VZOR – NEVYPLŇOVAT!!!
Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory
Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i
1) Pan (paní) ………………..(jméno a příjmení), nar.: ………………….
Bytem ………………………..………., rodné číslo: …………………..
( dále jen „klient“)
zastoupený(á): ………………………………………….
a
2) Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9
Novovysočanská 505/8, 190 00 Praha 9
IČO: 61384941
Zastoupené ředitelkou Mgr. Michaelou Žáčkovou
(dále jen „poskytovatel“)
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto
smlouvu o poskytnutí sociální služby
v domově pro seniory (dále jen „domov“)
podle § 49 cit. zák.
(dále jen „smlouva“):
I.
Rozsah poskytování sociální služby
(1) Poskytovatel je zařízením sociálních služeb ve smyslu § 34 zák. č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, a zavazuje se poskytovat sociální služby v rozsahu uvedeném
v § 49 odst. 2 cit. Zákona.
(2) Služby podle odst. 1 tohoto čl. zahrnují:
a) základní služby
- ubytování
- stravování
- úkony základní péče upravené v čl. IV. této smlouvy
b) fakultativní služby dle čl. V. této smlouvy

II.
Ubytování
(1) Klientovi se poskytuje celoroční ubytování v jednolůžkovém pokoji.
(2) K pokoji náleží:
a) předsíň
b) koupelna s WC
c) elektronické požární čidlo
d) telefonní přípojka
e) signalizační zařízení pro komunikaci s personálem
(3) Pokoj je vybaven zařízením, jehož výčet je uveden v Protokolu o převzetí pokoje.
Po dohodě s poskytovatelem si může klient pokoj vybavit také vlastním drobným
nábytkem či jinými doplňky.
(4) Mimo pokoj a prostory uvedené v odstavci (2) může klient způsobem obvyklým
užívat v Domově společné prostory, zejména jídelnu, knihovnu, kapli, prostory pro
aktivizaci, zahradu atd.
(5) Ubytování zahrnuje také:
a) zajištění topení, teplé a studené vody, energie související s provozem Domova,
b) úklid, praní, žehlení, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení klienta.
(6) Klient je povinen užívat prostory uvedené v odstavci (4) řádně a pouze k účelu,
k němuž jsou určeny. Poskytovatel je povinen je udržovat ve stavu způsobilém
k užívání a zajistit nerušený výkon práv klienta spojených s jejich užíváním. V těchto
prostorách nesmí klient bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny.
(7) Klient je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání řádně;
v prostorách nesmí klient bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny.
(8) Klient má právo požádat o přestěhování na jiný pokoj. Pokud to kapacitní
a provozní důvody umožní, může poskytovatel jeho žádosti vyhovět.
(9) Bližší podmínky ubytování stanoví v podrobnostech domovní řád Domova.

III.
Stravování
(1) Klientovi je poskytováno celodenní stravování (dle možností i dietní). Stravování
probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle vnitřních pravidel
Domova.

(2) Bližší podmínky pro poskytování stravy a tekutin, včetně přehledu diet, jsou
uvedeny v domovním řádu Domova.

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.
(2) Pokud klient ještě nepobírá příspěvek na péči, zavazuje se poskytovatel poskytovat
klientovi úkony sociálních služeb uvedené v odst. 1 tohoto čl., a to až do doby, kdy mu
bude přiznán příspěvek na péči. Úkony podle předchozího odstavce stanoví zejména
individuální plán podpory péče o klienta, který je vytvářen podle vnitřních pravidel
a s přihlédnutím k posouzení schopnosti klienta zvládat péči o vlastní osobu.

V.
Fakultativní služby
(1) Poskytovatel může nad rámec základních služeb poskytnout klientovi fakultativní
služby, jejichž výčet včetně ceny je uveden ve vnitřních pravidlech poskytovatele.
(2) Druh a rozsah fakultativních služeb sjednává poskytovatel s klientem dle jeho
žádosti
a možností Domova.

VI.
Místo a čas poskytování sociální služby
(1) Služba sjednaná v čl. I. smlouvy se poskytuje v Domově pro seniory provozovaném
poskytovatelem v Praze 9, ul. Novovysočanská, č. p. 505.
(2) Služby se poskytují nepřetržitě celoročně podle časového harmonogramu
poskytovatele
a individuálního plánu podpory a péče. Bližší podrobnosti stanoví vnitřní pravidla
poskytovatele.

VII.
Výše úhrady a způsob jejího placení
(1) Za poskytnuté služby je klient povinen zaplatit, a to:
a) úhradu za ubytování dle aktuálního sazebníku úhrad,
b) úhradu za stravu dle aktuálního sazebníku úhrad,
c) měsíční úhradu za sjednané úkony péče podle čl. IV. ve výši přiznaného
příspěvku na péči.
(2) Zdržuje-li se klient mimo zařízení, nehradí za každý takový den částky stanovené
jako úhradu za služby spojené s ubytováním a částky stanovené jako úhradu za
stravovací jednotku spojené se stravováním.
Přesné částky stanoví aktuální sazebník úhrad.
(3) Za den nepřítomnosti se považuje doba od 00:00 do 24:00.
(4) Úhrada za služby za kalendářní měsíc (dále jen měsíční úhrada) se platí formou
zálohy. Záloha je splatná do každého 20. dne příslušného měsíce.
(5) Smluvní strany se dohodly, že záloha bude vypočtena jako součet částek podle
písmene a) – c) tohoto článku, když u písmen a) a b) počítáme násobek denních částek
dle počtu dní v daném měsíci. Pokud by klientovi po zaplacení zálohy za kalendářní
měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, částky zálohy se
sníží.
(6) Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku
ve výši přiznaného příspěvku na péči podle § 73, odst. 4, písm. a) zákona č. 108/2006
Sb.,
o sociálních službách dle odst 1 písm. c) tohoto článku.
(7) Pokud by v některém kalendářním měsíci klient neměl žádný příjem, zálohu ani
úhradu za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za tento kalendářní měsíc
klient neplatí.
(8) Fakultativní služby sjednané v čl. V. této smlouvy se poskytují za úhradu nákladů
těchto činností podle vnitřních směrnic Domova.
(9) Poskytovatel je povinen předložit klientovi vyúčtování úhrady podle odstavců
1 až 8 za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. pracovního dne v kalendářním měsíci,
který následuje po kalendářním měsíci, za nějž poskytovatel vyúčtování předkládá.
(10) Varianta 1: Klient souhlasí, aby byl jeho důchod převeden pomocí tzv.
hromadného seznamu ČSSZ na účet poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje a je
povinen klientovi vyplatit zůstatek jeho příjmu po odečtení zálohy a to podle pravidel
ČSSZ.

(10)Varianta 2: Klient se zavazuje a je povinen platit zálohu podle tohoto článku v
hotovosti v pokladně domova nebo převodem na účet poskytovatele.
Číslo účtu. : 6015-2000911399/0800
(11) V případě, že by klientovi po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstala
částka
ve výši alespoň 15% (dle bodu 9 této smlouvy), je klient povinen doložit poskytovateli
výši svého příjmu ve smyslu zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
Výši příjmu je klient povinen doložit při nástupu do Domova a dále při každé změně
příjmu.
Oznámení o změně ve výši příjmu musí poskytovatel obdržet nejpozději do konce
kalendářního měsíce, ve kterém ke změně došlo.
(12) Přeplatky na úhradách za služby poskytované poskytovatelem podle této smlouvy
je poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování klientovi doručit nejpozději
do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek
vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit klientovi v hotovosti nejpozději ve
lhůtě,
v jaké je povinen doručit vyúčtování tohoto přeplatku.
(13) Zamlčel-li klient skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle odst. 9
tohoto článku, je povinen doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jeho
příjmu.
(14) V závislosti na navýšení přímých a nepřímých provozních výdajů spojených
s ubytováním a stravováním může poskytovatel jednostranně zvýšit úhradu podle odst.
1, písm. a) a b) tohoto článku, a to až o 15 %. Stanovená úhrada musí být v souladu
s vyhl. č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách.

VIII.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb
Klient prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly Domova, v němž se poskytují
sociální služby 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. Vnitřními pravidly Domova jsou:
- domovní řád včetně příloh a dodatků,
- pravidla pro podávání stížností,
- sazebník úhrad
- pravidla pro způsob výpočtu a platby finančních závazků mezi poskytovatelem a
klientem

IX.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
(1) Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď
klientem činí 2 měsíce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
(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 byla úhrada za ubytování
a stravu stanovena podle odst. 9 čl. VII. smlouvy nebo pokud klient úhradu
za ubytování a stravu neplatil podle odst. 6 čl. VII. smlouvy,
2. nezaplacení úhrady, byl-li klient povinen platit úhradu podle čl. VII.
smlouvy.
b) jestliže klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu
vyplývají z vnitřních pravidel Domova.
c) pokud došlo ke změně poměrů klienta, zejména zdravotního stavu a poskytovatel
není dále oprávněn poskytovat sociální služby (resp. zdravotní péči), které
v důsledku takové změny klient potřebuje a požaduje.
d) pokud by chování klienta z důvodu duševní poruchy závažným způsobem
narušovalo kolektivní soužití.
e) pokud se klient bude zdržovat mimo Domov po dobu více než 180 dnů v průběhu
kalendářního roku, přičemž se do doby pobytu mimo Domov nezapočítávají dny,
kdy se jednalo o pobyt mimo Domov z důvodu pobytu ve zdravotnickém
zařízení.
(3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2
písm. a) až e) tohoto článku činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi
doručena.

X.
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 jinou osobu.

XI.
Závěrečná ustanovení
(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.
(2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
(3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli
a že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
(4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím
obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
(5) V souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších
předpisů klient uděluje poskytovateli souhlas s příp. pořizováním zvukových a
obrazových záznamů, které budou určeny k prezentování služby.
V Praze dne dd.mm.rrrr
……………………………..
(podpis klienta)

………………………………
(za poskytovatele)

