Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově Velké
Březno, příspěvková organizace
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
1)
Domov Velké Březno, příspěvková organizace
(dále jen poskytovatel)
a
2)

Paní:
Narozen:
Bydliště:
v textu této Smlouvy dále jen „uživatel“

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění tuto

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově se
zvláštním režimem podle §50 citovaného zákona
v textu této Smlouvy dále jen „Smlouva“
I.
Rozsah poskytování sociální služby
(1) Předmětem Smlouvy je poskytování pobytové sociální služby „domov se
zvláštním režimem“ v souladu s § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
v platném znění, v Domově Velké Březno, příspěvková organizace, Klášterní 2, 403
23 Velké Březno.
(2) Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli v domově se zvláštním režimem
a) ubytování,
b) stravování,
c) úkony péče (v rozsahu dle §50 odst. 2 písm. c) až h)):
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
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• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• aktivizační činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí

II.
Ubytování
(1) Uživateli sociální služby je poskytnuto lůžko na pokoji.
(2) Pokoj je vybaven vhodným nábytkem. Po dohodě s poskytovatelem si může
uživatel pokoj vybavit také vlastním nábytkem, podrobněji viz Domácí řád.
(3) Mimo pokoj může uživatel způsobem obvyklým užívat společně s ostatními
uživateli Domova další místnosti, prostory a zařízení.
(4) Platba za ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu a odběr elektrického
proudu.
(5) 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.
(6) Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené k ubytování a k užívání řádně;
v prostorách nesmí uživatel bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny.
Uživatel zodpovídá za škodu způsobenou na majetku poskytovatele dle příslušných
ustanovení Nového občanského zákoníku, podrobněji viz Domácí řád v aktuálním
znění.
(7) Uživatel je povinen umožnit poskytovateli kontroly pokoje a svých úložných
prostor z důvodu zajištění požární bezpečnosti celého zařízení a základních
hygienických a epidemiologických zásad.
(8) Uživatel má právo požádat o přestěhování na jiný pokoj, pokud to kapacitní a
provozní podmínky umožňují, může poskytovatel žádosti vyhovět. V odůvodněných
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případech (např. zhoršení zdravotního stavu apod.), a po předchozím projednání
s uživatelem má poskytovatel právo přestěhovat uživatele na jiný pokoj v rámci
zařízení.

III.
Stravování
(1) Uživateli je poskytnuto stravování 5x denně včetně zajištění pitného režimu.
(2) Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle
vnitřních pravidel Domova.
(3) V případě potřeby poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního
režimu uživatele, podrobněji viz Domácí řád v aktuálním znění.

IV.
Péče
(1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat uživateli sociální služby
základní činnosti uvedené v článku I. Smlouvy.
(2) Základní činnosti jsou uživateli poskytovány dle výše přiznaného příspěvku na
péči uživatele (§ 73 odst. 4 zák. č. 108/2006 Sb).

V.
Fakultativní činnosti
(1) Fakultativními službami jsou činnosti, které může poskytovatel poskytnout
uživateli nad rámec základních činností uvedených v článku I., II. a III. Smlouvy.

Strana 3 (celkem 8)

(2) Fakultativní služby budou uživateli poskytnuty za přímou platbu dle aktuálního
Sazebníku těchto činností.
VI.
Místo a čas poskytování sociální služby
(1) Služba sjednaná v článku I. Smlouvy se poskytuje v Domově Velké Březno,
příspěvkové organizace se sídlem na adrese Klášterní 2, 403 23 Velké Březno
(2) Služba sjednaná v článku I. Smlouvy se poskytuje po celý rok dle časového
harmonogramu poskytovatele a individuálního plánu uživatele po dobu platnosti
Smlouvy.
VII.
Výše úhrady a způsob jejího placení
(1) Uživatel je povinen zaplatit úhradu za ubytování dle platného ceníku. Uživatel je
povinen zaplatit úhradu za stravu dle platného ceníku.
(2) Uživatel 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, a to i zpětně v případě jeho zvýšení, resp. přiznání.
(3) Úhrada se platí v daném měsíci, a to do posledního dne v kalendářním měsíci, za
který má být zaplacena. Doporučené datum úhrady je 15. v daném kalendářním
měsíci.
(4) Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu jedním z následujících způsobů:
a) hromadnou výplatnicí důchodů z České správy sociálního zabezpečení,
b) převodem na účet Poskytovatele č.3783590257/0100, s uvedením variabilního

symbolu. Úhrada musí být připsána na účet Poskytovatele nejpozději do
posledního dne v daném kalendářním měsíci,
c) v hotovosti v pokladně Poskytovatele
(5) V závislosti na navýšení přímých a nepřímých provozních výdajů spojených
s ubytováním a stravováním může poskytovatel zvýšit výši úhrad za poskytování
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ubytování a za stravu. Takto stanovená úhrada musí být v souladu s prováděcí
vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. Změny výše úhrad mohou nastat i
změnou právních předpisů. Uživatel je povinen hradit Poskytovateli zvýšenou úhradu
ode dne účinnosti změny výše těchto úhrad. Poskytovatel je povinen seznámit
uživatele se změnou přede dnem nabytí účinnosti změny výše úhrad.
(6) Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto
článku za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15% jejího měsíčního
příjmu, částky úhrady se sníží.
(7) Úhrada za ubytování se při nepřítomnosti uživatele v zařízení nevrací.
(8) Úhrada za stravu se při nepřítomnosti uživatele vrací pouze v hodnotě potravin,
v souladu s vnitřními pravidly.

VIII.
Ujednání o dodržování Domácího řádu stanovený Poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb
Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Domácím řádem Domova Velké Březno,
příspěvková organizace, v němž se poskytuje sociální služba domov se zvláštním
režimem podle této Smlouvy. Uživatel prohlašuje, že Domácí řád mu byl předán v
písemné podobě (přílohou této Smlouvy), že tento Domácí řád přečetl a že mu plně
porozuměl. Uživatel se zavazuje a je povinen tento Domácí řád dodržovat.

IX.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
(1) Uživatel může Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta
pro výpověď uživatelem činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď uživatelem podána,
nedohodnou – li se smluvní strany jinak.
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(2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze písemně a pouze z těchto důvodů:
a) jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé
porušení Smlouvy se považuje zejména:
- zamlčení výše příjmu nebo jeho změn a následné neuhrazení dlužné částky,
- neplacení úhrady dle článku VII. Smlouvy.
b) jestliže uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu
vyplývají z vnitřních pravidel Domova, za podmínky předchozího písemného
upozornění na porušování pravidel vč. uvedení následků dalšího takového porušení
(výpověď); opakovaným porušením vnitřních předpisů poskytovatele se rozumí,
pokud byl uživatel na porušení vnitřních předpisů písemně upozorněn v průběhu třech
měsíců předcházejících tomuto porušení vč. výstrahy před možností ukončení
smluvního vztahu výpovědí ze strany poskytovatele
c) pokud došlo ke změně poměrů uživatele, zejména zdravotního stavu a poskytovatel
není oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny uživatel
potřebuje a požaduje
(3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v odst.
2 písm. a) až c) tohoto článku činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď uživateli
doručena.

X.
Doba platnosti smlouvy
(1) Doba platnosti a účinnosti Smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu
oběma smluvními stranami na dobu neurčitou. Uživatel nemůže práva z této Smlouvy
postoupit na jiného.
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(2) Datum nástupu uživatele do Domova Velké Březno, příspěvková organizace bylo
sjednáno na

XI.
Závěrečná ustanovení
(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení. Nedílnou součástí Smlouvy je aktuální Domácí řád a
Sazebník fakultativních služeb.
(2) Smlouva, Domácí řád a Sazebník fakultativních služeb mohou být měněny nebo
zrušeny pouze písemně. Poskytovatel je povinen uživatele se změnami seznámit
přede dnem účinnosti těchto změn. Změna Smlouvy lze provést na základě písemného
dodatku oběma smluvními stranami.
(3) Domov Velké Březno, příspěvková organizace, jakožto správce osobních údajů,
tímto informuje uživatele výše jmenovaného, že jeho osobní údaje, jsou tímto
zpracovávány pro potřeby spojené se zákonnými povinnostmi Poskytovatele
sociálních služeb.
(4) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli
a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
(5) Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím
obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Seznam příloh:
1. Domácí řád
2. Sazebník fakultativních služeb
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Ve Velkém Březně dne

Domov Velké Březno,
Příspěvková organizace

…………………………….
(podpis uživatele)

…………………………..
(podpis poskytovatele)
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