SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY
Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y smluvní strany
1) Domov pro seniory Krč, příspěvková organizace
se sídlem Praha 4 - Krč, Sulická 1085/53, PSČ 142 00
IČ: 70874212
jednající Ing. Otto Kechnerem, ředitelem
v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“
a
2) pan/í: %KLIENT
nar.: %DATNAR
bytem (ulice, č. domu, obec, PSČ): %TBYDULICE, %TBYDOBEC, %TBYDPSC
v textu této smlouvy dále jen „Uživatel“
v textu této smlouvy dále oba společně jen „Smluvní strany“
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto
smlouvu o poskytování sociální služby v domově pro seniory podle § 49 cit.
zák.
(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“)
I. Rozsah poskytování sociální služby
(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli v Domově pro seniory Krč na
adrese Praha 4 - Krč, Sulická 1085/53, PSČ 142 00 (dále jen „Domov“) sociální
službu zahrnující:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) služby sociální péče.
(2) Na základě dohody Smluvních stran mohou být Uživateli fakultativně poskytovány
i další činnosti z nabídky dle přílohy této Smlouvy, a to dle výběru Uživatele.
II. Poskytnutí ubytování
(1) Uživateli se poskytuje ubytování v Domově, a to (hodící se zaškrtnout)
v jednolůžkovém pokoji, který je zajištěn základním vybavením (např. stolem k
lůžku s výklopnou deskou) s rozšířením o chladničku. K pokoji náleží sociální
zařízení (WC a sprcha).
ve dvoulůžkovém pokoji, který je zajištěn základním vybavením (např. stolem
k lůžku s výklopnou deskou) s rozšířením o chladničku. K pokoji náleží
sociální zařízení (WC a sprcha).
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(dále jen „Pokoj“).
(2) Na základě písemné dohody Smluvních stran může Uživatel do Pokoje umístit
vlastní nábytek a vlastní drobné elektrické přístroje (např. televizi, rádio, CD
přehrávač, DVD přehrávač apod.). Uživatel bere na vědomí a zavazuje se sám
hradit rozhlasové a televizní poplatky, nevztahuje-li se na něho osvobození od
těchto poplatků.
(3) Uživatel je oprávněn obvyklým způsobem užívat Pokoj (včetně jeho sociálního
zařízení), jeho zařízení a vybavení a dále společně s ostatními uživateli v
Domově také následující prostory včetně jejich zařízení a vybavení:
a) malou jídelnu a kuchyň na patře,
b) společenskou místnost a klubovnu,
c) haly, recepci,
d) prostory terapií,
e) kuřáckou místnost,
f) zahradu s parkem.
(4) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu a odběr elektrického
proudu. Poskytovatel dále pro Uživatele zajišťuje úklid, praní, žehlení a drobné
opravy ložního a osobního prádla a ošacení.
(5) Poskytovatel je povinen předat Uživateli Pokoj ve stavu způsobilém pro řádné
ubytování a v tomto stavu jej udržovat po celou dobu trvání této Smlouvy.
Poskytovatel je rovněž povinen zajistit nerušený výkon práv Uživatele spojených s
užíváním Pokoje a dalších společných prostor dle bodu II. odst. 3 písm. a-f.
(6) Uživatel je povinen udržovat Pokoj ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím
k běžnému opotřebení. V Pokoji a dalších prostorách Domova nesmí Uživatel bez
souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny a musí se v nich chovat tak, aby
nenarušoval výkon práv ostatních uživatelů. Uživatel je povinen dodržovat
Domovní řád, který je obsažen v příloze č. 1 této Smlouvy.
(7) Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných
případech a po předchozím projednání s Uživatelem přestěhovat Uživatele na jiný
pokoj v rámci Domova.
(8) Uživatel má právo požádat o přestěhování na jiný pokoj dle provozních možností
Poskytovatele.
III. Poskytnutí stravy
(1) Poskytovatel poskytuje Uživateli celodenní stravu v souladu s Domovním řádem
Poskytovatele, který tvoří přílohu této Smlouvy.
(2) Poskytnutí stravy je na základě předem zveřejněného jídelního lístku.
(3) Poskytovatel se v případě potřeby zavazuje poskytnout
individuálního dietního režimu nařízeného Uživateli lékařem.
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IV. Služby sociální péče
(1) Poskytovatel se zavazuje Uživateli dle jeho potřeb a v rozsahu jeho individuálního
plánu, který je součástí dokumentace přímé péče Uživatele, poskytovat v rámci
sociální péče tyto úkony:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, a to např. při
oblékání a svlékání, přesunu z lůžka a na lůžko nebo při použití speciálních
pomůcek, při podávání jídla, při pohybu v prostoru budovy i mimo ni,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, a to
např. při mytí, sprchování, česání, stříhání nehtů a použití WC,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, a to např. předáváním
informací zejména z médií, zprostředkováním kontaktů s rodinou, s kulturními
zařízeními a veřejnými službami,
d) sociálně terapeutické činnosti, tedy činnosti podporující Uživatele v rozvoji a
zachování osobních schopností a dovedností a v sociálním začleňování,
e) aktivizační činnosti, a to např. volnočasové a zájmové aktivity, obnovování a
upevňování kontaktů s přirozeným sociálním prostředím, nácvik motorických,
psychických a sociálních schopností a dovedností,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí, a to např. při jednání s úřady a dalšími subjekty.
(2)
Uživatel se zavazuje zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku
ve výši přiznaného příspěvku na péči podle § 73 odst. 4 písm. a) zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, a to za celou dobu poskytování služby. Pokud bude
Uživateli přiznáno příslušným úřadem zvýšení příspěvku na péči zpětně, případně
pokud bude přiznán příspěvek na péči zpětně, náleží Poskytovateli doplatek za celé
období poskytování péče Uživateli.
(3) Případné poplatky a doplatky spojené s léky a léčivy hradí Uživatel sám nad
rámec úhrady dle předchozího odstavce.
(4) Uživatel má možnost se zaregistrovat u smluvního lékaře Poskytovatele. Pokud
tak neučiní, bude při zhoršení jeho zdravotního stavu zkontaktován jeho obvodní
lékař nebo bude zajištěna rychlá záchranná služba a poskytnuta první pomoc do
jejího příjezdu.
V. Fakultativní činnosti
(1) Uživatel je oprávněn využívat fakultativní činnosti nabízené Poskytovatelem,
jejichž výčet je přílohou této Smlouvy.
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(2) Uživatel se v případě využití fakultativní činnosti zavazuje zaplatit úhradu za tuto
činnost podle Ceníku fakultativních činností.
VI. Místo a čas poskytování sociální služby
(1) Služby popsané v čl. 1 této Smlouvy se poskytují v Domově v rozsahu 24 hodin
denně po celý kalendářní rok podle časového harmonogramu Poskytovatele a
individuálního plánu Uživatele, zpracovaného podle jeho požadavků a potřeb
s případnými změnami a s platností po celou dobu trvání smluvního vztahu.
VII. Výše úhrady a způsob jejího placení
(1) Uživatel se zavazuje platit úhradu za ubytování včetně provozních nákladů v
částce podle typu Pokoje (hodící se zaškrtnout):
ve výši 200,--Kč denně za ubytování v jednolůžkovém pokoji,
ve výši 180,--Kč denně za ubytování ve dvoulůžkovém pokoji.
(2) Uživatel se zavazuje platit úhradu za poskytnutí celodenní stravy v rozsahu
nejméně tří jídel ve výši 150,- Kč denně (hodnota surovin 75,- Kč/den + režie 75,Kč/den).
(3) Pokud by Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a za stravu za některý
kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % z jeho měsíčního příjmu,
částka úhrady se na základě schválené Žádosti o snížení úhrady sníží tak, aby
Uživateli 15 % z jeho příjmu bylo ponecháno. Pro tyto účely je Uživatel při
uzavření této Smlouvy povinen poskytnout Poskytovateli doklady (potvrzení) o
výši svých veškerých příjmů. Doklady o změně ve výši svých příjmů je Uživatel
povinen předložit Poskytovateli vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od takovéto
změny. Nedoloží-li Uživatel Poskytovateli úplné a pravdivé údaje a je-li z tohoto
důvodu provedeno neoprávněné snížení úhrady za ubytování a za stravu, je
Uživatel povinen doplatit Poskytovateli úhradu do částky stanovené podle
skutečné výše jeho příjmu včetně úroků z prodlení.
(4) Úhrada za ubytování a za stravu je splatná vždy do dvacátého (20.) kalendářního
dne měsíce, za který náleží. Měsíční výše úhrady za ubytování a za stravu se
stanoví tak, že denní úhrada za ubytování a za stravu se násobí počtem
kalendářních dnů v příslušném kalendářním měsíci.
(5) Úhrada za služby bude prováděna (hodící se zaškrtnout):
hromadným příkazem,
bankovním převodem,
osobně v pokladně Poskytovatele.
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(6) Poskytovatel je povinen předložit Uživateli vyúčtování měsíčních úhrad za služby
za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. pracovního dne následujícího
kalendářního měsíce. V téže lhůtě je Poskytovatel povinen Uživateli zaplatit
případný přeplatek.
(7) Úhrada za ubytování se při nepřítomnosti Uživatele v Domově nevrací, a to bez
ohledu na důvod této nepřítomnosti.
(8) Úhrada za stravu se při nepřítomnosti Uživatele v Domově vrací pouze při
celodenní nepřítomnosti a za podmínky jejího odhlášení nejméně 2 dny předem
(nebrání-li tomu závažné důvody). Výše vratné částky odpovídá hodnotě surovin.
Celodenní nepřítomností se rozumí nepřítomnost začínající nejpozději v 0:00
hodin daného dne a končící nejdříve ve 24:00 hodin daného dne.
(9) Úhrada za poskytování péče (příspěvek na péči) se při nepřítomnosti Uživatele v
Domově vrací pouze při celodenní nepřítomnosti v případě nahlášené dovolené,
a to v rozsahu 100 % denní úhrady za každý den celodenní nepřítomnosti. Při
nepřítomnosti Uživatele z důvodu hospitalizace v lůžkovém zdravotnickém
zařízení se úhrada za poskytování péče nevrací. Denní úhrada se stanoví
podílem měsíční úhrady za poskytování péče (měsíčního příspěvku na péči) a
počtu kalendářních dnů v měsíci, v němž byl Uživatel nepřítomen.
(10) Poskytovatel je oprávněn jednostranně zvýšit úhradu za poskytnutí ubytování a
stravy při nárůstu tržních cen v těchto službách. Jejich maximální výše však
nesmí být vyšší, než stanoví v aktualizovaném znění prováděcí vyhláška zákona
o sociálních službách. Tuto změnu je Poskytovatel povinen Uživateli písemně
oznámit nejpozději jeden měsíc před plánovanou změnou.
(11) V případě, že Uživatel nemá vlastní příjem, nebo jeho příjem nepostačuje na
úhradu ceny za ubytování a za stravu, může se Poskytovatel dohodnout s osobou
blízkou Uživateli, popřípadě s jinou fyzickou nebo právnickou osobou na
spoluúčasti na úhradě této ceny v rozsahu nedoplatku Uživatele na ceně za
ubytování a za stravu. Tato spoluúčast bude upravena samostatnou smlouvou
uzavřenou mezi Poskytovatelem a osobou zavázanou ke spoluúčasti.
(12) Uživatel odpovídá Poskytovateli za škodu, kterou by mu způsobil zaviněnou
ztrátou vybavení Pokoje dle článku II této smlouvy nebo zaviněným porušením
své povinnosti stanovené touto Smlouvou (včetně jejích příloh) a obecně
závaznými právními předpisy, a je povinen Poskytovateli takovouto škodu
nahradit uvedením do původního stavu, nebo v penězích.
VIII. Zvláštní ujednání
(1)

Uživatel Prohlašuje, že byl seznámen se Smlouvou, včetně jejích příloh. Dále
prohlašuje, že mu Smlouva včetně jejích příloh byla předána v písemné podobě,
že se s těmito dokumenty seznámil a plně jim porozuměl. Uživatel se zavazuje
tyto dokumenty dodržovat.

(2) Uživatel nemůže práva a povinnosti z této Smlouvy postoupit na jiného.
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(3) Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel shromažďoval a zpracovával osobní a
citlivé údaje Uživatele, které získal a získá v souvislosti se vznikem, trváním a
zánikem této Smlouvy (dále jen „Údaje“), a to pouze pro úřední potřeby a jen
nezbytně nutné pro zdravotní, správní a jiné účely v souvislosti s poskytováním
sociální služby. Tento souhlas uděluje Uživatel jako neodvolatelný na dobu trvání
této Smlouvy a na dobu nezbytně nutnou po jejím skončení. Poskytovatel se
zavazuje zajistit ochranu Údajů před zneužitím. Uživatel má právo přístupu k
Údajům, právo požadovat po Domově informace o zpracovávaných Údajích a
účelu tohoto zpracování, právo na opravu Údajů v případě zjištění jejich
nesprávnosti či nepřesnosti, právo na vysvětlení v případě, byly-li by Údaje
zpracovávány v rozporu se zákonem či s právem na ochranu soukromého a
osobního života, a právo na odstranění takovéhoto případného závadného stavu.
IX. Doba trvání smlouvy
(1) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem
jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
(2) Uživatel může Smlouvu vypovědět pouze písemně, a to i bez udání důvodu.
(3) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze písemně a pouze z těchto důvodů:
a) Pokud dojde ke změně zdravotního stavu Uživatele a Poskytovatel nedokáže
v důsledku této změny dlouhodobého chronického charakteru nadále
poskytovat služby, které Uživatel potřebuje.
b) Uživatel hrubě poruší povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo obecně
závazných právních předpisů; za hrubé porušení se považuje takové, při
kterém Uživatel či jiná osoba jsou vystaveny bezprostřednímu ohrožení zdraví
či života,
c) Uživatel i přes předchozí trojí opakované písemné upozornění porušuje
povinnosti pro něho vyplývající z této Smlouvy či Domovního řádu, nebo
opakovaně narušuje prostředí, nebo znehodnocuje majetek zajišťující
ostatním uživatelům Domova nerušený výkon jejich práv,
d) Pokud se bude Uživatel zdržovat mimo Domov více než 60 kalendářních dnů v
průběhu jednoho kalendářního roku (v kalendářním roce uzavření této
Smlouvy tento počet dnů činí 5 kalendářních dnů za každý ukončený
kalendářní měsíc trvání této Smlouvy), čímž znemožňuje cyklus intenzivní
kvalifikované péče. Jednotlivé dny nepřítomnosti Uživatele během celého
kalendářního roku se sčítají. Do těchto 60 dnů se nezapočítávají dny, v nichž
Uživatel pobýval ve zdravotnickém zařízení.
(4) Výpovědní lhůta činí jeden měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato
výpověď doručena druhé Smluvní straně.
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(5) V případě oboustranné dohody Uživatele a Poskytovatele může dojít k ukončení
Smlouvy dle individuální dohody.
X. Závěrečná ustanovení
(1) Obsah Smlouvy lze měnit a doplňovat pouze v dohodě obou Smluvních stran
formou písemných dodatků číslovaných v pořadí podle jejich časové
posloupnosti.
(2) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá Smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.
(3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli,
že ji neuzavřely v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a že si ji včetně
jejích příloh přečetly, obsahu rozumí a úplně a bezvýhradně s ním souhlasí, což
stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
(4) Součástí této Smlouvy jsou přílohy – Domovní řád, Prohlášení, Ceník
fakultativních činností a Výpočet úhrady za pobyt platný od 1. 1. 2016.
(5) Tato Smlouva ruší a současně nahrazuje veškerá dosavadní smluvní ujednání
Smluvních stran.

Praha %NASTUPDAT

………….…………………
Ing. Otto Kechner
ředitel

………….. ……………………
%KLIENT
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