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1) Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb 

Na Spravedlnosti 589, 26242 Rožmitál pod Třemšínem 

IČO: 42727219 

zastoupené:  ředitelem Ing. Lubošem Halenkovským 

(dále jen  "Poskytovatel") 

 

                                   a 
 

2) paní …………. 

nar. ……………… 

            trvale bytem …………………….. 

            (dále jen ,,Uživatel‘‘) 

 

                             uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku  

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

 

                            Smlouvu o poskytnutí sociální služby č. …………/2018 

,,Domov pro seniory,, 

podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb. 
(dále jen "Smlouva") 

 

                                                                          I. 

Předmět smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy je poskytování sociální služby ze strany Poskytovatele a využívání 

sociální služby ze strany Uživatele. 

2) Tato smlouva upravuje vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem a stanovuje práva 

 a povinnosti oběma smluvním stranám. 

3) Smlouva stanovuje všechny důležité aspekty poskytování sociální služby a je uzavřena 

podle potřeb uživatele a možností Centra. 

 

                                                                    II. 

Rozsah poskytování sociální služby 

1) Poskytovatel se zavazuje zajistit podmínky pro důstojný a aktivní život uživatele, který 

z důvodu své snížené soběstačnosti není schopen zajišťovat své životní potřeby ve vlastním 

prostředí. 

2) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli v Centru Rožmitál pod Třemšínem, 

poskytovateli sociálních služeb : 

    a) ubytování  

    b) celodenní stravování 

    c) úkony péče 

3) Fakultativně mohou být Uživateli poskytovány další v článku VII. této smlouvy upravené 

služby. 
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                                                                         III. 

Ubytování 

1) Uživateli se poskytuje celoroční ubytování dle možností Poskytovatele a s přihlédnutím 

k individuálním potřebám Uživatele. Výše úhrady za ubytování je stanovena Ceníkem Centra 

Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb. 

2) Ubytování je pro Uživatele zajištěno (např.) ve třílůžkovém pokoji na oddělení 

poskytující službu Domov pro seniory – DS 1 – přízemí -  pokoj č. 127 - cena 165,- Kč / 

den 
3) Pokoj je vybaven základním nábytkem 

4) Kromě pokoje může Uživatel užívat všechny společné (vnitřní i venkovní) prostory Centra 

Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb. 

5) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, 

drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení. 

6) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro 

řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Uživatele spojených s užíváním 

těchto prostor. 

7) Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání řádně. 

 V prostorách nesmí Uživatel bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny. 

8) Uživatel si může po dohodě s poskytovatelem vybavit pokoj vlastním nábytkem, textiliemi, 

obrázky apod. 

9) O přestěhování na jiný pokoj rozhoduje ředitel Centra s ohledem k přání uživatele, jeho 

zdravotnímu stavu a k organizačním a kapacitním možnostem zařízení. 

10) Pokud v průběhu služby změna zdravotního stavu Uživatele vyžaduje již službu Domova 

se zvláštním režimem (služba je určena osobám se sníženou soběstačností způsobenou 

duševním onemocněním a je přizpůsobena specifickým potřebám těchto osob), může být 

Uživatel přestěhován bez jeho souhlasu. 

 

IV. 

Stravování 

1) Poskytovatel Uživateli zajistí celodenní stravování odpovídající věku, zásadám racionální 

výživy a potřebám dietního stravování, v rozsahu (např.) 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, 

večeře), dopolední a odpolední svačina, dieta –racionální - normál, cena 150,-Kč/den 

2) Strava bude Uživateli podávána (např.) na malé jídelně DS 1 

3) Úhrada  za stravování zahrnuje: 

-náklady na potraviny (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře) 

-režijní náklady (elektrická energie, vodné, stočné, topení, ostatní) 

4) V případě potřeby a na doporučení lékaře může Uživatel využít stravu diabetickou nebo 

šetřící, popřípadě lze stravu mechanicky upravit. 

5) Poskytovatel nenese odpovědnost za následky vyplývající z nedodržování lékařem 

doporučeného dietního stravovacího režimu. 

 

                                                                         V. 

                                                                       Péče 
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1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Uživateli, který je příjemcem příspěvku 

na péči, péči podle  přiznaného stupně závislosti a výše přiznaného příspěvku ve smyslu 

zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách tyto základní činnosti: 

     a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

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

     c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

     d) sociálně terapeutické činnosti 

     e) aktivizační a vzdělávací činnosti 

     f) pomoc při uplatňování práv,oprávněných zájmů a při obstarávání osobních   

     záležitostí    

 2) Za tuto péči náleží Poskytovateli příspěvek ve výši přiznaného příspěvku na péči 

Uživateli. 

 

                                                                      VI. 

Průběh sociální služby 

1) Nedílnou součástí smlouvy je Individuální plán průběhu sociální služby a Ujednání 

s Uživatelem. 

2) Přidělený klíčový pracovník bude s Uživatelem řešit a rozvíjet osobní potřeby a přání  

a zároveň bude průběžně vyhodnocovat Individuální plán průběhu sociální služby. Záznamy 

se evidují a aktualizují v počítačovém programu Cygnus 2. 

 

VII. 

Fakultativní služby 

1) Poskytovatel podle provozních možností na žádost Uživatele poskytuje za úhradu 

fakultativní služby uvedené v Ceníku Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele 

sociálních služeb.  

2) Úhrada za fakultativní služby srážkou z příjmu Uživatele a to nejpozději do konce 

následujícího kalendářního měsíce po realizaci služby. 

 

VIII. 

Místo a čas poskytování sociální služby 

1) Služba sjednaná v čl. II. smlouvy se poskytuje v Centru Rožmitál pod Třemšínem, 

poskytovateli sociálních služeb, ul. Na Spravedlnosti  589, Rožmitál pod Třemšínem. 

2) Služba sjednaná v čl. II. smlouvy se poskytuje celoročně nepřetržitě 24 hodin denně, a to 

každý den po dobu platnosti smlouvy. 

 

                                                                        IX. 

Výše úhrady a způsob jejího placení 

1) Při každé změně výše úhrady je sepsán Dodatek ke smlouvě, kde je stanovena nová 

výše úhrady. 

2) Výše úhrady za poskytované služby je stanovena Ceníkem Centra Rožmitál  

pod Třemšínem, se kterým byl Uživatel před nástupem seznámen a byl mu předán v tištěné 

podobě. Současně uživatel bere na vědomí, že Ceník Centra Rožmitál pod Třemšínem není 

neměný a v průběhu času je upravován s přihlédnutím k právním předpisům regulujícím 

oblast poskytování sociálních služeb a cenovému vývoji v České republice. Aktuální Ceník 

 je vždy k dispozici na recepci Centra i na příslušných odděleních. 
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3) Pokud by Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku 

za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, úhrada  

se sníží, pokud klient předloží aktuální důchodový výměr. Případně může být uzavřena 

smlouva na doplatek do jeho plné výše úhrady s rodinnými příslušníky dle § 71 odst. 3 

zákona o sociálních službách. 

4) Pokud by v některém kalendářním měsíci Uživatel neměl žádný příjem, úhradu  

za ubytování a stravu vypočtenou dle Ceníku Centra za tento kalendářní měsíc Uživatel 

neplatí. 

5) Uživatel je povinen zaplatit měsíčně částku za poskytnutou péči ve výši přiznaného 

příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

6) Poskytovatel je povinen předat (doručit) Uživateli vyúčtování úhrady za péči za kalendářní 

měsíc, a to nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je úhrada za péči vyúčtována. 

7) Poskytovatel je povinen vrácenou úhradu za péči vyplatit Uživateli převodem na depozitní 

účet Uživatele nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen předat (doručit) vyúčtování tohoto 

vrácení. 

8) Obě smluvní strany se dohodly, (např.) že důchod Uživatele bude poukazován 

prostřednictvím ČSSZ přímo na účet Poskytovatele. Poskytovatel provede vyúčtovánání 

vždy k 15. dni v měsíci, po odečtení úhrady za pobyt, stravu a za léky bude zůstatek 

z důchodu uložen na depozitní účet Uživatele vedený v pokladně Centra. Hotovost si 

může Uživatel vyzvednout každý pracovní den v pokladně Centra v době pokladních 

hodin. 
9) Poskytovatel je povinnen do 15. dne v měsíci spolu s vyúčtováním vrátit Uživateli finanční 

náhradu za pobyt mimo zařízení za předcházející měsíc převodem na jeho osobní depozitní 

účet vedený v pokladně Centra Rožmitál pod Třemšínem a to v následující výši: 

 

a) za stravu – v případě, že Uživatel řádně ohlásí 3 dny předem svojí nepřítomnost, náleží mu 

vratka za neodebrané potraviny v hodnotě surovin dle Ceníku hodnota surovin  

za jeden den se vynásobí počtem dní, kdy byl Uživatel mimo zařízení. 

b) za ubytování – vrácení úhrady pro nepřítomnost Uživatele v zařízení v tomto případě není 

realizováno 

c) příspěvek na péči – v případě, že Uživatel řádně ohlásí 3 dny předem svoji nepřítomnost 

náleží Uživateli vratka ve výši poměrné části příspěvku na péči. Denní vratka se vypočítává 

vydělením měsíční částky příspěvku 31 (popř.30-to je skutečným počtem dní v měsíci). 

Výsledná vratka se vypočítá násobením denní vratky počtem kalendářních dnů pobytu mimo 

zařízení. Pokud Uživatel pobývá mimo zařízení celý kalendářní měsíc, vrací se celá výše 

příspěvku na péči za daný měsíc. Vyjímku tvoří hospitalizace po dobu celého kalendářního 

měsíce, kdy příslušná Krajská pobočka Úřadu práce výplatu příspěvku pozastaví. 

Zemře-li žadatel o příspěvek před pravomocným rozhodnutím o příspěvku, nabývá nárok na 

výplatu této částky do dne jeho úmrtí zařízení sociálních služeb. Nárok na příspěvek není ze 

zákona předmětem dědictví. 

 

10) Udržovací poplatek při celodenní nepřítomnosti Uživatele se skládá z hrazené částky  

za ubytování a režijních  nákladů na stravu a vztahuje se na celý nepřítomný den. 

 

                                                                        X. 
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Domácí řád 

1) Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života uživatelů a pro 

zajištění pořádku. Domácí řád vychází z principů zajištění lidské důstojnosti, z respektu 

k názorům a rozhodnutím uživatelů, klade důraz na dodržování lidských práv a svobod. 

2) Uživatel prohlašuje, že byl s tímto Domácím řádem seznámen, že mu byl předán v písemné 

podobě, že si ho  přečetl a že mu plně porozuměl. Uživatel se zavazuje a je povinen tento 

Domácí řád dodržovat. Aktuální Domácí řád  je vždy k dispozici na recepci Centra  

i na příslušných odděleních. 

                                                                       XI. 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

1) Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Smlouva končí svou platnost k datu 

stanovenému dohodou obou smluvních stran.  

2) Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: 

a) pokud Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají  

ze Smlouvy a z Domácího řádu (např. poškozování zařízení, verbální nebo fyzické napadení 

personálu nebo uživatelů). Toto je považováno za porušení základních zásad soužití a může 

vézt až k ukončení poskytované sociální služby 

b) pokud se zdravotní stav Uživatele změní na stav vylučující poskytování sociálních služeb 

stanovených zákonem 

c) pokud je Uživatel tři měsíce v prodlení s úhradou, k níž se zavázal – a to i přes upozornění, 

jehož se mu dostalo (toto se netýká  prodlení, které Uživatel nezavinil) 

d) pokud Uživatel odmítne uzavřít dodatek ke Smlouvě, jímž se mění výše úhrady (např. 

změna ceny stravy, pobytu) 

e) pokud Uživatel odmítne uzavřít novou Smlouvu, z důvodu změny poskytované sociální 

služby, ke které došlo v průběhu služby změnou zdravotního stavu 

 f) pokud Uživatel užívá násilí vůči druhým osobám nebo je vážně ohrožuje nebo se dopouští 

krádeží, alkoholismu, toxikomanie nebo jiné trestné činnosti 

g) pokud se Uživatel dopouští jiného, méně závažného nebo opakovaného (3x v průběhu šesti 

měsíců) porušování vnitřních předpisů Poskytovatele 

3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2  tohoto 

článku činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po dni doručení 

písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

 

                                                                         XII. 

Doba platnosti smlouvy 

1) Smlouva nabývá platnosti  a účinnosti ……….. 

2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána oběma smluvními stranami na dobu 

neurčitou. Uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit na nikoho jiného. 

 

                                                                        XIII. 

Další práva a povinnosti poskytovatele a uživatele 

1) Uživatel bere na vědomí možnost uložit si své cenné předměty, vkladní knížky a větší 

finanční hotovost v pokladně Centra. Za cennosti a finanční hotovosti, které má Uživatel u 

sebe, si nese zodpovědnost plně sám. 

2) Uživatel bere na vědomí, že zpracování jeho osobních údajů je prováděno v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně 
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fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a 

o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen nařízení) a platné legislativy ČR  

3) Uživatel bere na vědomí, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, zákonné 

povinnosti a ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů. 

4) Uživatel bere na vědomí, že zpracovatelem osobních údajů vyplývajících z tohoto článku 

je: Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Na 

Spravedlnosti 589, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, zastoupené ředitelem Ing. Lubošem 

Halenkovským – dále jen správce. 

5) Uživatel bere na vědomí, že účel zpracování jeho osobních údajů vyplývá z odstavce 2,3,4 

tohoto článku. 

6) Správce se při shromažďování osobních údajů zavazuje dodržovat základní zásady spojené 

se zpracováním osobních údajů. 

7) Poskytovatel se zavazuje vyřizovat stížnosti a připomínky na kvalitu služeb řádně a včas 

způsobem uvedeným ve směrnici č. 2/2010 – Pravidla pro podávání, evidenci a vyřizování 

stížností. Uživatel prohlašuje, že mu byla směrnice předána v písemné podobě, že si ji  přečetl 

a že jí plně porozuměl. 

 

                                                                      XIV. 

Závěrečná ustanovení 

1) Smlouva je sepsána ve dvou výtiscích. Každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. 

2) Smluvní vztah může zaniknout písemnou dohodou obou smluvních stran, písemnou 

výpovědí, úmrtím uživatele nebo zánikem poskytovatele. 

3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena 

svobodně, vážně a srozumitelně a ani jedna ze stran neuzavřela tuto smlouvu v tísni  

za nápadně nevýhodných podmínek. 

4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem 

úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

5) Součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy, které Uživatel při podpisu smlouvy obdržel 

v písemné podobě. 

6) Smlouva může být měněna pouze písemně.  

 

V Rožmitále pod Třemšínem  dne ………….. 

 

 

 

 

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

            Uživatel       Ing. Luboš Halenkovský 

                                                                          ředitel Centra Rožmitál pod Třemšínem 

 

 

Přílohy: 0 

 

Rozdělovník: 1x Uživatel, 1x  Centrum Rožmitál pod Třemšínem 

. 


