Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově se zvláštním
režimem, v Domově sv. Aloise, Hradišťská 30, Plzeň, 326 00
podle § 50 zákona č.108/2006 Sb. v platném znění
(v textu této smlouvy dále jen „smlouva“)
Městská charita Plzeň, IČO: 45334692, se sídlem Francouzská tř. 40a, Plzeň, 326 00,
zastoupená Mgr. Lenkou Dejmkovou, v textu této smlouvy dále jen „poskytovatel“,
a
pan(paní) <<Klient>>, nar. <<Datum narození>>,
bydliště: <<Adresa trvalého bydliště>>,
v textu této smlouvy dále jen „uživatel“,
zastoupený: pan(paní) ____________________________, nar._______________,
bydliště:________________________________________________________,
na základě podepsané plné moci nebo generální plné moci nebo usnesení ze
dne__________
závazně prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto
Smlouvu

I.
Rozsah poskytování sociální služby
(1) Poskytovatel se zavazuje uživateli v domově se zvláštním režimem zajistit sociální služby
v tomto rozsahu (níže je uveden maximální možný rozsah služeb, které poskytovatel poskytuje,
a je na individuální potřebě klienta, kterou z nabízených služeb využije – zvýrazněno):
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
(2) Uživateli mohou být poskytovány další fakultativní činnosti.
(3) Poskytovatel zajišťuje nepřetržitou zdravotní péči (všeobecné sestry v sociálních
službách).
(4) Sociální pracovník společně s uživatelem zpracuje a sestaví individuální plán péče v den
příchodu do zařízení, na základě kterého bude dohodnut individuální rozsah odebírané sociální
služby.

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

II.
Poskytnutí ubytování
Uživateli se poskytuje ubytování v ….lůžkovém pokoji číslo <<Pokoj>>.
Pokoj je vybaven základním zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň, židle, stůl, stropní
světlo, sociální zařízení. Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může
uživatel způsobem obvyklým užívat společně s ostatními uživateli v domově také:
a) společenskou místnost s jídelnou,
b) klubovnu v suterénu,
c) kapli,
d) posezení v zahradě domova.
Ubytování zahrnuje také vytápění, teplou a studenou vodu, elektřinu, úklid, praní,
a
žehlení.
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.
Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání řádně;
v prostorách nesmí uživatel bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele provádět
žádné změny. Uživatel je povinen poskytnout součinnost poskytovateli při jeho povinnosti
udržování prostor ve stavu způsobilém k řádnému užívání.

III.
Poskytnutí stravy
(1) Poskytovatel je povinen uživateli zajistit celodenní stravu odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu tří hl jídel, přesnídávky a
svačiny.
(2) Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle vnitřních
pravidel domova se zvláštním režimem.
(3) Seznam diet, které je poskytovatel schopen zajistit, je uveden ve vnitřních pravidlech
domova se zvláštním režimem.
IV.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Poskytovatel na základě zpracovaného individuálního plánu poskytne uživateli tyto základní
činnosti , vytipované na základě zjištěných potřeb a schopností klienta (níže je uveden
maximální možný rozsah služeb, které poskytovatel poskytuje, a je na individuální potřebě
klienta, kterou z nabízených služeb využije – zvýrazněno).
a) pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
b) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
c) pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
d) pomoc při podávání jídla a pití,
e) pomoc při prostorové orientaci.

V.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Poskytovatel na základě zpracovaného individuálního plánu poskytne uživateli, který je
příjemcem příspěvku na péči, tyto základní činnosti (pokud jsou v idnividuálním plánu
vytipovány jako potřebné - zvýrazněno):
a) pomoc při úkonech osobní hygieny,
b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
c) pomoc při použití WC.
VI.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Poskytovatel na základě zpracovaného individuálního plánu poskytne uživateli:
(1) podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
(2) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podporu při
dalších aktivitách podporujících sociální začlenění osob,
(3) výlety organizované poskytovatelem.

VII.
Sociálně terapeutické činnosti
Poskytovatel na základě zpracovaného individuálního plánu poskytne uživateli
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních
a
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

VIII.
Aktivizační činnosti
Poskytovatel na základě zpracovaného individuálního plánu poskytne uživateli:
(1) volnočasové a zájmové aktivity,
(2) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
(3) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
a dovedností.

IX.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Poskytovatel je povinen zajistit uživateli pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv
a oprávněných zájmů.

X.
Místo a čas poskytování sociální služby
(1) Služby uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy se se poskytují v Domově sv. Aloise
provozovaném poskytovatelem v Plzni, Hradišťské ul. 30, poskytují se 24 hodin denně, a
to každý den po dobu platnosti smlouvy.

XI.
Výše úhrady a způsob jejího placení
(1) Uživatel je povinen zaplatit poskytovateli úhradu za ubytování v částce 250 Kč denně a
úhradu za stravu v částce 205 Kč denně, což při 28 dnech v daném měsíci činí 12 740 Kč,
29 dnech 13 195 Kč, 30 dnech 13650 Kč, 31 dnech 14 105 Kč. Výše úhrady je popsána
v Příloze.
(2) Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku
za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši 15 % jeho měsíčního příjmu, částka úhrady
se sníží podle § 73, odst. 3 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.
Pokud uživatel nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů,
poskytovatel může ohledně úhrady případných nedoplatků za poskytnuté služby uzavřít
dohodu na úhradě nákladů s osobou Uživateli blízkou, popřípadě s jinou fyzickou osobou
nebo s právnickou osobou, v souladu s ustanovením § 71 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění.
(3) Uživatel, kterému jsou poskytovány sociální služby v Domově sv. Aloise (Hradišťská 30,
Plzeň) a kterému se dle odst. 2, čl. XI. této smlouvy úhrada snížila, je povinen doložit
poskytovateli těchto sociálních služeb výši svého příjmu pro účely stanovení úhrady a
neprodleně mu oznamovat změny příjmu, které mají vliv na výši úhrady podle § 73 odst. 3
Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.
(4) Za příjmy se dle této smlouvy považují veškeré příjmy uvedené v § 7 Zákona 110/2006
Sb. o životním a existenčním minimu v platném znění.
(5) Uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče za každý kalendářní měsíc částku ve výši
přiznaného
příspěvku
na
péči
podle
zákona
č.108/2006
Sb.
o sociálních službách (tato úhrada jde přímo na účet Domova).
(6) Pobyt mimo domov se zvláštním režimem uživatel hlásí nejpozději tři dny předem
(prostřednictvím formuláře). Za pobyt mimo domov lze vracet přeplatky pouze za
neodebranou stravu ve výši, která je stanovena na suroviny, a sice
50 % z celkové částky. Pokud je uživatel mimo domov pouze část dne, přeplatky nelze
vracet.
(7) V době dlouhodobé nepřítomnosti uživatele nebude jeho pokoj obsazován.
(8) Činnosti uvedené v čl. VI. - IX. této smlouvy jsou hrazeny částečně uživatelem v rámci
příspěvku na péči (dále jen „PnP“) a dále za přispění veřejných zdrojů (dotace) a
soukromých zdrojů (sponzoři, dárci) až do výše skutečných nákladů.
(9) Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování, které obsahuje tyto položky:
a) název dokladu s označením měsíce, za který je doklad vydáván,
b) označení klienta jménem,
c) platba,
d) úhrada za pobyt,
e) úhrada za stravu,
f) úhrada osoby blízké,
g) přeplatek/nedoplatek z předchozího měsíce,
h) doplatky za léky,
i) příspěvek na péči.
(10) Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby, a to do
25. dne každého následujícího kalendářního měsíce, a to za měsíc, ke kterému se úhrada
vztahuje.
(11) Uživatel platí stanovenou částku v hotovosti nebo převodem na bakovní účet
poskytovatele (239563892/0300).
(12) Uživatel je povinen informovat příslušného plátce PnP o tom, že je umístěn

v domově se zvláštním režimem a převést výplatu PnP na účet poskytovatele.
(13) Zamlčel-li uživatel skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle
odst. 3 tohoto článku, je povinen doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše
jeho příjmu, a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy poskytovatele.

XII.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb
Uživatel závazně prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly domova se zvláštním
režimem (Domácí řád, Informace klientům, Požárně – bezpečnostní předpisy), v němž se
poskytuje sociální služba podle této smlouvy. Uživatel závazně prohlašuje, že vnitřní pravidla
přečetl a že jim plně porozuměl. Uživatel se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat.
XIII.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty vztahující se ke smlouvě
(1) Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůtu lze stanovit
dohodou, jinak tato lhůta činí 60 dní a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po
dni doručení výpovědi poskytovateli.
(2) Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy zejména tím,
že:
aa) zamlčí výše příjmu nebo jeho změn, pokud byla úhrada za ubytování
a stravu stanovena podle odst. 2 čl. XI. smlouvy,
ab) pokud uživatel úhradu za ubytování a stravu neplatí řádně a včas podle odst.
1 čl. XI. smlouvy,
ac) uživatel nezaplatí úhradu, byl-li ji povinen uhradit podle odstavce 8 čl. XI.
smlouvy;
b) jestliže uživatel i po druhém písemném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které
mu vyplývají z vnitřních pravidel domova se zvláštním režimem (porušení Domácího
řádu);
c) jestliže zdravotní stav uživatele je na základě posouzení ošetřujícího lékaře
kontraindikací pobytu v zařízení;
d) nepřijetí Dodatku o změně úhrady má za následek ukončení smluvního vztahu.
(2) Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených
v odst. 2 písm. a) až c) tohoto článku činí 15 dní a počíná běžet prvním dnem po dni
doručení výpovědi uživateli.

XIV.
Doba platnosti smlouvy
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oběma stranami. Uzavírá se na dobu
neurčitou. Uživatel bere na vědomí, že práva vyplývající z této smlouvy se vztahují výlučně k jeho
osobě a že je nemůže převést na jinou osobu.

(1)
(2)
(3)
(4)
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(6)

XV.
Závěrečná ujednání
Tato smlouva obsahuje 6 stran. Je vyhotovena ve dvou exemplářích
s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Podepsáním této smlouvy zároveň uživatel zplnomocňuje poskytovatele, v případě zhoršení
zdravotního stavu, k podání žádosti o PnP nebo k podání žádosti o jeho zvýšení.
Smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků.
Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli
a že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně
a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Poskytovatel prohlašuje, že při zpracování osobních údajů postupuje od data účinnosti v
souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se
souvisejícími právními předpisy obsaženými v právním řádu České republiky. Podrobné
informace o právech uživatele v souvislosti se zpracováním osobních údajů lze nalézt na
internetové adrese poskytovatele
https://www.mchp.cz/o-nas/dokumenty-ke-stazeni/?action=download&aId=1040,
dle dohody se zájemcem mohou být poskytnuty v listinné podobě.

V Plzni dne……………………

……………………………………...
(podpis poskytovatele)

…………...................……………………
(podpis uživatele nebo jeho zástupce)

