V souladu s ust. § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších úprav a
změn (dále jen „zákon“) uzavírají následující smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku:
Pan/paní:
Datum narození:
Bydliště:
v textu smlouvy dále jen „Uživatel“
a
Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace
Špitální 46, Telč-Staré Město
588 56 Telč
IČ: 61737500
zastoupený Mgr. et Bc. Marikou Krejčí, DiS., MBA, ředitelkou organizace
v textu smlouvy dále jen „Poskytovatel“

Smlouvu o poskytování sociální služby
(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“)

Čl. 1
Druh sociální služby
1) Poskytovatel provozuje zařízení sociálních služeb „domov pro seniory“, v souladu s ust. § 49,
zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s registrací
vydanou Krajským úřadem Kraje Vysočina.
2) V souladu s touto skutečností uzavírá Poskytovatel s osobou výše uvedenou tuto Smlouvu o
poskytování sociální služby v domově pro seniory.
3) Smlouva upravuje vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem a stanovuje práva obou účastníků.
Čl. 2
Rozsah služby
1) Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel je povinen poskytnout uživateli veškeré služby
specifikované v tomto článku uzavřené smlouvy.
Služba zahrnuje tyto základní činnosti:






poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
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zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační činnosti, dle individuálního plánu klienta
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

2) Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli, tyto základní činnosti v rozsahu těchto úkonů:
a) poskytnutí ubytování
1. ubytování
2. úklid, praní prádla a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
b) poskytnutí stravy:
1. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel
c)
1.
2.
3.
4.
5.

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh
pomoc při podávání jídla a pití
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

d)
1.
2.
3.

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při využití WC

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob
f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální
začleňování osob
g)
1.
2.
3.

aktivizační činnosti
volnočasové a zájmové aktivity
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
a dovedností

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
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3) Poskytovatel sjednává s Uživatelem rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na
osobní cíl Uživatele, který je závislý na jeho možnostech, schopnostech a potřebách a v souladu
s poskytovanou registrovanou sociální službou „domov pro seniory“.
Osobní cíl Uživatele je součástí individuálního plánování mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
Sjednaný osobní cíl je specifikován a zaznamenáván v dokumentaci - Individuální plán a Plán
péče viz. Příloha č. 1 této smlouvy.
Čl. 3
Zdravotní péče
Poskytovatel se zavazuje dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších
úprav a změn, zajistit zdravotní péči, tj. ošetřovatelskou a rehabilitační péči prostřednictvím svých
zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Tato
ošetřovatelská a rehabilitační péče je poskytována na základě indikace praktického lékaře nebo
ošetřujícího lékaře.
Čl. 4
Úhrada za služby a způsob jejího placení
1) Za služby podle čl. 2 v dohodnutém rozsahu je Uživatel povinen hradit následující úhradu:
a) Za poskytnuté ubytování, včetně úklidu, praní ložního a osobního prádla, žehlení, je Uživatel
povinen hradit částku 151,-Kč denně (slovy jednostopadesátjedna).
 Ubytování podle této smlouvy se Uživateli poskytuje v následujícím typu pokoje: více
lůžkový pokoj se standardním vybavením. Do této výbavy patří – postel, noční stolek a šatní
skříň, která je umístěna buď na pokoji, nebo na přilehlé chodbě.
 Po dohodě s Poskytovatelem si může Uživatel dle prostorových možností dovybavit pokoj vlastním
zařízením. V takovém případě Poskytovatel nepřebírá odpovědnost za případné závady, poškození
či ztráty na zařízení, které je ve vlastnictví uživatele.

 Mimo pokoj a sociální zařízení může Uživatel způsobem obvyklým užívat společně
s ostatními osobami v domově pro seniory také: jídelnu, klubovnu, prosklenou verandu,
kapli, dvůr s parkovou úpravou.
b) Za poskytnuté stravování ve výši 170,-Kč denně (slovy: jednostosedmdesát).
Úhrada za stravování se skládá z ceny potravin (91,-Kč) a režijních nákladů (79,-Kč).
Ceny potravin jsou stanoveny následovně:
 snídaně – 16,- Kč
 dopolední svačina – 10,- Kč
 oběd – 33,- Kč
 odpolední svačina – 10,- Kč
 večeře – 22,-Kč
Celkem - 91,-Kč
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c) Plná výše úhrady za ubytování a stravování stanovená za jeden kalendářní den činí 321,-Kč
(slovy tři sta dvacet jedna) tzn. za jeden kalendářní měsíc: 321,-Kč x počet dnů v daném
měsíci.
 Výše úhrady je blíže specifikována v Příloze č. 1 - Výpočet úhrady za pobyt a stravování
v domově pro seniory, která je nedílnou součástí této písemné smlouvy.
 Jestliže nastane v průběhu roku u uživatele změna v platbách, a to především vlivem změny
úhrady za stravu či ubytováním, bude uživateli předán nový Výpočet úhrad za pobyt a
stravování v domově pro seniory a to od následujícího měsíce. Maximální výše úhrady za
ubytování a stravování musí být v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., zákona č.
108/2006 Sb., O sociálních službách ve znění pozdějších úprav a změn.
 Každá provedená změna úhrady za poskytovanou službu mezi Poskytovatelem a
Uživatelem musí být sepsána formou číslovaného dodatku k této smlouvě.
d) Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravování musí v daném kalendářním měsíci
zůstat alespoň 15 % jeho příjmu (v souladu s ust. § 73 odst. 1. písm. c) a odst. 3).
 V případě snížení úhrady je Uživatel povinen doložit Poskytovateli výši svého příjmu a
neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši této úhrady.
 Zamlčí-li Uživatel tuto skutečnost, bude úhrada zpětně doplacena do stanovené výše, dle
skutečného příjmu.
 Výše snížené úhrady za ubytování a stravování za kalendářní měsíc je vypočtena dle
reálného příjmu osoby a bude specifikována v Příloze č. 1 Výpočet úhrady za pobyt a
stravování v domově pro seniory, která je nedílnou součástí této smlouvy.
 Jestliže nastane v průběhu roku u uživatele jakákoli změna v platbách, bude uživateli
předán nový Výpočet úhrady za pobyt a stravování v domově pro seniory, a to od
následujícího měsíce.
 Každá provedená změna úhrady za poskytovanou službu bude mezi Poskytovatelem a
Uživatelem sepsána formou číslovaného dodatku k této smlouvě.
e) Dle § 71 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách může Poskytovatel uzavřít
písemnou dohodu o spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou osobě, které je sociální
služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou osobou, pokud osoba, které je sociální služba
poskytována nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů. V případě
domluvy smluvních stran je toto ujednání stvrzeno samostatnou písemnou smlouvou.
f) Za poskytovanou službu náleží Poskytovateli v souladu s ustanovením § 73 odst. 4 příspěvek
na péči ve výši přiznané Uživateli, a to ode dne, kdy mu začaly být poskytovány služby
Poskytovatelem. V případě přiznání příspěvku na péči v průběhu poskytování služby pak
náleží Poskytovateli ode dne, kdy vznikl uživateli nárok na jeho výplatu a byly mu již
poskytovány služby Poskytovatelem.
g) V případě, že se Uživatel bude zdržovat mimo zařízení Poskytovatele a nebude mu z tohoto
důvodu poskytována služba, vrátí poskytovatel Uživateli částku odpovídající úhradě za
potraviny za jednotlivá jídla, a to podle počtu kalendářních dnů strávených mimo zařízení
Poskytovatele za těchto podmínek:
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Pobyt mimo zařízení plánovaný na dny pracovního volna (sobota, neděle, státem uznané
svátky) je nutno hlásit poslední pracovní den do 8,00 hodin.



Pobyt ve zdravotnickém zařízení se považuje vždy za ohlášený pobyt mimo zařízení
Poskytovatele.



V případě pobytu mimo zařízení Poskytovatele, který je kratší než kalendářní den, v
němž Uživatel odebere některý z druhů jídel, přičemž ostatní řádně předem odhlásí,
bude Uživateli poskytnuta peněžní náhrada ve výši nákladů na potraviny za jednotlivé
jídlo.



V případě neohlášení pobytu mimo zařízení Poskytovatele, nenáleží Uživateli částka
odpovídající úhradě za neodebranou stravu ve výši nákladů na potraviny za jednotlivé
druhy jídla za tyto dny.

h) Uživatel má právo si stravu odhlásit i v případě, že se bude zdržovat v zařízení Poskytovatele.
Za tuto neodebranou a řádně odhlášenou stravu (dle podmínek výše uvedených) bude
Uživateli poskytnuta náhrada odpovídající úhradě za potraviny za jednotlivá jídla.

i) V případě ohlášeného pobytu Uživatele mimo zařízení Poskytovatele vrátí Poskytovatel
Uživateli částku odpovídající 1/30 přiznaného příspěvku na péči, a to za každý kalendářní den
v měsíci, kdy péči neposkytoval. V případě ohlášeného pobytu Uživatele mimo zařízení
Poskytovatele v délce celého kalendářního měsíce vrátí Poskytovatel Uživateli plnou výši
přiznaného příspěvku na péči, která Poskytovateli za tento měsíc náležela. V případě pobytu
ve zdravotnickém zařízení náleží Příspěvek na péči Uživateli.
j) Platby za zajištění ubytování a stravování je Uživatel povinen uhradit nejpozději
do 20. kalendářního dne měsíce, za který náleží.
k) Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem dle této Smlouvy je povinen
Poskytovatel vyúčtovat po uplynutí měsíce, za který přeplatek vznikl.
Poskytovatel
je
povinen
přeplatek
vyplatit
Uživateli
v hotovosti, příp. jiným dohodnutým způsobem, do 20. kalendářního dne následujícího
kalendářního měsíce.
l) Úhrada za ubytování se za dobu nepřítomnosti Uživatele v zařízení nevrací.
m) Uživatel se dohodl s Poskytovatelem na tomto způsobu úhrady:
 Převodem výplaty důchodu na hromadný seznam platby důchodu od ČSSZ přímo na účet
poskytovatele.
 V hotovosti do pokladny Poskytovatele.
 V hotovosti do pokladny Poskytovatele pouze po dobu přechodnou, než proběhne převod
důchodu na hromadný výplatní seznam ČSSZ.
 Platba složenkou.
 Platbou na bankovní účet Poskytovatele číslo 406804754/0600 vedený u MONETA
Money Bank, a.s.
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Čl. 5
Místo a čas poskytování služby
Poskytovatel se zavazuje dohodnutou službu poskytovat ve svém zařízení na adrese Špitální 44, 45,
46, Telč-Staré Město, 588 56 Telč, a to podle potřeby a rozsahu jednotlivých činností po dobu
24 hodin denně.

Čl. 6
Společná ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb
1) Uživatel prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy informován o základních vnitřních
pravidlech upravující poskytování sociální služby v Domově pro seniory Telč, příspěvkové
organizaci. Vnitřní pravidla, která upravují vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, a to
zejména smlouva o poskytování sociální služby, Domácí řád, kde jsou blíže popsané postupy
týkající se individuálního plánování průběhu poskytované služby, podávání stížností, připomínek
a podnětů, které se vztahují k poskytované službě, vedení dokumentace, řešení situací pro případ
nouze a havárie aj. byly Uživateli poskytnuty v ústní a písemné formě.
2) Uživatel byl před podpisem smlouvy informován, že Domov pro seniory Telč, příspěvková
organizace je vybaven protipožárním a evakuačním řádem, který je volně přístupný všem osobám
pohybujícím se v prostorách domova pro seniory pro potřeby nastudování apod.
3) Uživatel se zavazuje tato pravidla dodržovat. Příslušné dokumenty jsou dále k nahlédnutí a
zapůjčení na místech ve společných prostorách domova pro seniory, na pokojích Uživatelů nebo
u sociálních pracovnic.
4) Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla týkající se užívání vlastních elektrických spotřebičů
(televize, rádio, lampa, prodlužovací přívod, varná konvice, nabíječka mobilního telefonu, holicí
strojek, elektrická poduška a jiné). Tento elektrický spotřebič je nezbytné podrobit zkoušce
odborným pracovníkem – revizním technikem. Domov pro seniory zprostředkuje uživateli
kontakt na odborného pracovníka. Poplatek za provedení revize hradí uživatel. Používání
elektrického zařízení se řídí Vyhláškou č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice,
ve znění pozdějších předpisů. Dále ČSN 33 16 00 ed. 2 – revize a kontroly elektrických
spotřebičů a ručního nářadí během jejich používání, ČSN EN 50110 – 1 ed. 2 – bezpečnostní
předpisy o zacházení s elektrickým zařízením.
5) Doplňující informace týkající se poskytované služby a vnitřních pravidel v domově pro seniory
má možnost Uživatel konzultovat i v průběhu užívání služby s Poskytovatelem prostřednictvím
klíčových pracovníků, sociálních pracovníků nebo vedoucích pracovníků.
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Čl. 7
Společná ujednání v případě nedodržení vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro
poskytování sociální služby domov pro seniory
Pokud Uživatel nebude dodržovat vnitřní pravidla Poskytovatele uvedené v Domácím řádu, které
obdržel před přijetím do domova pro seniory a při podpisu této Smlouvy, což je doloženo zápisem o
seznámení s Domácím řádem viz. Příloha č. 1 přikročí Poskytovatel následujícím opatřením:
1) Ústní upozornění Uživatele
2) Písemné upozornění Uživatele
3) Návrh na ukončení Smlouvy o poskytování sociální služby

Čl. 8
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
Smluvní vztah založený touto smlouvou může zaniknout písemnou dohodou obou smluvních stran
nebo písemnou výpovědí a dále úmrtím uživatele nebo zánikem poskytovatele.
Výpovědní lhůta pro výpověď danou Uživatelem činí 1 měsíc, Poskytovatelem činí 2 měsíce a počíná
běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato
výpověď druhé smluvní straně doručena nebo případně, v němž druhá smluvní strana převzetí
výpovědi prokazatelně odmítla. Je rovněž možné uzavřít písemnou dohodu o předčasném ukončení
smlouvy. Dohodu podepíší obě strany.
Tuto smlouvu je oprávněn vypovědět:
1) Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
2) Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o poskytování sociální
služby a vnitřních předpisů poskytovatele. Za hrubé porušení se považuje zejména:
 zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud byla úhrada za ubytování
a stravu snížena dle čl. 4 písm. d) této smlouvy,
 nezaplacení úhrady dle čl. 4 této smlouvy,
b) jestliže Uživatel i po opětovném upozornění hrubě poruší povinnosti, které vyplývají
z vnitřních pravidel domova pro seniory specifikovaných v Domácím řádu,
c) jestliže Uživatel vědomě zatají onemocnění infekční chorobou,
d) jestliže chování Uživatele zvláště hrubým způsobem narušuje kolektivní soužití. Za zvláště
hrubý způsob narušující kolektivní soužití je považováno zejména úmyslné fyzické napadení
nebo úmyslné vyhrožování fyzickým napadením nebo úmyslné sexuální napadení jiného
uživatele nebo pracovníka,
e) jestliže se zdravotní stav Uživatele změní natolik, že vyžaduje jiný druh sociální služby nebo
vyžaduje trvale poskytování péče ve zdravotnickém zařízení,
f) Uživatel odmítne uzavřít s Poskytovatelem Dodatel ke Smlouvě o poskytování služby, jímž
se mění výše úhrady za služby v souladu s ustanovením článku 4 této Smlouvy.
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Čl. 9
Nakládání s osobními údaji
Poskytovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji Uživatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a souvisejících předpisů.
Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel bude zpracovávat Uživatelovy osobní a citlivé údaje pro
účely poskytování sociální služby a v dalších dokumentech souvisejících s jeho pobytem v Domově
pro seniory Telč, příspěvkové organizaci.
Uživatel souhlasí s tím, že kompetentní pracovníci Poskytovatele mají právo seznámit se, se
zdravotním stavem Uživatele, a to v rozsahu nezbytném pro kvalitní a bezpečně poskytované sociální
služby.

Čl. 10
Doba platnosti a účinnosti smlouvy
1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními
stranami na dobu neurčitou.
3) Uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit na jinou osobu.
4) Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží
Poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží Uživatel.
5) Vztahy neupravené zákonem a touto Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku.
6) Smlouva může být měněna pouze písemně, formou číslovaného Dodatku, který je součástí
Smlouvy.
7) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu
neuzavřeli v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek.
8) Smluvní
strany
prohlašují,
že
Smlouvu
přečetly,
jejímu
obsahu
rozumí
a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Čl. 11
Závěrečná ustanovení
Nedílnou součástí této písemné Smlouvy o poskytování sociální služby uzavřené mezi Uživatelem a
Poskytovatelem je Příloha č. 1, která obsahuje a blíže specifikuje:
 Plán péče
 Individuální plán
 Seznámení s Domácím řádem
 Výpočet úhrady za pobyt a stravování v domově pro seniory
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V Telči dne

V Telči dne

………………………………...
za poskytovatele
Mg. et Bc. Marika Krejčí, DiS., MBA

………..……………………………….
Jméno a příjmení uživatele/uživatelky
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Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace
Špitální 46
588 56 Telč
IČ 617 375 00

Příloha č. 1
ke Smlouvě o poskytování sociální služby

Obsahem Přílohy č. 1 jsou následující dokumenty:
- Plán péče
- Seznámení s Domácím řádem
- Výpočet úhrady za ubytování a stravování v domově pro seniory

Sepsala a správnost údajů ověřila……………………………………………
V Telči dne 4. 1. 2018
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