Dům klidného stáří s.r.o., Kraslická 26, 357 03 Svatava, IČ 26369427
Domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově se zvláštním režimem
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
pan/í:
<<Příjmení>> <<Jméno>>
datum narození:
<<Datum narození>>
trvalé bydliště:
<<Adresa trvalého bydliště>>
(dále jen uživatel/klient)
a
Dům klidného stáří, s.r.o.
Kraslická 26, 357 03 Svatava
IČ 26369427
(dále jen poskytovatel)
v souladu s § 50 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto smlouvu o poskytnutí
pobytové sociální služby v domově se zvláštním režimem.
I. Rozsah poskytování sociální služby:
- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Osobní cíl stanovený uživatelem při přijetí:

Tento osobní cíl bude dále specifikován, doplňován, měněn v průběhu poskytování sociální služby,
dle aktuálního stavu uživatele a zaznamenán, upravován v individuálním plánu.
II. Místo a čas poskytování sociální služby
Služba sjednaná v čl. II. této smlouvy se poskytuje v domově se zvláštním režimem provozovaném
poskytovatelem Dům klidného stáří s.r.o., Kraslická 26, 357 03 Svatava, na dobu neurčitou,
v nepřetržitém provozu, a to počínaje dnem (včetně) <<Datum nástupu>>.
III. Výše úhrady a způsob jejího placení
Uživatel, kterému jsou poskytovány sociální služby a kterému by po úhradě nákladů za ubytování a
stravu nezůstala z jeho příjmu částka ve výši 15 %, je povinen doložit poskytovateli těchto
sociálních služeb výši svého příjmu pro účely stanovení úhrady a neprodleně mu oznamovat změny
v příjmu, které mají vliv na výši úhrady. Oznámení o změně výše příjmu musí poskytovatel obdržet
nejpozději do 5 pracovních dní od této změny.
Příjmem klienta se pro účely stanovení úhrady za pobyt a stravu rozumí příjmy podle zákona o
životním a existenčním minimu, s výjimkou příspěvku na péči.
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Plná úhrada činí 380 Kč za každý den (úhrada za pobyt je stanovena v částce 210 Kč/den a za
stravu v částce 170 Kč/den).
Ubytování a strava:
Na základě důchodového výměru po odečtení částky 15 % z důchodu, dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, se uživatel zavazuje hradit měsíční poplatek za ubytování a stravu, a to takto:
28 dní
je stanovena částka pro úhradu v plné výši, tedy
10 640 Kč
29 dní
je stanovena částka pro úhradu v plné výši, tedy
11 020 Kč
30 dní
je stanovena částka pro úhradu v plné výši, tedy
11 400 Kč
31 dní
je stanovena částka pro úhradu v plné výši, tedy
11 780 Kč.
Vyúčtování:
1. Poskytovatel je na základě žádosti uživatele (případně jeho zástupce) povinen předložit písemné
vyúčtování úhrad za požadované období, a to na základě dohody, nejpozději do 20. dne
kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, v němž je vyúčtování požadováno.
2. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby do 20. dne v měsíci.
3. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhrady podle tohoto článku, a to:
3.1. platbou v hotovosti proti příjmovému dokladu, v zařízení poskytovatele nebo
3.2. poštovní poukázkou nebo
3.3. převodem na účet zařízení číslo: 0863177389, kód banky: 0800,
variabilní symbol: <<Rodné číslo>> (rodné číslo klienta), text: <<Příjmení>> (příjmení
klienta).
4. Přeplatky na úhradách za poskytované služby podle této smlouvy je poskytovatel povinen
vyúčtovat a písemné vyúčtování klientovi předat nejpozději do konce kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek
vyplatit uživateli služby nejpozději do posledního kalendářního dne následujícího měsíce, za
nějž přeplatek vznikl. Za ubytování se nevrací, za stravu se vrací poměrná část za nepřítomnost
vypočtená z částky snížené úhrady na den.
5. Veškeré účtenky, které se týkají klienta, budou klientovi průběžně předávány do vlastních rukou
nebo dle domluvy ukládány v osobní dokumentaci klienta. Pokud má klient opatrovníka, budou
předávány opatrovníkovi.
Příspěvek na péči:
Uživatel zaplatí za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na
péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Příspěvek na péči přiznaný uživateli, bude
vyplácen poskytovateli péče. Podpisem této smlouvy dává zároveň uživatel souhlas se zasíláním
příspěvku na péči na účet poskytovatele.
V případě, že bude klientovi příspěvek na péči přiznán až v průběhu jeho pobytu u poskytovatele,
náleží tento doplatek poskytovateli i zpětně, a to pouze za dobu, od kterého měsíce začala být
klientovi poskytována sociální služba v Domě klidného stáří, s.r.o.
Příspěvek na péči se vrací za dny, kdy klientovi nebyla zajištěna celodenní sociální služba v Domě
klidného stáří, spol. s r.o. – domov se zvláštním režimem, jen v případě, že péče byla zajištěna jinou
osobou (rodinou, blízkou osobou) a mimo prostory poskytovatele. Vratka příspěvku na péči se
netýká hospitalizace v nemocničním zařízení.
IV. Výpovědní důvody výpovědní lhůty
1. Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to s okamžitou platností.
2. Poskytovatel může vypovědět smlouvu z těchto důvodů:
2.1. jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti a závazky, vyplývající ze smlouvy a
domácího řádu (př. úmyslné poškozování zařízení, hrubé narušování soužití, fyzické
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napadání personálu nebo ostatních klientů) a i přes prokazatelné upozornění na porušování
pravidel v tom pokračuje,
2.2. pokud uživatel/zástupce zamlčí výši příjmu nebo jeho změnu,
2.3. pokud se zdravotní stav klienta změní a ten tím přestane splňovat cílovou skupinu
poskytovatele, která je vymezena v rozhodnutí o registraci,
2.4. pokud je uživatel/zástupce v prodlení s úhradou, ke které se touto smlouvou zavázal a to i
přes předchozí, prokazatelné upozornění. Poskytovatel přistoupí na dohodu o splátkách
dluhu a i tuto dohodu uživatel/zástupce neplní.
3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v oblasti 2 tohoto
článku činí 1 měsíc a počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi uživateli služby.
V. Společná a závěrečná ujednání
1. Uživatel služby je povinen dodržovat Domácí řád (v jeho aktuální podobě v době podpisu
smlouvy), se kterým byl seznámen před podpisem této smlouvy a který je kdykoliv k dispozici
na vyžádání u personálu nebo také volně dostupný na viditelném místě ve společných prostorech
domova.
2. Klient byl před podpisem smlouvy seznámen:
2.1. s prostředím domova,
2.2. se signalizačním zařízením,
2.3. s právy uživatelů sociálních služeb, včetně práva na podávání stížností a to jakoukoliv
osobou, a o způsobu jejich podání a vyřizování,
2.4. s označením osobních věcí, včetně osobního prádla jménem klienta,
2.5. s možností uložení osobních dokladů – občasného průkazu, průkazu pojištěnce, řidičského
průkazu, cestovního pasu v domově na sesterně, v uzamčené skříni. V případě potřeby
budou klientovi kdykoliv vydány,
2.6. s možností uložení cenností do úschovy poskytovatele.
3. Uživatel byl seznámen s kamerovým systémem domova, který je umístěn ve veřejných
prostorách domova – na chodbách a ve společenské místnosti.
4. Uživatel souhlasí s:
4.1. uložením osobních dokladů – občanského průkazu, průkazu pojištěnce v domově na
sesterně, v uzamykatelné skříni, a to z důvodu ochrany před ztrátou, znehodnocením
4.2. pořizováním fotografií po celou dobu jeho pobytu u poskytovatele a uveřejňováním na
internetových stránkách domova, facebooku, nástěnkách v domově. Poskytovatel se
zavazuje, že nebudou pořizovány fotografie, které by snižovaly důstojnost klienta,
4.2.1. před případným zveřejněním fotografie bude klientem udělen konkrétní souhlas s
uveřejněním k té dané, zveřejňované fotografii, který bude uložen na místě k tomu
určeném (založen u dané fotografie).
4.3. v případě potřeby s pomocí při vyřizování úředních záležitostí pracovníky domova,
4.4. se založením hotovostního - depozitního účtu, kam budou ukládány finanční prostředky
klienta (jedná se např. o důchod, svěřené finance dle uvážení, zákonnou částku z příjmu
klienta, tedy 15 %, případně další finance, které si bude klient chtít u poskytovatele
uschovat/uložit). Tyto finance bude moci uživatel dle potřeby čerpat, požádat pracovníka
domova o zajištění nákupu dle svých potřeb, požadavků (pochutiny, noviny, aj.),
4.5. v případě potřeby se zajištěním dosílky dávek důchodového pojištění na aktuální adresu,
s případnou změnou výplaty příjmu klienta
4.6. úhradou za pobyt a stravu u poskytovatele v daném měsíci,
4.7. úhradou za léky (doplatky) z depozitního účtu klienta,
4.8. pravidelnými kontrolami, včetně nočních kontrol pracovníky v přímé péči a zdravotního
personálu.
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Dům klidného stáří, spol. s r.o., Domov se zvláštním režimem zpracovává osobní údaje
v souladu s právními předpisy, a to zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a od 25.
5. 2018 s Nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
Klientům je veškerá korespondence od poskytovatele předávána osobně, resp. opatrovníkovi.
Klient bere na vědomí možnost uložit si své cenné věci a finanční hotovost do úschovy
k poskytovateli. Za cennosti, finanční hotovost, které má klient u sebe, si ručí sám a nese si za ně
plnou odpovědnost.
Účastníci svým podpisem stvrzují tuto smlouvu a prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem
přečetli, byla uzavřena po vzájemném projednání, jejímu obsahu porozuměli, souhlasí s ní.
Smlouva byla sepsána podrobně a pravdivě, na základě svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom
vyhotovení po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Každé vyhotovení má právní
sílu originálu.
Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Změny této smlouvy je možné činit jen prostřednictvím písemně uzavřených dodatků, se
souhlasem obou stran.

Tato smlouva je sjednána na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne <<Datum nástupu>>.

Ve Svatavě dne <<Datum nástupu>>

Ve Svatavě dne <<Datum nástupu>>

………………………………………………
podpis uživatele – paní <<Příjmení>><<Jméno>>

..........………………………………………
za poskytovatele v plné moci
sociální pracovnice ………………………
podpis + razítko

………………………………………………
svědek projednání a podpisu smlouvy
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