březiny.
Vedení depozitního účtu
Domov Březiny je povinen uložené věci a peníze řádně evidovat na osobním účtu uživatele,
zajistit jejich bezpečné uložení v trezoru Domova Březiny nebo na bankovním účtu a předat
uživateli, popřípadě jeho zástupci, doklad o jejich převzetí (příjmový doklad, složní list).
Pouze za cenné věci uživatele, řádně svěřené do úschovy, přebírá Domov Březiny hmotnou
odpovědnost.
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Svěření depozit do úschovy a výběr depozit může osobně provést pouze uživatel, který je
schopen projevit vůli k zajištění této služby, službu převzít, a tuto stvrdit vlastnoručním
podpisem.
V případě, že uživatel není ze zdravotních důvodů schopný podpisu, lze hospodaření na
depozitním účtu, např. úhradu za nákupy a služby, zajistit na základě ujednání ve smlouvě
s jeho zástupcem. Pokud uživatel nemá svého zástupce, lze po dobu nezbytně nutnou
k vyřízení zmocnění zajistit nákup nebo službu pouze výjimečně, jeli to v zájmu uživatele.
Pro případ, kdy uživatel změnou zdravotního stavu není schopen projevit vůli k zajištění
této služby, službu převzít nebo převzetí stvrdit vlastnoručním podpisem, a přesto je
v jeho zájmu tyto služby využívat, je nezbytné s uživatelem sjednat možnosti jeho
zastupování, a to ZMOCNĚNÍM jiné osoby.
Zmocnění je možno provést:
- na základě usnesení soudu (uživatel má svého opatrovníka, zákonného zástupce),
- na základě plné moci s ověřeným podpisem (tu musí být uživatel schopen nějaké
osobě udělit a podepsat),
- na základě plné moci ověřené notářským zápisem (u uživatele, který je schopen
plnou moc udělit, ale není schopen ji podepsat).
V případě úmrtí uživatele jsou peněžní prostředky, cenné věci, vkladní knížky vydány
dědicům na základě předložení občanského průkazu a pravomocného rozhodnutí soudu
o dědictví.
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