Smlouva o poskytnutí služby sociální péče
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
1. Pan/paní …………………….., nar. ………………., bydliště …………………………
v textu této smlouvy dále jen jako „Klient“
a
2. ………………………………………………………………………………………..,
v textu této smlouvy dále jen jako „Poskytovatel“
a
3. Pan/paní …………………….., nar. ……………….bydliště ……………………………
v textu této smlouvy dále jen jako „Přistupitel“
dále také uvedené strany označené jako „Smluvní strany“

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon) a zákonem č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto
Smlouvu o poskytnutí sociální služby „Domov se zvláštním režimem“
(v textu této smlouvy dále jen jako „Smlouva“):

I.
Rozsah poskytování služby sociální péče
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi tyto základní služby:
a) ubytování,
b) stravování,
c) úkony péče dle § 50 odst. 2, písm. c) – h) zákona
(dále jen „Služby“)
2. Osobě budou poskytovány vybrané fakultativní služby, které jsou specifikovány v příloze č. 1.
3. Rozsah, specifikace a garance Služby sociální péče v této Smlouvě byly předběžně sjednány
v úvodním jednání, o kterém byl pořízen záznam. Osobní cíle či individuálně určené potřeby Klienta
a podpora k jejich dosažení jsou dále vyhodnocovány, přehodnocovány a zaznamenávány v rámci
individuálního plánování.
4. Poskytovatel zajišťuje Klientovi ošetřovatelskou péči. Klient bere na vědomí, že jeho právo na volbu
ošetřujícího či odborného lékaře tím není dotčeno.
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II.
Ubytování
1. Klientovi se poskytuje ubytování dle Vnitřního domácího řádu Poskytovatele, se kterými se Klient
seznámil před podpisem této Smlouvy.
2. Klient je ubytován na pokoji, který je přizpůsoben jeho potřebám a zdravotnímu stavu. Základním
vybavením pokoje je běžné lůžko, noční stolek, šatní skříň.
3. Mimo pokoj, kde je ubytován, může Klient způsobem obvyklým užívat společné prostory určené
vnitřními předpisy Poskytovatele.
4. Ubytování je poskytováno včetně těchto služeb: topení, teplá a studená voda, elektrický proud, úklid,
praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení. Neposkytnutí těchto služeb po
přechodnou dobu, způsobené havárií nebo vinou dodavatelů těchto služeb není porušením této
Smlouvy.
5. Poskytovatel si vyhrazuje právo na přestěhování Klienta v nezbytně nutných situacích, a to zejména
s ohledem na zdravotní stav Klienta nebo jeho adaptabilitu ve vztahu k ostatním klientům
Poskytovatele.
III.
Stravování
1. Klientovi je zajištěna pravidelná strava.
2. Stravování probíhá na základě a předem zveřejněného jídelního lístku.
3. Stravování nad rámec jídelního lístku je osobním nákladem Klienta.

IV.
Péče
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi zejména tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d) sociálně terapeutické činnosti,
e) aktivizační činnosti,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
2. Klient, který není příjemcem příspěvku na péči, hradí za poskytnutí sociální péče částku, která je
uvedena v čl. V. této smlouvy.
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V.
Výše úhrady a způsob jejího placení (platba za Služby)
1. Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce 210,- Kč denně a úhradu za stravu v částce
170,- Kč denně.
2. Pokud by Klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za
kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, částky úhrady se
poměrně sníží, aby po jejich zaplacení zůstalo Klientovi k dispozici alespoň 15% jeho měsíčního
příjmu.
3. Pokud by v některém kalendářním měsíci Klient neměl žádný příjem, nebo by jeho příjem
nedostačoval, z něhož by úhradu dle odst. 1 mohl hradit, bude za něj tyto platby hradit Přistupitel (čl.
VI. Smlouvy).
4. Činnosti sjednané jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto činností podle přílohy č. 1,
která je nedílnou součástí této Smlouvy.
5. Služby za ubytování, stravu a fakultativní služby budou hrazeny na základě daňového dokladu –
faktury bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele, který je uveden v záhlaví této Smlouvy,
nebo v hotovosti v pokladně Poskytovatele. Vyúčtování služeb bude Poskytovatel uvádět v daňovém
dokladu – faktuře, včetně uvedení údajů o Klientovi a Přistupiteli.
6. Klient a Poskytovatel se mohou dohodnout, že Klient požádá příslušný úřad o zasílání příspěvku na
péči na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví Smlouvy. Klient je pak povinen doložit výši příspěvku
na péči při každé jeho přiznané změně, a to nejpozději do 14 ti dnů od změny tohoto příspěvku.
Pokud Klientovi nebyl takový příspěvek přiznán, bude za něj tento příspěvek hradit Přistupitel. Výše
příspěvku činí 880,- Kč měsíčně.
7. Pokud nebude Klient v době trvání Smlouvy využívat Služby dohodnuté v této Smlouvě a neukončí
Smlouvu, je povinen hradit paušální platbu za náklady, které vznikají Poskytovateli i při
nepřítomnosti Klienta (neodebraná strava, náklady na ubytování, atd.). Výše paušální platby
v takovém případě činí 240,- Kč denně.
VI.
Přistoupení k závazku
1. V souvislosti s výší úhrad podle čl. V. této smlouvy, se Smluvní strany dohodly, že Přistupitel
přistupuje k veškerým existujícím a budoucím závazkům (dále jen „Závazek“) Klienta, které vznikly
nebo vzniknou Klientovi na základě této Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že Přistupitel založí u Poskytovatele vlastní depozitní účet, kam bude
pravidelně deponovat zálohu na nezbytné výdaje, které je Klient oprávněn dle svých požadavků
čerpat (např. doplatky léků, pedikérské služby, apod.). Poskytovatel se zavazuje nezveřejňovat
pohyby nebo výši depozitního účtu třetím osobám. Vyúčtování je předkládáno pouze majiteli
depozitního účtu, tj. Přistupiteli.
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3. Po dobu účinnosti Smlouvy vykonává Poskytovatel pro Přistupitele činnosti spojené se správou jeho
finančních prostředků deponovaných na depozitním účtu. Poplatek v takovém případě činí 150,- Kč
měsíčně. Přistupitel dále hradí poplatek za úkony spojené s přijetím a ukončením pobytu Klienta
v zařízení, a to vždy ve výši 200,- Kč.
4. Platby, které budou Poskytovatelem z depozitního účtu vydány ve prospěch Klienta, budou
Poskytovatelem řádně vyúčtovány a toto vyúčtování je Přistupitel povinen 1x měsíčně převzít
a překontrolovat jeho správnost.
5. Přistupitel je povinen, po celou dobu trvání právního vztahu založeného touto Smlouvou, deponovat
na depozitním účtu dostatečnou hotovost ke krytí veškerých plateb, ke kterým je Klient povinen.
VII.
Dodržování vnitřních předpisů
1. Klient prohlašuje, že před přijetím do péče s ním bylo jednáno jako se zájemcem o Službu a že mu
veškeré náležitosti přijetí a pobytu byly srozumitelně a dostatečně vysvětleny. Klient prohlašuje, že
obdržel návrh smlouvy, seznámil ses domácím řádem, postupem při vyřizování stížností a ceníkem.
Klient prohlašuje, že byl seznámen s chodem zařízení, s ubytováním a že rozsah a průběh Služby
s ním byl projednáván s ohledem na jeho osobní cíl, v závislosti na jeho možnostech a přáních
s ohledem na jeho zdravotní stav.
2. Poskytovatel se zavazuje, že Klientovi bude zajišťovat Služby podle této Smlouvy způsobem
odpovídajícím vnitřním předpisům, zejména standardům kvality sociálních služeb a závazných
norem pro poskytování ošetřovatelské péče, je-li tato Klientovi indikována.
3. Klient touto smlouvou potvrzuje, že byl seznámen a poučen o tom, že může požádat o úschovu
a o uložení cenných věcí, peněžních hotovostí nebo vkladních knížek do úschovy Poskytovatele.
Poskytovatel neodpovídá za cenné věci, hotovosti a vkladní knížky, které nepřevzal do úschovy.
VIII.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1. Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou nebo písemnou výpovědí kteroukoliv ze
smluvních stran anebo zanikne úmrtím Klienta.
2. Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Klienta činí jeden
(1) měsíc od prvního dne následujícího měsíce, kdy byla písemná výpověď doručena Poskytovateli.
3. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět jestliže:
a) Klient je v prodlení s úhradou platby za Služby po dobu 30 dnů,
b) Klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které vyplývají z vnitřních předpisů
Poskytovatele,
c) nastanou důvody dle ust. § 91 odst. 3 písm. a), c) zákona.
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4. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku
činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, v němž byla tato výpověď Klientovi doručena.
IX.
Ochrana osobních údajů
1. Klient souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával osobní údaje Klienta.
2. Poskytovatel se zavazuje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že všechny Klientovy osobní údaje budou
shromažďovány a zpracovávány pouze pro potřeby spojené se zajištěním sociální služby. Tyto údaje
nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným právnickým a fyzickým osobám a nebudou použity
k jinému, než výše uvedenému účelu.
3. Klient má právo nahlížet do osobní dokumentace, kterou o něm vede Poskytovatel. Klient má právo
na informace o svém zdravotním stavu.
4. O zdravotním stavu Klienta jsou informováni rodinní příslušníci nebo jiné blízké osoby, které jsou
uvedeny v „Souhlasu s nahlížením do dokumentace a sdělování informací“. Informace o zdravotním
stavu jsou poskytovány dle vnitřních předpisů organizace. Jména, adresy nebo telefony osob
blízkých nebo příbuzných klienta nepodléhají ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách. Poskytovatel není oprávněn, jména, adresy nebo telefonní
čísla osob blízkých nebo příbuzných klienta sdělovat veřejnosti nebo třetím osobám a tento závazek
poskytovatele lze prolomit jen písemným zproštěním této povinnosti osobami, kterých se prolomení
této povinnosti týká.
X.
Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu. Každá Smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení.
4. Smlouva může být měněna pouze písemně a to formou dodatků. Smluvní strany prohlašují, že
Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek
Příloha:
č. 1 - seznam fakultativních služeb
č. 2 - souhlas s nahlížením do dokumentace a se sdělováním informací
č. 3 - souhlas se zpracováním osobních údajů
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V ……………........ dne ………………..

Za Klienta:

Za Poskytovatele:

…………………………….

……………………………..

Za Přistupitele:

………………………….
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