SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI
ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM
Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i:
1) Pan (paní)…………….., nar………………...,
Bydliště ……………………………………..
rodné číslo………………., v textu této Smlouvy dále je „Klient“.
zastoupený(á).................................................................................................................
a
2) Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace, IČO: 44555407, Šrámkova
3305/38A, Ústí nad Labem, v textu této Smlouvy dále jen „Poskytovatel“,
zastoupený Ing. Ivanou Holinkovou, ředitelkou.
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, tuto
Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory
podle § 49 citovaného zákona.
(v textu této Smlouvy dále jen „Smlouva“)

I.
Rozsah poskytování sociální služby
1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi v Domově pro seniory
a) ubytování,
b) stravování,
c) úkony péče.
2) Klientovi mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti. Pravidla
jejich poskytování stanoví Domovní řád.
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II.
Ubytování
1) Klientovi se poskytuje ubytování v ……- lůžkovém pokoji s balkónem,
předsíní, bezbariérovým WC a bezbariérovým sprchovým koutem, v …. pokoj
č. ……..
2) Pokoj je vybaven následujícím zařízením: zařízení je uvedeno v Protokolu o
předání vybavení a zařízení pokoje, který bude sepsán při předání pokoje a je
nedílnou součástí sociální dokumentace Klienta. Klient prohlašuje, že pokoj je
ve stavu způsobilém k běžnému užívání a že nebude od Poskytovatele
vyžadovat žádné stavební a jiné úpravy.
3) Mimo pokoj může Klient způsobem obvyklým užívat společně s ostatními
Klienty v Domově také:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

jídelnu
knihovnu
sál
kavárnu
zahradu
tělocvičnu
halu
jídelničky na patrech
kuchyňky na patrech

4) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu
způsobilém pro řádné ubytování a zajistit nerušený výkon práv Klienta
spojených s užíváním těchto prostor.
5) Klient je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání řádně,
v prostorách nesmí Klient bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny.
Klient zodpovídá za škodu způsobenou na majetku Poskytovatele podle
příslušných ustanovení občanského zákoníku. Podrobnosti jsou stanoveny
v Domovním řádu.
6) Poskytovatel je oprávněn Klienta přestěhovat na nezbytně nutnou dobu na jiný
pokoj (místnost) z provozních důvodů, např. havárie, stavební úpravy, malování
apod.
7) Poskytovatel je oprávněn ve výjimečných případech Klienta přestěhovat na jiné
obytné patro nebo jiný pokoj, pokud dojde k takové změně zdravotního stavu
Klienta, kdy Poskytovatel nebude schopen zajistit Klientovi na stávajícím
pokoji vzhledem k organizačnímu členění budovy odpovídající zdravotní a
ošetřovatelskou péči se zajištěním bezpečí a ochrany jeho zdraví a života.
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8) V případě ukončení pobytu Klienta (změna Poskytovatele, úmrtí Klienta, apod.)
je Klient nebo jeho nejbližší příbuzní povinen zajistit vyklizení a předání
pokoje do tří pracovních dnů. V opačném případě si Poskytovatel vyhrazuje
právo na úhradu ve výši stanovené touto Smlouvou až do doby předání pokoje
Poskytovateli.
III.
Stravování
1) Klientovi je poskytnuto stravování 3x denně včetně nápojů.
2) Stravování probíhá na základě pravidel uvedených v Domovním řádu.

IV.
Péče
1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Klientovi, který je příjemcem
příspěvku na péči, 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
Základní činnosti jsou Klientovi poskytovány ve výši přiznaného příspěvku na péči dle
§ 73 odst. 4 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.
2) Poskytovatel poskytuje Klientovi další činnosti, neuvedené v čl. IV. 1 této dohody,
a to za úhradu (dále jen fakultativní činnosti) podle Sazebníku, platného ke dni
poskytnutí této fakultativní služby. Specifikace služeb je dána v Domovním řádu a
Sazebníku, část Úhrada za fakultativní služby.

V.
Místo a čas poskytování sociální služby
1) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v Domově pro seniory Dobětice,
příspěvkové organizaci, Šrámkova 3305/38A, 400 11 Ústí nad Labem.
2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po
dobu platnosti Smlouvy, počínaje dnem podpisu Smlouvy.
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VI.
Výše úhrady a způsob jejího placení
1) a) Úhrada za ubytování specifikovaná v této Smlouvě činí podle Sazebníku, část
úhrady za ubytování, platného ke dni podpisu této Smlouvy činí ….,-Kč/ den.
Klientovi musí s přihlédnutím k § 73 odst. 3 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách v platném znění, po úhradě za ubytování zůstat alespoň 15% jeho příjmu.
S přihlédnutím k výše uvedenému ustanovení zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách v platném znění činí:
Skutečná částka (úhrada Klienta) činí …..,-Kč/den.
Rozdíl činí …..,- Kč/den.
b) Úhrada za stravu specifikovaná v této Smlouvě podle Sazebníku, část úhrady za
stravu platného ke dni podpisu této Smlouvy činí ……..,-Kč/den.
Klientovi musí s přihlédnutím k § 73 odst. 3 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách v platném znění, po úhradě za stravu zůstat alespoň 15% jeho příjmu.
S přihlédnutím k výše uvedenému ustanovení zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách v platném znění, činí:
Skutečná částka (úhrada Klienta) …….,-Kč/den.
Rozdíl …..,- Kč/den.
CELKOVÁ PLATBA: ………..,-Kč
2) Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši
přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách v platném znění t.j. ……….,- Kč. Ke dni podpisu této smlouvy činí přiznaný
příspěvek …..,- Kč.
V případě, že po uzavření této smlouvy dojde ke změně výše přiznaného příspěvku ze
zákona, mění se automaticky okamžikem této změny též výše úhrady za poskytování
péče. O této změně Poskytovatel učiní záznam do sociální dokumentace Klienta.
3) V případě, že po uzavření této Smlouvy bude v daném měsíci tvořit příjem Klienta
příspěvek na výživu na základě uzavřené dohody o příspěvku na výživném, bude tento
příspěvek započítán do příjmu Klienta v daném měsíci a upraveny rozdíly v úhradách
uvedené v čl. VI.1a) a b) této Smlouvy. Takto upravený rozdíl bude Klientovi vždy
oznámen písemně.
4) Klient se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby měsíčně, a to do
patnáctého dne kalendářního měsíce předem, počínaje dnem podpisu této Smlouvy. Při
příchodu od 15. do posledního dne v měsíci se zavazuje zaplatit do posledního dne
měsíce příchodu.
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5) Klient se zavazuje a je povinen platit úhradu
a) na základě dohody s Poskytovatelem o srážkách z důchodu
b) převodem na účet Poskytovatele č. 3783800277/0100, variabilní symbol je rodné
číslo Klienta
c) v hotovosti do pokladny Poskytovatele.
6) V případě, že Klientovi po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstane z jejího
příjmu částka, uvedená v odstavci v § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006Sb. v platném
znění, je povinna doložit Poskytovateli výši svého příjmu pro účely stanovení úhrady
a neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady. Klient je
zejména povinen doložit Poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu § 7 zákona č.
110/2006 Sb., o životním minimu (dále jen příjem) a výši příspěvku na péči při
nástupu do Domova pro seniory a dále při každé změně příjmu. Oznámení o změně ve
výši příjmu musí Poskytovateli doručit nejpozději do 3 pracovních dnů po posledním
dni kalendářního měsíce, za který se platí úhrada.
7) a) Poskytovatel je na vyžádání povinen předložit Klientovi vyúčtování úhrady dle
čl. VI., bod 1. a 2. a to nejpozději do konce následujícího měsíce, který následuje po
kalendářním měsíci, za který poskytovatel vyúčtování předkládá.
b) Pravidla při nevyčerpání sjednané sociální služby Klientem a případy vrácení úhrad
za tyto nevyčerpané služby (dále jen Přeplatky) stanoví Domovní řád.
8) a) V případě, že v době trvání tohoto smluvního vztahu se zvýší příjem Klienta,
Poskytovatel je oprávněn alikvotně zvýšit úhradu za služby hrazené podle odst. 1.
písm. a) b) a to do maximální výše stanovené v platném Sazebníku. Klient je
povinen hradit zvýšenou úhradu od dne zvýšení příjmu.
b) V případě, že v době trvání této Smlouvy se zvýší příspěvek na péči přiznaný
Klientovi podle zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, zvyšuje
se o částku odpovídající tomuto zvýšení úhrada hrazená podle odst. 2. Klient je
povinen hradit zvýšenou úhradu ode dne zvýšení.
c) V případě, že Poskytovatel v době trvání této Smlouvy zvýší výši úhrad za
poskytování ubytování a za stravu v souladu s obecně závazným právním
předpisem, je povinen Klient hradit Poskytovateli zvýšenou úhradu ode dne
účinnosti právního předpisu, na základě kterého se zvyšuje maximální výše úhrady
za ubytování a stravu.
Poskytovatel je povinen přede dnem nabytí účinnosti obecně závazného právního
předpisu, kterým se zvyšuje maximální úhrada za poskytování ubytování a
maximální úhrada za stravu, vydat nový Sazebník, část Úhrada za ubytování a část
Úhrada za stravu, a seznámit s ním Klienta.
9) Zamlčel- li Klient skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle odst. 5
tohoto článku, je povinen zaplatit Poskytovateli vedle zákonných úroků z prodlení
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
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10) Zaplacením smluvní pokuty podle odst. 9 tohoto článku není Klient zproštěn
zaplatit za ubytování a stravu částku stanovenou podle skutečné výše jeho
příjmu.

VII.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem
pro poskytování sociálních služeb
1a) Klient prohlašuje, že se seznámil s vnitřními pravidly Domova pro seniory, v němž
se poskytuje sociální služba podle této Smlouvy. Klient prohlašuje, že vnitřní
pravidla mu byla předána v písemné podobě, že tato pravidla přečetl a že jim plně
porozuměl. Klient se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat.
V případě, že Poskytovatel změní vnitřní pravidla platná ke dni podpisu této
smlouvy, event. vydá či zruší nová pravidla, Klient se zavazuje dodržovat i takto
změněná nebo nově vydaná pravidla. Poskytovatel je povinen písemně oznámit
Klientovi změnu, zrušení či nové vydání pravidel (dále jen změna) nejméně do 5
dnů přede dnem účinnosti těchto změn.
1b) Vnitřní pravidla Domova pro seniory ke dni podpisu této Smlouvy, která
jsou nedílnou součástí této Smlouvy jako její přílohy, tvoří: příloha č. 1, 2, 3.
2a) Poskytovatel ve spolupráci s Klientem sleduje Klientův osobní cíl. Naplňování
osobního cíle je sledováno a pravidelně vyhodnocováno v rámci individuálního
plánování služeb pro každého Klienta.
2b) Poskytovatel se zároveň zavazuje Klienta podpořit při realizaci jeho osobních cílů,
kterých chce Klient dosáhnout při využívání poskytované sociální služby.
2c) Klient si stanoví při nástupu do zařízení svůj vstupní cíl/e, na kterém/ kterých dále
spolupracuje s Klíčovým pracovníkem. Klíčový pracovník spolupracuje
s Klientem na naplňování osobních cílů Klienta, zjišťování nových osobních cílů a
jejich evidenci a tvorbě individuálních plánů.

VIII.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1) Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní lhůta pro
výpověď Klientem činí 14 dnů, pokud se strany nedohodnou jinak a počíná běžet
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž
byla tato výpověď Poskytovateli doručena.
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2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) jestliže Klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za
hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména:
1. zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud výše příjmu Klienta je
rozhodná pro stanovení úhrady za ubytování a stravu.
2. nezaplacení úhrady, je-li Klient v prodlení delším než 1 měsíc, byl-li Klient
povinen úhradu platit podle čl. VI. odst. 1a,1b, 2, této Smlouvy.
b) jestliže Klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu
vyplývají z této Smlouvy a vnitřních pravidel Domova pro seniory.
3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených
v odst. 2 písm. a) b) tohoto článku činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato
výpověď Klientovi doručena.
IX.
Doba platnosti smlouvy
1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.
2) Doba platnosti a účinnosti Smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu
oběma smluvními stranami na dobu neurčitou. Klient nemůže práva z této
Smlouvy postoupit na jiného.
X.
Závěrečná ustanovení
1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.
a) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
b) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou
vůli a že Smlouvu neuzavřeli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
c) Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím
obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními
podpisy.
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XI.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
1) Příloha č.1 - Sazebník služeb Klientům Domova pro seniory Dobětice, p.o.
2) Příloha č.2 - Směrnice - Domovní řád
3) Příloha č.3 - Práva Klientů

V Ústí nad Labem, dne

……………

.......................................................
(podpis Klienta)

......................................................
Ing. Ivana Holinková, ředitelka
Domov pro seniory Dobětice,
příspěvková organizace
(podpis Poskytovatele)
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