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Smlouva o poskytnutí sociální služby  domova se zvláštním režimem dle §  50 zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
 
 

kterou podle § 91 uvedeného zákona uzavírají tyto smluvní strany (v textu dále jen 

„Smlouva“) 

 

Oblastní charita Česká Kamenice 

Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice 

IČ: 70818134 

zastoupená Bc. Štěpánkou Keckovou 

na straně jedné (v textu Smlouvy dále jen „Poskytovatel“) 

 

a 

 

pan:   

nar.:   

bydliště:  

na straně druhé (v textu Smlouvy dále jen „Uživatel“) 

 

 

I. 

Rozsah poskytování sociální služby 

 

1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli služby v Domově se zvláštním režimem: 

a) poskytnutí  ubytování, 

b) poskytnutí  stravy, 

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

d pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

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) Uživatel se zavazuje odebírat shora uvedené služby a hradit za ně odměnu dle přílohy 

této Smlouvy (Přehled úhrad). 

 

 

II. 

Osobní cíl uživatele sociální služby 

Osobním cílem uživatele je –   
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III. 

Místo a čas poskytování služby 

 

Služba sjednaná v čl. I Smlouvy se poskytuje v Domově se zvláštním režimem 

provozovaném Poskytovatelem na adrese Tyršova 350, 407 21 Česká Kamenice. 

 

 

Časy poskytování služby uvedené v čl. I. této Smlouvy: 

 

a) poskytnutí ubytování:  

1. ubytování - každý den, 24 hodin denně, 

2. pomoc při úklidu, praní a drobných oprav ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení – 

každý den, 24 hodin denně; 

 

b) poskytnutí stravy: 

   možnost zajištění celodenní stravy, odpovídající věku a zásadám racionální výživy – každý 

den, 24 hodin denně;  

 

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny – každý den, 24 hodin denně, 

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty – každý den, 24 hodin denně; 

 

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1. pomoc při podávání jídla a pití – každý den, 24 hodin denně, 

2. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru – 

každý den, 24 hodin denně, 

3. pomoc při zajištění a podávání léků – každý den, 24 hodin; 

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů – každý 

den, 8:00 – 18:00 hod., 

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob – každý den, 8:00 – 18:00 hod.; 

 

f) sociálně terapeutické činnosti:  

  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoje nebo udržení osobních  

a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob – každý 

den, 8:00 – 18:00 hod.; 

 

g) aktivizační činnosti: 

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím – každý 

den, 8:00 – 18:00 hod., 
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¨2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností – 

každý den, 24 hodin denně; 

 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí – každý den, 8:00 – 18:00 hod. 

 

 

 IV. 

Podmínky ubytování 

 

1) Uživateli se poskytuje ubytování v pokoji  č.  (dále jen pokoj).  

2) Mimo pokoj může Uživatel způsobem obvyklým užívat společně s ostatními uživateli  

v Domě také kuchyň (zázemí pro přípravu stravy), hygienické zařízení (WC, koupelna)), 

místnost pro volnočasové aktivity a společenskou místnost. Dále zahradu a pergolu 

náležející k Domu.  

3) Ubytování zahrnuje také náklady na topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud.  

4) 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. 

5) Uživatel je povinen užívat prostor k ubytování a k užívání řádně, v prostorách nesmí 

provádět žádné změny, zejména stavební úpravy, bez souhlasu Poskytovatele. 

6) Uživatel je povinen uhradit poskytovateli náhradu za jakoukoliv škodu vzniklou jeho 

zaviněním na pokoji a jeho vnitřním vybavení anebo společných částí domu.  

7) Uživatel je povinen ke dni skončení platnosti této Smlouvy vyklidit všechny své osobní 

věci. 

 

V. 

Výše úhrady za služby a způsob jejího placení 

 

1) Uživatel je povinen platit Poskytovateli úhradu za ubytování a úkony péče v částce dle 

Přehledu úhrad, který je přílohou této smlouvy. 

 

2) Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby dle svého příjmu. 

 

a)  Starobní a invalidní důchodci zálohově, nejpozději do 15. dne v kalendářním měsíci,  

     za který má být zaplacena. U uživatelů pobírajících dávky v hmotné nouzi, nejpozději 

      poslední den v měsíci, zpětně. 

b) Příjmy uživatele budou zasílány na účet OCH, č.ú. 152154332/0600, ze kterého je 

      hrazeno ubytování, strava a sociální služby, 

c) Pokud by uživateli po zaplacení za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala 

    částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, sníží poskytovatel výši  úhrady za 

    ubytování a služby o částku, která se rovná rozdílu mezi povinným zůstatkem 

     a zůstatkem  skutečným. 
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d) Uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši 

    přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 S., o sociálních službách, ve 

     znění pozdějších předpisů. Pokud bude uživateli přiznáno zvýšení příspěvku na péči  

     a jednorázově zpětně vyplaceno za pobytu v zařízení, náleží i toto navýšení 

     poskytovateli. 

 

3) Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostranné zvýšení výše úhrad: 

a) o meziroční přírůstek indexu spotřebitelských cen, vyhlášený za předchozí kalendářní 

rok ČSÚ, nebo o přírůstek důchodů za předchozí kalendářní rok dle příslušného 

právního předpisu, a to nejvýše na částku stanovenou platnou legislativou jako 

maximální možnou úhradu za příslušnou službu. 

b) Toto zvýšení úhrad bude změněno dodatkem ke smlouvě. 

c) Jednostranné zvýšení výše úhrad je účinné ode dne jeho doručení uživateli.  

 

4) Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této Smlouvy je 

poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování Uživateli doručit nejpozději do 

15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek 

vznikl. Přeplatek bude přednostně využit na úhradu případných předchozích nedoplatků. 

Poskytovatel vyplatí přeplatek v den ukončení pobytu Uživateli. 

 

VI. 

Fakultativní činnosti 

 

1) Poskytovatel poskytne Uživateli další fakultativní činnosti v ceně dle aktuálního sazebníku 

úhrad. 

 

VII. 

Ujednání o dodržování Domovního řádu Domova se zvláštním režimem  

 

Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Domácím řádem Domova se zvláštním režimem.  

Uživatel se zavazuje tento Domácí řád dodržovat.  

 

VIII. 

Doba platnosti a účinnosti smlouvy 

 

1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Účinnost smlouvy je od   .  Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

 

 

IX. 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

 

1) Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu kdykoliv s výpovědní lhůtou 3 dnů.  

Výpověď lze sjednat i dohodou obou smluvních stran. 
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2) Uživatel může kdykoliv pobyt ukončit bez udání důvodů, avšak pokud jsou u uživatele 

případné pohledávky, např. Náhrada škody apod., musí být před opuštěním zařízení 

vypořádány nebo podepsáno uznání dluhu. 

3) Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit a to pouze z těchto důvodů: 

a) jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za porušení 

Smlouvy se považuje opakované porušování domácího řádu,  

b jestliže Uživatel zvlášť hrubým způsobem poruší povinnosti, které vyplývají 

z Domovního řádu Domova se zvláštním režimem. Výpověď v těchto případech je do 

24 hodin. 

c)  ze strany uživatele kdykoliv bez udání důvodu. 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Tato 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)  Uživatel nemůže práva vyplývající z této Smlouvy postoupit na jiného 

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. 

6) Uživatel byl seznámen s celým procesem individuálního plánování svých potřeb, kde je   

      sjednán průběh poskytování služby. Uživatel byl seznámen s Provozním a Domácím řádem  

      zařízení, kde mu bude poskytována sociální služba.  

 

 

 

Přílohy smlouvy:  

Domácí řád a Devatero 

Informovaný souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Ceník služeb DZR 

 

 

V České Kamenici   dne   

 

 

 

 

......................................................   ……………..……………………………….. 

podpis Uživatele       podpis Poskytovatele 

 


