Vzor smlouvy je určený pro žadatele
zbavené/omezené ve způsobilosti k právním úkonům
Domov pro seniory Pyšely
Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely
zřizovatel Hlavní město Praha
Příloha 1b

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Pyšely
Č. smlouvy:
Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i
1. Domov pro seniory Pyšely
Zřizovatel Hlavní město Praha
Náměstí T.G. Masaryka č. 1
251 67 Pyšely
Zastoupený ředitelkou domova pro seniory: PhDr. Jitkou Plíškovou,
V textu této smlouvy dále jen „poskytovatel“
a
2. Pan/í

nar.

Bydliště
V textu této smlouvy dále jen „klient“
Zast. opatrovníkem:
č.j. Rozsudku
č.j. Usnesení

adresa:
ze dne:
ze dne:

tel.:

V souladu se zákonem č. 108/2008 Sb., o sociálních službách, tuto:

Smlouvu o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory
Podle § 49 cit. zák.
I.
Rozsah poskytování sociální služby
(1)

(2)

Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi v domově pro seniory
a) ubytování,
b) stravování,
c) úkony péče.
Klientovi mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti, viz. „Stanovení
úhrady za fakultativní služby – příloha č.4 ke Smlouvě o poskytování sociální služby “.
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II.
Ubytování
(1) Zařízení má charakterizovány typy pokojů pro poskytování služby.
Klientovi se na základě výše uvedeného poskytuje ubytování:
Patro:
I, II
Typ pokoje:
A(dvoulůžkový), B (třílůžkový), C (vícelůžkový)
Číslo pokoje:
(2)

a) Pokoj je vybaven zařízením dle inventurního seznamu, který je klientovi
k dispozici na pokoji. Po dohodě s poskytovatelem si může klient pokoj vybavit také
vlastními doplňky (drobné předměty – lampička, polička, obrázek). Klient nebude bez
svolení poskytovatele měnit charakter pokoje.
Pokoj je průchozí, přes tento pokoj je umožněn průchod klientům ze zadního pokoje.
V případě úmyslného poškození jakýchkoliv předmětů bude náhrada stanovena dle
zůstatkové hodnoty poškozeného majetku.

(2)
b) Pokoj je vybaven zařízením dle inventurního seznamu, který je klientovi
k dispozici na pokoji. Po dohodě s poskytovatelem si může klient pokoj vybavit také
vlastními doplňky (drobné předměty – lampička, polička, obrázek). Klient nebude bez
svolení poskytovatele měnit charakter pokoje.
Klientovi je do pokoje umožněn přístup přes průchozí pokoj.
V případě úmyslného poškození jakýchkoliv předmětů bude náhrada stanovena dle
zůstatkové hodnoty poškozeného majetku.
(2)
c) Pokoj je vybaven zařízením dle inventurního seznamu, který je klientovi
k dispozici na pokoji. Po dohodě s poskytovatelem si může klient pokoj vybavit také
vlastními doplňky (drobné předměty – lampička, polička, obrázek). Klient nebude bez
svolení poskytovatele měnit charakter pokoje.
V případě úmyslného poškození jakýchkoliv předmětů bude náhrada stanovena dle
zůstatkové hodnoty poškozeného majetku.
(3)

Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může klient způsobem
obvyklým užívat společně s ostatními klienty v domově také:
a) jídelnu,
b) společenskou místnost,
c) kavárnu,
d) zámeckou zahradu
e) balkon
f) koupelnu
g) WC, umývárnu
h) TV
i) lednice ve společných prostorech
j) prostory pro ergoterapii a rehabilitaci

(4)

Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, odběr elektrického
proudu dle standardního vybavení pokoje dle bodu II/2, úklid, praní, drobné opravy
ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení.
U vlastních elektrických spotřebičů si revize bude klient hradit sám.
Organizace zajistí revizního technika.
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(5)

Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu
způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv klienta
spojených s užíváním těchto prostor.

(6) Klient je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání řádně;
v prostorách nesmí klient bez souhlasu poskytovatele provádět žádné zásadní změny.
(7) Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech a po předchozím projednání
s klientem přestěhovat klienta na jiný pokoj v rámci zařízení (např. rekonstrukce, provozní
havárie, změna zdravotního stavu apod.).
(8) Klient má právo požádat o přestěhování na jiný pokoj dle provozních možnosti
poskytovatele.

III.
Stravování
(1)

Poskytovatel poskytuje klientovi celodenní stravování v rozsahu třech hlavních jídel
v jídelně poskytovatele, popř. dle zdravotního stavu na pokoji klienta.

(2)

Informace o stravování jsou dopředu zveřejněny na jídelních lístcích umístěných na
nástěnkách na jednotlivých patrech.

(3)

Poskytovatel je schopen zajistit stravu racionální, žlučníkovou, diabetickou formou i
mletou či mixovitou.

(4)

Klientovi je na základě jeho zdravotního stavu poskytována strava: racionální (č. 3),
žlučníková (č. 4), diabetická (č. 9)

(5)

Úhrada za denní stravu a režii činí částku
78,- Kč + 42,- Kč režie, tj. 120 ,- Kč denně
81,- Kč + 42,- Kč režie, tj. 123 ,- Kč denně
82,- Kč + 42,- Kč režie, tj. 124 ,- Kč denně
Klient má možnost změny diety.

(6)

Případné změny ve stravování budou uvedeny v individuálním plánu.

IV.
Péče
(1) Příspěvěk na péči náleží poskytovateli sociální služby v plné výši, který je povinen na
základě výše přiznaného příspěvku poskytovat úkony péče.
(2)
a) Klient dává souhlas, aby v případě změny výše příspěvku na péči, domov
vyřídil náležitosti s tím související.
(2) b) Klient si na vlastní přání změny výše příspěvku na péči vyřídí sám či za
pomoci rodiny.
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V.
Fakultativní činnosti
(1) Poskytovatel nabízí klientovi fakultativní činnosti nad rámec základních činností.

VI.
Místo a čas poskytování sociální služby
(1)

Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v Domově pro seniory Pyšely,
Náměstí T. G. Masaryka č. 1, 251 67 Pyšely, jehož zřizovatelem je Hlavní město Praha.

(2)
Pobytová služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje celoročně.

VII.
Výše úhrady a způsob jejího placení
(1) Klient je povinen zaplatit:
úhradu za ubytování v částce:
137,- Kč, 157,- Kč, 177,- Kč denně
a úhradu za stravu v částce:
120,- Kč, 123,- Kč, 124,- Kč denně
a za provedené úkony péče.
Úhrada je splatná do patnáctého dne kalendářního měsíce, za který náleží, na číslo účtu
domova 2001510001/6000.
Klient může úhradu hradit přes hromadný výplatní seznam nebo bezhotovostním převodem
z bankovního účtu na výše uvedený účet zařízení, popř. v hotovosti v pokladně zařízení.
Úhrada za kalendářní měsíc se stanoví tak, že denní úhrada se násobí dle počtu dní
v kalendářním měsíci.
U nově nastupujících klientů se úhrada za ubytování a stravu a alikvotní část příspěvku na
péči (je-li přiznán) stanoví ode dne nástupu do konce kalendářního měsíce. Výše úhrady bude
uhrazena složena v hotovosti v pokladně zařízení nebo bezhotovostním převodem.
(2)

Měsíční vyúčtování bude provedeno prostřednictvím výplatní listiny, kde je platba pro
každého klienta individuálně.

(3)

Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc íc
nezůstala částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, částky úhrady za ubytování
a stravu se rovnoměrně sníží pokud klient požádá o slevu a předloží výši svého příjmu.
Každý klient obdrží individuální rozpis výše platby.

(4)

Poskytovatel je povinen předložit klientovi vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc
v rámci vyúčtování měsíčních úhrad na výplatním lístku a to nejpozději do patnáctého
pracovního dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž
poskytovatel vyúčtování předkládá. Měsíční vyúčtování bude provedeno prostřednictvím
hromadné výplatní listiny.

(5)

Poskytovatel je povinen přeplatek (za stravu) vyplatit klientovi v hotovosti nebo
na účet společně s vyúčtováním měsíčních úhrad.
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(6)

Úhrada za ubytování se při nepřítomnosti klienta v zařízení nevrací.

Úhrada za stravu se při nepřítomnosti klienta za každý celý den (tj. od 0.00 hodin
do 24.00 hodin) vrací pouze v hodnotě potravin (dle konkrétní diety) po odečtení
režijních
nákladů.
Klient je povinen ohlásit svůj pobyt mimo zařízení službu konajícímu
pracovníkovi na úseku sociálních služeb minimálně 3 pracovní dny předem.
Vratka za předem odhlášenou stravu v hodnotě potravin bude vrácena bez režijních
nákladů
při
vyúčtování
za
uplynulý
kalendářní
měsíc.
Za
předem
neoznámený
pobyt
klienta
se
vratka
nevrací.
Vratky jsou vypláceny v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci,
kterého se vratky týkají, v době vyplácení zůstatku z důchodů, tj. každého 15. dne v měsíci
(příp. pokud tento den připadne na sobotu, je výplatním dnem pátek, pokud tento den
připadne na neděli, je výplatním dnem pondělí). Vratky jsou vypláceny vždy v hotovosti.
Pobyt mimo Domov pro seniory Pyšely z důvodu ošetření nebo umístění
ve zdravotnickém zařízení se považuje vždy za předem oznámený pobyt.

(7)

(8) a)
Klient žádá, aby mu léky předepsané ošetřujícím lékařem zajišťoval
poskytovatel služby. Dále souhlasí s tím, že před měsíčním vyúčtováním z celkové částky
příjmu mu bude odečten k uhrazení doplatek za léky. Klient žádá a pověřuje
pracovníky zařízení, aby potřebné léky, zdravotnický materiál, inkontinentní pomůcky,
které jsou určeny na základě předpisu pro vlastní potřebu, byly zajišťovány
prostřednictvím poskytovatele.
(8)
b) Klient si na vlastní přání zajistí léky předepsané ošetřujícím lékařem sám či
za pomoci rodiny.
(9)

a) Klient žádá poskytovatele o zprostředkování změny trvalého bydliště na
adresu domova pro seniory a bere na vědomí přílušné právní a jiné poplatky s tím
spojené.

(9)

b) Klient si nepřeje být přihlášen k trvalému pobytu v domově pro seniory.

(10) Příspěvek na péči se vrací v plné výši, tj. 100% za každý celý den (tj. od 0.00 do
24.00 hodin) za dny pobytu hospitalizace, které nepřesahují celý kalendářní měsíc. Trváli hospitalizace celý kalendářní měsíc, příspěvek na péči se nevyplácí. Příspěvek na péči
se vyplácí ve výši 75% za každý celý den pobytu mimo zařízení, což se netýká
hospitalizace.
(11) Zamlčel-li klient skutečnou výši svého příjmu, je povinen doplatit úhradu do částky
stanovené podle skutečné výše jeho příjmu, zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč a úhradu skutečných nákladů za vymáhání pohledávky.

(12)
Poskytovatel může jednostranně zvýšit cenu za ubytování a stravu, a to v případě
navýšení ceny pouze do výše 15 %, a to v závislosti na navýšení přímých a nepřímých
provozních výdajů spojených s ubytováním a stravováním. Stanovená cena musí být v souladu
s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.
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(13) V případě ukončení pobytu klienta bude provedena celková úhrada ke dni ukončení
pobytu. Klient se zavazuje, že vyrovná své závazky v případě ukončení pobytu, tj. bude
provedena úhrada ke dni ukončení pobytu.

VIII.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb
Klient prohlašuje, že byl seznámen s písemným souborem informací o poskytované sociální
službě v zařízení, v němž se poskytuje sociální služba podle této Smlouvy. Klient prohlašuje,
že s výše uvedeným písemným souborem informací byl seznámen v písemné a srozumitelné
podobě, že tento písemný soubor informací přečetl a že mu plně porozuměl. Klient se
zavazuje a je povinen pravidla z tohoto písemného souboru informací dodržovat. Klient byl
seznámen s dalšími informačními dokumenty viz „Potvrzení o převzetí informačních
dokumentů a klíčů od skříně“.

IX.
Osobní cíle klienta
(1)

Poskytovatel se zavazuje při poskytování výše uvedených služeb vycházet z osobních
cílů klienta a přizpůsobit podle nich a svých možností způsob a rozsah služeb.

(2)

Klient si při nástupu do domova stanoví své prvotní osobní cíle, na kterých dále
spolupracuje s určeným klíčovým pracovníkem. Klíčový pracovník je klientovi
nápomocen při stanovení dalších osobních cílů, při jejich realizaci a vyhodnocení.

(3)

Prvotní osobní cíle klienta jsou zaznamenány v Dojednání o způsobu poskytování
sociální služby, které tvoří samostatnou přílohu této smlouvy.

(4)

Rozsah a způsob poskytování sociální služby je uveden v individuálním plánu.

X.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
(1)

Klient může Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro
výpověď klientem činí 30 dní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

(2)

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze písemně a pouze při hrubém porušení
povinností klienta vyplývající ze Smlouvy:
a) zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud byla úhrada za ubytování a stravu
snížena podle odst. 1, čl. VII
b) nezaplacení úhrady, byl-li klient povinen platit úhradu podle čl . VII.
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c) klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají
z pravidel domova
d) pokud vznikne situace, kdy v našem zařízení zdravotní stav klienta vylučuje
poskytnutí sociální služby, pak zařízení postupuje podle prováděcího právního
předpisu Vyhl. 505/2006 Sb. v platném znění
e) v případě opakovaného porušování vnitřních předpisů poskytovatele klientem 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
f) pokud se klient bude zdržovat mimo zařízení poskytovatele ve smyslu čl. VI této
smlouvy po dobu více jak 120 kalendářních dnů v průběhu jednoho roku,
přičemž se do celkové doby pobytu mimo zařízení poskytovatele nezapočítávají
dny, kdy se jednalo o pobyt mimo zařízení z důvodu pobytu ve zdravotnickém
zařízení.
g) Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2
písm. a) až f) tohoto článku činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi
doručena.

XI.
Doba platnosti smlouvy
(1)

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

(2)

a) 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.

(2)
b) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu
oběma smluvními stranami na dobu neurčitou se zkušební dobou na půl roku. Klient
nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jinou osobu.

XII.
Závěrečná ustanovení
(1)

(2)

Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.
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.
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(5)

Opatrovník svým podpisem stvrzuje, že souhlasí ve smyslu § 5, odst. 2 zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, se zpracováním svých osobních
a jinak citlivých údajů, kterými jsou jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště a
další skutečnosti uvedené v žádosti o pobytovou službu a které jsou nezbytně nutné pro
vedení příslušné dokumentace (zdravotní a sociální, individuální plán), a to po dobu
pobytu v zařízení a po dobu nezbytně nutnou po skončení pobytu. Poskytovatel se
zavazuje, že s poskytnutými údaji bude nakládáno dle ust. zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.

V Pyšelích dne
…………….…………………
Opatrovník

…………..………………………………
Za poskytovatele

……………………………….
Klient

PhDr. Jitka Plíšková, ředitelka DS Pyšely
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