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Domov sociálních služeb Meziboří, 
příspěvková organizace 
Okružní 104 
435 13 Meziboří 
IČ: 49872516 
tel. 476 748 218      Smlouva č.:           /2014 
 

Návrh 

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově se zvláštním 
režimem  

1. Pan:                                       narozen:  
    Bydliště: 
    (dále jen „uživatel“) 
    zastoupený (zmocněnec, opatrovník): 
    datum narození: 
 
     
 
                                                     a 
 
2. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace,  
Okružní 104, 435 13  Meziboří, IČ:49872516. DIČ:CZ49872516,   
zastoupený Helenou Tichou, ředitelkou, v textu dále jen „poskytovatel“ 
 
                                                uzavřeli 
 
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

Smlouvu o poskytnutí sociální služby  

v Domově sociálních služeb Meziboří (v textu dále jen „Smlouva“), 

v Okružní ul. čp. 104  
podle § 50 cit. zák., 

Domovy se zvláštním režimem (dále jen „Domov“) 
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I. Rozsah poskytování sociální služby 

1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli v Domově tyto základní 
činnosti: 

  a) ubytování 
  b) stravování 
  c) úkony péče 

 
 

 2) Uživateli mohou být poskytovány další činnosti jako fakultativní. 
 

                         II. Ubytování 

1) Uživateli se poskytuje ubytování: 

v Okružní ulici čp. 104 v Meziboří: 
buď 
- ve dvoulůžkovém pokoji s hygienickým vybavením a dalším 
zařízením.  
Hygienickým vybavením pokoje je umyvadlo s tekoucí pitnou a teplou 
vodou, omyvatelný obklad opatřený zrcadlem, poličkou pro pomůcky 
osobní hygieny, dávkovačem mýdla a nádobou na odpad. 
Hygienické vybavení je určeno i pro druhou osobu v pokoji. 
Dalším zařízením pokoje je lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle a další 
zařízení dle individuální potřeby uživatele. 

 
 a nebo 

- v jednolůžkovém pokoji s hygienickým vybavením a dalším 
zařízením. 

Hygienickým vybavením pokoje je umyvadlo s tekoucí pitnou a teplou 
vodou, omyvatelný obklad opatřený zrcadlem, poličkou pro pomůcky 
osobní hygieny, dávkovačem mýdla a nádobou na odpad. 
Dalším zařízením pokoje je lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle a další 
zařízení dle individuální potřeby uživatele. 
 
Sociální zařízení (koupelna, WC, sprchový kout) je společné pro všechny 
uživatele na oddělení. 
 
Uživatel je ubytován v: 
 

 pokoji č.:  
 v patře 
 stanice  
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2) Ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, odběr elektrického 
proudu, úklid, praní, žehlení, drobné opravy ložního a osobního prádla 
a ošacení. 

 
3) Ubytování probíhá podle pravidel Domácího řádu (Domácí řád 
je k nahlédnutí v kanceláři sociální pracovnice) včetně jeho dalších změn 
a dodatků. Poskytovatel a uživatel se zavazují dodržovat tato stanovená 
pravidla. 
 
4) Uživatel má právo požádat o přestěhování na jiný pokoj dle pravidel 
Domácího řádu (Domácí řád je k nahlédnutí v kanceláři sociální 
pracovnice). 
 
5) Mimo pokoj uvedený v bodu 1) může uživatel obvyklým způsobem 
užívat společně s ostatními také další prostory Domova, např.: jídelna, 
knihovna, tělocvična, aktivizační kouty, ergoterapeutická místnost, 
klubová místnost, terasa. 
 
 

III. Stravování 

1) Uživateli se poskytuje strava dle vlastního výběru. 
 
Typ: dle výběru  
 
Dieta: dle výběru 
 
Strava: celá, mletá, mixovaná, vegetariánská apod. 
 
 

2) Stravování probíhá na základě pravidel Domácího řádu (Domácí řád 
je k nahlédnutí v kanceláři sociální pracovnice). Poskytovatel a uživatel 
se zavazují dodržovat tato stanovená pravidla. 

 

IV. Úkony péče 

 
1. Uživateli se na základě § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, v Domově se zvláštním 
režimem poskytují tyto základní činnosti: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
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 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
 sociálně terapeutické činnosti, 
 aktivizační činnosti, 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 

 

2. Péče dle bodu IV/1) je poskytována v rozsahu úkonů péče dle 
potřeb uživatele. 

 
 

3. Péče dle bodu IV/1 je poskytována i v případě, že je uživatel 
účastníkem správního řízení ve věci přiznání příspěvku na péči. 

 
 

V. Fakultativní činnosti 

1. Poskytovatel nabízí uživateli fakultativní činnosti nad rámec 
základních činností, jejichž výčet včetně ceny je uveden v Ceníku 
úhrad sociálních služeb (dále jen „Ceník“; k nahlédnutí v kanceláři 
sociální pracovnice). Poskytování těchto činností bude dohodnuto 
individuálně. 
 

 
VI. Individuální plánování 

1. Tato Smlouva zohledňuje potřeby a osobní cíle uživatele, které 
se však v průběhu poskytování sociální služby mohou měnit. 
 

2. Obsahuje prvotní osobní cíl, který je stanoven před přijetím 
do Domova. 

 
3. Prvotním osobním cílem uživatele je: 

 Setkávání s uživateli… 
 Pomoc při rozvíjení duševního života 
 Zprostředkování komunikace 
 Zprostředkování aktivizace  
 Zprostředkování rehabilitace  -  Konkrétní cíl. Toto jsou pouze 

návrhy pro představu. 

4. Konkretizace osobního cíle, jeho případné změny, ke kterým 
dochází v průběhu poskytování sociální služby a vznik nových 
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osobních cílů, jsou zaznamenány v Individuálním plánu sociální 
péče uživatele. 
 

5. Poskytovatel a uživatel se dohodli, že budou zjišťovat osobní cíle 
uživatele v rámci sociální služby a ty budou základem pro 
zpracování Individuálního plánu sociální péče. 

 
6. Režim v Domově je při poskytování sociálních služeb přizpůsoben 

specifickým potřebám uživatele. 
 

 

VII. Místo a čas poskytování sociální služby 

1) Služba sjednaná v čl. I Smlouvy se poskytuje v Domově provozovaném 
poskytovatelem. 
 
2) Služba sjednaná v čl. I Smlouvy se poskytuje dle Individuálního plánu 
sociální péče uživatele a časového harmonogramu poskytovatele dle 
Domácího řádu (Domácí řád je k nahlédnutí v kanceláři sociální 
pracovnice), po celý rok po dobu platnosti Smlouvy. 
 
 

VIII. Výše úhrady, způsob placení a vyúčtování 

A) Úhrada za ubytování 
1) Uživatel je povinen zaplatit úhradu za ubytování 
 
 

v plné výši …………………….Kč denně 
 
 
ve snížené výši….. …………..Kč denně 

 
V případě uzavření Dohody o spoluúčasti na nákladech za ubytování 
zakotvit iniciály plátce – osoby. 

 
 

buď 
1) v hotovosti do pokladny Domova a to do 25. dne kalendářního 
měsíce, kterého se úhrada za ubytování týká. 
 
nebo 
1) na účet poskytovatele u Komerční banky Litvínov, č. účtu: 
3404020247/0100 a to do 25. dne kalendářního měsíce, kterého 
se úhrada za ubytování týká. 
 



Smlouva o poskytnutí sociální služby - Domovy se zvláštním režimem.  6 

nebo 
1) souhlasím s převedením částky za úhradu poskytovaných 
sociálních služeb z mého důchodu dosílaného hromadným 
výplatním seznamem ČSSZ Praha na účet poskytovatele a to do 
15. dne kalendářního měsíce, kterého se úhrada za ubytování týká. 
 
 
2) Úhrada za ubytování za kalendářní měsíc se stanoví tak, že denní 
úhrada se násobí počtem kalendářních dnů v měsíci, kterého se úhrada 
týká. 
 
 
3) O úhradě za ubytování obdrží uživatel doklad. 
 
4) Úhrada za ubytování se při nepřítomnosti uživatele v Domově nevrací. 
 
5) Při ukončení Smlouvy o poskytnutí sociální služby v Domově probíhá 
vyúčtování dle této uzavřené Smlouvy k poslednímu dni kalendářního 
měsíce, kterého se úhrada týká. K výplatě vyúčtování dochází do 15. dne 
následujícího kalendářního měsíce, kterého se úhrada týká. 
 

B) Úhrada za stravu 
1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za odebranou stravu 

 
v plné výši dle Ceníku (k nahlédnutí v kanceláři sociální pracovnice) 
…………………….Kč denně 
 
buď 
1) v hotovosti do pokladny Domova a to do 25. dne kalendářního 
měsíce, kterého se úhrada za stravu týká. 
 
nebo 
1) na účet poskytovatele u Komerční banky Litvínov, č. účtu: 
3404020247/0100 a to do 25. dne kalendářního měsíce, kterého 
se úhrada za stravu týká. 
 
nebo 
1) souhlasím s převedením částky za úhradu poskytovaných 
sociálních služeb z mého důchodu dosílaného hromadným 
výplatním seznamem ČSSZ Praha na účet poskytovatele 
a to do 15. dne kalendářního měsíce, kterého se úhrada za stravu 
týká. 
 
2) Úhrada za stravu se účtuje vždy v plné výši. Neposkytujeme slevu 
na úhradu za stravu. 
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3) Úhrada za stravu za kalendářní měsíc se stanoví tak, že denní sazba 
se násobí počtem dnů odebraných jídel v kalendářním měsíci. 
 
4) O úhradě za stravu obdrží uživatel doklad. 
 
5) Úhrada za stravu se vrací vždy za odhlášenou stravu dle pravidel 
Domácího řádu (Domácí řád je k nahlédnutí v kanceláři sociální 
pracovnice) v plné výši denní sazby hlavního nebo vedlejšího jídla.  
 
6) Za neodebrané služby – stravu se provede vyúčtování, 
a to k poslednímu dni kalendářního měsíce, kterého se úhrada za stravu 
týká. Uživatel obdrží o vyúčtování doklad. K výplatě vyúčtování dochází 
dle pravidel Domácího řádu (Domácí řád je k nahlédnutí v kanceláři 
sociální pracovnice).   
 

C) Úhrada za úkony péče 
1. Uživatel pobírá měsíčně příspěvek na péči.  

 
Uživatel je povinen zaplatit úhradu za úkony péče za kalendářní měsíc 
ve výši příspěvku na péči: 
Příspěvek na péči náleží ode dne podpisu Smlouvy v plné výši 
poskytovateli. 
 
buď 
na účet poskytovatele u Komerční banky Litvínov, č. účtu:   
3404020247/0100 a to do konce měsíce, kterého se příspěvek na péči 
týká. 
 
nebo 
v hotovosti do pokladny Domova v Okružní čp. 104 Meziboří a to do 
konce měsíce, kterého se příspěvek na péči týká. 
 
1. V  případě, kdy nastupuje uživatel a příspěvek na péči nemá 

přiznaný, ale potvrzuje, že bylo zahájeno řízení o přiznání 
příspěvku na péči. V tomto případě se uzavírá Smlouva na dobu 
určitou, do doby Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, max. 
však na 12 kalendářních měsíců. Uživatel se zavazuje, takto 
zpětně vyplacený příspěvek na péči za dobu pobytu v Domově 
předat poskytovateli. 

 
1. Pokud uživatel nepobírá příspěvek na péči, bude péče uživateli 

vyúčtována až na základě vydaného Rozhodnutí o příspěvku 
na péči. 

 
2. Podkladem pro vyúčtování péče je Měsíční přehled základních 

činností, který je veden po celou dobu řízení.  
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3. Pokud uživateli nebyl příspěvek na péči vydaným Rozhodnutím 

přiznán, hradí dosavadní poskytnuté základní činnosti uživatel.  
 

4. Příspěvek na péči v přiznané výši nebo jeho poměrná část se vrací 
za podmínek celodenní nepřítomnosti uživatele v Domově 
(od 0:00 – 24:00). Poměrná část Příspěvku na péči se vypočítává 
z přiznané výše příspěvku na péči na kalendářní měsíc dělením 
počtem dnů v kalendářním měsíci, kterého se vrácení týká a násobí 
se počtem dnů nepřítomnosti v Domově. 

 
5. Příspěvek na péči ani jeho poměrná část se nevrací při hospitalizaci 

ve zdravotnickém zařízení uživatele, trvá-li déle než jeden 
kalendářní měsíc, v tomto případě je zastavena výplata příspěvku 
na péči Úřad práce ČR. 

6. Dle § 16 odst. 3, citovaného zákona nárok na příspěvek není 
předmětem dědictví. 

 

D) Úhrada za fakultativní činnosti 
1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za fakultativní činnosti, které 

mu byly poskytnuty a to v hotovosti do pokladny Domova v Okružní  
čp. 104 Meziboří do 15. dne následujícího měsíce, ve kterém byla 
fakultativní činnost vyúčtována. 

 
2. Úhrada za fakultativní činnosti se hradí v plné výši nákladů 

uvedených v Ceníku (Ceník k nahlédnutí v kanceláři sociální 
pracovnice), není-li stanoveno jinak. 

 
3. O zaplacení bude uživateli vydán doklad. 

 

E) Ostatní ujednání poskytovatele a uživatele 
 

1. Uživateli je stanovena úhrada v souladu s ustanovením § 71 až 73 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

2. Uživateli, který nepředloží výši svého příjmu, je stanovena plná 
úhrada za stravu a ubytování bez ohledu na zůstatkovou částku 
jeho příjmu. O této skutečnosti je uživatel patřičně vyrozuměn. 

 
3. Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle 

VIII/A a B za kalendářní měsíc, nezůstala částka ve výši alespoň 
15 % měsíčního příjmu, částka úhrady za ubytování se úměrně 
sníží. 
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4. Poskytovatel může jednostranně zvýšit cenu za ubytování a stravu, 

a to v případě navýšení provozních nákladů spojených 
s ubytováním a stravováním. Stanovená cena musí být v souladu 
s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
 

5. Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování trvalé platby 
za služby za kalendářní měsíc a to nejpozději do 15. dne v měsíci, 
který následuje po kalendářním měsíci, za který poskytovatel 
vyúčtování předkládá. 
 
 

IX.  Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených 
poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb 

 
1. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen srozumitelnou formou 

s Domácím řádem (Domácí řád je k nahlédnutí v kanceláři sociální 
pracovnice) a Ceníkem (Ceník je k nahlédnutí v kanceláři sociální 
pracovnice) a plně mu porozuměl. Uživatel je povinen tento řád 
dodržovat. 

 
2. Doručování listovních zásilek je dvoustranný vztah mezi uživatelem 

a Českou poštou. Poskytovatel může na žádost uživatele 
poskytnout poradenství a součinnost. 

 
 

X. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

1. Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu, písemnou 
formou. Výpovědní lhůta pro výpověď uživatelem činí buď 5 dnů 
od podání žádosti o ukončení, nebo po vzájemné dohodě 
s poskytovatelem. 

 
2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: 
a) jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména: 
 

 nezaplacení úhrady, byl-li uživatel povinen zaplatit úhradu podle 
článku VIII. Smlouvy po dobu max. 3. kalendářních měsíců. 
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b)  jestliže uživatel i po opětovném písemném napomenutí hrubě 
poruší povinnosti, které mu vyplývají z Domácího řádu (Domácí řád 
je k nahlédnutí v kanceláři sociální pracovnice). V případě 
opakovaného porušování Domácího řádu uživatelem je dána 
výpověď. Opakovaným porušením Domácího řádu se rozumí, pokud 
byl uživatel na porušení Domácího řádu písemně upozorněn 
v průběhu třech měsíců předcházejících dalšímu porušení včetně 
výstrahy možného ukončení smluvního vztahu výpovědí ze strany 
poskytovatele. 

 
c) pokud došlo ke změně poměrů uživatele, zejména zdravotního 

stavu a poskytovatel není oprávněn poskytovat služby, které 
v důsledku této změny uživatel potřebuje a požaduje. 

 
 

3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů 
uvedených v odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku činí 60 dní 
a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď uživateli 
doručena. V odst. 2. písm. c) platí výpovědní lhůta dohodou. 

 
XI. Doba platnosti smlouvy 

 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu 

oběma smluvními stranami. Datum nástupu do zařízení je shodný 
s datem podpisu Smlouvy. 

 
buď 

2. Doba platnosti a účinnosti Smlouvy je sjednána na dobu neurčitou. 
Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. 

 
nebo 

2. Doba platnosti a účinnosti Smlouvy je sjednána na dobu určitou 
a to na 1 kalendářní rok. Platnost této Smlouvy nabývá účinnosti dnem 
podpisu této Smlouvy. 

 

XII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu.  
Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

 
2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 
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3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, a že Smlouvu neuzavřely v tísni či jiných 
nevyhovujících podmínkách. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a s jejím obsahem plně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují 
svými vlastnoručními podpisy. 

 
 
 
V Meziboří, dne ……………….. 
 
 
 
 
…………………………………   ..………………………... 
podpis uživatele      podpis poskytovatele 
nebo zmocněnce, opatrovníka 
 
 
 
………………………………… 
podpis svědka – vztah k osobě 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1 – Protokol o sociálním šetření, popř. jednání se zájemcem 
Příloha č. 2 – Plná moc zastupující osoby/fotokopie o opatrovnictví 


