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   DOMOV SENIORŮ SVĚTICE s.r.o. 
Smlouva o poskytnutí sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách podle § 49 o Domově pro seniory 

 

 

Pan/paní: …………………………………………… rozená:……………………………………. 

 

Rodinný stav:……………………………………….     

 

Datum narození: ………………………………….. Rodné číslo: …………………………....... 

   

Trvale bytem: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Číslo OP: …………………………………………… Pojišťovna: ……………………………… 

 

Současný pobyt: ……………………………………………………………………………………. 

 

Nástup dne: ………………………………………... 

 

Kontaktní osoba: ……………………………………………………………………………………  

  

Trvale bytem: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Tel.: ………………………………………………….    

 a 

 

Domov seniorů Světice, s.r.o. se sídlem V Zahradách 363, 251 01 Světice, 

IČ 020 57 654, ID 9980846, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,  

(v textu této smlouvy dále jen „poskytovatel“), 

  

(klient a poskytovatel společně dále rovněž jen „smluvní strany“)  

 

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  

(v textu této smlouvy dále jen „zákon“),  

 

uzavřeli tuto smlouvu o 

 

I. 

 

poskytování sociální služby dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. 
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1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi následující služby domova pro seniory: 

a) ubytování, 

b) stravování, 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osoby, 

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

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

f) aktivizační činnost, 

g) sociálně terapeutické činnosti, 

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

záležitostí. 

 

2) Poskytovatel sociální služby je povinen dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů plánovat průběh poskytování sociální služby 

podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést 

písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh 

poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich 

zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných 

zástupců.  

3) Poskytování sociální služby je zajištěno kvalifikovanými pracovníky. 

4) Zdravotní péči zajišťuje všeobecná sestra  

5) 1x týdně navštěvuje zařízení lékař 

6) Individuální plánování s klientem provádí klíčový pracovník s ohledem na osobní cíle, 

možnosti, schopnosti a přání klienta.  

II. 

 

Ubytování 

 

1) Poskytovatel se zavazuje poskytnout klientovi ubytování v budově č. p. 363, 

v ul. V Zahradách, 251 01 Světice, v pokoji, na kterém se dohodli, ale poskytovatel si 

vyhrazuje právo v případě nutné potřeby přemístit klienta na jiný pokoj (infekční 

onemocnění, neshody se spolubydlícím, zdravotní stav). 

 

2) Smluvní strany se dohodly, že klient je oprávněn si do pokoje umístit následující 

vybavení:  

 

………………………………………………………………………………………… 
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3) Klient je oprávněn způsobem obvyklým užívat společně s ostatními klienty také 

následující společné prostory budovy způsobem zajišťujícím nerušený výkon práv 

ostatních uživatelů těchto prostor:    

- jídelnu a společenskou místnost  

- terasu a zahradu 

 

4) Poskytovatel se zavazuje poskytnout klientovi v rámci služby a úhrady ubytování 

i dodávku následujících služeb spojených s ubytováním: vytápění, dodávka teplé 

a studené vody, dodávka elektřiny, úklid pokoje, praní a drobné opravy ložního 

a osobního prádla a ošacení.  

 

5) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné 

užívání a zajistit nerušený výkon práv klienta spojených s užíváním těchto prostor. 

 

 

6) Klient je povinen užívat prostory vyhrazené k ubytování řádným způsobem a nesmí bez 

předchozího písemného souhlasu poskytovatele provádět žádné úpravy interiéru.  

 

7) Další úpravy soužití se řídí Domovním řádem. 

 

III. 

Stravování 

 

1) Poskytovatel je povinen zajistit uživateli možnost celodenního stravování za úhradu. 

Úhrada za stravování zahrnuje: náklady na potraviny, personální a ostatní režijní 

náklady poskytovatele na zajištění stravování (el. energie, vodné a stočné, ostatní). 

 

2) Stravování zahrnuje nabídku hotových jídel na základě předem zveřejněného jídelního 

lístku. V případě potřeby zajistí poskytovatel klientovi i stravování formou stravy 

racionální nebo také zvláštního stravování pro tyto základní diety – diabetickou 

a žlučníkovou, kombinací dvou z těchto diet, dále stravu mletou, popř. mixovanou podle 

individuálního dietního režimu klienta.  

 

 

3) Další podmínky ve stravovacím provoze se řídí Domovním řádem. 
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IV. 

 

Místo a čas poskytování sociální služby 

 

Sociální službu poskytuje poskytovatel v prostorách poskytovatele k tomu určených.  

Sociální služba se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po dobu trvání této 

smlouvy.  

V. 

 

Úhrada za poskytování sociální služby 

 

1) Ubytování – v částce 210,- Kč denně. 

 

2) Strava – v částce 170,- Kč denně. 

Úhrada za stravu a pobyt se vždy počítá 30,4 dny v měsíci, celkem tedy 11 552,- Kč. 

 

3) Fakultativní služby             Kč / měsíčně  

 

4) Platba je převodem na účet poskytovatele 107-5489190227/0100, vedený u Komerční 

banky a.s., s označením platby rodným číslem klienta prvních 6 číslic jako variabilním 

symbolem, a to vždy do 5. dne v měsíci předem.  

 

5) Zálohy zaplacené za stravování a následně neodebrané se vrací pouze v případě 

předchozího odhlášení celodenní stravy, alespoň 2 dny předem z důvodu nepřítomnosti 

v Domově seniorů.  V případě předem odhlášeného odchodu z budovy má klient nárok 

na potravinový balíček ve stejné částce. V případě, že klient v dostatečném předstihu 

nenahlásí poskytovateli požadavek na změnu režimu stravování (tj. buď zrušení 

celodenní stravy, nebo náhradní potravinový balíček místo oběda), je klient povinen 

zaplatit úhradu za stravování, jako by klient stravování odebral. 

 

6) Pokud počátek smlouvy není k 1. kalendářnímu dni v měsíci, snižuje se úhrada za tento 

první měsíc pobytu o 1/30,4 částky, odpovídající plné úhrady za každý den.  

 

7) Ostatní úhrady se z důvodu nepřítomnosti klienta nevrací.  

 

8) V případě, že klient hradí služby poskytovatele ze svého příjmu ve smyslu § 73 odst.  

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je povinen předložit výměr příjmu při 

podání žádosti o uzavření smlouvy. Dále je klient povinen předložit výměr příjmu 

okamžitě po každé učiněné změně výše jeho příjmu, zároveň je klient povinen oznámit 

jakékoliv jiné srážky z příjmu soudem určené. Změnu výše příjmu se klient zavazuje 
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poskytovateli oznámit vždy nejpozději do 3 dnů poté, kdy obdržel rozhodnutí o změně 

výše příjmů. Po úhradě za ubytování a stravu musí zůstat klientovi alespoň 15 % jeho 

příjmu.  Pokud výše důchodu není dostačující, podílí se na úhradě těchto nákladů rodina 

klienta a zároveň zastupující, který je oprávněnou osobou k obdržení jakýchkoliv 

informací (včetně citlivých osobních údajů klienta) o záležitostech klienta. 

 

9) Celková měsíční úhrada klienta činí……………   Kč měsíčně.  

 

10) V případě, že celkovou úhradu za služby poskytovatele hradí z účtu rodina klienta jako 

smluvní úhradu za služby, poskytovatel nezjišťuje výši výměru důchodu klienta a 

nevrací klientovi 15% z jeho příjmu dle § 73 odst. zákona č. 108/2006 Sb. 

 

11) Přeje si klient vedení depozitního účtu                     ANO                NE  

         Ve Světicích dne :  

 

 

Jméno - Kontaktní osoba:   

 

Jméno – Klient: 

 

 

 

12) Poskytovatel je povinen případný přeplatek vyplatit klientovi v hotovosti nebo na jeho 

účet č.                                            

13)  nebo na depozitní účet poskytovatele nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla služba poskytnuta.  

 

 

Příspěvek na péči 

dávka je vyplácena prostřednictvím Úřadu práce na základě žádosti. Její výše je podmíněna 

mírou závislosti daného klienta na péči druhé osoby. Tato částka náleží ze zákona 

poskytovateli sociální péče a nelze z ní financovat ostatní úhrady. 

 

Příspěvek na péči v současné době činí                      Kč   stupeň  

 

14)  Úhrada za léky a osobní kosmetiku není předmětem této smlouvy  
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VI. 

 

Finanční hotovost a ceniny 

 

1) Za osobní věci a ceniny uložené na pokoji si klient nese odpovědnost sám, za případnou 

ztrátu nenese poskytovatel odpovědnost. Finanční hotovost si klient může uložit 

v depozitní pokladně poskytovatele, která je umístěna v kanceláři vedení Domova. 

2) V případě úmrtí klienta bude veškerý majetek klienta předmětem dědického řízení. 

 

VII. 

 

Trvání smlouvy 

 

1) Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.            

2) Smlouva je sjednána na dobu neurčitou. 

3) Klient může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď 

činí 30 dnů od podání výpovědi, a to písemnou formou. V případě, že klient odejde v 

průběhu měsíce, poskytovatel částku za úhradu, která zbývá do konce měsíce, nevrací. 

V případě započatého měsíce klient vždy platí úhradu za celý měsíc. 

4) Poskytovatel může smlouvu vypovědět z těchto důvodů 

 

a) u klienta došlo ke změně osobních anebo zdravotních poměrů v rozsahu nadále 

neumožňujícím poskytování sociální služby ze strany poskytovatele, 

b) ze strany klienta došlo ke hrubému porušení smlouvy 

( nezaplacení, sjednané měsíční úhrady za službu dle této smlouvy, klient při 

žádosti o uzavření této smlouvy zatajil poskytovateli důležité informace o svém  

zdravotním stavu anebo osobních poměrech, které by měly za následek odmítnutí 

uzavření smlouvy ze strany poskytovatele z důvodu stanovených zákonem, klient 

přes písemnou výstrahu narušuje soužití s jiným klientem či klienty poskytovatele) 

(za zvlášť hrubý způsob narušení soužití je považováno zejména záměrné 

poškozování majetku jiného klienta nebo majetku poskytovatele, fyzické či 

verbální napadení jiného klienta nebo pracovníka poskytovatele, krádež). 

 

 

5) nedílnou součástí této smlouvy je Domácí řád.     
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VIII. 

 

Závěrečné prohlášení 

 

1) Klient a oprávněná osoba prohlašují, že byli seznámeni s vnitřními pravidly Domova 

pro seniory, v němž se poskytuje sociální služba podle této Smlouvy.  

 

2) Klient a oprávněná osoba prohlašují, že vnitřní pravidla jim byla předána v písemné 

podobě, tato pravidla přečetli a že jim plně porozuměli. 

 

3) Klient a oprávněná osoba se zavazují a jsou povinni tato pravidla dodržovat. 

 

4) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 

 

5) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 

 

6) Klient a oprávněná osoba prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou 

vůli a že Smlouvu neuzavřeli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

7) Klient a oprávněná osoba prohlašují, že smlouvu přečetli, jejímu obsahu rozumí a 

s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 

podpisy. 

 

 

           Ve Světicích dne:      

 

 

 

           Poskytovatel:                                               Klient:  

                                                                     

 

                                                                                

                                                                                 Kontaktní osoba: 
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