ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY,
poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Všestudy 23,
277 46 Veltrusy
IČO 712 09 212, tel. 315 781 149, 315 695 376

Smlouva
o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory
níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

1) Pan/Paní ……………………….., nar., bytem ………………………, (v textu této
smlouvy dále jen ,,klient´´)
Zastoupená/ý:………………………………………………………………………………
a

2) ČERVENÝ MLÝN VŠESTUDY, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Všestudy
23, 277 46 Veltrusy, IČO 712 09 212, zastoupený Petrem Kubíčkem ředitelem
organizace, (v textu této smlouvy dále jen ,,poskytovatel´´) v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších změn a doplňků

tuto
Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory podle § 49 citovaného
zákona (v textu této smlouvy dále jen ,,Smlouva´´)
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I.
Rozsah poskytování sociální služby

1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi v domově pro seniory
a) ubytování
b) stravování
c) úkony péče
2) Klientovi mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti dle přílohy č. 1/2015
„Úhrada za stravu a pobyt, fakultativní činnosti“, ve znění pozdějších dodatků
(Příloha č. 1)

II.
Ubytování

1) Klientovi se poskytuje ubytování na ………………… pokoji, pokoj č……………..
2) Pokoj je vybaven následujícím zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň s nástavcem,
polička, lampička, stropní světlo, lednice, televize.
3) Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může klient způsobem
obvyklým užívat společně s ostatními klienty v domově:
a) zahradu
b) knihovnu v 1. patře
c) kavárnu a jídelnu v přízemí hlavního objektu
d) vařič v kuchyňském koutu
e) rychlovarné konvice umístěné ve společných prostorách a v kavárně v
přízemí
4) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní,
žehlení a drobné opravy osobního prádla a ošacení.
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 obvyklým způsobem,
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v prostorách ubytování nesmí klient bez souhlasu poskytovatele provádět žádné
změny.
7) Klient je odpovědný za svěřený majetek a v případě škody zaviněné klientem, ať již
úmyslné nebo z nedbalosti, si poskytovatel vyhrazuje právo požadovat po klientovi
uvedení věci do původního stavu, případně odstraní-li škodu sám poskytovatel za své
náklady je poskytovatel oprávněn náhradu vynaložených nákladů na odstranění škody
po klientovi požadovat.
8) Poskytovatel si vyhrazuje právo, přestěhovat výše uvedeného klienta/klientku
v případě provozních změn nebo v případě nutnosti poskytnutí zvýšené péče na jiný
pokoj.
9) Poskytovatel je povinen o přestěhování klienta informovat a klientovi musí být
vystavený dnem přestěhování nový dodatek ke Smlouvě, podle Domácího řádu
(Příloha č. 2)
10) V objektu domova je instalován kamerový systém. Zajišťuje zejména bezpečnost
klientů. Kamerový systém není instalován na pokojích klientů. Kamerový systém je
bez záznamu.

III.
Stravování
1) Klient má právo na poskytnutí celodenní stravy v souladu s touto Smlouvou.
2) Stravování probíhá na základě a podle pravidel předem zveřejněného jídelního lístku a
podle vnitřních pravidel domova pro seniory - Domácího řádu (Příloha č. 2)

IV.
Péče
Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat klientům tyto základní činnosti, bez ohledu
na to, zda je klient příjemcem příspěvku na péči či nikoliv. Jedná se o tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d) sociálně terapeutické činnosti,
e) aktivizační činnosti,
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f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí klienta
Rozsah poskytované péče je přesně stanoven v Dohodě o poskytování péče (Příloha č. 3),
která bude dle potřeb klienta aktualizována.

V.
Individuální plánování
1) Cílem individuálního plánování je přizpůsobit sociální službu specifickým podmínkám ČM
Všestudy, požadavkům, možnostem a potřebám klienta. Individuální plánování je proces, kdy
klient, zaměstnanci ČM Všestudy a osoby blízké společně plánují průběh poskytované služby.
2) Každý klient má svého klíčového pracovníka, který klientovi pomáhá nejen v době počátku
pobytu a jeho adaptace, ale po celou dobu jeho pobytu. Klíčový pracovník se zajímá o osobní
přání, cíle a potřeby klienta a pomáhá mu v jejich uskutečňování. Klíčový pracovník je
novému klientovi přidělen podle možností domova, klient může v průběhu pobytu zažádat o
jeho změnu. Klíčový pracovník pomáhá klientovi sestavovat individuální plán poskytování
služby.

VI.
Fakultativní činnosti
Poskytovatel poskytne v případě potřeby klientovi fakultativní činnosti nad rámec základních
činností.

VII.
Místo a čas poskytování sociální služby
1) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v domově pro seniory Červený Mlýn
Všestudy provozovaném poskytovatelem ve Všestudech 23, 277 46 Veltrusy.
2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po dobu
platnosti Smlouvy.
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VIII.
Výše úhrady a způsob jejího placení
1) Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce …… Kč denně a úhradu za
stravu …… Kč denně (celková částka za den ……. Kč).
2) Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto
článku za kalendářní měsíc nezůstala částka v minimální výši 15 % jeho měsíčního
příjmu, částky úhrady se sníží, výše snížené úhrady je individuálně stanovena
v Příloze č. 4. Poskytovatel se může dohodnout na doplatku úhrady se třetí osobou.
3) V případě, že klient sám nebo se započtením smluvního doplatku nemá na úhradu
plného předpisu, může uplatnit nárok na vratku za neodebranou stravu pouze do výše
jeho úhrady. Přehled měsíčních úhrad je stanoven v Příloze č. 1.
4) Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši
přiznaného příspěvku na péči podle z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
5) Činnosti sjednané v čl. VI. jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto
činností podle vnitřních pravidel domova pro seniory – příloha č. 1/2015 ve znění
pozdějších dodatků.
6) Poskytovatel je povinen na vyžádání předložit klientovi vyúčtování úhrady podle
odstavců 1 až 5 za kalendářní měsíc, a to nejpozději k 15. kalendářního dne v
následujícím kalendářním měsíci, který následuje po kal. měsíci, za který poskytovatel
vyúčtování předkládá.
7) Klient se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby zálohově, a to do konce
kalendářního měsíce, za který má být úhrada zaplacena.
8) Klient se zavazuje a je povinen platit úhradu podle tohoto článku převodem na
bankovní účet nebo v hotovosti v pokladně poskytovatele.
9) Klient je povinen doložit poskytovateli výši svého příjmu v případě, že klient žádá
slevu za pobyt a služby dle par. 73 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb. Výši příjmu je
klient povinen doložit při nástupu do domova pro seniory a dále při každé změně
příjmu. Oznámení o změně ve výši příjmu musí poskytovatel obdržet nejpozději do 7
pracovních dnů po posledním dni kal. měsíce, za který se platí úhrada.
10) Přeplatky na úhradách za služby poskytované poskytovatelem podle této smlouvy je
poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování předat na vyžádání klientovi
nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za
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který přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit klientovi v
hotovosti, nebo převodem na depozitní účet nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen
předat vyúčtování tohoto přeplatku.
11) Zamlčel-li klient skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle odst. 9 tohoto
článku, je povinen doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jeho
příjmu (viz. X. Výpovědní důvody písm. 2 a.).
12) Poskytovatel si vyhrazuje právo, zvýšit úhradu za ubytování a stravování v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytovatel je povinen upozornit a projednat s klientem zvýšení úhrady za ubytování
a stravování nejpozději před datem nabytí platnosti a účinnosti zvýšené úhrady.
V případech zvýšení úhrady je poskytovatel povinen, předložit klientovi vypracovaný
dodatek k této smlouvě k podpisu.

IX.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování
sociálních služeb
Klient prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly domova pro seniory - Domácím
řádem a Pravidly pro podávání a vyřizování stížností. Klient prohlašuje, že vnitřní pravidla
mu byla předána v písemné podobě, že tato pravidla přečetl a že jim plně porozuměl. Klient
se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat.
Poskytovatel je povinen postupovat v souladu dle Standardů kvality sociálních služeb a
vypracovanými vnitřními pravidly.
Poskytovatel je povinen dodržovat zásady Etického kodexu a postupovat dle Listiny
základních lidských práv a svobod a v souladu s ostatními mezinárodními úmluvami.
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X.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

1) Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď činí
2 kalendářní měsíce nebo lze ukončit pobyt na základě žádosti klienta dohodou k datu,
které požaduje klient.
2) Poskytovatel může smlouvu vypovědět 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 nebo jeho změn, pokud byla úhrada za ubytování a stravu
stanovena podle odst. 2 čl. VIII. Smlouvy
2.) nezaplacení úhrady, byl-li klient povinen platit úhradu podle čl VIII. Smlouvy
b)

jestliže klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu

vyplývají z vnitřních pravidel domova pro seniory.
c)

pokud došlo ke změně ve zdravotním stavu klienta a poskytovatel není schopen

nebo oprávněn poskytovat zdravotní služby, které v důsledku této změny zdravotního stavu
klient potřebuje a vyžaduje. Posouzení zdravotního stavu vychází vždy z posudku příslušného
odborného lékaře.
Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodu uvedených v odst. 2 písm. a),
b) a c) tohoto článku činí 2 měsíce 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) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu, oběma
smluvními stranami na dobu neurčitou.
3) Klient nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.
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XII.
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 souhlasí s poskytnutím osobních údajů třetím osobám v míře, která bude
potřebná k vyřízení osobních nebo úředních záležitostí týkající se jeho osoby.

Ve Všestudech dne ...................................... s účinností od .....................................................

.........................................................

........................................................

Podpis klienta/ky

Podpis poskytovatele
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