Smlouva o poskytnutí pobytové služby sociální péče
1) Pan (paní) ………………………………….,
nar. ………………………….,,
bydliště: ....................................................,
(v textu této smlouvy dále jen „klient“)
zastoupený(á) pouze v případě opatrovníka, zmocněnce

a
1) Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace zapsaná Krajským soudem
v Plzni oddíl Pr, vložka 654 se sídlem Plzeňská 345, 331 41 Kralovice, IČO: 497
48 190, jehož jménem jedná ředitel Ing. Josef Trčka v textu této smlouvy dále jen
„poskytovatel“ uzavírají v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách v platném znění tuto Smlouvu o poskytnutí sociální služby podle § 48
citovaného zákona – pobytová služba sociální péče v domově pro osoby se
zdravotním postižením
(v textu této smlouvy dále jen „smlouva“):
I.

Rozsah poskytování sociální služby
1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi v domově pro osoby se zdravotním
postižením
a) ubytování,
b) stravování,
c) úkony péče (viz čl. IV. této smlouvy a zpracovaný a aktualizovaný Individuální
plán a Plán péče).
2) Poskytovatel může klientovi poskytovat fakultativní činnosti nad rámec základních
činností jmenované v čl. IV. bodu 1) písmene a) až f) této smlouvy
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II.
Ubytování
1) Klientovi se poskytuje ubytování na …lůžkovém pokoji/ ………odd., číslo pokoje ...
2) Pokoj je vybaven následujícím zařízením: mechanicky polohovatelné lůžko, noční
stolek, prádelník, světlo stropní. Po dohodě s poskytovatelem si může klient pokoj
vybavit také vlastním nábytkem. Vlastní elektrické spotřebiče smí klient užívat jen po
dohodě s poskytovatelem.
3) Mimo pokoj uvedený v předchozím odstavci může klient způsobem obvyklým užívat
společně s ostatními klienty také:
a) návštěvní místnost,
b) společenskou místnost,
c) knihovnu,
d) terasu na oddělení A nebo na oddělení B a zahradu,
e) společnou koupelnu a WC,
f) tělocvičnu.
4) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, odběr elektrického proudu
podle standardního vybavení pokoje podle bodu II/2, úklid, praní, drobné opravy
ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.
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 mu vyhrazené k ubytování a užívání řádně; v
prostorách nesmí klient bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny. Při
úmyslném poškození nebo ztrátě majetku je klient povinen vzniklou škodu uhradit až
do výše skutečně účelně vynaložených nákladů stanovených poskytovatelem.
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7) Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech a po předchozím
projednání s klientem a jeho souhlasem, přestěhovat klienta na jiný pokoj v rámci
zařízení.
8) Klient má právo požádat o přestěhování na jiný pokoj. Bude mu vyhověno podle
provozních možností poskytovatele.
9) Pokud se na základě dohody a písemného dodatku změní způsob ubytování klienta
během kalendářního měsíce, hradí klient nově vypočtenou úhradu od 1. dne
kalendářního měsíce, který po změně ubytování následuje.
10)Klient při uzavření této smlouvy obdrží od poskytovatele klíče k uzamykatelným
předmětům umístěným v pokoji. O předání těchto klíčů bude mezi stranami sepsán
protokol. Smluvní strany se dále shodly na tom, že pokud klient ztratí takto předané
klíče, poskytovatel zajistí výměnu zámků, a to na náklady klienta.
III.

Stravování
1) Poskytovatel zajišťuje celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy
a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel. Stravování
probíhá na základě předem schváleného a zveřejněného jídelního lístku.
2) Klient má právo čerpat celodenní stravu, která je definována na základě dohody
v příloze č. 1 této smlouvy – Předpis úhrady.

IV.

Péče
1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen nabídnout klientovi, který je uživatelem sociální
služby, tyto úkony péče:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
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e) sociálně terapeutické činnosti,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Klient má právo čerpat nabízené úkony péče, které jsou zpracovány
v Základním plánu péče (viz příloha č. 4) a budou upřesněny a rozpracovávány
v Individuálním plánu a Plánu péče v průběhu poskytované služby.
2) Klient je povinen zaplatit úhradu za poskytnutou péči za kalendářní měsíc ve výši
přiznaného příspěvku na péči podle § 73 odst. 4 písm. a) zákona. Klient souhlasí se
zasíláním příspěvku na péči (dále jen PnP) na účet poskytovatele.
3) Jestliže je klient po celý kalendářní měsíc v péči zdravotnického zařízení, bude
postupováno v souladu s §14a zákona.
4) Pokud klient, kterému je přiznán příspěvek na péči, uzavře Smlouvu o poskytování
sociální služby v průběhu měsíce, náleží poskytovateli pouze částka ode dne příchodu,
která se vypočítá: výše PnP se vydělí počtem dní v aktuálním měsíci a vynásobí
počtem dní v zařízení.
5) Klient se zavazuje, pokud mu bude přiznán příspěvek na péči v průběhu poskytování
sociální služby v zařízení, uhradit poskytnutou péči v plné výši ode dne příchodu do
zařízení a dne přiznání příspěvku na péči, který náleží poskytovateli podle §73 odst. 4
písm. a) zákona.
V.

Fakultativní činnosti
1) Klient může využívat fakultativní činnosti za úhradu dle platného sazebník, které
budou vyúčtovány následující kalendářní měsíc.
VI.

Místo a čas poskytování sociální služby
1) Služba sjednaná v čl. I. smlouvy se poskytuje v domově pro osoby se zdravotním
postižením provozovaném poskytovatelem v Kralovicích, ul. Plzeňská, č. p. 345.
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2) Služba sjednaná v čl. I. smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po dobu
účinnosti smlouvy.
VII.

Výše úhrady a způsob jejího placení
1) Klient platí úhradu
a) za stravu v částce …………. Kč denně,
b) za ubytování v částce ………. Kč denně,
c) za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na
péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.
2) Úhrada za kalendářní měsíc se stanoví tak, že se denní úhrada násobí počtem
kalendářních dní v příslušném měsíci.
3) Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc
nezůstala částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, částky úhrady se na jeho
žádost sníží. (viz. Příloha č. 1 smlouvy)
4) Klient se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré poskytované služby. Úhrada se
platí zálohově, a to do posledního dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplacena.
5) Klient se zavazuje a je povinen platit úhradu podle tohoto článku převodem na účet
poskytovatele č. 14232371/0100, vedený u Komerční banky. Úhrada musí být připsána
na účet poskytovatele do 14. dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplacena.
(nebo hotově do pokladny DSP Kralovice, převodem z účtu nebo inkasním způsobem).
6) Klient je povinen doložit poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu § 7 zákona
č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu v platném znění. Výši příjmu je
klient povinen doložit při uzavírání Smlouvy a dále při každé změně příjmu, a to
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení v případě, kdy klient má sníženou
úhradu podle odstavce 3) tohoto článku, a o snížení úhrady požádal.
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7) Přeplatky na úhradách za služby poskytované poskytovatelem podle této smlouvy je
poskytovatel povinen vyúčtovat klientovi nejpozději do 5. pracovního dne v
kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, za něž přeplatek vznikl.
Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit klientovi v hotovosti na depozitní účet.
8) Zamlčel-li klient skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle odstavce 6) tohoto
článku, poskytovatel může stanovit pokutu až do výše 2 000,- Kč. Zaplacením smluvní
pokuty není klient zproštěn povinnosti zaplatit za ubytování a stravu částku stanovenou
podle skutečné výše jejího příjmu v měsíci.
9) Při předem ohlášeném pobytu mimo zařízení a při hospitalizaci ve zdravotnickém
zařízení vrátí se klientovi částka ve výši nákladů na suroviny a vratná část příspěvku na
péči dle vypočítané denní částky. V případě hospitalizace delší než jeden kalendářní
měsíc se postupuje podle ustanovení § 14 odst. 1, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění. Dále se smluvní strany dohodly, že v případě dlouhodobého
pobytu mimo zařízení nebude vrácena úhrada za ubytování, protože klient si nepřeje,
aby bylo místo (pokoj) jinak využíváno.
10) Poskytovatel může jednostranně zvýšit cenu za ubytování a stravu, a to v případě
navýšení ceny. Navýšení lze provést do výše 15% k 1. lednu každého roku, 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.
VIII.

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb

1) Klient prohlašuje, že byl seznámen s domácím řádem DSP Kralovice, který je
přílohou č. 2 smlouvy, že mu plně porozuměl a zavazuje se tento domácí řád
dodržovat.
2) Klient prohlašuje, že byl seznámen s pravidly pro vyúčtování za pobyt mimo zařízení.
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3) Používat vlastní elektrické spotřebiče smí klient jen se souhlasem poskytovatele.
V případě, že klient používá vlastní elektrické spotřebiče, je povinen na své náklady
zajistit povinné odborné revize těchto spotřebičů a předložit je poskytovateli
v dohodnutém termínu.
IX.

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1) Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná a
výpovědní lhůta pro výpověď klientem činí 30 dní od doručení výpovědi
poskytovateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2) Poskytovatel může smlouvu vypovědět písemně a 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 v měsíci nebo jeho změn podle článku VII odstavce 6).
2. nezaplacení úhrady, byl – li klient povinen platit úhradu podle článku VII.
smlouvy.
b) jestliže klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají
z domácího řádu DSP Kralovice.
c) pokud došlo ke změně poměrů klienta, zejména zdravotního stavu a poskytovatel není
oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny klient potřebuje a
požaduje.
3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2
písm. a) až c) tohoto článku činí dva měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího, v němž byla tato výpověď klientovi doručena.
X.

Doba platnosti smlouvy
1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
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2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma
smluvními stranami na dobu neurčitou. Klient nemůže práva vyplývající 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) Klient prohlašuje, že byl v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů
neboli GDPR (General Data Protection Regulation)

seznámen s Informačním

memorandem DSP Kralovice.
Přílohy:
 Předpis úhrady za poskytované služby
 Domácí řád
 Předpis vratek
 Základní plán péče

V Kralovicích dne: ……………….

Jméno a příjmení (klient)

Ing. Josef Trčka, ředitel

………………………………

………………………………

podpis

podpis
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