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Smlouva o poskytování sociální služby v  
Domově pro seniory Panny Marie Královny v Choryni 

Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytování sociální služby (dále jen smlouva) 
podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) 

a podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění. 

 
 

Smluvní strany: 

Institut Krista Velekněze z. s., Domov pro seniory Panny Marie Královny, 756 42 Choryně  

IČ: 70599858 

Účet poskytovatele: 230426576/0300 

v zastoupení Ing. Hedvikou Šimíčkovou, statutární orgán z. s., vedoucí Domova pro seniory 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

paní: Příjmení Jméno 

narozená: dd. mm. rrrr 

bytem: …………………………………….. 

(dále jen „uživatel“) 

 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

(1) Smlouva upravuje vztahy mezi uživatelem a poskytovatelem služby a stanovuje práva a povinnosti 

smluvních stran při poskytování pobytové sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, v platném znění, podle § 49 cit. Zákona. 

(2) Poskytovatel se zavazuje rozsah a průběh poskytované sociální služby plánovat s ohledem na 

potřeby, schopnosti a osobní cíl uživatele. 

(3) Cíl uživatele, jehož naplňování má být sjednanou smlouvou zabezpečováno: 

Poskytnutím stravy, celodenního dohledu a společenského soužití 

 (4) Cíl uživatele, sjednaný rozsah, míra podpory a průběh služby poskytované uživateli budou 

individuálně vyhodnocovány a aktualizovány ve spolupráci s klíčovým pracovníkem.  

 

Článek 2 

Rozsah poskytování sociální služby podle § 49 Zákona o sociálních službách 

Poskytovatel se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy poskytovat uživateli základní činnosti: 

 

I. Ubytování 

(1) Uživatel bude ubytován v …….lůžkovém pokoji č. … bez sociálního zařízení. Pokoj je vybaven 

polohovací postelí, šatní skříní, nočním stolkem, stolem a židlí. 

Pokud poskytovatel nebude moci kvalitně a bezpečně poskytovat sociální službu na určeném pokoji, 

souhlasí obyvatel s přestěhováním na jiný pokoj. 

(2) Ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní a drobné opravy 

ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. 
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(3) Ze závažných provozních důvodů (havárie, mimořádní událost, rekonstrukce) si poskytovatel 

vyhrazuje právo přestěhovat uživatele na nezbytně nutnou přechodnou dobu dle aktuální potřeby na jiný 

pokoj v rámci zařízení poskytovatele či do jiného náhradního ubytování. 

 

II. Stravování 

(1) Poskytovatel se zavazuje zajišťovat pro uživatele celodenní stravování odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování. 

(2) Smluvní strany se dohodly, že uživatel bude odebírat celodenní stravu. 

(3) Celodenní strava v sobě zahrnuje snídani, , oběd sestávající z polévky a hlavního chodu, odpolední 

svačinu, večeři, (v případě diabetické stravy druhou večeři) a pitný režim. 

(4) Uživateli bude poskytována ………………………. (racionální nebo diabetická) strava. 

(5) Čas podávání stravy a způsob seznamování s jídelním lístkem je popsán v Domácím řádu 

poskytovatele.  

 

III. Poskytované služby v rámci úkonů péče 

(1) V rámci úkonů péče budou dle potřeb uživatele poskytovány základní činnosti podle prováděcí 

vyhlášky 505/2006 Zákona o sociálních službách. 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 

 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 

 pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, 

 pomoc při podávání jídla a pití, 

 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

 pomoc při úkonech osobní hygieny, 

 pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 

 pomoc při použití WC, 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

 podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, 

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob, 

Sociálně terapeutické činnosti:  

 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 

Aktivizační činnosti: 

 volnočasové a zájmové aktivity, 

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, 

 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

 Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 
 (2) Sjednaný rozsah poskytovaných služeb bude poskytován uživateli podle individuálního plánu.  

 

IV. Fakultativní činnosti uvedené v příloze č. 1: Výše úhrady za poskytované služby 

Doprava osobním automobilem 
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Článek 3 

Místo a čas poskytování sociální služby 

(1) Služby budou uživateli poskytovány na adrese 756 42 Choryně 1. 

(2) Služby se poskytují po dobu platnosti smlouvy v rozsahu sjednaném ve článku 2, a to: 

 ubytování nepřetržitě 24 hodin denně, každý den v týdnu, 

 stravování v rozsahu a časech dle článku 2, bod II, 

 úkony péče dle úrovně soběstačnosti uživatele a v sjednaném rozsahu uvedeném 

v individuálním plánu  

 

Článek 4 
 

I. Výše úhrady za poskytnuté služby  

Ceník služeb je uveden v příloze č. 1 k této smlouvě. 

(1) Uživatel se zavazuje hradit poskytovateli úhrady za služby řádně a včas. 

(2) Úhradu za služby tvoří: 

a) úhrada za ubytování, kterou hradí uživatel ze svých osobních prostředků 

b) úhrada za stravu, kterou hradí uživatel ze svých osobních prostředků 

c) úhrada za úkony péče, které jsou hrazeny v plné výši z přiznaného příspěvku na péči dle §73, odst. 

4, písm. a) Zákona o sociálních službách. Jestliže byl uživateli přiznán nebo zvýšen příspěvek na péči 

zpětně, náleží též v plné výši poskytovateli za celou dobu, kdy byl uživatel obyvatelem Domova. 

d) úhrada za čerpané fakultativní činnosti, které hradí uživatel ze svých osobních prostředků. 

(3) Poskytovatel má právo změnit výši úhrady za poskytované služby (ubytování, strava a fakultativní 

činnosti) do výše ekonomických nákladů na zajištění služby, a to v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy upravujícími úhradu za sociální služby. Poskytovatel se zavazuje, že předloží 

uživateli nový ceník úhrad za služby 60 dnů předem.  
 

II. Způsob placení úhrady a vyúčtování 

a) Za ubytování platí uživatel v aktuálním měsíci. 

Platba bude prováděna na účet poskytovatele / v hotovosti v pokladně poskytovatele. 

V případě, že uživatel není přítomen v zařízení, hradí celou částku za ubytování. 

b) Za stravu platí uživatel v aktuálním měsíci.  

Platba bude prováděna na účet poskytovatele / v hotovosti v pokladně poskytovatele.  

Pokud uživatel není přítomen v zařízení a odhlásí den předem do 12 hodin nepřítomnost, o částku 

nákladů za suroviny bude snížena úhrada v následujícím měsíci.  

c) Za potřebnou míru podpory platí uživatel měsíčně. Tato je hrazena v plné výši přiznaného 

příspěvku na péči na účet poskytovatele.  

Vyúčtování uživatel obdrží do 20. dne následujícího měsíce. 

d) Za fakultativní služby platí uživatel měsíčně v hotovosti v pokladně poskytovatele. Vyúčtování 

uživatel obdrží do 20. dne následujícího měsíce. 

(4) Pokud uživatel nezaplatí za poskytované služby do posledního dne, kalendářního měsíce, ve kterém 

měla být uhrazena, je k úhradě písemně vyzván, s upozorněním, že nezaplacení je důvodem 

k ukončení smlouvy. Pokud neuhradí službu do 30 dnů od písemného vyzvání, bude uživateli ukončena 

smlouva o poskytnutí sociální služby. 

(5) Přeplatky a nedoplatky služeb mohou být vzájemně kompenzovány. 
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Článek 5 

Ujednání o dodržování Domácího řádu stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních 

služeb 

(1) Uživatel prohlašuje, že byl před podpisem smlouvy seznámen s Domácím řádem poskytovatele. 

(2) Uživatel dále prohlašuje, že předloženým dokumentům porozuměl a zavazuje se jej dodržovat. 

(3) Poskytovatel se zavazuje, že při změně Domácího řádu či při vydání nového předpisu bude o tomto 

Uživatele předem informovat na informačních schůzkách, informačních tabulích, informačními letáky, 

pohovorem. Tyto předpisy budou uživateli kdykoliv na požádání dány k dispozici či zapůjčeny. 

 

Článek 6 

Ukončení smlouvy, výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

(1) Uživatel a poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení této Smlouvy. Ukončení musí mít 

písemnou formu – „Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování sociální služby“. 

(2) Smlouvu lze ukončit výpovědí uživatelem i poskytovatelem, vždy písemnou formou. 

a) Uživatel je oprávněn smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu. Výpovědní lhůta 

končí uplynutím posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

poskytovateli výpověď doručena.  

b) V případě vypovězení smlouvy poskytovatelem končí výpovědní lhůta uplynutím posledního dne 

kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď uživateli doručena. 

(3) Poskytovatel smí smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: 

a) Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení těchto povinností 

se považuje zejména: 

 nezaplacení stanovené úhrady za služby poskytovateli do 30. dnů od okamžiku, kdy byl uživatel 

poskytovatelem k platbě písemně vyzván 

 uživatel zatají poskytovateli skutečnou výši přiznaného příspěvku na péči, ani po výzvě 

nezaplatí zařízení dlužnou částku 

 uživatel opakovaně porušuje Domácí řád poskytovatele 

b) Poskytovateli je zrušena nebo změněna registrace (oprávnění k poskytování sociální služby). 

c) Dojde k takové změně zdravotního stavu uživatele, že poskytovatel nedokáže zajistit uživateli 

potřebnou péči kvalitně a bezpečně. 

d) Bude-li uživatel pobývat převážnou část roku mimo pobytové zařízení (tj. více jak 6 měsíců 

kalendářního roku). Toto se nevztahuje se na hospitalizace uživatele ve zdravotnickém zařízení. 

(4) Písemnosti se doručují osobně nebo poštou na doručovací adresu poskytovatele nebo uživatele. Za 

den doručení se považuje den přijetí zásilky, odmítnutí zásilky, nebo den jejího uložení na poště. Pokud 

jsou doručeny písemnosti osobně, obě strany si nechají potvrdit převzetí nebo odmítnutí písemnosti. 

(5) Uživatel nejpozději poslední den výpovědní lhůty opustí zařízení poskytovatele a odnese si své 

osobní věci. Pokud tak neučiní, poskytovatel s nimi naloží dle vlastního uvážení. 

 

Článek 7 

Doba platnosti smlouvy 

(1) Tato smlouva se sjednává na dobu určitou/neurčitou. Nahrazuje tímto smlouvu ze dne dd. mm. rrrr. 

(2) Smlouva nabývá účinnosti a platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. 

(3) Uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit na jiného. 
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Článek 8 

Zpracování osobních údajů                                            

(1) V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dává uživatel poskytovateli souhlas ke 

shromažďování, zpracování, uchovávání jím poskytnutých dat, která jsou nezbytná pro poskytování 

sociální služby uživateli a činností s tím souvisejících. Poskytnutá data budou zlikvidována neprodleně 

poté, co pominou důvody pro jejich zpracování, evidenci a archivaci. Rozsah osobních a citlivých údajů 

uživatele a pravidla pro nakládání s nimi, se kterými byl uživatel seznámen, stanoví vnitřní předpis 

poskytovatele. 

 

Článek 9 

Závěrečná ustanovení 

(1) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, použije se na vztah mezi poskytovatelem a uživatelem zákon č. 

89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění. 

(2) Uživatel má právo nahlížet do osobní dokumentace, kterou v souvislosti s poskytováním sociální 

služby o uživateli vede poskytovatel. 

(3) Pokud má uživatel za to, že mu nejsou poskytovány služby v souladu s touto smlouvou, má právo si 

stěžovat. Poskytovatel bude postupovat při vyřízení stížnosti podle platného Domácího řádu. 

(4) Obsah této smlouvy lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami této smlouvy. 

(5) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 

smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

(6) Strany smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetly a s obsahem souhlasí. Dále 

prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Choryni  

Dne dd. mm. rrrr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

uživatelka                  poskytovatel 
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Příloha č. 1 ke smlouvě: 

Výše úhrady za poskytované služby 

Ubytování 2-3lůžkový 
pokoj 
 

jednolůžkový 
pokoj 
 

2-3lůžkový 
pokoj 
 

jednolůžkový 
pokoj 

 

na den 205 Kč  215 Kč 205 Kč  215 Kč 

paušál na měsíc 6 150 Kč 6 450 Kč 6 150 Kč 6 450 Kč 

Celodenní strava  racionální 
180 Kč 

racionální 
180 Kč  
 

diabetická  
200 Kč 

diabetická 
200 Kč 

v tom hodnota 
surovin 

70 Kč 70 Kč 90 Kč 90 Kč 

v tom režijní náklady 110 Kč 110 Kč 110 Kč 110 Kč 

Strava na měsíc 5 400 Kč 5 400 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč 

Celkem za stravu a 
ubytování za měsíc 

11 550 Kč 11 850 Kč 12 150 Kč 12 450 Kč 

 
Sjednaný rozsah péče dle stupně přiznaného příspěvku na péči: 

stupeň I (lehká závislost) 
stupeň II (středně těžká závislost) 

stupeň III (těžká závislost) 
stupeň IV (úplná závislost) 

 

Fakultativní služby 

Doprava osobním automobilem k lékařům a 
k jednáním s úřady. 

10 Kč za kilometr 

 

Vratka za pobyt mimo Domov (potraviny) činí 70 Kč za den při racionální stravě a 90 Kč za den při 

diabetické stravě. 

Pro zaplacení úhrady musí uživateli zůstat alespoň 15 % z jeho příjmu. 

Žádost pro snížení úhrady je provedena písemně a je pro ni nutné doložit výměr ČSSZ. 

Příspěvek na péči, pokud byl uživateli přiznán, v plné výši slouží k úhradě péče poskytované 

Domovem. 

 

Platnost od dd. mm. rrrr 

        Ing. Hedvika Šimíčková, vedoucí               


