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Standard kvality sociálních služeb č. 4/2018 

Smlouva o poskytování sociální služby – domov pro seniory 
 

Úvodní ustanovení 

 

Sociální služby jsou uživateli poskytovány na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. 

Výsledkem dohody je jasné uspořádání toho, co každá ze stran od poskytování sociální služby očekává 

(povinnosti a práva účastníků, účel smlouvy). Z dojednaných a zaznamenaných cílů spolupráce musí být pro 

uživatele zřejmé, že řeší jeho nepříznivou sociální situaci a dochází tak k poskytování sociální služby „ušité 

na míru“. 

 

Článek 1 

Jednání o dohodě o poskytnutí sociální služby 

 

1. V případě, že dojde k uvolnění kapacity sociální pobytové služby, je kontaktován zájemce o sociální 

službu, a postupuje se dle podmínek standardu Jednání se zájemcem o službu. 

2. Před zahájením jednání o poskytnutí sociální služby zjistí / ověří jednající pracovník všechny faktory 

ovlivňující akutnost potřeby pobytové služby (datum přijetí žádosti, lékařské vyjádření, závěr sociálního 

šetření, příspěvek na péči), a další požadavky, očekávání a cíle zájemce (aktualizace informací dle pravidel 

standardu Jednání se zájemcem o službu). Jednající pracovník jedná s osobou s ohledem na její rozumové a 

komunikační schopnosti (blíže viz standard Jednání se zájemcem o službu). Jednající pracovník rovněž 

posoudí, zda je zájemce schopen sám jednat a porozumět obsahu a účelu návrhu předložené smlouvy a 

případně ve spolupráci s osobou blízkou zájemce podá žádost, resp. poskytne součinnost s podáním žádosti 

o ustanovení zákonného zástupce - opatrovníka soudem, v souvislosti s podáním návrhu na omezení ve 

svéprávnosti. V případě, že osoba není schopna porozumět obsahu a účelu uzavírané smlouvy a není 

ustanoven zákonný zástupce - opatrovník, může za ni smlouvu uzavřít v jejím zastoupení jiná osoba, které 

zájemce udělí plnou moc, pokud je schopen tuto skutečnost posoudit. Jestliže zájemce není schopen udělit 

plnou moc, zajistí jednající pracovník projednání podmínek smlouvy s Odborem sociálních věcí a 

zdravotnictví při MÚ Vodňany. V případě, že osoba je schopna porozumět obsahu a účelu uzavírané 

smlouvy a není ustanoven zákonný zástupce, ale jeho fyzické schopnosti jsou natolik omezeny, že není 

schopen podpisu, a je schopen nonverbálně souhlasit (kývnutím hlavy, očí…), je smlouva podepsána dvěma 

svědky, s doplněním čísla OP, jeden ze svědků je pracovník Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ. 

3. Další jednání probíhá na místě a v době dohodnuté s osobou, a to zejm. v kanceláři sociálního pracovníka 

kanceláře nebo na pokoji uživatele v pracovních dnech v době od 7:00 – 15:30 h. 
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Jednání se účastní jednající pracovník, zájemce o službu, případně jeho opatrovník či jiný zástupce nebo 

další osoby, které určí zájemce např. osoba blízká, a se souhlasem zájemce osoby, které určí jednající 

pracovník.  

4. Podmínky poskytnutí služby sjednává jednající pracovník. Zúčastněné osoby seznámí jednající pracovník 

s návrhem smlouvy o poskytnutí sociální služby a vnitřními předpisy týkajícími se poskytování pobytové 

sociální služby, a to zejména Domácím řádem a Vnitřními pravidly pro poskytování sociální služby. Při 

poskytování informací čerpá jednající pracovník ze Souboru vnitřních předpisů. Seznámení s obsahem výše 

uvedených vnitřních předpisů stvrdí svým podpisem zájemce, příp. zástupce při podpisu Smlouvy 

o poskytnutí služby domova pro seniory. 

5. Dalším bodem jednání je informování osoby zejm.: 

 o podmínkách a způsobech poskytování služby a možnostech poskytovatele, 

 o povinnostech vyplývajících osobě ze smlouvy o poskytnutí sociální služby a v souvislosti 

s poskytováním služby včetně úhrady za ni. 

6. Jednající pracovník dohodne s osobou:  

 datum zahájení poskytování sociální služby,  

 typ ubytování (číslo a lůžko pokoje),  

 doplnění vybavením pokoje nábytkem zájemcem,  

 druh stravy,  

 rozsah tzv. péče ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,  

 poskytnutí fakultativních služeb,  

 způsob zajištění dalších služeb (kadeřnice, pedikérka),  

 určení ošetřujícího lékaře,  

 zajištění donášky léků,  

 případnou změnu trvalého pobytu,  

 převzetí dokladů (OP) a cenností do úschovy,  

 vyřízení žádosti o příspěvek na péči,  

 oprávnění osob disponovat s finančními prostředky a předměty v úschově třetími osobami,  

 výši a způsob úhrady za poskytované služby,  

 způsob doručování poštovních zásilek, poukázek a příjmů zájemce (zejména důchodu), 

 poskytnutí osobních údajů osoby.  

7. Jednání probíhá dle pravidel standardu Jednání se zájemcem o sociální službu. Jednající pracovník 

vysvětlí obsah smlouvy a další písemnosti osobě formou přijatelnou především s ohledem na její duševní 

stav. Návrh smlouvy i Soubor vnitřních předpisů je možné zapůjčit osobě domů (dle pravidel standardu 

Jednání se zájemcem o sociální službu) a k dalšímu jednání stanovit jiný termín schůzky, kdy budou 

projednány event. připomínky k návrhu smlouvy a dojednány všechny ostatní podmínky poskytnutí sociální 

služby. Smlouva o poskytování sociální služby je vždy individualizována dle potřeb a přání konkrétního 
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uživatele tak, aby odpovídala jeho individuálním požadavkům prostřednictvím jeho individuálního plánu. 

O požadavcích osoby, připomínkách, pozměňovacích návrzích rozhoduje ředitel organizace a vyhoví jim 

v souladu s možnostmi zařízení. U požadavků, připomínek a pozměňovacích návrhů, které nelze akceptovat, 

jsou osobě objasněny důvody rozhodnutí ředitele organizace.  

8. Návrh smlouvy o poskytnutí sociální služby obsahuje varianty, které je jednající pracovník povinen osobě 

vysvětlit a navrhnout pro její situaci variantu nejvhodnější, nejvhodnější podmínky a rozsah poskytnutí 

sociální služby.  

9. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, pokud není se zájemcem dohodnuto jinak.  

10. Smlouva o poskytnutí sociální služby má písemnou podobu. Smlouva se vyhotovuje v počtu stejnopisů 

odpovídajícím počtu účastníků smlouvy (organizace, osoba, opatrovník, vedlejší účastníci smlouvy atd.). 

Vyhotovení smlouvy je osoba příp. její další účastníci oprávněna před jejím podpisem znovu přečíst a uvést 

poslední připomínky. Smlouva je v případě potřeby osoby, např. z důvodů zrakového postižení či poruchy 

vytištěna v písmu ve velikosti umožňujícím její přečtení osobou. 

11. V případě hrozící časové prodlevy, kdy je potřeba neodkladně zajistit poskytnutí sociální služby, je 

ředitel organizace případně jeho zástupce oprávněn udělit souhlas k uskutečnění sociální služby  

bez uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby. Tento souhlas lze poskytnout i telefonicky. Tento úkon 

je zaznamenán v programu Cygnus sociálním pracovníkem kanceláře. 

12. V případě, že je osoba zastoupena opatrovníkem, omezena ve svéprávnosti, podepisuje smlouvu  

o poskytnutí sociální služby vedle uživatele i opatrovník – bez souhlasu soudu na dobu delší než 3 roky! 

Tento uživatel je za evidován ve formuláři Evidence osob, které byly při podpisu smlouvy o poskytnutí 

pobytové sociální služby zastoupeny opatrovníkem nebo OÚ ORP.  

14. Pokud osoba neprojevila souhlas uzavřít smlouvu a její změny o poskytování pobytové sociální služby 

v zařízení sociálních služeb, může za ni takovou smlouvu uzavřít opatrovník nebo obecní úřad obce 

s rozšířenou působností (postupují dle zákona o sociálních službách v aktuálním znění), a to pouze 

v případě, že: 

 neposkytnutí okamžité pomoci při řešení nepříznivé sociální situace by v důsledku oslabení nebo 

ztráty schopnosti z důvodu nepříznivého zdravotního stavu způsobeného duševní poruchou ohrozilo 

její život nebo by jí hrozilo vážné poškození zdraví anebo by totéž hrozilo osobám v jejím okolí 

(posuzuje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě lékařského posudku vydaného 

poskytovatelem zdravotních služeb) 

 nezbytnou podporu a pomoc ji nelze zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením. 

15. Poskytovatel vede evidenci o osobách, se kterými byla uzavřena smlouva o poskytnutí pobytové sociální 

služby způsobem, který je uvedený v odstavci č. 14. Viz. SQ č. 2 Ochrana práv osob. 

16. V případě, kdy osoba není schopná vypovědět smlouvu o poskytování pobytové sociální služby, projeví 

vážně míněný nesouhlas s poskytováním sociální služby, je poskytovatel povinen oznámit tuto skutečnost ve 

lhůtě 24 hodin soudu, v jehož obvodu se zařízení nachází. Dále je poskytovatel povinen o oznámení soudu 
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informovat bez zbytečného odkladu toho, kdo za osobu smlouvu o poskytování pobytové sociální služby 

uzavřel. 

17. V případě, že osoba nemůže číst a psát, ale je schopna sama jednat a seznámit se s obsahem 

prostřednictvím speciálních pomůcek či přístrojů nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je 

schopna smlouvu vlastnoručně podepsat, nevyžaduje se úřední zápis dle § 40 Občanského zákoníku. Při 

nesplnění podmínek předchozí věty zajistí jednající pracovník k uzavření smlouvy úřední zápis. 

18. V případě, že je zájemce schopen smlouvu podepsat a jejímu obsahu porozumět, může také udělit plnou 

moc třetí osobě (zmocněnci) k podpisu smlouvy o poskytnutí sociální služby.  

19. Plná moc musí obsahovat: 

 jméno, příjmení a bydliště osoby 

 jméno, příjmení a bydliště zmocněnce 

 vztah k osobě  

 rozsah oprávnění (k podpisu smlouvy, k podpisu dodatků či jednání o změnách smlouvy) 

 ustanovení o přijetí plné moci zmocněncem 

 datum a podpis osoby a zmocněnce. 

 

Článek 2 

Obsah smlouvy o poskytování služby 

 

1. Smlouva obsahuje obecné náležitosti občanskoprávních závazkových vztahů a dále obsahuje ujednání: 

 o osobním cíli osoby, 

 o formě, rozsahu a průběhu poskytované služby, 

 o podmínkách poskytování služby, 

 o postupech při nedodržení dohodnutých podmínek poskytování služby, 

 o způsobu a podmínkách ukončení služby, 

 o dalším ujednání. 

2. Zařízení dbá o to, aby zájemce o službu případně uživatel služby rozuměl obsahu a účelu smlouvy. 

Zařízení má vypracovaný možný postup, jak překonat případné komunikační bariéry se zájemci o službu 

(viz vnitřní předpis Jednání se zájemcem o službu). 

3. Ustanovení vypovídající o možnosti ukončení služby uživatelem je součástí písemné dohody a postupy 

stanoveny ve vnitřním předpise poskytovatele.  

4. Podmínkou poskytnutí služby není uzavření písemné dohody. V případě, že nedojde k dohodě 

o podmínkách poskytnutí sociální služby mezi poskytovatelem a uživatelem, je služba poskytnuta, ale 

jednání o konečné podobě písemné dohody je odloženo na jiný čas. Ředitel organizace rozhodne o dalším 

jednání o podmínkách poskytnutí služby v termínu dohodnutém s uživatelem. 
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Článek 3 

Ukončení poskytování služby 

 

1. Způsoby ukončení smlouvy upravuje konkrétní smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená s osobou 

(uživatelem služby). V den ukončení platnosti smlouvy je uživatel služby povinen opustit zařízení. Jednající 

pracovník doporučí uživateli jiné zařízení poskytující pobytové sociální služby s cílovou skupinou 

odpovídající osobě uživatele. Kopie tohoto doporučení je založena do osobního spisu uživatele. 

2. Poskytování služby může skončit dohodou smluvních stran, uplynutím doby, na níž bylo poskytování 

služby sjednáno, výpovědí ze strany osoby, výpovědí ze strany poskytovatele, úmrtím osoby, zánikem 

poskytovatele nebo ukončením poskytování pobytové sociální služby, a to rozhodnutím poskytovatele nebo 

zřizovatele organizace či na základě správního rozhodnutí. 

3. Osoba může vypovědět smlouvu bez udání důvodu.  

4. Poskytovatel může vypovědět smlouvu pouze z těchto důvodů: 

a. jestliže v žádosti o poskytnutí sociální služby nebo jejích přílohách byly uvedeny nepravdivé skutečnosti 

nebo nebyly uvedeny určité skutečnosti, jejichž pravdivé uvedení, by, mělo zásadní vliv, na poskytnutí 

sociální služby, resp. by mohlo být důvodem k neposkytnutí služby  

b. jestliže došlo k takové změně týkající se osoby, která vylučuje poskytnutí sociální služby poskytovatelem 

(osoba nesplňuje podmínky cílové skupiny) 

c. jestliže osoba i po upozornění na možné ukončení smluvního vztahu ze strany poskytovatele opakovaně 

nebo zásadně porušila své povinnosti vyplývající ze smlouvy poskytovatele, zejména nezaplatila úhradu 

za poskytnutí služby domova pro seniory (ubytování, stravu, péči, fakultativní služby) za dobu delší než 

2 kalendářní měsíce, ačkoliv ji byla povinna podle článku V. smlouvy zaplatit, tzn., uplynula lhůta 

splatnosti týkající se úhrady za dva kalendářní měsíce 

d. jestliže osoba opakovaně nebo zásadně porušila povinnosti, které jí vyplývají z vnitřních předpisů 

poskytovatele týkajících se poskytování sociální služby domova pro seniory, zejména Domácího řádu a  

Pravidel pro poskytování sociální služby. 

e. jestliže se osoba chová k zaměstnancům poskytovatele nebo jiným osobám, kterým je poskytovatelem 

poskytována sociální služba, agresivně či jiným hrubým způsobem 

f. jestliže se osoba chová k zaměstnancům poskytovatele nebo jiným osobám, kterým je poskytovatelem 

poskytována sociální služba, způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické 

osoby nebo je s to vést k vytvoření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí, zejm. 

používá urážlivé či hrubé výrazy 

g. jestliže osoba nepobývá v domově pro seniory v souhrnu více než 100 dní v kalendářním roce 

h. jestliže poskytovatel není schopen službu dále zabezpečit z důvodů provozních, odborných či finančních. 
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4. Výpovědní lhůta činí v případech uvedených v bodech 2 a 3 písm. a) – g) tohoto článku dva kalendářní 

měsíce a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní 

straně. 

5. Smlouva zaniká také uplynutím jednoho kalendářního měsíce od dne, kdy osoba opustila domov pro 

seniory a poskytovateli není známo místo jejího pobytu a není hrazena úhrada za poskytování sociální 

služby.  

6. V případě, že dojde k ukončení smlouvy o poskytnutí sociální služby domova pro seniory (např. 

dohodou, výpovědí ze strany poskytovatele) je osoba povinna opustit zařízení v den, kdy končí účinnost 

této smlouvy a uhradit své závazky vůči poskytovateli. 

7. Smluvní strany se dohodly, že neuhrazená úhrada do okamžiku skončení účinnosti smlouvy o poskytnutí 

pobytové sociální služby za poskytnuté úkony v rámci základních a fakultativních činností dle této 

smlouvy bude započtena proti finančním prostředkům osoby uloženým v depozitu poskytovatele. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

Tento vnitřní předpis ruší dosavadní úpravu vnitřních předpisů pro sociální službu domov pro seniory 

týkající se smlouvy o poskytování sociální služby. 

 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. února 2018. 

 

Ve Vodňanech dne 18. prosince 2017. 

 

………………………………………...... 

Mgr. Bc. Daniela Davidová 

    ředitel CSP Vodňany 

 

 



 

 

 

UJEDNÁNÍ O PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY – ČÁST A 

 

Jméno a příjmení zájemce/uživatele: ………………………………………………………….. 

Datum narození zájemce/uživatele: …………………………………………………………… 

Jméno a příjmení jednajícího pracovníka:…………………………………………………………. 

Jméno a příjmení dalších zúčastněných osob:…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Místo a datum jednání:……………………………… 

 

 Datum zahájení poskytování sociální služby: …………………………………………. 

 Ubytování: – budova:………………patro:………………….č. pokoje:………………….  

 Doplnění vybavením pokoje nábytkem zájemce: 

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

 Druh stravy:…………………………..  

a) celodenní 

b) snídaně 

c) obědy 

d) večeře 

e) dopolední svačina 

f) odpolední svačina 

g) druhá večeře 

 Podávání stravy: 

a) na pokoji 

b) v jídelně 

c) ve společenské místnosti 

 Rozsah tzv. péče ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách: 

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

e) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

g) sociálně terapeutické činnosti 

h) aktivizační činnosti 

i) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 Poskytnutí fakultativních služeb: 

svačina dopolední   svačina odpolední  druhá večeře 



 

 

 Zájemce/uživatel žádá o zajištění dalších služeb: 

a) kadeřnice 

b) pedikérka 

 Určení ošetřujícího lékaře:………………………………………………………. 

 Zájemce/uživatel žádá o zajištění donášky léků: 

a) ano 

b) ne  

 Zájemce/uživatel žádá o součinnost s vyřízením žádosti o příspěvek na péči: 

a) ano 

b) ne 

 Zájemce/uživatel žádá o součinnost se změnou trvalého pobytu: 

a) ano 

b) ne  

 Zájemce/uživatel žádá o převzetí do úschovy těchto dokladů a cenností: 

a) občanský průkaz (kancelář organizace) 

b) průkaz pojištěnce (ordinace 2. patro staré budovy) 

c) cennosti ………………………………………………………………………….. 

 

 

 

………………………………………..  ……………………………………….. 

podpis zájemce/uživatele     podpis opatrovníka 

 

………………………………………..  ………………………………………. 

podpis pracovníka     podpisy dalších zúčastněných osob 

 

 



 

 

UJEDNÁNÍ O PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY – ČÁST B 

 

Jméno a příjmení zájemce/uživatele: ………………………………………………………….. 

Datum narození zájemce/uživatele: ………………………………………………………….. 

 Zájemce/uživatel žádá organizaci o hospodaření s jeho finančními prostředky: 

a) ano 

b) ne  

 Zájemce/uživatel si přeje, aby tyto osoby disponovaly s jeho finančními prostředky: 

1) jméno a příjmení osoby: …………………………….… do výše: ………………… měsíčně 

2) jméno a příjmení osoby: ………………………….…… do výše: ………………… měsíčně 

3) jméno a příjmení osoby: ………………………….…… do výše: ………………… měsíčně 

 Zájemce/uživatel si přeje, aby z osobního účtu byly hrazeny: 

a) úhrady za ubytování 

b) úhrady za stravu 

c) úhrady za péči 

d) fakultativní služby 

e) doplatky za léky a zdravotnické potřeby, regulační poplatky spojené s vydáním léků v lékárně  

f) poplatky za poskytnutí lékařské péče 

g) úhrady za služby pedikérky 

h) úhrady za služby kadeřnice 

 Zájemce/uživatel souhlasí, aby sociální pracovník organizace při ukládání uživatelova 

důchodu na depozitní učet toto zaznamenal na hromadný výplatní seznam a stvrdil to svým 

podpisem 

 Zájemce/uživatel si přeje, aby z jeho osobního účtu byly zaměstnanci realizujícímu nákup 

poskytovány zálohy na nákupy  

a) ano       do výše …………….. měsíčně 

b) ne 

 

 

………………………………………..  ……………………………………….. 

podpis zájemce/uživatele     podpis opatrovníka 

 

………………………………………..  ………………………………………. 

podpis pracovníka     podpisy dalších zúčastněných osob



 

 

UJEDNÁNÍ O PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY – ČÁST C 

 

Jméno a příjmení zájemce/uživatele: ……………………………………………………………………….. 

Datum narození zájemce/uživatele:  ……………………………………………………………………….. 

 Svéprávnost zájemce: 

a) jedná sám svým jménem 

b) za zájemce jedná osoba na základě plné moci:  

Jméno a příjmení zmocněného:………………………………………………………… 

Datum narození zmocněného: ………………………………………………………… 

Plná moc ze dne: …………………………… Platná do: ……………………… 

Plná moc:  

 obecná 

 speciální k těmto úkonům: …………………………………………………………… 

c) za zájemce jedná zástupce na základě rozhodnutí soudu: 

Jméno a příjmení zástupce/opatrovníka:…………………………………………….. 

Usnesení soudu ze dne: …………………. 

 omezení ve svéprávnosti: …………………………………………………………………………. 

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

 oprávnění zástupce k těmto úkonům: …………………………………………………………….. 

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

 Zájemce/uživatel si přeje, aby poštovní zásilky byly doručovány tímto způsobem: 

a) Obyčejné listovní zásilky a balíky 

a) předány poštovní doručovatelkou přímo uživateli 

b) předány poštovní doručovatelkou pověřenému zaměstnanci organizace 

b) Doporučené listovní zásilky a balíky 

a) předány poštovní doručovatelkou přímo uživateli 

b) předány poštovní doručovatelkou jiné osobě - zaměstnanci organizace, opatrovníkovi, zmocněnci 

Doporučené zásilky do vlastních rukou 

a) předány poštovní doručovatelkou přímo uživateli 

b) předány poštovní doručovatelkou jiné osobě - opatrovníkovi, zmocněnci 

c) Poštovní poukázky 

a) předány poštovní doručovatelkou přímo uživateli 

b) předány poštovní doručovatelkou jiné osobě - zaměstnanci organizace, opatrovníkovi, zmocněnci 

 

 

 



 

 

…………………………….       …………………………………. 

 

podpis zájemce/uživatele         podpis opatrovníka 

 

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

podpis pracovníka        podpis dalších zúčastněných osob

   



 

 

pan (í)  %KLIENT 

narozen (a):  %DATNAR 

bytem  %TBYDULICE, %TBYDPSC %TBYDOBEC 

 

 

Souhlasím s předloženým návrhem smlouvy o poskytnutí sociální služby: 

……………..…………………… 

 

a) bez výhrad 

b) navrhuji provést úpravu ustanovení smlouvy 

1) ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dne: …………………………….. 

 

 

       …………………………………. 

       podpis osoby 

 

 

       …………………………………. 

       podpis opatrovníka 

 

 

       …………………………………. 

       podpisy třetích osob (zúčastněných jednání) 
 



 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

A CITLIVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Osoba: pan (í)  %KLIENT 

narozen (a):  %DATNAR 

bytem: %TBYDULICE, %TBYDPSC %TBYDOBEC 

 

 

Osoba souhlasí se zpracováním osobních údajů v tomto rozsahu: 

 

 osoba souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a citlivých osobních údajů 

poskytnutých v souvislosti s poskytováním sociální služby (zejm. uvedených v žádosti 

a jejích přílohách a poskytnutých v průběhu poskytování služby) a vztahujících se 

k osobě, zejména údajů o zdravotním stavu osoby, rodinných poměrů osoby a údajů 

sociální anamnézy poskytnutých osobou nebo jinými subjekty (zejména rodinnými 

příslušníky osoby, veřejnou správou) za účelem poskytování sociální služby a služeb 

souvisejících a uplatnění práv a plnění povinností plynoucích z obecně závazných 

právních předpisů, zejm. z oblasti sociálních služeb a zdravotní péče. Poskytnutí 

souhlasu se uděluje poskytovateli (tzn. zaměstnancům organizace zpracovávajícím 

osobní údaje dle obecně závazných předpisů a předpisů organizace) – UDĚLENÍ 

TOHOTO SOUHLASU JE PODMÍNKOU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

 

 osoba souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a citlivých osobních údajů 

(jméno, příjmení, datum narození, věk) za účelem zveřejnění narozenin (životního 

výročí) osoby formou písemného sdělení umístěného na nástěnkách v prostorách sídla 

poskytovatele či v měsíčníku poskytovatele (Zpravodaji města Vodňany) 

 

 

 osoba souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a citlivých osobních údajů 

(jméno, příjmení, podoba - fotografie) umístěných jako fotografie v prostorách sídla 

organizace, v prostorách Městského kulturního střediska Vodňany v rámci výstavy 

výrobků uživatelů pobytové sociální služby, zveřejněných v měsíčníku organizace,  

na internetových stránkách poskytovatele, sociální síti facebooku, na CD nosičích a 

zveřejněných v rámci prezentací činnosti poskytovatele za účelem informování 

veřejnosti o činnostech poskytovatele 

 

 

 osoba souhlasí s uveřejněním výsledku své tvůrčí činnosti v prostorách organizace  

a výstavních prostorách Městského kulturního střediska Vodňany a Sloupové síně 

města Vodňany, v rámci výstavy výrobků uživatelů pobytové sociální služby) a 

zveřejněním svého jména a příjmení u těchto výsledků své činnosti (zejm. obrazů) za 

účelem informování veřejnosti o aktivitách poskytovatele (o činnostech zajišťovaných 

v rámci poskytování pobytové sociální služby) 

 

 



 

 

 osoba souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a citlivých osobních údajů 

získaných prostřednictvím kamerového systému CSP Vodňany za účelem ochrany 

zdraví, života a majetku osob žijících v Domově pro seniory a ochrany majetku 

organizace v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy 

poskytovatele, a to ze vstupních prostor a vestibulu 

no  

 

 osoba souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a citlivých osobních údajů 

získaných prostřednictvím kamerového systému CSP Vodňany za účelem ochrany 

zdraví, života a majetku osob žijících v Domově pro seniory a ochrany majetku 

organizace v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy 

poskytovatele, a to ze společných chodeb 

 

 

 

Osoba poskytuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů a citlivých osobních 

údajů dle předchozích odstavců do doby skartace osobních údajů dle obecně závazných 

právních předpisů a vnitřních předpisů organizace. 

Osoba prohlašuje, že byla poučena o svých právech ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,  

o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zejm. dle §12 a §21 tohoto zákona, včetně 

práva kdykoliv tento souhlas písemně odvolat. 

 

 

 

 

……………………………………..    ………………………………… 

podpis opatrovníka      podpis osoby 

 
 

 

 



 

 

Ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů: 

§ 12 Přístup subjektu údajů k informacím 

(1) Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce 

povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. 

(2) Obsahem informace je vždy sdělení  

a) o účelu zpracování osobních údajů, 

b) o osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, 

včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, 

c) o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, 

jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je 

zásah  

do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, 

d) o příjemci, případně kategoriích příjemců. 

(3) Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující 

náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

(4) Povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů upravenou v § 12 může za správce 

plnit zpracovatel. 

 

§ 21 

(1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí 

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života 

subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem  

na účel jejich zpracování, může 

a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, 

b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může 

jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. 

(2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo 

zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. 

(3) Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt 

údajů právo obrátit se přímo na Úřad. 

(4) Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na 

Úřad přímo. 

(5) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková 

újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 občanského 

zákoníku).  

(6) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u 

správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně. 

(7) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů 

podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To 

neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. 

 

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/oou/#par12
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VZORY 

 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY 

č. DS ……./…………. 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají 

1. Pan (í)  %KLIENT 

narozen (a):  %DATNAR 

bytem  %TBYDULICE, %TBYDPSC %TBYDOBEC 

(dále jen osoba) 

zastoupen/a:  

a 

2. Centrum sociální pomoci Vodňany 

IČO: 666 319 

Žižkovo náměstí 21, 389 01 Vodňany 

zastoupené: Mgr. Bc. Danielou Davidovou 

(dále jen poskytovatel) 

 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v účinném znění 

(dále jen zákona o sociálních službách) tuto 

 

smlouvu o poskytnutí sociální služby domova pro seniory  

podle § 49 cit. zákona 

(dále jen smlouva) 

 

I. 

Rozsah poskytování sociální služby 

 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat osobě v rámci sociální služby 

domova pro seniory tyto činnosti:  

a. poskytnutí ubytování  

b. poskytnutí stravy 

c. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

d. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu 

e. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

f. sociálně terapeutické činnosti 

g. aktivizační činnosti 

h. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 

2. Pro účely stanovení úhrady se činnosti uvedené pod písmeny c) až h) 

souhrnně nazývají péčí. 
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3. Poskytovatel se dále zavazuje poskytovat osobě úkony v rámci 

fakultativních činností uvedené v příloze této smlouvy. 

4. Poskytovatel plánuje průběh poskytování sociální služby podle prvotního 

osobního cíle osoby, kterým je 

.………………………………………………………………….…………

…………. 

5. Na prvotní cíl navazuje další osobní cíl či cíle, které vychází z očekávání, 

potřeb a možností uživatelů a jsou stanoveny při procesu individuálního 

plánování v průběhu poskytování sociální služby. Osobní cíl je pravidelně 

vyhodnocován dle vnitřních předpisů poskytovatele. Osobní cíl stanovený 

po uplynutí doby adaptačního procesu osoby v zařízení bude zaznamenán 

do dokumentace týkající se individuálního plánování služby poskytované 

osobě a není součástí této smlouvy. 

6. Poskytovatel se spolu osobou se dále dohodli, že poskytovatel 

prostřednictvím klíčového pracovníka osobu podpoří a bude s ní 

spolupracovat při realizaci osobních cílů, kterých chce osoba dosáhnout 

při využívání poskytované sociální služby. 

 

II. 

Ubytování 

1. Služba specifikovaná v čl. I smlouvy se poskytuje v objektu užívaném 

CSP Vodňany na adrese Žižkovo náměstí 21, Vodňany za podmínek 

uvedených v příloze této smlouvy a určených poskytovatelem jeho 

vnitřními předpisy. 

2. Osobě se poskytuje ubytování v …..lůžkovém pokoji. Pokoj je vybaven 

zařízením poskytovatele, které zahrnuje zejm. šatní skříň, nástavec na 

skříň, jídelní stolek, noční stolek, lůžko, křeslo, polička, šatní stěna, 

stropní světlo, záclona. Po dohodě s poskytovatelem si může osoba pokoj 

dovybavit vlastním nábytkem. V případě užívání vlastních elektrických 

zařízení je osoba povinna zajistit údržbu a revizi těchto zařízení a nese 

odpovědnost za případnou škodu způsobenou poskytovateli či třetím 

osobám v souvislosti s užíváním těchto zařízení, zejm. v případě 

zanedbání jejich povinné údržby či neprovedení revize. 

3. Mimo pokoj může osoba užívat způsobem obvyklým společně s ostatními 

osobami v domově také přístupové a další prostory jako jsou výtah, 

chodby a schodiště, koupelny, jídelnu, společenskou místnost, kapli a 

dvůr. 

4. Ubytování zahrnuje také vytápění, elektrickou energii, teplou a studenou 

vodu, odvádění odpadních vod, úklid, praní, žehlení a drobné opravy 

osobního a ložního prádla a ošacení. 
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5. 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. 

6. Osoba je povinna užívat prostory vyhrazené jí k ubytování a užívání 

řádně, v prostorách nesmí osoba provádět žádné změny bez souhlasu 

poskytovatele. 

 

III. 

Stravování 

1. Osoba má právo požádat poskytovatele o poskytnutí stravy. 

2. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a za 

podmínek stanovených vnitřními předpisy poskytovatele. V případě 

potřeby zajistí poskytovatel stravování dle individuálního dietního režimu 

osoby. Seznam diet, které je poskytovatel schopen zajistit, je uveden ve 

vnitřních předpisech poskytovatele. 

 

IV. 

Místo a čas poskytování sociální služby 

1. Služba se poskytuje v objektu zřizovatele organizace na základě smlouvy 

o výpůjčce s Městem Vodňany na adrese Žižkovo nám. 21, Vodňany, a to 

nepřetržitě 24 hodin denně po dobu účinnosti této smlouvy. 

 

V. 

Výše úhrady a způsob jejího placení 

1. Poskytovatel je povinen se při stanovení výše úhrady řídit zákonem 

o sociálních službách a jeho prováděcí vyhláškou v platném znění. 

2. Osoba se zavazuje a je povinna zaplatit za poskytování sociální služby (za 

základní a fakultativní činnosti služby) úhradu ve výši určené dle této 

smlouvy po jejím vyúčtování poskytovatelem. 

3. Osoba se zavazuje a je povinna zaplatit úhradu za poskytnutí ubytování 

a stravy (v rozsahu 3 jídel denně) v měsíci, jehož počet dnů je roven číslu: 

28 ve výši ….........................Kč 

29 ve výši ….........................Kč 

30 ve výši ….........................Kč 

31 ve výši ….........................Kč 

S ohledem na příjmy osoby je úhrada za poskytnutí ubytování a stravy 

snížena. 

4. Při předem oznámeném pobytu osoby mimo zařízení a po dobu pobytu 

osoby ve zdravotnickém zařízení hradí osoba úhradu za ubytování a část 

úhrady za neodebranou stravu, jejíž výši (tzv. vratku) určuje vnitřní 

předpis poskytovatele. Poskytovatel určí vratku ve výši nákladů na 

potraviny za jednotlivá jídla. Za předem oznámený pobyt mimo zařízení 
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se považuje oznámení této skutečnosti vrchní sestře nebo službu konající 

všeobecné sestře nejpozději do 9,00 hodin předchozího pracovního dne. 

5. Vratka se osobě poskytne ve výši odpovídající neodebrané stravě pouze v 

případě, že není dohodnuta v této smlouvě snížená úhrada za poskytnutí 

ubytování a stravy. Výše vratky v případě dohodnuté snížené úhrady za 

poskytnutí ubytování a stravy se určí dle vnitřního předpisu 

poskytovatele. 

6. Pokud dojde ke změně ve výši příjmů osoby a tato skutečnost má vliv na 

stanovenou úhradu za poskytnutí ubytování a stravy, zavazují se tímto 

smluvní strany k uzavření a podpisu změny této smlouvy odpovídající 

výši změny příjmů, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

zejm. ustanovením odst. 3 § 73 zákona o sociálních službách. 

7. Za poskytování péče dle čl. I této smlouvy je osoba povinna zaplatit za 

jeden kalendářní měsíc částku ve výši příspěvku na péči přiznaného podle 

zákona o sociálních službách (dále jen příspěvku na péči), není – li dále 

dohodnuto jinak.  

8. Za měsíc …………… se osoba zavazuje a je povinna zaplatit poměrnou 

úhradu  

za péči ve výši ………………… Kč. 

9. V případě, že bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku na péči osobě a 

toto řízení nebylo pravomocně skončeno, lze osobě na její žádost povolit 

odložení úhrady za péči do okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí 

o přiznání příspěvku na péči. V tomto případě je osoba povinna zaplatit 

úhradu za péči ve výši přiznaného příspěvku na péči zpětně za dobu 

poskytování péče, a to do dvacetipěti dnů ode dne nabytí právní moci 

tohoto rozhodnutí.  

10. V případě, že osoba pobývá v době účinnosti této smlouvy některý den 

mimo zařízení, je výpočet úhrady za péči proveden dle vnitřních předpisů 

poskytovatele. Za den, který osoba pobývá mimo zařízení, se pro výpočet 

úhrady za péči považuje den, kdy osoba nebyla přítomna v zařízení po 

dobu celých 24 hodin daného dne.   

11. V případě ukončení pobytu osoby v zařízení v průběhu měsíce, se výpočet 

úhrady za péči provede dle vnitřních předpisů poskytovatele.  

12. V případě, že osoba pobývá celý kalendářní měsíc ve zdravotnickém 

zařízení, zašle poskytovatel příspěvek na péči kontaktnímu pracovišti 

Úřadu práce ČR, který dávku vyplatil.   

13. Poskytovatel je povinen předložit osobě vyúčtování úhrady podle 

předchozích bodů tohoto článku za činnosti uvedené v článku I této 

smlouvy a poskytnuté v kalendářním měsíci nejpozději do dvacátého dne 

kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž 

předkládá poskytovatel vyúčtování. 
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14. Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu podle tohoto článku 

v hotovosti v kanceláři CSP Vodňany, Žižkovo náměstí 21, Vodňany 

vždy do dvacátéhopátého dne v měsíci následujícím po kalendářním 

měsíci, za nějž je úhrada prováděna nebo převodem na účet poskytovatele 

č. 29223291/0100, vedený u Komerční banky, a. s. pobočky ve 

Vodňanech pod specifickým symbolem 000001 a s variabilním symbolem 

……………...vždy do dvacátého pátého dne v měsíci následujícím  

po kalendářním měsíci, za nějž je úhrada prováděna nebo srážkou 

z důchodových dávek vyplácených osobě formou hromadného seznamu 

ČSSZ, přičemž zůstatek důchodu po provedení srážky bude osobě 

vyplacen v hotovosti vždy 15. dne kalendářního měsíce, za nějž osobě 

důchod náleží, nebo uložen v depozitu organizace, nebo platit úhradu 

jiným dohodnutým způsobem.  

15. Pro případ prodlení s plněním peněžitého závazku specifikovaného 

v předchozích bodech se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně 

z dlužné částky do dne zaplacení závazku. Poskytovatel je oprávněn 

účtovat osobě vždy v měsíci následujícím po vzniku nároku na smluvní 

pokutu částku odpovídající smluvní pokutě spolu s úhradou za poskytnuté 

činnosti stanovenou dle předchozích bodů, kterou se osoba zavazuje a je 

povinna zaplatit.  

16. Zamlčela-li osoba skutečnou výši svého příjmu, je povinna doplatit 

úhradu (doplatek) do výše úhrady stanovené podle skutečné výše jejího 

příjmu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními 

předpisy poskytovatele a zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč do 30 

dnů ode dne, kdy byla k  zaplacení doplatku a smluvní pokuty vyzvána. 

17. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit úhradu dle tohoto 

článku, a to provést zvýšení úhrad za poskytování úkonů v rámci 

základních a fakultativních činností uvedených v sazebníku 

poskytovatele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, max. však zvýšení o 

10%. Toto zvýšení je poskytovatel povinen oznámit osobě 

min. 14 kalendářních dnů předem. Smluvní strany se zavazují pro tento 

případ uzavřít a podepsat změnu této smlouvy týkající se změny úhrady 

za poskytování úkonů dle této smlouvy. 

 

VI. 

Účinnost smlouvy, způsoby ukončení smluvního vztahu 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

2. Osoba může vypovědět smlouvu bez udání důvodu.  

3. Poskytovatel může vypovědět smlouvu pouze z těchto důvodů: 

a. jestliže v žádosti o poskytnutí sociální služby nebo jejích přílohách 

byly uvedeny nepravdivé skutečnosti nebo nebyly uvedeny určité 
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skutečnosti, jejichž pravdivé uvedení by mělo zásadní vliv, na 

poskytnutí sociální služby resp. by mohlo být důvodem 

k neposkytnutí služby,  

b. jestliže došlo k takové změně týkající se osoby, která vylučuje 

poskytnutí sociální služby poskytovatelem (osoba nesplňuje 

podmínky cílové skupiny), 

c. jestliže osoba i po upozornění na možné ukončení smluvního 

vztahu ze strany poskytovatele opakovaně nebo zásadně porušila 

své povinnosti vyplývající ze smlouvy poskytovatele, zejména 

nezaplatila úhradu za poskytnutí služby domova pro seniory 

(ubytování, stravu, péči, fakultativní služby) za dobu delší než 

2 kalendářní měsíce, ačkoliv ji byla povinna podle článku V. 

smlouvy zaplatit, tzn. uplynula lhůta splatnosti týkající se úhrady za 

dva kalendářní měsíce, 

d. jestliže osoba opakovaně nebo zásadně porušila povinnosti, které jí 

vyplývají z vnitřních předpisů poskytovatele týkajících se 

poskytování sociální služby domova pro seniory, zejména 

Domácího řádu a Vnitřních pravidel pro poskytování služby, 

e. jestliže se osoba chová k zaměstnancům poskytovatele nebo jiným 

osobám, kterým je poskytovatelem poskytována sociální služba, 

agresivně či jiným hrubým způsobem, 

f. jestliže se osoba chová k zaměstnancům poskytovatele nebo jiným 

osobám, kterým je poskytovatelem poskytována sociální služba, 

způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti 

fyzické osoby nebo je s to vést k vytvoření nepřátelského, 

ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí, zejm. používá urážlivé 

či hrubé výrazy, 

g. jestliže osoba nepobývá v domově pro seniory v souhrnu více než 

100 dní v kalendářním roce, 

h. jestliže poskytovatel není schopen službu dále zabezpečit z důvodů 

provozních, odborných či finančních. 

4. Výpovědní lhůta činí v případech uvedených v bodech 2 a 3 písm. a) – g) 

tohoto článku dva kalendářní měsíce a počíná běžet prvním dnem 

následujícím po dni, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní 

straně. 

5. Smlouva zaniká také uplynutím jednoho kalendářního měsíce od dne, kdy 

osoba opustila domov pro seniory a poskytovateli není známo místo jejího 

pobytu a není hrazena úhrada za poskytování sociální služby.  

6. V případě, že dojde k ukončení smlouvy o poskytnutí sociální služby 

domova pro seniory (např. dohodou, výpovědí ze strany poskytovatele) je 

osoba povinna opustit zařízení v den, kdy končí účinnost této smlouvy 

a uhradit své závazky vůči poskytovateli. 
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7. Smluvní strany se dohodly, že neuhrazená úhrada do okamžiku zániku 

této smlouvy za poskytnuté úkony v rámci základních a fakultativních 

činností dle této smlouvy bude započtena proti finančním prostředkům 

osoby uloženým v depozitu poskytovatele. 

 

VII. 

Ostatní ujednání 

1. Ostatní podmínky pro poskytování sociální služby domova pro seniory 

jsou stanoveny vnitřními předpisy poskytovatele, zejména Domácím 

řádem a Vnitřními pravidly pro poskytování služby a obecně závaznými 

právními předpisy.  

2. Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními předpisy poskytovatele 

pro poskytování sociální služby domova pro seniory, viz bod 1 tohoto 

článku a zavazuje se a je povinna je dodržovat. 

3. Osoba bere na vědomí, že je poskytovatel oprávněn měnit vnitřní 

předpisy. Poskytovatel je povinen o změně vnitřních předpisů týkajících 

se poskytování služby domova pro seniory osobu informovat, a to 

nejpozději v den, který je uveden ve vnitřním předpise jako den nabytí 

účinnosti tohoto vnitřního předpisu. 

4. Podmínky a vnitřní předpisy týkající se poskytování sociální služby 

domova pro seniory jsou v písemné podobě k dispozici v kanceláři CSP 

Vodňany, Žižkovo nám. 21, Vodňany. Osoba má právo do nich nahlížet, 

pořizovat si z nich výpisy a opisy či požadovat jejich kopii.  

5. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dne ……………………………… 

6. Práva z této smlouvy plynoucí osobě jsou nepřevoditelná na jinou osobu. 

7. Smlouva je vyhotovena ve ……. stejnopisech. Nedílnou součástí smlouvy 

je příloha se specifikací úkonů poskytovaných v rámci sociální služby 

domova pro seniory. 

8. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně číslovanými 

dodatky. 

9. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a 

svobodnou vůli a že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí 

a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

 

Ve Vodňanech dne ……………………….. 
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……………………………   ………………………………… 

osoba (zástupce)      poskytovatel 

 

Jméno a podpis osoby, kterou si uživatel zvolil, aby se účastnila projednání této 

smlouvy, a která svým podpisem zároveň stvrzuje, že je smlouva v souladu 

s potřebami a přáním osoby, že vyjadřuje pravou a svobodnou vůli osoby a že 

osoba jejímu obsahu porozuměla a s jejím obsahem souhlasí. 

 

Jméno a příjmení: …………………………………….. 

…………………………………. 
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SAZEBNÍK KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

DOMOVA PRO SENIORY  

 

ÚKONY V RÁMCI ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ  

 A Poskytnutí ubytování denně 

 1. ubytování v 1- lůžkovém pokoji NB 

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního 

prádla a ošacení, žehlení - je garantován úklid  

a praní dle potřeby klienta v rozsahu 1x týdně, 

praní lůžkovin 2x měsíčně 

209,- Kč 

 1. ubytování ve 2- lůžkovém pokoji NB  

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního 

prádla a ošacení, žehlení - je garantován úklid  

a praní dle potřeby klienta v rozsahu 1x týdně, 

praní lůžkovin 2x měsíčně  

192,- Kč 

 1. ubytování v 1- lůžkovém pokoji SB 

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a 

osobního prádla a ošacení, žehlení - je garantován 

úklid  

a praní dle potřeby klienta v rozsahu 1x týdně, 

praní lůžkovin 2x měsíčně 

192,- Kč 

 1. ubytování ve 2- lůžkovém pokoji 1. patro SB 

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a 

osobního prádla a ošacení, žehlení - je garantován 

úklid  

a praní dle potřeby klienta v rozsahu 1x týdně, 

praní lůžkovin 2x měsíčně 

172,- Kč 

 1. ubytování ve 2- lůžkovém pokoji 2. patro SB 

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního 

prádla a ošacení, žehlení - je garantován úklid  

a praní dle potřeby klienta v rozsahu 1x týdně, 

praní lůžkovin 2x měsíčně 

169,- Kč 

 B Poskytnutí stravy  1 úkon 

 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování - 

snídaně 
24,- Kč 

 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování – 

oběd – dieta č. 3, 4 a 9 
69,- Kč 
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 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování - 

večeře 
32,- Kč 

 C – H Péče  měsíčně 

 poskytnutí péče dle bodu 2 čl. I. smlouvy o 

poskytnutí sociální služby domova pro seniory 

ve výši přiznaného 

příspěvku na péči 

 C Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek - dle potřeby 

osoby 

 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík – dle potřeby osoby 

 3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh – dle potřeby osoby 

 4. pomoc při podávání jídla a pití – dle potřeby osoby 

 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním  

i vnějším prostoru - dle potřeby osoby s výhradou pomoci při pohybu  

ve vnějším prostoru, která je garantována v rozsahu 1x týdně za příznivého 

počasí v podobě návštěvy terasy nebo vycházky do parku, do centra města 

nebo návštěvy společenské akce ve městě Vodňany dle možností 

organizace  

 
D Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu:  

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny – dle potřeby osoby, je garantována 

1x týdně celková tělesná hygiena na lůžko nebo v koupelně dle možností 

organizace 

 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty – dle potřeby osoby 

 3. pomoc při použití WC - dle potřeby osoby a ohledem na používání 

inkontinentních pomůcek 

 E Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních 

zdrojů – neomezeně lze využívat TV a internet ve společenské místnosti na 

staré budově domova pro seniory, je zprostředkován nákup denního tisku, 

dle možností organizace jsou zprostředkovány služby subjektů a institucí 

sídlících ve městě Vodňany 

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc  

a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob - 

dle potřeby osoby je poskytována pomoc ve formě osobní komunikace  

při návštěvě rodiny a jiných třetích osob, návštěvy osoby rodinou či jinými 

třetími osobami jsou respektovány, k návštěvě je možné využít pokoj 

osoby, zimní zahradu ve staré budově, jídelnu v nové budově, odpočívací 

prostory na chodbách budov a terasy s ohledem na domácí řád zařízení, 

pobyt mimo zařízení v domácím prostředí není omezen 

 F Sociálně terapeutické činnosti: 
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 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 

začleňování osob – nácvik sebe obsluhy a péče o vlastní osobu dle potřeby 

osoby, nabídka tvořivých aktivit 1x týdně 

 G Aktivizační činnosti:  

 1. volnočasové a zájmové aktivity - je garantována nabídka  

3 společenských programů v rámci kalendářního týdne 

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním 

prostředím – podpora kontaktu s rodinou, blízkými a místní komunitou,  

při organizaci společenských aktivit spolupráce se subjekty místní 

komunity včetně církví (římskokatolická, husitská) dle přání osoby 

 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností  

a dovedností – 

- nabídka skupinového rehabilitačního cvičení 1x týdně 

- nabídka tréninku paměti a koncentrace 1x týdně  

- nabídka skupinové aktivizační činnosti 1x týdně 

- v případě potřeby jsou garantovány max. 3 patnáctiminutové tréninky 

chůze či masáže části těla 

 H Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí: 

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů - 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů – 

je poskytnuta součinnost s vyřizování osobních záležitostí sociálním či 

klíčovým pracovníkem v podobě sociálního poradenství, pomoc 

s vyřízením potřebné písemné, emailové korespondence či při telefonické 

komunikaci v pracovních dnech v době od 7,00 hodin do 15,30 hodin 

ÚKONY V RÁMCI FAKULTATIVNÍCH 

ČINNOSTÍ 
1 úkon 

 

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování – 

svačina dopolední 

9,- Kč 

 

2. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování – 

svačina odpolední 

9,- Kč 

 

3. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování – 

2. večeře 
9,- Kč 

 4. v případě používání vlastních elektrických 

spotřebičů je nutná revize revizním technikem 

(pokud nedoloží uživatel sám) 
25,- Kč/kus/rok 
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 5. kopírování, tisk listin dle přání uživatele 2,- Kč/1 stránka A4 

 6. používání wifi připojení k internetu 

prostřednictvím domova pro seniory na pokoji 

uživatele 
50,- Kč/měsíc 

 7. Značení osobního prádla etiketujícím lisem 

v prádelně poskytovatele (na základě přání 

uživatele) 
1,-Kč/kus 

 

Výše úhrad úkonů stanovených zákonem 108/2006 Sb. jsou v souladu s 

vyhláškou 505/2006 Sb. v platném znění. 

 

 

Za používání vlastní televize a rádia je uživatel povinen hradit měsíčně příslušný 

koncesionářský poplatek dle Zákona č. 348/2005 Sb., o televizních  

a rozhlasových poplatcích, v platném znění: rádio 45,-Kč, televize 135,-Kč. 

 

 

 

 
 

 

…………………………………  ……………………………………. 

     osoba (zástupce)      poskytovatel 

 

 

Jméno a podpis osoby, kterou si uživatel zvolil, aby se účastnila projednání této 

smlouvy, a která svým podpisem zároveň stvrzuje, že je smlouva v souladu 

s potřebami a přáním osoby, že vyjadřuje pravou a svobodnou vůli osoby a že 

osoba jejímu obsahu porozuměla a s jejím obsahem souhlasí. 

 

 

………………………………… 

 

        třetí osoba 
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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY DOMOVA PRO SENIORY 

č. DS ……./…………. 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají 

1. Pan (í)  %KLIENT 

narozen (a):  %DATNAR 

bytem  %TBYDULICE, %TBYDPSC %TBYDOBEC 

(dále jen osoba) 

zastoupen/a:  

a 

2. Centrum sociální pomoci Vodňany 

IČO: 666 319 

Žižkovo náměstí 21, 389 01 Vodňany 

zastoupené: Mgr. Bc. Danielou Davidovou 

(dále jen poskytovatel) 

 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v účinném znění 

(dále jen zákona o sociálních službách) tuto 

 

smlouvu o poskytnutí sociální služby domova pro seniory  

podle § 49 cit. zákona 

(dále jen smlouva) 

 

I. 

Rozsah poskytování sociální služby 

 

7. Poskytovatel se zavazuje poskytovat osobě v rámci sociální služby 

domova pro seniory tyto činnosti:  

a. poskytnutí ubytování  

b. poskytnutí stravy 

c. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

d. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu 

e. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

f. sociálně terapeutické činnosti 

g. aktivizační činnosti 

h. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 

8. Pro účely stanovení úhrady se činnosti uvedené pod písmeny c) až h) 

souhrnně nazývají péčí. 

9. Poskytovatel se dále zavazuje poskytovat osobě úkony v rámci 

fakultativních činností uvedené v příloze této smlouvy. 
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10. Poskytovatel plánuje průběh poskytování sociální služby podle prvotního 

osobního cíle osoby, kterým je 

……………………………………………………………….……… 

11. Na prvotní cíl navazuje další osobní cíl či cíle, které vychází z očekávání, 

potřeb a možností uživatelů a jsou stanoveny při procesu individuálního 

plánování v průběhu poskytování sociální služby. Osobní cíl je pravidelně 

vyhodnocován dle vnitřních předpisů poskytovatele. Osobní 

cíl stanovený po uplynutí doby adaptačního 

procesu osoby v zařízení bude zaznamenán do 

dokumentace týkající se individuálního plánování 

služby poskytované osobě a není součástí této 

smlouvy. 

12. Poskytovatel se spolu s osobou dále dohodli, že poskytovatel 

prostřednictvím klíčového pracovníka osobu podpoří a bude s ní 

spolupracovat při realizaci osobních cílů, kterých chce osoba dosáhnout 

při využívání poskytované sociální služby. 

 

II. 

Ubytování 

7. Služba specifikovaná v čl. I smlouvy se poskytuje v objektu užívaném 

CSP Vodňany na adrese Žižkovo náměstí 21, Vodňany za podmínek 

uvedených v příloze této smlouvy a určených poskytovatelem jeho 

vnitřními předpisy. 

8. Osobě se poskytuje ubytování v …..lůžkovém pokoji. Pokoj je vybaven 

zařízením poskytovatele, které zahrnuje zejm. šatní skříň, 

nástavec na skříň, jídelní stolek, noční stolek, lůžko, křeslo, 

polička, šatní stěna, stropní světlo, záclona. Po dohodě 

s poskytovatelem si může osoba pokoj dovybavit vlastním 

nábytkem. V případě užívání vlastních elektrických zařízení je 

osoba povinna zajistit údržbu a revizi těchto zařízení a nese odpovědnost 

za případnou škodu způsobenou poskytovateli či třetím osobám 

v souvislosti s užíváním těchto zařízení, zejm. v případě zanedbání jejich 

povinné údržby či neprovedení revize. 

9. Mimo pokoj může osoba užívat způsobem obvyklým společně s ostatními 

osobami v domově také přístupové a další prostory jako jsou výtah, 

chodby a schodiště, koupelny, jídelnu, společenskou místnost, kapli  

a dvůr. 

10. Ubytování zahrnuje také vytápění, elektrickou energii, teplou a studenou 

vodu, odvádění odpadních vod, úklid, praní, žehlení a drobné opravy 

osobního a ložního prádla a ošacení. 
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11. 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. 

12. Osoba je povinna užívat prostory vyhrazené jí k ubytování a užívání 

řádně, v prostorách nesmí osoba provádět žádné změny bez souhlasu 

poskytovatele. 

 

III. 

Stravování 

3. Osoba má právo požádat poskytovatele o poskytnutí stravy. 

4. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a za 

podmínek stanovených vnitřními předpisy poskytovatele. V případě 

potřeby zajistí poskytovatel stravování dle individuálního dietního režimu 

osoby. Seznam diet, které je poskytovatel schopen zajistit, je uveden ve 

vnitřních předpisech poskytovatele. 

 

IV. 

Místo a čas poskytování sociální služby 

2. Služba se poskytuje v objektu zřizovatele organizace na základě smlouvy 

o výpůjčce s Městem Vodňany na adrese Žižkovo nám. 21, Vodňany, a to 

nepřetržitě 24 hodin denně po dobu účinnosti této smlouvy. 

 

V. 

Výše úhrady a způsob jejího placení 

18. Poskytovatel je povinen se při stanovení výše úhrady řídit zákonem 

o sociálních službách a jeho prováděcí vyhláškou v platném znění. 

19. Osoba se zavazuje a je povinna zaplatit za poskytování sociální služby (za 

základní a fakultativní činnosti služby) úhradu ve výši určené dle této 

smlouvy po jejím vyúčtování poskytovatelem. 

20. Osoba se zavazuje a je povinna zaplatit úhradu za poskytnutí ubytování 

a stravy (v rozsahu 3 jídel denně) v měsíci, jehož počet dnů je roven číslu: 

28 ve výši ….........................Kč 

29 ve výši ….........................Kč 

30 ve výši ….........................Kč 

31 ve výši ….........................Kč 

S ohledem na příjmy osoby je úhrada za poskytnutí ubytování a stravy 

snížena. 

21. Při předem oznámeném pobytu osoby mimo zařízení a po dobu pobytu 

osoby ve zdravotnickém zařízení hradí osoba úhradu za ubytování a část 

úhrady za neodebranou stravu, jejíž výši (tzv. vratku) určuje vnitřní 

předpis poskytovatele. Poskytovatel určí vratku ve výši nákladů  

na potraviny za jednotlivá jídla. Za předem oznámený pobyt mimo 
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zařízení se považuje oznámení této skutečnosti vrchní sestře nebo službu 

konající všeobecné sestře nejpozději do 9,00 hodin předchozího 

pracovního dne. 

22. Vratka se osobě poskytne ve výši odpovídající neodebrané stravě pouze  

v případě, že není dohodnuta v této smlouvě snížená úhrada za poskytnutí 

ubytování a stravy. Výše vratky v případě dohodnuté snížené úhrady  

za poskytnutí ubytování a stravy se určí dle vnitřního předpisu 

poskytovatele. 

23. Pokud dojde ke změně ve výši příjmů osoby a tato skutečnost má vliv  

na stanovenou úhradu za poskytnutí ubytování a stravy, zavazují se tímto 

smluvní strany k uzavření a podpisu změny této smlouvy odpovídající 

výši změny příjmů, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

zejm. ustanovením odst. 3 § 73 zákona o sociálních službách. 

24. Za poskytování péče dle čl. I této smlouvy je osoba povinna zaplatit  

za jeden kalendářní měsíc částku ve výši příspěvku na péči přiznaného 

podle zákona o sociálních službách (dále jen příspěvku na péči), není – li 

dále dohodnuto jinak.  

25. Za měsíc …………… se osoba zavazuje a je povinna zaplatit poměrnou 

úhradu za péči ve výši ………………… Kč. 

26. V případě, že bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku na péči osobě a 

toto řízení nebylo pravomocně skončeno, lze osobě na její žádost povolit 

odložení úhrady za péči do okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí 

o přiznání příspěvku na péči. V tomto případě je osoba povinna zaplatit 

úhradu za péči ve výši přiznaného příspěvku na péči zpětně za dobu 

poskytování péče, a to do dvacetipěti dnů od dne nabytí právní moci 

tohoto rozhodnutí.  

27. V případě, že osoba pobývá v době účinnosti této smlouvy některý den 

mimo zařízení, je výpočet úhrady za péči proveden dle vnitřních předpisů 

poskytovatele. Za den, který osoba pobývá mimo zařízení, se pro výpočet 

úhrady za péči považuje den, kdy osoba nebyla přítomna v zařízení  

po dobu celých 24 hodin daného dne.   

28. V případě ukončení pobytu osoby v zařízení v průběhu měsíce, se výpočet 

úhrady za péči provede dle vnitřních předpisů poskytovatele.  

29. V případě, že osoba pobývá celý kalendářní měsíc ve zdravotnickém 

zařízení, zašle poskytovatel příspěvek na péči kontaktnímu pracovišti 

Úřadu práce ČR, který dávku vyplatil.   

30. Poskytovatel je povinen předložit osobě vyúčtování úhrady podle 

předchozích bodů tohoto článku za činnosti uvedené v článku I této 

smlouvy a poskytnuté v kalendářním měsíci nejpozději do dvacátého dne 

kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž 

předkládá poskytovatel vyúčtování. 
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31. Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu podle tohoto článku 

v hotovosti v kanceláři CSP Vodňany, Žižkovo náměstí 21, Vodňany 

vždy do dvacátého dne v měsíci následujícím po kalendářním měsíci,  

za nějž je úhrada prováděna nebo převodem na účet poskytovatele č. 

29223291/0100, vedený u Komerční banky, a. s. pobočky ve Vodňanech 

pod specifickým symbolem 000001 a s variabilním symbolem 

……………...vždy do dvacátého pátého dne v měsíci následujícím  

po kalendářním měsíci, za nějž je úhrada prováděna nebo srážkou 

z důchodových dávek vyplácených osobě formou hromadného seznamu 

ČSSZ, přičemž zůstatek důchodu po provedení srážky bude osobě 

vyplacen v hotovosti vždy 15. dne kalendářního měsíce, za nějž osobě 

důchod náleží, nebo uložen v depozitu organizace, nebo platit úhradu 

jiným dohodnutým způsobem.  

32. Pro případ prodlení s plněním peněžitého závazku specifikovaného 

v předchozích bodech se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně 

z dlužné částky do dne zaplacení závazku. Poskytovatel je oprávněn 

účtovat osobě vždy v měsíci následujícím po vzniku nároku na smluvní 

pokutu částku odpovídající smluvní pokutě spolu s úhradou za poskytnuté 

činnosti stanovenou dle předchozích bodů, kterou se osoba zavazuje a je 

povinna zaplatit.  

33. Zamlčela-li osoba skutečnou výši svého příjmu, je povinna doplatit 

úhradu (doplatek) do výše úhrady stanovené podle skutečné výše jejího 

příjmu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními 

předpisy poskytovatele a zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč  

do 30 dnů ode dne, kdy byla k  zaplacení doplatku a smluvní pokuty 

vyzvána. 

34. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit úhradu dle tohoto 

článku, a to provést zvýšení úhrad za poskytování úkonů v rámci 

základních a fakultativních činností uvedených v sazebníku 

poskytovatele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, max. však zvýšení  

o 10%. Toto zvýšení je poskytovatel povinen oznámit osobě 

min. 14 kalendářních dnů předem. Smluvní strany se zavazují pro tento 

případ uzavřít a podepsat změnu této smlouvy týkající se změny úhrady 

za poskytování úkonů dle této smlouvy. 

 

VI. 

Účinnost smlouvy, způsoby ukončení smluvního vztahu 

8. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

9. Osoba může vypovědět smlouvu bez udání důvodu.  

10. Poskytovatel může vypovědět smlouvu pouze z těchto důvodů: 
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a. jestliže v žádosti o poskytnutí sociální služby nebo jejích přílohách 

byly uvedeny nepravdivé skutečnosti nebo nebyly uvedeny určité 

skutečnosti, jejichž pravdivé uvedení by mělo zásadní vliv,  

na poskytnutí sociální služby resp. by mohlo být důvodem 

k neposkytnutí služby,  

b. jestliže došlo k takové změně týkající se osoby, která vylučuje 

poskytnutí sociální služby poskytovatelem (osoba nesplňuje 

podmínky cílové skupiny), 

c. jestliže osoba i po upozornění na možné ukončení smluvního 

vztahu ze strany poskytovatele opakovaně nebo zásadně porušila 

své povinnosti vyplývající ze smlouvy poskytovatele, zejména 

nezaplatila úhradu za poskytnutí služby domova pro seniory 

(ubytování, stravu, péči, fakultativní služby) za dobu delší než 

2 kalendářní měsíce, ačkoliv ji byla povinna podle článku  

V. smlouvy zaplatit, tzn., uplynula lhůta splatnosti týkající se 

úhrady za dva kalendářní měsíce, 

d. jestliže osoba opakovaně nebo zásadně porušila povinnosti, které jí 

vyplývají z vnitřních předpisů poskytovatele týkajících se 

poskytování sociální služby domova pro seniory, např. domácího 

řádu, 

e. jestliže se osoba chová k zaměstnancům poskytovatele nebo jiným 

osobám, kterým je poskytovatelem poskytována sociální služba, 

agresivně či jiným hrubým způsobem, 

f. jestliže se osoba chová k zaměstnancům poskytovatele nebo jiným 

osobám, kterým je poskytovatelem poskytována sociální služba, 

způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti 

fyzické osoby nebo je s to vést k vytvoření nepřátelského, 

ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí, zejm. používá urážlivé 

či hrubé výrazy, 

g. jestliže osoba nepobývá v domově pro seniory v souhrnu více než 

100 dní v kalendářním roce, 

h. jestliže poskytovatel není schopen službu dále zabezpečit z důvodů 

provozních, odborných či finančních. 

11. Výpovědní lhůta činí v případech uvedených v bodech 2 a 3 písm. a) – h) 

tohoto článku dva kalendářní měsíce a počíná běžet prvním dnem 

následujícím po dni, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní 

straně. 

12. Smlouva zaniká také uplynutím jednoho kalendářního měsíce od dne, kdy 

osoba opustila domov pro seniory a poskytovateli není známo místo jejího 

pobytu a není hrazena úhrada za poskytování sociální služby.  

13. V případě, že dojde k ukončení smlouvy o poskytnutí sociální služby 

domova pro seniory (např. dohodou, výpovědí ze strany poskytovatele) je 
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osoba povinna opustit zařízení v den, kdy končí účinnost této smlouvy 

a uhradit své závazky vůči poskytovateli. 

14. Smluvní strany se dohodly, že neuhrazená úhrada do okamžiku zániku 

této smlouvy za poskytnuté úkony v rámci základních a fakultativních 

činností dle této smlouvy bude započtena proti finančním prostředkům 

osoby uloženým v depozitu poskytovatele. 

 

VII. 

Ostatní ujednání 

       1.Ostatní podmínky pro poskytování sociální služby domova pro seniory  

          jsou stanoveny vnitřními předpisy poskytovatele a obecně závaznými  

          právními předpisy. 

       2.Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními předpisy poskytovatele   

          pro poskytování sociální služby domova pro seniory a zavazuje se a je     

          povinna je dodržovat. 

3. Osoba bere na vědomí, že je poskytovatel oprávněn měnit vnitřní 

předpisy. Poskytovatel je povinen o změně vnitřních předpisů týkajících 

se poskytování služby domova pro seniory osobu informovat, a to 

nejpozději v den, který je uveden ve vnitřním předpise jako den nabytí 

účinnosti tohoto vnitřního předpisu. 

4. Podmínky a vnitřní předpisy týkající se poskytování sociální služby 

domova pro seniory jsou v písemné podobě k dispozici v kanceláři CSP 

Vodňany, Žižkovo náměstí 21, Vodňany. Osoba má právo do nich 

nahlížet, pořizovat si z nich výpisy a opisy či požadovat jejich kopii.  

5. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dne ……………………………… 

6. Práva z této smlouvy plynoucí osobě jsou nepřevoditelná na jinou osobu. 

7. Smlouva je vyhotovena ve ……. stejnopisech. Nedílnou součástí smlouvy 

je příloha se specifikací úkonů poskytovaných v rámci sociální služby 

domova pro seniory. 

8. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně číslovanými 

dodatky. 

9. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou  

a svobodnou vůli a že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí 

a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 
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Ve Vodňanech dne ……………………….. 

 

……………………………   ………………………………… 

osoba (zástupce)      poskytovatel 

 

Jméno a podpis osoby, kterou si uživatel zvolil, aby se účastnila projednání této 

smlouvy, a která svým podpisem zároveň stvrzuje, že je smlouva v souladu 

s potřebami a přáním osoby, že vyjadřuje pravou a svobodnou vůli osoby a že 

osoba jejímu obsahu porozuměla a s jejím obsahem souhlasí. 

 

Jméno a příjmení: …………………………………….. 

…………………………………. 
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SAZEBNÍK KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

DOMOVA PRO SENIORY  

 

 

 

ÚKONY V RÁMCI ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ  

 A Poskytnutí ubytování denně 

 3. ubytování v 1- lůžkovém pokoji NB 

4. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního 

prádla a ošacení, žehlení - je garantován úklid  

a praní dle potřeby klienta v rozsahu 1x týdně, 

praní lůžkovin 2x měsíčně 

209,- Kč 

 3. ubytování ve 2- lůžkovém pokoji NB  

4. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního 

prádla a ošacení, žehlení - je garantován úklid  

a praní dle potřeby klienta v rozsahu 1x týdně, 

praní lůžkovin 2x měsíčně  

192,- Kč 

 3. ubytování v 1- lůžkovém pokoji SB 

4. úklid, praní a drobné opravy ložního a 

osobního prádla a ošacení, žehlení - je garantován 

úklid  

a praní dle potřeby klienta v rozsahu 1x týdně, 

praní lůžkovin 2x měsíčně 

192,- Kč 

 3. ubytování ve 2- lůžkovém pokoji 1. patro SB 

4. úklid, praní a drobné opravy ložního a 

osobního prádla a ošacení, žehlení - je garantován 

úklid  

a praní dle potřeby klienta v rozsahu 1x týdně, 

praní lůžkovin 2x měsíčně 

172,- Kč 

 3. ubytování ve 2- lůžkovém pokoji 2. patro SB 

4. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního 

prádla a ošacení, žehlení - je garantován úklid  

a praní dle potřeby klienta v rozsahu 1x týdně, 

praní lůžkovin 2x měsíčně 

169,- Kč 

 B Poskytnutí stravy  1 úkon 

 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování - 

snídaně 

24,- Kč 
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 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování – 

oběd – dieta č. 3, 4 a 9 
69,- Kč 

 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování - 

večeře 
32,- Kč 

 C – H Péče  měsíčně 

 poskytnutí péče dle bodu 2 čl. I. smlouvy o 

poskytnutí sociální služby domova pro seniory 
ve výši přiznaného 

příspěvku na péči 

 C Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek - dle potřeby 

osoby 

 2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík – dle potřeby osoby 

 3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh – dle potřeby osoby 

 4. pomoc při podávání jídla a pití – dle potřeby osoby 

 5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním  

i vnějším prostoru - dle potřeby osoby s výhradou pomoci při pohybu  

ve vnějším prostoru, která je garantována v rozsahu 1x týdně za příznivého 

počasí v podobě návštěvy terasy nebo vycházky do parku, do centra města 

nebo návštěvy společenské akce ve městě Vodňany dle možností 

organizace  

 
D Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu:  

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny – dle potřeby osoby, je garantována 

1x týdně celková tělesná hygiena na lůžko nebo v koupelně dle možností 

organizace 

 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty – dle potřeby osoby 

 3. pomoc při použití WC - dle potřeby osoby a ohledem na používání 

inkontinentních pomůcek 

 E Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

 1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních 

zdrojů – neomezeně lze využívat TV a internet ve společenské místnosti na 

staré budově domova pro seniory, je zprostředkován nákup denního tisku, 

dle možností organizace jsou zprostředkovány služby subjektů a institucí 

sídlících ve městě Vodňany 
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 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc  

a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob - 

dle potřeby osoby je poskytována pomoc ve formě osobní komunikace  

při návštěvě rodiny a jiných třetích osob, návštěvy osoby rodinou či jinými 

třetími osobami jsou respektovány, k návštěvě je možné využít pokoj 

osoby, zimní zahradu ve staré budově, jídelnu v nové budově, odpočívací 

prostory na chodbách budov a terasy s ohledem na domácí řád zařízení, 

pobyt mimo zařízení v domácím prostředí není omezen 

 F Sociálně terapeutické činnosti: 

 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 

začleňování osob – nácvik sebe obsluhy a péče o vlastní osobu dle potřeby 

osoby, nabídka tvořivých aktivit 1x týdně 

 G Aktivizační činnosti:  

 1. volnočasové a zájmové aktivity - je garantována nabídka  

3 společenských programů v rámci kalendářního týdne 

 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním 

prostředím – podpora kontaktu s rodinou, blízkými a místní komunitou,  

při organizaci společenských aktivit spolupráce se subjekty místní 

komunity včetně církví (římskokatolická, husitská) dle přání osoby 

 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností  

a dovedností – 

- nabídka skupinového rehabilitačního cvičení 1x týdně 

- nabídka tréninku paměti a koncentrace 1x týdně  

- nabídka skupinové aktivizační činnosti 1x týdně 

- v případě potřeby jsou garantovány max. 3 patnáctiminutové tréninky 

chůze či masáže části těla 

 H Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí: 

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů - 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů – 

je poskytnuta součinnost s vyřizování osobních záležitostí sociálním či 

klíčovým pracovníkem v podobě sociálního poradenství, pomoc 

s vyřízením potřebné písemné, emailové korespondence či při telefonické 

komunikaci v pracovních dnech v době od 7,00 hodin do 15,30 hodin 

ÚKONY V RÁMCI FAKULTATIVNÍCH 

ČINNOSTÍ 
1 úkon 

 

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování – 

svačina dopolední 

9,- Kč 
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2. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování – 

svačina odpolední 

9,- Kč 

 

3. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování – 

2. večeře 
9,- Kč 

 4. v případě používání vlastních elektrických 

spotřebičů je nutná revize revizním technikem 

(pokud nedoloží uživatel sám) 
25,- Kč/kus/rok 

 5. kopírování, tisk listin dle přání uživatele 2,- Kč/1 stránka A4 

 6. používání wifi připojení k internetu 

prostřednictvím domova pro seniory na pokoji 

uživatele 
50,- Kč/měsíc 

 7. Značení osobního prádla etiketujícím lisem 

v prádelně poskytovatele (na základě přání 

uživatele) 
1,-Kč/kus 

 

Výše úhrad úkonů stanovených zákonem 108/2006 Sb. jsou v souladu s 

vyhláškou 505/2006 Sb. v platném znění. 

 

 

Za používání vlastní televize a rádia je uživatel povinen hradit měsíčně příslušný 

koncesionářský poplatek dle Zákona č. 348/2005 Sb., o televizních  

a rozhlasových poplatcích, v platném znění: rádio 45,-Kč, televize 135,-Kč. 

 

 

 
 

 

…………………………………  ……………………………………. 

     osoba (zástupce)      poskytovatel 

 

 

Jméno a podpis osoby, kterou si uživatel zvolil, aby se účastnila projednání této 

smlouvy, a která svým podpisem zároveň stvrzuje, že je smlouva v souladu 

s potřebami a přáním osoby, že vyjadřuje pravou a svobodnou vůli osoby a že 

osoba jejímu obsahu porozuměla a s jejím obsahem souhlasí. 

 

 

………………………………… 

 

        třetí osoba 
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SMLOUVA (ZJEDNODUŠENÁ FORMA) 

 

VÁŽENÁ PANÍ/PANE, 

 

 

NABÍZÍME VÁM BYDLENÍ U NÁS V DOMOVĚ VE VODŇANECH. 

 

 

 

BUDETE MÍT VLASTNÍ POKOJ, DOSTANETE  

JÍDLO A POMŮŽEME VÁM S VĚCMI, KTERÉ UŽ NEZVLÁDNETE SÁM/SAMA. 

TAKÉ BUDETE MOCI TRÁVIT ČAS S DALŠÍMI OBYVATELI NAŠEHO DOMOVA 

STEJNÉHO VĚKU. 

 

 

 

BYDLENÍ 

 

BUDETE BYDLET NA POKOJI SÁM/SAMA NEBO S JIMÝM MUŽEM/JINOU ŽENOU.  

BUDE V NĚM NOVÝ NÁBYTEK.  

MŮŽETE SI I Z DOMOVA PŘIVÉZT NĚCO, CO MÁTE RÁD/A A VYZDOBIT SI TÍM 

SVŮJ POKOJ, NAPŘ. OBRÁZEK, FOTOGRAFII NEBO KŘÍŽEK. TAKÉ SI S SEBOU 

MŮŽETE VZÍT TELEVIZI, RÁDIO, OBLÍBENÉ KŘESLO NEBO LAMPIČKU.  

V DOMOVĚ JE KOUPELNA, JÍDELNA, KAPLE, SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST A 

ZAHRADA, KAM MŮŽETE TAKÉ CHODIT.  

POSTARÁME SE I O ÚKLID POKOJE A O VAŠE PRÁDLO, KTERÉ VYPEREME A 

VYŽEHLÍME, JAK BUDETE CHTÍT A POTŘEBOVAT. 

TAKŽE SE NEBUDETE MUSET UŽ O NIC STARAT, ANI O UHLÍ, ELEKTŘINU NEBO 

VODU. 

 

 

 

STRAVA 

 

 

POSTARÁME SE TAKÉ O JÍDLO. PŘIPRAVÍME VÁM SNÍDANI, TEPLÝ OBĚD A 

VEČEŘI. MŮŽETE JÍST NA POKOJI NEBO V JÍDELNĚ. 

TVRDŠÍ KOUSKY JÍDLA VÁM MŮŽEME SEMLÍT. 
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DOSTANETE ČAJ, KÁVU NEBO VODU, JAK SI BUDETE PŘÁT. 

NAŠE POMOC 

 

POMŮŽEME VÁM, S ČÍM BUDETE POTŘEBOVAT, TŘEBA: 

 S OBLÉKÁNÍM A SE SVLÉKÁNÍM OBLEČENÍ 

 SE VSTÁVÁNÍM Z POSTELE I VEČER S ULOŽENÍM NA POSTEL 

 ODPOČÍVAT MŮŽETE I BĚHEM DNE, TŘEBA PO OBĚDĚ 

 OBSTARÁME VÁM BERLE, ABYSTE MOHL/A CHODIT NEBO VOZÍK, NA 

KTERÉM SE DOSTANETE VEN Z POKOJE DO JINÉ ČÁSTI BUDOVY NEBO I 

DO MĚSTA 

 POMŮŽEME VÁM SE UMÝT, VYČISTIT ZUBY, UČESAT, OSTŘÍHAT NEHTY, 

POKUD TO SÁM/SAMA NEZVLÁDNETE 

 POKUD NEUDRŽÍTE MOČ A STOLICI, DÁME VÁM SPECIÁLNÍ KALHOTKY, 

ABYSTE MĚL/A STÁLE SUCHÉ A ČISTÉ OBLEČENÍ  

 BĚHEM DNE MŮŽETE DĚLAT COKOLIV, MŮŽETE SE DÍVAT NA TELEVIZI, 

POSLOUCHAT OBLÍBENÉ PÍSNIČKY Z RÁDIA, ČÍST NOVINY A KNIHY 

NEBO TŘEBA VYŠÍVAT A MALOVAT 

 NÁVŠTĚVA ZA VÁMI MŮŽE CHODIT KAŽDÝ DEN 

 KDYŽ BUDETE POTŘEBOVAT, ZAVOLÁME VAŠÍ RODINĚ NEBO DOJDEME 

NA ÚŘAD, ABY VÁM POMOHLY ŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM, KTERÝ MY 

NEZVLÁDNEME 

 MŮŽETE SI U NAŠÍ PANÍ ÚČETNÍ ULOŽIT SVÉ PENÍZE NEBO PRO VÁS 

CENNÝ PRSTÝNEK ČI ŘETÍZEK, KTERÝ VÁM VYDÁME, AŽ SI TO BUDETE 

PŘÁT A VZÍT SI HO NA NĚJAKOU ZVLÁŠTNÍ PŘÍLEŽITOST 

 V DOMOVĚ SE TAKÉ POŘÁDAJÍ RŮZNÉ AKCE, PŘIJEDE KAPELA, 

TANEČNÍ SOUBOR, DĚTI, KTERÉ PŘEDVEDOU, CO SE NAUČILY VE 

ŠKOLCE A VE ŠKOLE 

 VÁŠ VOLNÝ ČAS, POKUD BUDETE CHTÍT, VÁM POMOHOU NAPLNIT NAŠI 

ZAMĚSTNANCI. POZVOU VÁS NA SETKÁNÍ S OSTATNÍMI OBYVATELI, 

TAKŽE BUDETE MOCI SPOLEČNĚ TŘEBA SLEDOVAT PĚKNÝ FILM, 

ZPÍVAT PÍSNIČKY, PÍT KÁVU, NĚCO VYRÁBĚT, ALE I TŘEBA 

OPÉKAT ŠPEKÁČKY NEBO JÍT DO DIVADLA ČI JET NA VÝLET. POMOHOU 

VÁM S CHŮZÍ, POKUD UŽ VÁM TO TOLIK NEJDE A ZACVIČÍ SI S VÁMI. 
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 PAN FARÁŘ K NÁM CHODÍ VE ČTVRTEK DOPOLEDNE. 

 

DALŠÍ POMOC 

 

MŮŽEME VÁM I NAKOUPIT. 

ABYSTE NEMĚL/A HLAD, MŮŽETE SI OBJEDNAT JEŠTĚ SVAČINY A DRUHOU 

VEČEŘI. 

 

KDY TU BUDOU SESTŘIČKY 

 

SESTŘIČKY TU PRO VÁS BUDOU CELÝ DEN. MŮŽETE SI JE PŘIVOLAT 

TLAČÍTKEM I V NOCI. SESTŘIČKY ZA VÁMI PŘIJDOU NA POKOJ A TAKÉ JSOU V 

ORDINACI VE DRUHÉM PATŘE, KAM CHODÍ I LÉKAŘ. LÉKAŘE VÁM 

ZAVOLÁME, KDYŽ HO BUDETE POTŘEBOVAT. 

 

CENA 

 

ZA POKOJ A JÍDLO SE PLATÍ. VŽDY VÁM ALE ZBYDE Z DŮCHODU TOLIK,  

ABYSTE SI MOHL/A KOUPIT LÉKY, NĚJAKOU SLADKOST, OBLEČENÍ NEBO 

NĚCO DALŠÍHO, CO BUDETE POTŘEBOVAT. 

 

STÁT ZA VÁS ZAPLATÍ LÉKAŘSKOU PÉČI A NAŠI POMOC.  

 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 

MŮŽETE TU ŽÍT TAK DLOUHO, JAK BUDETE CHTÍT. 

KDYŽ SE VÁM U NÁS NEBUDE LÍBIT, TAK NÁM TO MŮŽETE ŘÍCT A MY VÁM 

ZAJISTÍME JINÝ DOMOV. 

V DOMOVĚ SE K SOBĚ LIDÉ SNAŽÍ CHOVAT HEZKY. KDYBY NA SEBE BYLI ZLÍ, 

TAK BY TU NEMOHLI BÝT. 

POKUD SE ZMĚNÍ NĚCO Z TOHO, CO JE TU NAPSÁNO, TAK VÁM TO OZNÁMÍME. 

 

VŠICHNI SE BUDEME SNAŽIT, ABY SE VÁM U NÁS LÍBILO A NIC VÁM 

NECHYBĚLO. 

 

TADY NÁM, PROSÍM, TENTO LIST PODEPIŠTE, POKUD 

SOUHLASÍTE S TÍM, CO JSTE SI TEĎ PŘEČETL/A NEBO VÁM 

BYLO PŘEČTENO. 
 

VE VODŇANECH DNE …......................... 

 

 

…………………………      

PODPIS OSOBY 


