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Smlouva o poskytnutí služby sociální péče 

č. 00/20..  
 
 
Smluvní strany: 
 
TŘI, o.p.s. 
provozovatel nestátního zdravotnického zařízení 
Hospic Dobrého Pastýře 
Sokolská 584, 257 22 Čerčany 
IČO: 18623433 
Č.ú. 530530359/0800 
Zastoupené: Bc. Jiřím Krejčím 
Dále jen poskytovatel 
 
a 
 
Pan (Paní):  
nar.:  
RČ: 
bydliště:  
tel.:   
dále jen uživatel 
 

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

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče   
  podle § 44  cit. zák. – odlehčovací služba   

 
 

v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“ 
 
 

 
I. 

Rozsah poskytování sociální služby 
 
1.   Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli v hospici: 
 
                a)   ubytování 
                b)   stravování 
                c)   úkony péče dle čl. IV. Smlouvy 
 
2.   Uživateli mohou být poskytovány fakultativně (nepovinně) další služby dle čl. V. Smlouvy.  
 

II. 
Ubytování 

 
1. Ubytování zahrnuje: ubytování, stravu, teplo, teplou vodu, úklid, praní a žehlení hospicového prádla. 
2. Uživatel má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat společné prostory 

ubytovacího zařízení a používat služby, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno. Po dobu ubytování 
jsou vyhrazené prostory vlastním sociálním prostředím uživatele. 
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3. Podpisem smlouvy uživatel stvrzuje, že se předem seznámil s místem pobytu a s užívanými prostorami a 
prohlašuje, že s ubytováním v jemu určených prostorách souhlasí. 

4. Poskytovatel si vyhrazuje právo zaměnit prostory k ubytování tehdy, vyžaduje-li to organizace provozu, 
nebo nesoulad mezi uživateli v užívaných prostorech, nebo změna zdravotního stavu uživatele. 

5. Za cennosti a klenoty nepřebírá poskytovatel zodpovědnost. Cennosti a klenoty musí mít uživatel uložené 
ve svém trezoru na pokoji. 

6. Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování řádným a obvyklým způsobem. 
7. Uživatel odpovídá za škody na majetku poskytovatele, které způsobil. V případě, že uživatel způsobí 

poskytovateli škodu, bude mu škoda vyčíslena a uživateli předepsána k úhradě. 
8. Uživatel se před podpisem smlouvy seznámil s  vnitřními předpisy organizace a svými právy, 
        a zavazuje se je dodržovat, respektovat je a řídit se jimi. 

 
III. 

Stravování 
 

1. Stravování je realizováno v rozsahu snídaně, oběd, svačina, večeře, 2.večeře pro  diabetiky. 
2. Rozpis jednotlivých jídel a nápojů v jednotlivých dnech je uveden v jídelním lístku. 
3. Jídelní lístek zahrnuje jídla do výše úhrady uživatele za stravování. 
4. Do výše úhrady za stravování nenáleží ta jídla, která nejsou součástí jídelního lístku. Tvoří je především 

nutriční výživa, alkoholické nápoje, káva, pochutiny a jídla vyžádaná uživatelem mimo jídelní lístek. 
 

IV. 
Péče 

 
Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Uživateli tyto základní činnosti: 
 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
- sociálně terapeutické činnosti, 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

 
S přihlédnutím ke stupni závislosti uživatele (dle §8 zákona č. 108/2006 Sb.) a po vzájemné dohodě 
s uživatelem je rozsah péče stanoven na … hodiny přímé péče denně.     
 

V. 
Fakultativní činnosti 

 
1. Fakultativní činností se rozumí činnosti, které nejsou součástí úkonů péče zákona o sociálních službách č. 

108/2006Sb. Fakultativní činnost je vykonávána nad rámec stanovený v zákoně o sociálních službách, avšak 
tvoří součást služeb poskytovatele. 

2. Fakultativní činnosti hradí uživatel v plné výši a podpisem této smlouvy souhlasí s úhradou poskytnutých 
fakultativních a doplňkových činností. 

3. Seznam fakultativních činností je umístěn v deskách na pokojích pacientů, na sesterně v každém patře a 
v kanceláři sociálního pracovníka. 
 
  

VI. 
Místo a čas poskytování sociální služby 

 
1.   Odlehčovací služba sjednaná v čl.I. Smlouvy se poskytuje v Hospici Dobrého Pastýře,                                                               
      provozovaném Poskytovatelem v Čerčanech, Sokolská 584, 257 22. 
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2.   Odlehčovací služba sjednaná v čl.I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den 
      počínaje dnem  … (včetně), do …  (včetně). 
 
 
 
 

VII. 
Výše úhrady a způsob placení 

 
1. Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona                 

o sociálních službách ve znění platných prováděcích právních předpisů následovně: 
 

a) za ubytování ve výši 200,- Kč denně, 
b) za stravování ve výši 160,- Kč denně, 
c) za činnosti uvedené v čl. IV ve výši 120,- Kč za hodinu, tj. dle ujednání v čl. IV  … Kč denně. 

 
2.   Uživatel se zavazuje a je povinen zaplatit vzniklé náklady spojené s poskytnutím akutní zdravotní péče. 
3.   Uživatel se zavazuje a je povinen zaplatit úhradu dle odst. 1. za veškeré služby v hotovosti v pokladně 
      poskytovatele, nebo bezhotovostně  převodem na bankovní účet Poskytovatele č. 530 530 359/0800,  
      variabilní symbol: č. faktury. 

 
VIII. 

Platební podmínky 
 
1. Uživatel a poskytovatel se dohodli, že při příjmu do hospice bude uživateli vystavena faktura na dobu do 

konce prvního kalendářního měsíce pobytu. 
2. Další platby budou realizovány na základě vystavených měsíčních faktur. 
3. Při pobytu kratším než 1 kalendářní měsíc bude uživateli vystavena faktura na konci pobytu ve formě 

konečného vyúčtování.  
4. Při ukončení pobytu bude provedeno konečné vyúčtování.  
 

IX. 
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem. 

 
1. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly poskytovatele. Uživatel prohlašuje, 

že vnitřní pravidla jsou mu dostupná v písemné podobě, že tato pravidla přečetl, a že jim plně porozuměl. 
Uživatel se zavazuje tato pravidla dodržovat. 

2. Uživatel se zavazuje dodržovat dobré mravy a zavazuje se nepoškozovat poskytovatele navenek, 
nesnižovat jeho vážnost nebo nepoškozovat jeho zájmy nepravdivými informacemi. 

3. Poskytovatel vede sociální dokumentaci uživatele služby. 
4. Uživatel souhlasí s tím, že všechny osobní údaje uvedené ve smlouvě budou poskytovatelem zpracovány 

pouze pro jeho vnitřní potřeby.  
 

X. 
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 do 

dne uvedeného v čl. VI. Smlouvy, odst. 2. Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.                                          
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XI. 
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

 
1. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy kdykoli, bez udání důvodů. 
2. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu, jestliže uživatel porušuje vnitřní pravidla poskytovatele, 

nehradí poplatky za poskytovanou službu. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 7 dní. 
 
3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy okamžitě, když zjistí, že uživatel zamlčel nebo neuvedl 

podstatné skutečnosti týkající se jeho zdravotního stavu, o kterých věděl nebo musel vědět, a které mohou 
ohrozit personál a ostatní uživatele, nebo které se neslučují s pobytem v kolektivu. Škody a náklady, které 
poskytovateli nad rámec běžného provozu vzniknou, hradí uživatel. 

 
 
 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle svobodné a vážné vůle a nikoliv za nápadně 

nevýhodných podmínek. Smlouvu si před podpisem přečetli a svým podpisem stvrzují správnost obsahu. 
3. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, přičemž každý z účastníků obdrží po jednom. 

 
 
Přílohy:  
Stanovení úkonů a úhrady za poskytování sociálních služeb 
 

    
V Čerčanech dne:  
 
  
 
 
                                                                                       
………………………….                                                      v z.   ………………………….             
podpis Uživatele                                                        podpis Poskytovatele                                             


