SMLOUVA
o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem
dle § 51 Občanského zákoníku

Článek I.

Účastníci smlouvy
1. Účastník č. 1: Nemocnice Počátky s.r.o.
se sídlem Havlíčkova 206, 394 64 Počátky
(zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka
11977),
Zastoupený jednateli společnosti MUDr. Ivo Konešem nebo Ing. Jiřím
Rosenbergem nebo osobou jednající na základě zplnomocnění jednatelem
IČO: 26216701, DIČ: CZ26216701, bankovní spojení : ČS a.s. , č.ú. 2740352/0800
Tel. (recepce) : +420 565301370
Fax
: +420 565495632
E-mail
: socialni@ldn-pocatky.cz
Webová adresa : www.ldn-pocatky.cz
(dále jen jako „Poskytovatel“)
2. Účastník č. 2: Jméno a příjmení : ……………………………………………RČ : ….…………………..
trvale bytem ……………………………………………………………………………………
(dále jen jako „ Uživatel“)
3. Účastník č. 3: Jméno a Příjmení, nar.: …………………………………………………………………….
trvale bytem …………………………………………………………………………………..
(dále jako „Vedlejší účastník“)
Rozsah práv a povinností Vedlejšího účastníka:
1. K zamezení zpochybnění platnosti Smlouvy z důvodu duševního či fyzického zdravotního
stavu Uživatele (věk, zdravotní indikace, závislost ..) vstupuje Vedlejší účastník do Smlouvy jako
svědek a současně prohlašuje, že souhlasí s jejím textem, a že Uživatel byl před ním seznámen s
obsahem Smlouvy, se kterým Uživatel bez nátlaku a svobodně souhlasí.
2. V případě, že Uživateli vznikne dluh k Poskytovateli, vstupuje Vedlejší účastník do této
smlouvy jako ručitel plnění finančních povinností Uživatele vůči Poskytovateli a v případě jejich
neplnění tyto závazky přebírá.
3. V případě, že není Vedlejší účastník ve Smlouvě uveden, veškerá práva a povinnosti týkající
se Vedlejšího účastníka ze Smlouvy pozbývají platnosti. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto
dotčena a jsou v plném rozsahu v platnosti.
prohlašují, že jejich způsobilost k právním úkonům není nijak omezena a uzavírají v souladu se
zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto Smlouvu o poskytnutí sociální služby v Domově
se zvláštním režimem podle § 50 cit. zák.
(dále jen „Smlouva“)
Článek II.

Rozsah poskytování sociální služby
2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli v Domově se zvláštním režimem
a) ubytování
b) stravování
c) úkony péče
2.2. Uživateli mohou být poskytovány i fakultativní činnosti viz čl. VI. této smlouvy.
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Článek III.

Ubytování
3.1. Uživateli se poskytuje ubytování:
 v jednolůžkovém pokoji
 ve dvoulůžkovém pokoji
 ve třílůžkovém pokoji
 ve čtyřlůžkovém pokoji
Poskytovatel si v rámci organizačních opatření vyhrazuje právo na změny v ubytování.
3.2. Pokoj je vybaven zejména následujícím zařízením:
 lůžko, noční stolek, šatní skříň s policí,
 stůl, židle,
 světlo stropní, světlo nad lůžkem
 dorozumívací zařízení
 televize
 připojení k internetu
3.3. Uživatel má právo obvyklým způsobem užívat společné prostory :
 komunikační prostory (chodby, schodiště, výtah)
 knihovnu
 společenskou místnost (jídelnu)
 zahradu
 sociální zázemí (bezbariérové WC a bezbariérový sprchový kout, vybavené toaletním
papírem, mýdlem a ručníky).
3.4. Uživatel může za poplatek užívat vybavení domova se zvláštním režimem :
 automat na kávu
 telefon
 internet
3.5. Ubytování zahrnuje následující služby :
 vytápění
 teplou a studenou vodu
 elektrický proud
 úklid
 praní prádla a drobné opravy ložního prádla Poskytovatele
 likvidace odpadu (v případě registrace trvalého pobytu je svoz odpadu dohodnut na
jméno Uživatele, úhrada je součástí platby za ubytování)
3.6. Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro
řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Uživatele spojených s užíváním těchto
prostor.
3.7. Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené jemu k ubytování a k užívání řádným a obvyklým
způsobem; v prostorách nesmí Uživatel bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny. Uživatel
je povinen dodržovat domácí řád.
Článek IV.

Stravování
4.1. Poskytovatel zabezpečí pro uživatele celodenní stravování v rozsahu:
 Snídaně
 Svačina (přesnídávka)
 Oběd
 Svačina
 Večeře (Uživatelům s diabetem se podávají 2 večeře.)
4.2. Stravování probíhá v režimu pravidel zveřejněného jídelního lístku. Jídelní lístek je k dispozici na
recepci a na webové adrese.
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4.3. V případě potřeby může Poskytovatel zajistit stravování podle individuálního dietního režimu
Uživatele.
Článek V.

Úkony péče
5.1. Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Uživateli, který je příjemcem příspěvku na péči,
tyto činnosti:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 aktivizační činnosti,
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí,
 sociálně terapeutické činnosti
5.2. Zdravotní péči je Poskytovatel povinen zabezpečovat v rozsahu § 36 zákona o sociálních
službách. Jedná se zejména o :
 zprostředkování léčebné preventivní péče praktického lékaře
 při okamžité nedostupnosti ošetřujícího lékaře a objektivní potřebě zajistí Poskytovatel
pomoc z řad lékařů svého zdravotnického zařízení (geriatrická ambulance, LSPP)
nebo záchranné služby
 zajištění ošetřovatelské zdravotní péče dle předpisu ošetřujícího lékaře nebo dle
potřeby vyvolané náhlou změnou zdravotního stavu uživatele
5.3. Úkony péče zpřesňuje individuální plán poskytovaných sociálních služeb, který obecné úkony
péče přizpůsobuje zdravotnímu stavu a věku Uživatele.
Článek VI.

Fakultativní činnosti
6.1. Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytnout Uživateli za úplatu (dle Sazebníku
fakultativních služeb) nad rámec základních činností uvedených v čl. II, III a IV zejména následující
činnosti:
a) holení
b) kadeřnictví
c) pedikúra
d) manikúra
e) telefonování
f) rehabilitace
g) připojení k internetu
h) poštovní služby
Článek VII.

Osobní cíl Uživatele
7.1. Smluvní strany se dohodly, že poskytované sociální služby budou směřovat k naplňování tohoto
osobního cíle: ……………………………………………………………………………………………………
7.2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli službu sociální péče v Domově se zvláštním
režimem tak, aby Uživatele podporoval při realizaci jeho osobního cíle.
7.3. S Uživatelem budě pověřeným pracovníkem sestaven individuální plán, který bude sledovat a
naplňovat stanovený osobní cíl.
7.4. Uživatel je oprávněn svůj osobní cíl v průběhu poskytování služby upravovat a měnit. Všechny
tyto změny jsou evidovány v individuálním plánu Uživatele.

SMLOUVA o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem podle § 50

Strana 3 (celkem 7)

Článek VIII.

Místo a čas poskytování sociální služby
8.1. Sociální službu sjednanou v čl. II. Smlouvy zajišťuje Poskytovatel v sídle společnosti na
adrese: Nemocnice Počátky s.r.o., ul. Havlíčkova 206, Počátky, PSČ 394 64.
8.2. Sociální služba sjednaná v čl. II. Smlouvy je poskytována 24 hodin denně po dobu platnosti
Smlouvy.
Článek IX.

Výše úhrady a způsob jejího placení
9.1. Uživatel je povinen zaplatit měsíční úhradu za ubytování a stravu ( v rozsahu čl. III. a IV.
Smlouvy) v úhrnné výši 85% jeho příjmu, maximálně však do výše stanovené zákonem, příp.
vyhláškou, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ke dni podpisu této
smlouvy. Výše úhrady může mít vliv na úroveň standardu ubytování (počet lůžek na pokoji, balkon,
kuchyňská linka internet, apod.). Vedlejší účastník se zavazuje v souladu se zákonem hradit doplatek
do maximální vyhláškou stanovené výše úhrady za ubytování stravu.
Měsíční úhrada Uživatele činí:
 měsíční příjem (důchod)Uživatele
 měsíční platba Uživatele (85%)
 doplatek Vedlejšího účastníka
Měsíční platba celkem
- z toho
 Ubytování
 Stravování

=
=
=
=

Kč ……………,-Kč ……………,-Kč ……………,-Kč ……………,--

=
=

Kč =……………,-Kč =……………,--

9.2. Uživatel je povinen vzhledem k předpokládané výši doplatků na úhradu léků zabezpečit za tímto
účelem dostatečné finanční krytí, a to formou trvalé zálohy složené Poskytovateli (na jeho účet nebo
hotovostní platbou na pokladně), která ke dni zahájení čerpání sociální služby a následně ke
každému prvnímu dni v měsíci musí činit nejméně Kč = 500,-. Porušení této povinnosti Uživatelem je
podstatným porušením smlouvy s právem Poskytovatele dle čl. XI. Smlouvy k vypovězení smlouvy.
9.3. Uživatel je povinen zaplatit za poskytování sociální služby za kalendářní měsíc částku ve výši
přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
9.4. Uživatel se zavazuje uzavřít (resp.uzavřel) „Smlouvu o správě peněžních prostředků“. Adresu pro
doručování starobního důchodu sjednávají smluvní strany shodnou s adresou Poskytovatele.
Příspěvek na péči náleží Poskytovateli od doby jeho přiznání, pokud tato doba je současně dobou
pobytu Uživatele u Poskytovatele. Uživatel tímto dává souhlas k tomu, aby jemu náležející příspěvek
na péči byl zasílán Obecním úřadem obce s rozšířenou působností příslušného podle místa
dosavadního trvalého bydliště Uživatele na účet Poskytovatele.
9.5. Činnosti sjednané v čl. VI. jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto činností podle
Sazebníku fakultativních služeb.
9.6. Poskytovatel je povinen na základě žádosti Uživatele předložit Uživateli (Vedlejšímu účastníkovi)
vyúčtování úhrad za požadované období.
9.7. Uživatel (Vedlejší účastník) se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby zálohově, a
to do 15.dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplacena.
9.8. Uživatel (Vedlejší účastník) se zavazuje a je povinen platit úhradu podle tohoto článku jedním
z následujících způsobů :
 inkasem z finančních prostředků Uživatele spravovaných Poskytovatelem na základě
Smlouvy o správě peněžních prostředků
 bankovním převodem na účet Poskytovatele
 v hotovosti v pokladně Poskytovatele
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Úhrada musí být připsána na účet Poskytovatele nebo složena do pokladny Poskytovatele do 15.dne
v kalendářním měsíci, za který má být zaplacena. V případě inkasa spravovaných finančních
prostředků Uživatele Poskytovatelem zajišťuje při dostatečném finančním krytí včasnou platbu
Poskytovatel. Není-li spravovaná finanční částka Uživatele dostatečná, provede Poskytovatel pouze
částečné inkaso, informuje bez zbytečného odkladu o tomto stavu Uživatele a vyzve jej k zajištění
okamžité nápravy (doplnění zdrojů, jiný způsob úhrady,..).
9.9. Uživatel je povinen doložit Poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu § 7 zákona č. 110/2006
Sb., o životním a existenčním minimu. Výši příjmu je Uživatel povinen doložit při nástupu do
zdravotnického zařízení ústavní péče a dále při každé změně příjmu. Oznámení o změně ve výši
příjmu musí Poskytovatel obdržet nejpozději do 15 pracovních dnů po posledním dni kalendářního
měsíce, za který se platí úhrada. Zamlčel-li Uživatel skutečnou výši svého příjmu dle tohoto odstavce,
je povinen doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jejího příjmu a zaplatit
poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu
vzniklé škody.
9.10. V případě dočasného odchodu Uživatele a rezervaci lůžka bude Uživateli snížena úhrada o 40%
z alikvotní části úhrnné platby za ubytování a stravu dle odst. 9.1. Smlouvy za každý den
nepřítomnosti, přičemž se den odchodu a příchodu počítá jako jeden den a měsíc je kalkulován na
průměrný počet 30 dní.
9.11. Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této Smlouvy je
Poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování Uživateli (Vedlejšímu účastníkovi) předat
(doručit) nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž
přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit Uživateli (Vedlejšímu účastníkovi)
v hotovosti (nebo převodem na účet) nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen předat (doručit) vyúčtování
tohoto přeplatku.
9.12. Vedlejší účastník podpisem Smlouvy přijímá ručení za závazky Uživatele vzniklé ze Smlouvy,
tzn. zavazuje se za Uživatele hradit neuhrazené pohledávky Poskytovateli z titulu takto vzniklého
ručitelského závazku.
9.13. Systém úhrad uvedený v tomto článku všeobecně nekryje veškeré náklady související
s poskytovanou sociální službou dle čl. II,III,IV a V Smlouvy. Dalšími zdroji financování jsou zejména
příjmy z veřejného zdravotního pojištění a dotace (státní, krajská).
Článek X.

Ujednání o seznámení a dodržování pravidel při poskytování sociálních služeb
10.1. Uživatel tímto prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly stanovenými Poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb, plně jim porozuměl a zavazuje se tímto je dodržovat.
Jedná se o následující normy :
 Domácí řád
 Reklamační řád
 Pravidla pro zajišťování drobných nákupů pro osobní potřebu Poskytovatelem
 Sazebník fakultativních služeb

Článek XI.

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
11.1. Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní lhůta pro výpověď Uživatele
činí 14 dní.
11.2. Poskytovatel může Smlouvu jednostranně vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) Jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení
Smlouvy se považuje zejména :
a1) zamlčení Uživatelem výše jeho příjmu nebo jeho změn,
a2) nezaplacení úhrady Uživatele, jejíž výše a způsob placení jsou stanoveny v čl.
IX. Smlouvy
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b) Jestliže Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají
z vnitřních pravidel Poskytovatele nebo soustavně narušuje zásady dobrého soužití s ostatními
Uživateli sociální služby.
c) Jestliže na straně Uživatele nebo Poskytovatele nastane taková situace, pro kterou může
Poskytovatel dle zákona č. 108/2006 Sb. nebo dle prováděcího právního předpisu odmítnout
poskytování služby nebo v případě, že po Poskytovateli nelze spravedlivě požadovat, aby
službu v nastalé situaci dále poskytoval.
d) V případě zhoršení zdravotního stavu Uživatele, který vyžaduje poskytnutí zdravotní ústavní
péče ve zdravotnickém zařízení přesahující rámec péče stanovený touto Smlouvou. V takovém
případě lze v návaznosti na aktuální zdravotní stav Smlouvu vypovědět ve lhůtě nezbytné pro
zajištění odpovídající zdravotní péče.
e) Jestliže bylo Poskytovali odejmuto oprávnění k poskytování předmětné sociální služby.
11.3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem je následující :
 dle odst. 10.2.písm. a) b) 14 dní
 dle odst. 10.2. písm. c) 30 dní
 dle odst. 10.2. písm. e) v délce odpovídající ztrátě oprávnění
11.4. Lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem nebo Uživatelem počíná běžet následujícího dne po
doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď musí mít písemnou formu.
Článek XII.

Doba platnosti smlouvy
12.1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu smluvními stranami.
12.2. Doba platnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu smluvními stranami na dobu
neurčitou.
12.3. Smlouva nabývá účinnosti dnem ……………. Doba účinnosti je sjednána ode dne nástupu na
dobu neurčitou. Účinnost smlouvy končí úmrtím Uživatele nebo vypršením výpovědní lhůty.
12.4. Uživatel není oprávněn postoupit práva z této Smlouvy na třetí osobu.
Článek XIII.

Doručování
13.1. Každé oznámení, žádost, či jiné sdělení se bude považovat za doručené :
a) okamžikem převzetí zásilky v případě doručení osobním předáním nebo prostřednictvím
kurýrní služby
b) doručením v případě doporučeného dopisu
c) okamžikem, kdy účastník, který předával oznámení nebo sdělení, obdrží potvrzení o přijetí
od přijímajícího účastníka na konci faxového přenosu v případě faxového přenosu či
okamžikem odeslání elektronické pošty.
Za doklad o podání doporučeného dopisu na poštu k přepravě do místa určení se považuje potvrzený
podací lístek dokladem při osobním doručování a doručování kurýrem je doklad o převzetí zásilky.
13.2. Pokud účastník odmítne převzetí oznámení, žádosti, či jiného sdělení, má se za to, že toto
oznámení, žádost, či jiné sdělení bylo řádně doručeno v okamžiku odmítnutí jejího převzetí.
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13.3. Nebyl-li účastník zastižen při doručení poštou, oznámení se uloží a adresát se vhodným
způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do tří (3) dnů od uložení,
považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Nebyl-li
účastník jako adresát písemnosti, která má být doručena do vlastních rukou, zastižen, písemnost se
uloží a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát
zásilku do deseti (10) dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se
adresát o uložení nedozvěděl.
Článek XIV.

Závěrečná ustanovení
14.1. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto Smlouvou se řídí Občanským zákoníkem.
14.2. Je-li některé ustanovení Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým
v budoucnu, zavazují se smluvní strany Smlouvy vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným,
které v nejvyšší možné míře bude odpovídat účelu a obsahu vadného ustanovení. Není-li to možné a
nejedná-li se o podstatnou náležitost Smlouvy, nezakládá dílčí vadné ustanovení neplatnost Smlouvy
jako celku.
14.3. Vedlejší účastník prohlašuje, že je mu stav Uživatele znám a svým podpisem stvrzuje, že
Smlouva byla sepsána podle vážné a svobodné vůle Uživatele.
14.4. Smlouva má 7 stran a je vyhotovena v počtu výtisků s platností originálu odpovídající počtu
smluvních stran. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
14.5. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemnou formou.
14.6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu
neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
14.7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně
a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Počátkách dne ……………….……….

………………………………………………..
Poskytovatel
Nemocnice Počátky s.r.o.

V ……………….. dne ……………….……….

……………………………………..………
Uživatel

V ……………….. dne ……………….……….

…………………………………………..
Vedlejší účastník

SMLOUVA o poskytnutí sociální služby v Domově se zvláštním režimem podle § 50

Strana 7 (celkem 7)

