občanské sdružení

Vnitřní předpis 003

HOSPIC ŠTRASBURK
Bohnická 12/57, 181 00 Praha 8 - Bohnice
Předpis
O ÚHRADÁCH ZA POŘIZOVÁNÍ KOPIÍ LISTIN
pro pacienty, jejich příbuzné a blízké
(dále jen Předpis)
Na základě Rozhodnutí ředitelky hospiců je vydán tento Předpis k účelům úhrad za
poskytování služby pacientům hospiců či jejich příbuzným a blízkým týkající se
požadavků kopírování listin.
S ohledem na množící se požadavky pacientů, jejich příbuzných a blízkých na pořizování
kopií listin různého druhu (nejčastěji ve vztahu k pacientům hospiců a jejich pobytu
v hospicových domech) vydává ředitelka hospiců tento Předpis.
Za pořízení kopie listiny (listin) bude s účinností od data vyhlášení tohoto Předpisu
požadována pracovníky hospicových domů Bohnice a Malovická úhrada v dále uvedené
výši. Bez provedení úhrady nebude kopie pořízena. Úhrada je příjmem o.s. Hospic
Štrasburk.
I.

Tento předpis vydává ředitelka hospiců ve své kompetenci svěřené jí správní radou.

II. Předpis upravuje sazbu úhrad v rámci služeb hospicových domů Hospic Štrasburk
o.s. za pořizováním kopií listin, pacientům hospiců či jejich příbuzným a blízkým na
základě jejich žádosti.
III. Úhrada za pořízení kopie (kopií) listinných materiálů (platí pro fotokopie i tisk
z počítače)
1. za pořízení 1 strany kopie formátu A4
a) jednostranná 5 Kč
b) oboustranná 8 Kč
2. Pokud jsou požadované informace obsaženy v publikaci či jiné tiskovině
(časopis, kniha apod.), je úhrada uvedená pod bodem 1. vybírána ve výši
dvojnásobku stanovené úhrady dle bodu 1. za předpokladu, že kopie je
výlučně k osobnímu neveřejnému a nekomerčnímu užití žadatele.
3. V případě barevného tisku/kopie je účtován trojnásobek sazby uvedené
v odst. 1. tohoto Předpisu.
IV. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dnem podpisu ředitelky hospiců. Následně je
vyhlášen a vejde tak v účinnost druhým (2.) dnem po podpisu ředitelky.
Praha, 6. březen 2012
MUDr. Hana Šrámková
ředitelka hospiců
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