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Smlouva o poskytování sociální služby 

v Domově důchodců Čáslav 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 

 

1) Uživatel:                                                

Jméno :  

Bydliště:   

Datum narození:  

v textu této smlouvy dále jen "Uživatel" 

 

zastoupený opatrovníkem : 

 

 

                                                           a 

       2)  Poskytovatel: 

Domov důchodců Čáslav (dále jen DD) 

Nazaret 94, 59 

286 01 Čáslav 

zastoupený ředitelem Ing. Alešem Šorfem 

 

v textu této smlouvy dále jen "Poskytovatel" 

 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon), tuto Smlouvu o poskytování sociální služby v domově pro seniory podle § 

49 zákona. V textu této smlouvy dále jen "Smlouva" 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 
Předmětem Smlouvy je zabezpečování sociálních služeb pro uživatele domova 

důchodců s celoročním pobytem. Sociální službou se rozumí poskytování pobytové služby 

osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

II. 

Rozsah a způsob poskytování sociální služby 

 
(1) Uživatel v průběhu jednání o poskytování služby projevil potřebu využívat sociální 

službu především z důvodu: …………………………………………………………… 

Podrobné rozpracování očekávání, potřeb a přání u každého Uživatele bude zahrnuto v jeho 

Individuálním plánu. Na tomto základě bude stanoven rozsah a způsob péče. Individuální 

plán bude s uživatelem pravidelně vyhodnocován, přehodnocován a měněn dle jeho 

aktuální potřeby.  

 

(2) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli v DD  

a) ubytování, 

b) stravování, 

c) úkony péče 
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      Ubytování 
o Uživateli se poskytuje ubytování ve …………pokoji. 

 

o K pokoji náleží: bezbariérová koupelna s WC, která je určena také pro klienty z 

vedlejšího lůžkového pokoje. 

 

o Poskytovatel může, pokud mu to kapacitní a provozní podmínky umožňují, vyhovět 

žádosti Uživatele o ubytování v jiném pokoji.  

 

o Uživatel potvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s chodem domova, Domovním 

řádem a dalšími provozními předpisy, které zajišťují bezpečný pobyt Uživatele 

v zařízení. 

 

o Pokoj je vybaven následujícím zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň, stůl, 

židle, světlo stropní. Po dohodě s Poskytovatelem si může Uživatel pokoj vybavit 

také vlastním nábytkem. 

 

o Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může Uživatel způsobem 

obvyklým užívat společně s ostatními uživateli v DD také: 

o společnou jídelnu 

o společenské místnosti a kuřárnu 

o zahradu 

o knihovnu 

o společenskou místnost pro volnočasové aktivity 

o prostory rehabilitace 

 

o Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, 

praní, drobné opravy ložního a osobního prádla, ošacení a žehlení. 

 

o 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. 

 

o Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené jemu k ubytování a k užívání řádně. 

V prostorách nesmí Uživatel bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny a 

úpravy. 

 

Stravování 
o DD zajistí celodenní stravu 5x denně v režimu snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, 

večeře (u diabetiků 6x denně + druhá večeře). 

 

o Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle  

vnitřních pravidel DD 

 

o V případě potřeby Poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního 

režimu Uživatele. 

 

o Při předem oznámeném pobytu mimo DD (minimálně 24 hodin  předem, nejpozději 

do 9.00 hod. předešlého dne) se vrací za celý kalendářní den 100 % částky za 

potraviny, tj. 91,- Kč. Částka za provozní náklady se nevrací. Vratky se poskytují 

pouze za celý kalendářní den, kdy nebylo odebráno žádné jídlo.  
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o Pobyt mimo DD z důvodu umístění ve zdravotnickém zařízení se považuje vždy za 

předem oznámený.  

 

o Poskytovatel Uživateli zajišťuje tuto dietu:  Diabetickou, žlučníkovou, redukční 

případně kombinaci dvou z těchto diet. 

 

o Stravování bude probíhat ve společných jídelnách. Na přání uživatele, nebo ze 

zdravotních důvodů může být strava podávána na jeho pokoji. 

 

o Doba výdeje stravy je určena v Domovním řádu a na informačních nástěnkách. 

 

o Poskytovatel bude zajišťovat pro Uživatele tekutiny (čaj) celodenně. Tekutiny 

budou k dispozici v nápojových kontejnerech, které jsou umístěny ve společných 

prostorách DD. V případě, že to zdravotní stav Uživatele bude vyžadovat, budou 

mu tekutiny poskytovány individuálně.  

 

o Při odmítání nebo porušování dietní stravy nařízené lékařem je za veškerá zdravotní 

rizika spojená s nedodržováním dietního režimu zodpovědný Uživatel 

 

 

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

příspěvku na péči, tyto základní činnosti: 

 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

o pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

o pomoc při přesunu na lůžko nebo invalidní vozík 

o pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh 

o pomoc při podávání jídla a pití 

o pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřních i vnějších       

prostorech  

 

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

o pomoc při úkonech osobní hygieny 

o pomoc při základní péči o vlasy a nehty 

o pomoc při použití WC 

 

c) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

o podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů 

o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 

dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 

 

d) Sociálně terapeutické činnosti: 

o sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 

osobních nebo sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 

začleňování osob. 

 

e) Aktivizační činnosti: 

o volnočasové a zájmové aktivity 

o pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím 
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o nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností 

 

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

osobních záležitostí: 

o pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

 

 

(3) Uživateli mohou být dále poskytovány fakultativní a doplňkové služby. Tyto služby 

jsou nabízeny v souladu se zákonem nad rámec základních činností Poskytovatele. 

Fakultativní služby jsou služby, které souvisí s péčí a podporou člověka a poskytují se nad 

rámec základních činností. Poskytují se individuálně po vzájemné dohodě mezi Uživatelem 

a Poskytovatelem.  

Doplňkové služby jsou služby, které jsou v DD zajišťovány cizími subjekty (například 

pedikúra, kadeřnice apod.) 

Výčet fakultativních a doplňkových služeb je uveden v platném Ceníku Poskytovatele. 

 

 

III. 

Místo a čas poskytování sociální služby 
 

(1) Služba sjednaná v čl. II. Smlouvy se poskytuje v DD provozovaném Poskytovatelem. 

 

(2) Služba sjednaná v čI. II. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po dobu 

platnosti Smlouvy. 

 

IV. 

Výše úhrady a způsob jejího placení 
 

(1) Uživatel je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce 250,-Kč denně za 1 - lůžkový 

pokoj, 240,-Kč denně za 2 – lůžkový pokoj, 230,-Kč denně za 3 – lůžkový pokoj a 220,-Kč 

denně za 4 - lůžkový pokoj a úhradu za stravu v částce 205,-Kč za den. 

Celková základní denní platba činí:    ,- Kč 

 

(2) Uživatel má možnost hradit úhradu  

a/ ze svého důchodu, který je mu zasílán do DD (hromadným seznamem z ČSSZ, 

složenkou) V tomto případě Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle 

odst.1 tohoto článku musí zůstat minimálně 15% z jeho příjmu. 

b/  z vlastních zdrojů v hotovosti v pokladně Poskytovatele nebo zasláním na účet. 

 

(3) Uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši 

přiznaného příspěvku na péči podle zákona. 

 

(4) Každý Uživatel má vedený svůj osobní účet pod svým rodným číslem. Číslo 

bankovního účtu je 123-730420584/0600 a je vedeno u GE Money bank Čáslav. Na tomto 

účtu se doporučuje ponechat minimální částku 2.000,- Kč na úhradu dalších nezbytných 

nákladů /léky, holič, nákupy/. 

 

(5) Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby zajištěné 

Poskytovatelem a to do konce posledního dne kalendářního měsíce, za který má být úhrada 
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zaplacena. Pro případ, že by příjem Uživatele nepostačoval na úhradu za ubytování, stravu 

a další služby zajišťované mu Poskytovatelem 

 

o zavazuje se Uživatel uhradit tyto platby ze svých dalších zdrojů (úspor) 

o nebo uzavře na úhradu těchto plateb Poskytovatel dohodu s třetí osobou o 

spoluúčasti nákladů na sociální službu v DD 

o nebo se částka úhrady Uživateli přiměřeně sníží 

 

(6) Uživatel je povinen zaplatit do konce kalendářního měsíce, ve kterém byl přijat, úhradu 

za tento měsíc. 

 

(7) V případě, že Uživatel, kterému je zasílán důchod hromadným seznamem, ukončí pobyt 

v DD (úmrtí) do 14. dne v měsíci včetně, bude jeho důchod dle zákona 155/1995 Sb. § 64 

odst. 5 vrácen na ČSSZ. Poměrná část úhrady za tento měsíc pak bude vyúčtována a 

uhrazena z depozitního účtu Uživatele na konci kalendářního měsíce, ve kterém skutečnost 

nastala. 

 

(8) Jestliže byl Uživateli přiznán příspěvek na péči a Uživatel ukončí pobyt  

- odchod do soukromí nebo do jiného sociálního zařízení - náleží DD poměrná část tohoto 

příspěvku. 

- v případě úmrtí Uživatele náleží DD příspěvek na péči za daný měsíc v plné výši. 

 

(9) V případě, že důchod Uživatele není měsíčně převáděn hromadným příkazem od ČSSZ, 

Praha, Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu podle tohoto článku převodem na 

účet Poskytovatele č. 123-730420584/0600, vedený u GE Money Bank Čáslav. Úhrada 

musí být připsána na účet Poskytovatele do 20. dne v kalendářním měsíci. 

 

(10) V případě, že důchod bude uživateli zasílán do DD (hromadný seznam, složenka), je 

Uživatel povinen při nástupu do DD doložit Poskytovateli výši svého příjmu (důchodu) a 

následně i každou jeho změnu do 15 –ti dnů. 

 

(11) Vratky za služby poskytované Poskytovatelem podle této Smlouvy je Poskytovatel 

povinen Uživateli vyúčtovat nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl.  

 

(12) Výše denní úhrady v DD viz. Příloha č. 1 

 

(13) Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu výše denní úhrady v DD v průběhu pobytu 

Uživatele v zařízení. O změně výše denní úhrady bude Uživatel předem informován. 

 

 

V. 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel 

 
Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly, které jsou uvedeny v Domovním 

řádu DD, a že jim plně porozuměl. Uživatel se zavazuje tyto pravidla dodržovat. 
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VI. 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 
 

(1) Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro 

výpověď Uživatelem činí jeden měsíc. 

 

(2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze tehdy, jestliže Uživatel hrubě porušuje 

své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména: 

 

a/ nezaplacení úhrady, byl-li Uživatel povinen platit úhradu podle čl. IV. 

Smlouvy. 

 

b/ jestliže Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které  

vyplývají z vnitřních pravidel uvedených v Domovním řádu DD. 

 

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

písm. a) a b) tohoto článku činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního 

měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Uživateli 

doručena. 

 

VII. 

Doba platnosti smlouvy 
 

(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

 (2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma 

smluvními stranami na dobu neurčitou. Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na 

jiného. 

 

(3) Platnost této smlouvy zaniká smrtí Uživatele. 

 

VIII. 

Závěrečná ujednání 

 
(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní 

strana obdrží jedno vyhotovení. 

 

(2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. Při vzniklých změnách budou 

sepsány dodatky ke smlouvě o poskytnutí sociální služby v DD. 

 

(3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že 

Smlouvu neuzavřely 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. 
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V Čáslavi  

 

 

                    

 

 

……………………………………….  ………………………………….. 

               podpis Uživatele                                         razítko, podpis Poskytovatele 

 

 

 

 

……………………………………… 

       podpis opatrovníka Uživatele 
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Příloha č. 1 

 

 

         Výpočet úhrady za pobyt v DD od 1. 2.2023 

 
V souladu se zákonem a s Vyhláškou č. 505/2006Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona je níže stanovena výše 

úhrady za pobyt. 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

a/ částka za stravovací jednotku denně   245,- Kč 

 

/ bydlení včetně provozních nákladů 

    1- lůžkový pokoj                            denně    270,- Kč 

    2- lůžkový pokoj                            denně    260,- Kč 

    3- lůžkový pokoj            denně   250,- Kč 

    4- lůžkový pokoj                            denně    240,- Kč 

  

c/ příspěvek na péči – náleží DD       

 

                         Ú H R A D A   CELKEM   ZA   DEN 

 

1 - lůžkový pokoj           245,- + 270,- = 515,-Kč 

 

2 - lůžkový pokoj           245,- + 260,- = 505,-Kč 

 

3 - lůžkový pokoj  245,- + 250,- = 495,- Kč 

 

4 – lůžkový pokoj           245,- + 240,- = 485,- Kč 
 

 


