21

Domov Rudné u Nejdku
Rudné č. 251, Vysoká Pec 362
Zřizovatel: Hlavní město Praha

Příloha 5 ke směrnici 1 O uzavírání smluv s klienty

osobní číslo klienta/pořadové číslo smlouvy klienta/rok

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově Rudné u Nejdku
Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i
Pan (paní):
nar.:
bydliště:
tel……….., email……………
zastoupen/a na základě rozhodnutí soudu
.......................................................................................................................................................
v textu této smlouvy dále jen „Osoba“
a
Domov Rudné u Nejdku
IČ: 70890285
se sídlem: Rudné čp. 251, Vysoká Pec PSČ 362 21
zastoupený Mgr. Petrem Maršounem, ředitelem
v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZSocSl“), tuto smlouvu o poskytnutí služby sociální péče:
Domovy pro osoby se zdravotním postižením podle §48 a §90 a násl. ZSocSl
Domovy se zvláštním režimem podle §50 a §90 a násl. ZSocSl
(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“):

I.
Rozsah poskytování sociální služby
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Osobě v Domově Rudné u Nejdku
a) ubytování,
b) stravování,
c) úkony péče.
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2. Osobě jsou poskytovány služby na základě jejích potřeb a osobních cílů. Konkrétní
podoba potřeb a osobních cílů Osoby bude na základě dohody účastníků této Smlouvy
blíže specifikována v individuálním plánu Osoby, který bude dohodnut smluvními
stranami do čtyř měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy.
3. Osoba se zavazuje odebírat shora uvedené služby a hradit za ně úhradu dle přílohy 1
této Smlouvy (Přehled úhrad).

II.
Místo a čas poskytování sociální služby
1. Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v Domově Rudné u Nejdku.
2. Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po dobu
účinnosti Smlouvy. Péče bude poskytována dle individuálních potřeb Osoby popř.
stupně její závislosti.
III.
Ubytování
1. Osobě se poskytuje ubytování v max. 3lůžkovém pokoji. Základní vybavení je
popsáno v Domovním řádu.
2. Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, odběr elektrického proudu
dle standardního vybavení pokoje, vyjma odběru v rámci fakultativních služeb, úklid,
praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a žehlení.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech, jako jsou zejména opravy
stavebně-technického charakteru, havárie a jiné podobné provozní příčiny, nebo
zhoršení zdravotního stavu Osoby, přestěhovat Osobu dočasně na jiný pokoj
v působnosti Poskytovatele. Osoba má právo požádat o přemístění na jiný pokoj dle
provozních možností Poskytovatele.
4. Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu
způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Osoby
spojených s užíváním těchto prostor.
5. Osoba je povinna užívat prostory vyhrazené jí k ubytování a k užívání řádně; v
prostorách nesmí Osoba bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny.

IV.
Stravování
1. Osobě bude poskytnuto stravování minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel podle
vnitřních předpisů Poskytovatele.
2. V případě potřeby Poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního
režimu Osoby.
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V.
Péče
Způsob podpory, která bude Osobě poskytována, vychází z individuálně určených osobních
cílů, potřeb a schopností a je s Osobou sjednán v individuálním plánu Osoby. Změna
individuálního plánu, včetně změny osobního cíle není důvodem pro změnu smlouvy formou
dodatku. Základní činnosti jsou poskytovány podle aktuálního znění ZSocSl.

VI.
Fakultativní služby
1. Poskytovatel nabízí Osobě fakultativní služby nad rámec základních činností, jejichž
výčet, včetně cen, je uveden v informativní příloze č. 2 (Sazebník fakultativních
služeb). Poskytovatel si vyhrazuje právo změny cen a rozsahu fakultativních služeb.
Aktuální Sazebník fakultativních služeb je dostupný na WWW.dozprudne.cz
2. Smluvní strany se dohodly, že fakultativní služby budou poskytovány pouze
nenárokově, tj. v závislosti na provozních možnostech Poskytovatele.

VII.
Výše úhrady a způsob jejího placení
1. Osoba je povinna zaplatit úhradu za ubytování, stravování a úkony péče v částce dle
přílohy č. 1 Přehled úhrad, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
Poskytovatel je oprávněn jednostranně zvýšit cenu za služby poskytované na základě
této Smlouvy v případě:
a) změny obecně závazných právních předpisů, kdy taková změna má vliv na
cenu za služby poskytované na základě této Smlouvy či na plnění povinností
Poskytovatele dle této Smlouvy
b) změny ve vývoji cen – v tomto případě je Poskytovatel oprávněn jednostranně
zvýšit cenu o roční míru inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem, a to
počínaje prvním dnem roku následujícího po roce, za který je inflace
vyhlášena. Stanovená cena musí být v souladu s prováděcí vyhláškou k zákonu
o soc. službách v platném znění.
c) prokazatelného zvýšení cen energií, cen potravin, nákladů na platy
zaměstnanců Poskytovatele či jiných vstupů, kdy takové změny mají přímý
vliv na cenu za služby poskytované Osobě na základě této Smlouvy či na
plnění povinností Poskytovatele dle této Smlouvy. V případě zvýšení ceny
podle tohoto písmene je Poskytovatel oprávněn jednostranně zvýšit cenu
nejvýše jedenkrát v průběhu kalendářního roku, a to nejvýše o 15 %.
Zvýšení úhrady za služby podle kteréhokoli z písmen a) až c) tohoto odstavce je
Poskytovatel povinen Osobě písemně oznámit (dále jen „Oznámení o změně výše
úhrady“), a to včetně zdůvodnění nejméně 15 kalendářních dnů přede dnem, od
kterého má zvýšení úhrady nabýt účinnosti. Pokud Osoba do 15 kalendářních dnů ode
dne doručení Oznámení o změně výše úhrady neprojeví výslovný písemný nesouhlas
s novou výší ceny služeb, nebo přijímá-li po uplynutí 15 kalendářních dnů po doručení
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Oznámení o změně výše úhrady nadále služby poskytované Poskytovatelem, stává se
zvýšení ceny uvedené v Oznámení o změně výše úhrady pro Osobu závazným, a to
ode dne uvedeného v něm. Nesouhlasí-li Osoba se zvýšením ceny uvedeným
v Oznámení o změně výše úhrady, je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět. Délka
výpovědní lhůty a její běh se v takovém případě řídí čl. IX. této Smlouvy.
2. Pokud by Osobě po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku
za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jejího měsíčního příjmu,
částky úhrady se sníží, Poskytovatel vykazuje „neuhrazeno“.
3. Poskytovateli náleží po dobu účinnosti Smlouvy příspěvek na péči v plné výši (včetně
zpětně přiznaného a vyplaceného příspěvku) vyjma případů specifikovaných v odst. č.
9/c tohoto článku.
4. Služby sjednané v čl. VI jako fakultativní se poskytují za úhradu dle přílohy č. 2
Sazebníku fakultativních služeb. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo změnit výši
úhrad fakultativních služeb a to vždy s platností ke každému prvnímu dni
v kalendářním čtvrtletí. Aktuální Sazebník fakultativních služeb je zveřejněn na
webových stránkách Poskytovatele. Sociální pracovnice při změně Sazebníku
falultativních služeb předá na vyžádání Osobě „Sazebník fakultativních služeb –
aktuální znění“.
5. Poskytovatel vyhotoví na vyžádání opatrovníka či Osoby vyúčtování úhrady včetně
přeplatků podle odstavců 1 až 4 za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. dne v
kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž Poskytovatel
vyúčtování předkládá.
6. Úhrada se platí zálohově, a to nejpozději poslední den příslušného měsíce. Pokud je
účinnost této smlouvy zahájena, nebo ukončena v průběhu kalendářního měsíce,
Osoba platí pouze za využité dny a to za ubytování, odebranou stravu a poskytnutou
péči.
7. Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu podle tohoto článku. Úhradu provádí
Osoba předem dohodnutým způsobem: převodem na účet Poskytovatele č.
2001490047/6000 vedený u PPF Banky Praha, nebo v hotovosti v depozitní pokladně
Poskytovatele, poštovní poukázkou či hromadnou výplatní listinou na účet
Poskytovatele.
8. Osoba, které by po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstala z jejího příjmu
alespoň 15%, je povinna doložit poskytovateli výši svého příjmu pro účely stanovení
úhrady a neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady.
9. Přeplatky z úhrad při pobytu Osoby mimo zařízení a při odhlášení stravy:
a) ubytování – přeplatky nevznikají v žádném případě,
b) stravování – přeplatek vzniká při neodebrání stravy řádně nahlášené minimálně 1
kalendářní den předem. Výše přeplatku činí výši ceny potravin stanovené
nařízením ředitele (Stanovení výše úhrad)
c) příspěvek na péči – přeplatek vzniká za každý den, kdy péči poskytuje Osobě jiný
poskytovatel pomoci řádně nahlášený na příslušném úřadu práce.
Přeplatky dle písmene b) budou přednostně využity na úhradu případných předchozích
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nedoplatků vzniklých v tomtéž kalendářním měsíci.
10. Zamlčela-li Osoba skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle odst. 8 tohoto
článku, je povinna doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jejího
příjmu. Toto zamlčení se považuje za hrubé porušení smlouvy.
11. Poskytovatel se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobami
příbuznými či blízkými, přáteli, známými apod., pokud Osoba nemá vlastní příjem
nebo její příjem nepostačuje na úhradu plné výše nákladů.

VIII.
Ujednání o dodržování Domovního řádu stanoveného Poskytovatelem
Osoba, prohlašuje, že byla před podpisem této Smlouvy srozumitelným způsobem
seznámena s Domovním řádem Poskytovatele (Příloha č. 3 této Smlouvy). Osoba se
zavazuje dodržovat pravidla stanovená vnitřními předpisy Poskytovatele,
zejména Domovním řádem. Domovní řád je rovněž zveřejněn na webových stránkách
Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn Domovní řád změnit, doplnit, aktualizovat
apod. Každou změnu, doplnění, aktualizaci apod. Domovního řádu je Poskytovatel
povinen Osobě písemně oznámit a to nejméně 15 kalendářních dnů přede dnem, od
kterého má změna Domovního řádu nabýt účinnosti. Za písemné oznámení změny
domovního řádu se pro účely této smlouvy považuje i odeslání na email určený
osobou. Pokud Osoba do 15 kalendářních dnů ode dne doručení nového znění
Domovního řádu neprojeví výslovný písemný nesouhlas se změnou Domovního řádu,
nebo přijímá-li po uplynutí 15 kalendářních dnů po doručení nového znění
Domovního řádu nadále služby poskytované Poskytovatelem, stává se změna
Domovního řádu pro Osobu závaznou. Nesouhlasí-li Osoba se změnou Domovního
řádu, je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět. Délka výpovědní lhůty a její běh se
v takovém případě řídí čl. IX. této Smlouvy.

IX.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1. Osoba může Smlouvu vypovědět pouze písemně, a to i bez udání důvodu. Výpovědní
lhůta pro výpověď Osobou činí 30 dnů ode dne po doručení výpovědi Poskytovateli.
2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze písemně a pouze z těchto důvodů:
a) jestliže Osoba hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé
porušení Smlouvy se považuje zejména zamlčení výše příjmu nebo jeho změn,
v případě, že Osobě výše příjmu nepostačuje k úhradě nákladů, a dále nezaplacení
úhrady za služby poskytované na základě této Smlouvy po dobu delší než 2
kalendářní měsíce,
b) pokud došlo ke změně poměrů Osoby, zejména zdravotního stavu a Poskytovatel
není oprávněn nebo schopen poskytovat sociální služby, které v důsledku této
změny Osoba potřebuje a požaduje,
c) v případě zamlčení nebo nepravdivého uvedení informace, která má podstatný vliv
na poskytnutí sociální služby uvedené v této Smlouvě,
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d) v případě opakovaného porušování Domovního řádu Osobou za podmínky
předchozího písemného upozornění na porušování Domovního řádu, vč.
Upozornění na výpověď smlouvy. Opakovaným porušením Domovního řádu se
rozumí, pokud byla Osoba na porušení Domovního řádu písemně upozorněna v
období 6 měsíců předcházejících tomuto porušení, vč. upozornění na možnost
výpovědi Smlouvy ze strany Poskytovatele,
e) pokud se Osoba bude zdržovat nepřetržitě mimo zařízení Poskytovatele déle jak
60 dní nebo po dobu více jak 120 kalendářních dnů v průběhu období 12 měsíců
po sobě jdoucích, s výjimkou hospitalizace ve zdravotnickém zařízení popř.
lázních, pokud byly nařízeny lékařem,
f) ruší-li se Poskytovatel nebo jeho část nebo přemístí-li se Poskytovatel nebo jeho
část a v tomto důsledku Poskytovatel nebude moci poskytovat sociální služby dle
této Smlouvy,
g) jestliže Osoba vysloví nesouhlas s Oznámením o změně výše úhrady vydaným
Poskytovatelem na základě čl. VII. odst. 1 této Smlouvy, nebo vysloví nesouhlas
se změnou Domovního řádu vydanou Poskytovatelem na základě čl. VIII. této
Smlouvy,
h) jestliže Osoba odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů.
3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem činí 1 měsíc a běh výpovědní
lhůty ze strany Poskytovatele začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Osobě.
4. Touto smlouvou se sjednává za účelem adaptačního pobytu zkušební doba v délce 3
měsíců, která počíná běžet prvním dnem poskytování služby. Poskytovatel i Osoba
mohou tuto Smlouvu vypovědět v průběhu sjednané zkušební doby, a to z jakýchkoliv
důvodů nebo i bez uvedení důvodu. Při zrušení Smlouvy v průběhu zkušební doby
platí pro obě smluvní strany výpovědní lhůta 7 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet
dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi druhé straně.
5. Obě strany se mohou dohodnout na ukončení této Smlouvy, a to i bez udání důvodu.

X.
Trvání smlouvy
1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
sjednává se na dobu 3 let a to do dne…….Smlouva nabývá účinnosti dne……… Od
tohoto data bude poskytována sociální služba.
Pouze u klienta, který nemá stanoveného opatrovníka
Uplynutím doby určité, na kterou byla tato Smlouva sjednána, Smlouva nezaniká,
pokud Osoba nebo Poskytovatel nejméně 6 týdnů před uplynutím sjednané doby určité
druhé smluvní straně neoznámí, že na dalším trvání této Smlouvy nemá zájem. Pokud
tato Smlouva z důvodu dle věty předchozí nezanikne, prodlužuje se za stejných
podmínek o stejnou dobu, na kterou byla původně sjednána, nebylo-li mezi smluvními
stranami dohodnuto jinak.
2. Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.
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XI.
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 číslovanými dodatky.
3. Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či
nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V
takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 30 pracovních dnů od
výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné
ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
4. Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. (3) zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky
nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.
5. Veškerá oznámení, sdělení atp., jakož i výpověď této Smlouvy se považují za řádně
doručené nejpozději pátým (5.) pracovním dnem ode dne, kdy taková písemnost byla
jednou smluvní stranou odeslána doporučenou poštovní zásilkou na adresu místa
bydliště a/nebo sídla druhé smluvní strany, včetně bydliště a/nebo zákonného zástupce
Osoby, a to i kdyby si druhá strana takovou písemnost od pošty nepřevzala.
6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že
Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím
obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
8.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy smlouvy:
Příloha č. 1: Přehled úhrad
Příloha č. 3: Domovní řád

V Rudném dne ……………..
Podpis Osoby

Podpis Poskytovatele

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

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

..............................................................................
(podpis, popř. razítko další případné osoby přítomné u projednávání smlouvy)
Za správnost………………..
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