Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory č. 1
Smluvní strany:
Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb
Frant. Diepolta 1787
269 01 Rakovník
IČO: 71209930
zastoupený: JUDr. Pavlem Jenšovským, ředitelem
na straně jedné, dále také jako „poskytovatel“
a
pan
jméno a příjmení:
datum narození:
adresa trvalého pobytu:
adresa skutečného bydliště (je-li jiné než trvalý pobyt):
na straně druhé, dále také jako „uživatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, v platném znění (dále také jako „Zákon“), tuto

Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory
podle ustanovení § 49 citovaného Zákona
(dále jen „Smlouva“)
I.
Rozsah poskytování sociální služby
1) Poskytovatel se zavazuje ode dne ……………., který je dohodnutým dnem nástupu
uživatele do Domova, poskytovat uživateli sociální službu „domov pro seniory“
v souladu s ust. § 49 Zákona, která spočívá v těchto základních činnostech:
a) poskytnutí ubytování
b) poskytnutí stravování
c) úkony péče dle § 49 odst. 2 písm. c) až h) Zákona
(dále také jako „sociální služba“).
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2) Uživatel bere na vědomí, že zařízení poskytovatele není zařízením pro osoby se
sníženou soběstačností z důvodu duševního onemocnění nebo z důvodu závislosti na
návykových látkách a dalších, tak jak je definováno v zákoně č. 167/1998 Sb., o
návykových látkách a změně některých dalších zákonů, v platném znění, a prohlašuje,
že poskytovateli nezatajil údaje o své závislosti na návykových látkách, či dlouhodobém
léčení pro závažné psychické poruchy. Porušení tohoto ujednání se považuje za hrubé
porušení této smlouvy.
3) Poskytovatel může uživateli nabídnout i další služby mimo sociální službu uvedenou
v čl. I. odst. 1 této smlouvy (tzv. „fakultativní služby“), které uživatel hradí z vlastních
prostředků poskytovateli. Fakultativní služby hradí uživatel poskytovateli z vlastních
prostředků. Poskytování fakultativních činností a výše úhrad za ně se řídí vnitřními
předpisy poskytovatele.
4) Také v případě využití případných služeb poskytovaných jinými subjekty (například
kadeřník, masér, pedikér), kterým poskytovatel umožnil provozování svých služeb
v prostorách Domova, si tyto Klient hradí v plné výši z vlastních prostředků dle ceníku
jednotlivých subjektů.
II.
Cíl poskytování sociální služby
1) Poskytovatel má pro poskytování sociální služby vypracován systém individuálního
plánování, který v rámci nabízených základních činností vychází z reálných osobních
cílů, individuálních potřeb, přání a schopností uživatele.
2) Osobní cíle uživatele jsou součástí jeho individuálního plánu.
3) Uživatel má svého klíčového pracovníka, který zjišťuje jeho potřeby, přání a cíle
a napomáhá je uživateli naplňovat, a který zodpovídá za plnění, vyhodnocování
a aktualizaci individuálního plánu uživatele.
4) Pravidla pro individuální plánování jsou dále uvedeny ve vnitřní směrnici Domova,
kterou je v době uzavření této smlouvy Standard č. 5.
III.
Ubytování
1) Poskytovatel nabízí uživatelům ubytování v pokojích jednolůžkových, dvoulůžkových či
vícelůžkových. Výše úhrad za ubytování je stanovena poskytovatelem v samostatném
dokumentu, a to Sazebníku úhrad za poskytování sociálních služeb v DNZR, který tvoří
Přílohu č. 1 této Smlouvy. S tímto dokumentem byl uživatel před uzavřením této
smlouvy seznámen.
Výše úhrad za ubytování je stanovena souladně s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění. V době
uzavření této smlouvy s ohledem na vybraný typ pokoje dle odstavce 2) tohoto článku
činí úhrada za ubytování částku ……………. Kč denně.
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Poskytovatel je oprávněn jednostranně navýšit úhrady za ubytování, a to po
předchozím písemném upozornění uživatele, který má v případě nesouhlasu právo
jednostranně vypovědět smlouvu. Rozsah jednostranného navýšení úhrady za
ubytování ze strany poskytovatele je omezen na tzv. valorizaci v závislosti na změně
maximální výše úhrad za poskytování sociální služby podle vyhlášky k Zákonu.
Poskytovatel vyrozumí uživatele o jednostranném zvýšení výše úhrad za poskytované
ubytování nejméně 15 dnů před plánovaným zvýšením.
2) Uživateli se poskytuje následující ubytování ve vybraném typu pokoje:








Jednolůžkovém (společná předsíň, WC se sprchovým koutem společným pro
vedlejší pokoj) číslo …..□ 1. patro □ 2. patro
Jednolůžkovém (samostatný s předsíní a WC) číslo…… □ 3. patro
Jednolůžkovém (samostatný s předsíní, WC a sprchovým koutem) číslo.....
□ 1. patro □ 2. patro
Dvoulůžkovém (s předsíní a WC) číslo 3.02 ve 3. patře
Dvoulůžkovém velkém (bez sociálního zařízení) číslo…...… 4. patro
Dvoulůžkovém malém (bez sociálního zařízení) číslo .......... 4. patro
Trojlůžkovém (bez sociálního zařízení) číslo …………. ve 4. patře

Ubytovací pokoj je vybaven zařízením dle inventurního seznamu. Uživatel byl před
uzavřením této smlouvy seznámen se způsobem ubytování včetně vybavení pokoje dle
inventurního seznamu. Uživatel je oprávněn po předchozí dohodě s poskytovatelem
vybavit pokoj taktéž vlastními doplňky v souladu s Domácím řádem Domova.
3) Kromě pokoje je uživatel rovněž oprávněn způsobem obvyklým užívat společně s
ostatními uživateli další prostory v zařízení poskytovatele, kterými v době uzavření
této smlouvy jsou společná koupelna a WC, jídelna s kuchyňkou, zahrada, prostory
odpočinkové zóny, kavárna, volnočasové místnosti a knihovna.
4) Ubytování je poskytováno včetně těchto služeb:
 vytápění
 odběru teplé a studené vody
 odběr elektrického proudu (pouze revidované elektrospotřebiče)
 úklid
 praní osobního prádla, lůžkovin a ostatního textilního vybavení pokoje
(záclony a závěsy)
 drobné opravy ložního prádla a osobního ošacení
 žehlení
5) Poskytovatel je povinen udržovat prostory určené k ubytování a k užívání ve stavu
způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv uživatele
spojených s užíváním těchto prostor.
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6) Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené k jeho ubytování, jakož i společné
prostory v zařízení poskytovatele řádně, obvyklým způsobem, a to zejména tak, aby
nerušil jiné ubytované osoby v užívání těchto prostor. Uživatel nesmí bez předchozího
souhlasu poskytovatele provádět žádné změny prostor (včetně ubytovacího pokoje)
nebo jejich vybavení. V případě jakéhokoli prokázaného poškození nebo ztráty
majetku poskytovatele, je uživatel, který škodu způsobil, povinen způsobenou škodu
poskytovateli uhradit.
7) Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech a po předchozím
projednání s uživatelem přestěhovat uživatele na jiný pokoj v rámci Domova.
8) Uživatel může požádat poskytovatele o přestěhování na jiný pokoj. Poskytovatel
takovou žádost posoudí, přičemž může, pokud to kapacitní a provozní podmínky
Domova umožní, vyhovět žádosti. V případě, že se poskytovatel rozhodne žádosti
vyhovět, uzavře s uživatelem příslušný dodatek k této smlouvě. Toto ujednání ovšem
nezakládá nárok uživatele na přemístění, resp. nezakládá povinnost poskytovatele
takové žádosti uživatele vyhovět.
9) Více o pravidlech a podmínkách ubytování je uvedeno v interní směrnici v Domácím
řádu Domova.
IV.
Stravování
1) Poskytovatel je povinen zajistit uživateli celodenní stravu odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel
denně.
2) Poskytovatel zajišťuje pro uživatele celodenně pitný režim. Tekutiny jsou k dispozici
v nápojových kontejnerech, které jsou umístěny ve společné jídelně Domova.
V případě, že to zdravotní stav uživatele vyžaduje, jsou mu tekutiny poskytovány
individuálně.
3) Výše úhrad za stravování (stravovací jednotky) a přehled jednotlivých diet, které je
poskytovatel schopen zajistit, včetně poplatku za ně je stanoven poskytovatelem
v samostatném dokumentu, a to Sazebníku úhrad za poskytování sociálních služeb
v DNZR, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Výše úhrad za stravování je stanovena
souladně s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, v platném znění.
Poskytovatel je oprávněn jednostranně navýšit úhrady za stravování, a to po
předchozím písemném upozornění uživatele, který má v případě nesouhlasu právo
jednostranně vypovědět smlouvu. Rozsah jednostranného navýšení úhrady za
stravování ze strany poskytovatele je omezen na tzv. valorizaci v závislosti na změně
maximální výše úhrad za poskytování sociální služby podle vyhlášky k Zákonu.
Poskytovatel vyrozumí uživatele o jednostranném zvýšení výše úhrad za poskytované
stravování nejméně 15 dnů před plánovaným zvýšením.
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4) Více o pravidlech a podmínkách stravování je uvedeno v interní směrnici v Domácím
řádu Domova.
V.
Péče
1) Poskytovatel je povinen zabezpečovat uživateli, v souladu s § 15, odst. 1, písm. c) až h)
vyhl. č. 505/2006 Sb., tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí vhodných podmínek pro osobní
hygienu,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d) sociálně terapeutické činnost,
e) aktivizační činnosti,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí,
případně jakékoli jiné činnosti, které se v budoucnu stanou obsahem pobytové služby
ve smyslu ust. § 49 Zákona.
Činnosti péče jsou poskytovány dle potřeb uživatele. Bližší vymezení poskytovaných
činností stanoví individuální plán uživatele, který je vytvořen dle Vnitřních pravidel a s
přihlédnutím k posouzení stupně závislosti uživatele ve smyslu příslušných ustanovení
Zákona, a to ve lhůtě nejdéle do 3 měsíců ode dne uzavření této Smlouvy. Uživatel je
oprávněn kdykoliv žádat o změnu svého individuálního plánu a s tím spojené
poskytované péče nebo podpory tak, aby odpovídal aktuálnímu zdravotnímu stavu a
potřebám uživatele. Poskytovatel není povinen poskytovat uživateli úkony péče, které
uživatel zvládá samostatně.
2) Uživatel má vedle činností péče uvedených v odst. 1 tohoto článku nárok na bezplatné
poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální
situace nebo jejího předcházení ve smyslu ust. § 37 odst. 2 Zákona.
3) Dále poskytovatel zabezpečuje ošetřovatelskou a zdravotní péči, a to na základě
smluvního vztahu s příslušným praktickým lékařem. V případě, že uživatel nechce
využívat služeb lékaře spolupracujícího s Domovem, je povinen se svým ošetřujícím
praktickým lékařem předem dojednat, jakou formou mu bude péče poskytována.
VI.
Místo a čas poskytování sociální služby
1) Základní činnosti sociální služby uvedené v čl. I. odst. 1. této Smlouvy poskytuje
poskytovatel Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb, v objektu
provozovaném na adrese Frant. Diepolta 1787, 269 01 Rakovník, a dále případně též
na jiných místech, pokud to sociální služba vyžaduje.

5

2) Základní činnosti sociální služby uvedené v čl. I. odst. 1 této Smlouvy jsou poskytovány
po celý rok dle časového harmonogramu poskytovatele a individuálního plánu
uživatele sociální služby po celou dobu trvání této Smlouvy. Bližší podrobnosti určuje
Domácí řád Domova, případně jiné vnitřní předpisy poskytovatele.
3) Není-li smluvně stanoveno jinak, nebo nevyplývá-li tato skutečnost z právního
předpisu, nenese poskytovatel odpovědnost za uživatele či jeho věci při individuálním
pobytu uživatele mimo místo poskytování služby.
VII.
Úhrada a způsob jejího placení
1) Úhrada za ubytování a stravu
a) Uživatel je povinen zaplatit úhradu za ubytování a za stravu (dále v tomto článku
smlouvy také jako „úhrada“). Úhradu hradí uživatel ze svého příjmu. Úhrada za
ubytování a stravu za kalendářní měsíc se stanoví tak, že denní úhrada se násobí
počtem kalendářních dnů v měsíci.
b) Uživatel se zavazuje a je povinen uhradit platbu úhrady do posledního dne v měsíci
na daný kalendářní měsíc, za který se ubytování a strava poskytuje. Ve výjimečném
případě lze písemně požádat o výjimku a v případě jejího schválení platbu úhrady
uhradit do 10. dne následujícího kalendářního měsíce. Připadá-li poslední den pro
úhradu na sobotu, neděli nebo svátek, uhradí uživatel platbu nejpozději v nejblíže
následující pracovní den.
c) Uživatel na základě své volby vybral jako způsob úhrady:
 převod z bankovního účtu uživatele na bankovní účet poskytovatele č.
277 464 377/0300, vedeného u ČSOB, a.s.
 hotově do pokladny poskytovatele
 hromadným seznamem ČSSZ – tento způsob úhrady je možný pouze
v případě, že uživateli bude vyplácen důchod prostřednictvím
poskytovatele, přičemž pro takový případ uživatel souhlasí s tím, aby
úhrada za všechny služby dle této smlouvy byla prováděna tak, že
poskytovatel sníží výplatu důchodu o částku stanovených úhrad za
předmětný kalendářní měsíc a zbytek důchodu bude vyplacen uživateli.
d) Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu této smlouvy za
kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu,
částka úhrady za stravu se sníží. To neplatí v případě, že v souladu s ust. § 71 odst.
3 Zákona došlo k uzavření samostatné Smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů
mezi poskytovatelem a osobou blízkou uživateli, popř. s jinou třetí osobou, která
se zavázala za uživatele doplatit rozdíl mezi celkovou výší nákladů za poskytnuté
činnosti sociální služby pro uživatele a částkou, která byla uživatelem v souladu
s právními předpisy na úhradu činností sociální služby poskytovateli zaplacena.
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e) Uživatel, jehož příjmy nepostačují k plné úhradě služeb za ubytování a stravu (tedy
uživatel, jemuž by po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstala z jeho příjmu
částka alespoň ve výši 15 % jeho příjmu; příjmem se přitom rozumí příjmy podle
zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou příspěvku na péči), je povinen
sdělit a doložit poskytovateli výši svého příjmu pro účely stanovení úhrady za
ubytování a stravu, a dále je takový uživatel povinen oznamovat a doložit
poskytovateli všechny změny ve svém příjmu, které mají vliv na výši úhrady za
ubytování a stravu, a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů od takové změny,
případně ode dne, kdy uživatel takovou změnu zjistil.
f) Pokud uživatel uvedl nepravdivou nebo nesprávnou informaci o skutečné výši
svého příjmu při jeho dokládání podle předchozího písmene e) této části článku VII.
smlouvy, je povinen doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše
svého příjmu a současně nahradit poskytovateli případné veškeré náklady
vynaložené poskytovatelem v souvislosti se zjišťováním skutečného stavu, včetně
nákladů vynaložených na externí auditní a právní služby s tím spojené
a za vymáhání pohledávky.
g) Uživatel souhlasí s poskytovatelem stanovenými výšemi úhrady a je si vědom, že
její výše může být poskytovatelem jednostranně změněna i během doby, na kterou
byla tato smlouva uzavřena. Poskytovatel tak učiní například z důvodu změny cen
nákladů, jako jsou energie a potraviny. Výše úhrady nesmí překročit maximální
hranice, stanovené vyhláškou k Zákonu. Poskytovatel vyrozumí uživatele o
jednostranném zvýšení výše úhrad za ubytování a stravování nejméně 15 dnů před
plánovaným zvýšením. Pokud by uživatel se změnou výše úhrad provedených
poskytovatelem nesouhlasil, má uživatel právo tuto smlouvu jednostranně
vypovědět.
h) Pokud by v některém kalendářním měsíci uživatel neměl žádný příjem, úhradu za
ubytování a stravování podle této smlouvy za tento kalendářní měsíc uživatel
neplatí. Tuto skutečnost ovšem uživatel musí poskytovateli prokázat.
i) Uživatel je seznámen s příslušným ustanovením § 71 odst. 3 zákona č.108/2006
Sb., o sociálních službách, v platném znění, podle kterého se poskytovatel sociální
služby může dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů sociální služby s osobou
blízkou osobě, které je sociální služba poskytována, popřípadě s jinou fyzickou
osobou nebo s právnickou osobou, pokud osoba, které je sociální služba
poskytována, nemá vlastní příjem, nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů.
Příjmem se pro účely úhrady rozumí příjmy podle zákona o životním a existenčním
minimu, s výjimkou příspěvku na péči. Úprava této spoluúčasti je předmětem
samostatné smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a osobou blízkou, popř. jinou
osobou.
j) Úhrada nezahrnuje případné náklady na další činnost tzv. fakultativní služby, jak
bylo popsáno v článku I. odst. 3 této smlouvy.
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2) Úhrada za poskytovanou péči
a) Uživatel, který pobírá příspěvek na péči (dále také jako „PnP“) dle Zákona, je
povinen zaplatit poskytovateli za poskytování péče dle článku V. této smlouvy za
kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného PnP, a to v souladu s ust. § 73 odst. 4
písm. a) Zákona.
b) Po uživateli, který je hospitalizován po dobu delší než jednoho kalendářního měsíce
ve zdravotnickém zařízení a je mu pozastavena výplata PnP, se částka za příspěvek
nevymáhá, je postupováno dle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných
rozpočtů, část 18, čl. XXVIII, § 14a.
c) Pokud je uživateli zpětně přiznán nebo zvýšen příspěvek na péči, náleží tato částka
poskytovateli za dobu, po kterou byla sociální služba dle této smlouvy uživateli
poskytována.
d) Uživatel souhlasí s tím, aby jemu přiznaný PnP byl v plné výši měsíčně převáděn z
příslušné pobočky Úřadu práce České republiky na účet poskytovatele, č. účtu:
277 464 377/0300 vedeného u ČSOB, a.s., čímž současně dojde k úhradě uživatele
za poskytovanou péči poskytovateli.
e) Uživatel, který je příjemcem PnP a využívá u poskytovatele depozitní účet, nehradí
za vedení depozitního účtu poskytovateli žádný poplatek.
f) Uživatel, který na příspěvek na péči nemá nárok (nebo mu dosud nebyl přiznán),
hradí využívání služeb poskytovaní péče dle této smlouvy v plné výši dle ceníku
služeb vydaného poskytovatelem, se kterým byl před uzavřením této smlouvy
seznámen uživatel.
3) Vyúčtování a vratky
a) Poskytovatel je povinen do 15. dne následujícího kalendářního měsíce provést
řádné vyúčtování úhrad za poskytnuté služby dle této smlouvy za kalendářní měsíc,
ve kterém byly služby uživatelem čerpány, a na vyžádání ho předložit uživateli.
Připadá-li den uvedený v předchozí větě na sobotu, neděli nebo svátek, provede
poskytovatel vyúčtování nejpozději v nejblíže následující pracovní den.
b) Poskytovatel je povinen případný přeplatek či vratku vyplatit uživateli v hotovosti
proti podpisu uživatele nebo připsáním přeplatku či vratky na depozitní účet
uživatele, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od provedení vyúčtování.
c) Uživatel je povinen případný nedoplatek zaplatit poskytovateli ve lhůtě 10
pracovních dnů ode dne, kdy mu byla existence nedoplatku a jeho výše písemně
oznámena poskytovatelem.
d) Úhrada za ubytování se v případě nepřítomnosti uživatele v Domově nevrací.
e) Úhrada za stravu se v nepřítomnosti uživatele v Domově vrací v plné výši
odhlášené stravy.
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f) Příspěvek na péči se vrací v plné výši jeho plátci, místně příslušnému Úřadu práce,
za každý celý den (tj. od 0:00 hodin do 24:00 hodin) pobytu uživatele ve
zdravotnickém zařízení, pokud doba trvání hospitalizace uživatele přesáhne 1
kalendářní měsíc.
g) Při jiném předem ohlášeném pobytu uživatele mimo Domov a v případě
hospitalizace, která byla kratší než 1 kalendářní měsíc a nečerpání z žádných
základních činností dle článku V. odst. 1 této smlouvy v daném kalendářním dni se
uživateli vrací poměrná část PnP, a to ve výši 100 % za každý celý den (tj. od 0,00
hodin do 24,00 hodin). Výší příspěvku na péči za jeden celý den se rozumí poměrná
část výše příspěvku na péči přiznaného za jeden kalendářní měsíc stanovená podle
počtů dní v příslušném kalendářním měsíci.
VIII.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování
sociálních služeb
1) Uživatel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl seznámen s
vnitřními předpisy Domova, které se týkají poskytování sociální služby dle této
smlouvy, zejména s Domácím řádem Domova, který byl uživateli předán v písemné
podobě před uzavřením této smlouvy, že si jej přečetl nebo mu byl srozumitelně
přečten a vysvětlen, a jeho obsahu a smyslu plně porozuměl. Uživatel se zavazuje a je
povinen dodržovat tyto vnitřní předpisy poskytovatele, zejména pak Domácí řád
Domova.
2) Domácí řád je přílohou této smlouvy, přičemž je též volně k dispozici v tištěné formě
na jednotlivých odděleních Domova. Ostatní vnitřní předpisy jsou na požádání k
dispozici každému uživateli u sociální pracovnice a případně i na jiných volně
přístupných místech Domova.
IX.
Doba trvání smlouvy
1) Smlouva se uzavírá na dobu:
 určitou, a to počínaje dnem / a konče dnem /
 neurčitou, počínaje dnem
2) Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího uzavření, tj. připojení podpisu obou
smluvních stran.
3) Smlouva nabývá účinnosti dnem nástupu uživatele do Domova, který je sjednán v
článku I. odst. 1) této smlouvy.
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X.
Výpovědní důvody a lhůty
1) Uživatel může tuto smlouvu vypovědět kdykoli z jakéhokoliv důvodu (včetně důvodu
zvýšení úhrad za ubytování a stravování) i bez uvedení důvodu. Forma výpovědi je
písemná. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 30 dní. Výpovědní lhůta začne běžet
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla
výpověď prokazatelně doručena poskytovateli. Zpětvzetí výpovědi je možné pouze
s písemným souhlasem poskytovatele.
2) Poskytovatel může tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že uživatel hrubě
poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy. Za hrubé porušení této smlouvy se
považuje zejména:
a) zamlčení skutečné výše příjmu nebo jeho změn nebo nepravdivé informování o výši
příjmu, ačkoliv tyto byl uživatel povinen sdělit poskytovateli dle článku VII. odst. 1
písm. e) této smlouvy;
b) nezaplacení úhrady nebo její části za ubytování a stravu, kterou je uživatel povinen
hradit dle této Smlouvy, a to za tři kalendářní měsíce;
c) prodlení se zaplacením jakékoli splatné úhrady (zejména však za ubytování a
stravu) dle této smlouvy delší než tři měsíce
d) uživatel hrubě poruší povinnost, která mu vyplývá z vnitřních předpisů
poskytovatele vztahujících se k poskytování sociální služby dle této smlouvy
(zejména z Domácího řádu Domova);
e) opakované porušení vnitřních předpisů poskytovatele vztahujících se k poskytování
sociální služby dle této smlouvy (zejména z Domácího řádu Domova) uživatelem, a
to přesto, že byl v době posledních šesti měsíců v souvislosti s porušením vnitřních
předpisů poskytovatele písemně upozorněn na takové porušení a na možnost
ukončení smluvního vztahu výpovědí ze strany poskytovatele.
3) Poskytovatel je dále oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět z těchto důvodů:
a) Dojde-li ke změně osobních poměrů a potřeb uživatele, zejména jeho zdravotního
stavu, takovým způsobem, že poskytovatel není oprávněn nebo schopen
poskytovat sociální nebo zdravotní služby, které v důsledku této změny uživatel
potřebuje nebo vyžaduje.
b) Jestliže se uživatel bude zdržovat mimo Domov a tedy nevyužívat služby
poskytovatele po dobu přesahující 100 kalendářních dnů v průběhu jednoho
kalendářního roku. Do celkové doby pobytu mimo Domov se nezapočítávají dny,
po které byl uživatel hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, ani dny, po které
uživatel pobýval v lázeňském zařízení.
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4) Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 a
3 tohoto článku činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď uživateli prokazatelně
doručena.
5) Poskytovatel není povinen zajistit uživateli po uplynutí výpovědní lhůty nové bydlení,
ubytování, či službu, s výjimkou plnění povinnosti dle § 88 písm. k zákona č. 108/2006
sb.
XII.
Závěrečná ujednání
1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2) Obsah smlouvy může být měněn pouze písemně. Písemnou formu musí mít i případná
dohoda o ukončení poskytování služby.
3) Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva ruší a nahrazuje všechny dosavadní
smlouvy o poskytování sociální služby dříve uzavřené mezi smluvními stranami včetně
jejich změn a dodatků, a to ke dni uzavření této smlouvy.
4) Veškeré osobní údaje uživatele budou poskytovatelem zpracovány v souladu se
zásadami ochrany osobních údajů, které byly uživateli při uzavření této smlouvy
předány, jakož i příslušnými právními předpisy platnými pro oblast ochrany osobních
údajů. Uživatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl seznámen se zásadami
ochrany osobních údajů a že mu tyto byly v písemné formě předány.
Uživatel potvrzuje, že veškeré osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou úplné a
pravdivé, přičemž se zavazuje poskytovateli bez zbytečného odkladu nahlásit
jakoukoliv změnu svých zpracovávaných osobních údajů.
5) Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby poskytovatel nakládal s informacemi o jeho
zdravotním stavu a zpracovával je, pokud je to nezbytně potřebné k zabezpečení řádné
zdravotní péče. Nakládáním s informacemi a jejich zpracováním se rozumí také jejich
zjišťování (např. vyžádáním od příslušného lékaře), shromažďování, evidence a
využívání k zákonem vymezeným účelům, to vše výlučně pro potřebu poskytovatele a
za podmínky zachování povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků.
6) Souhlas udělený pod bodem 5) shora je v mezích zákona udělen poskytovateli a jeho
právním nástupcům.
7) Uživatel bere na vědomí, že práva plynoucí z této smlouvy nemůže postoupit na jiného.
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8) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou
vůli a že smlouvu neuzavřely v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
9) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, jejímu obsahu rozumějí a plně
s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Rakovníku, dne

………………………………….......…….
Uživatel / zákonný zástupce

…………………….................……
poskytovatel

Přílohy:
Příloha č. 1 SAZEBNÍK ÚHRAD za poskytování sociálních služeb v DNZR
Domácí řád
Zásady ochrany osobních údajů
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