
     SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

č. …..... /rok 2019 

 

Poskytovatel: 

Anděla-sociální družstvo, IČO 03031730 

sídlo: Albrechtice 130, 563 01  Lanškroun 

Předsedkyně:  (v textu této smlouvy dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

Žadatel/ Oprávněná osoba pobírající příspěvek na péči   

jméno a příjmení  

datum narození   

 (v textu této smlouvy dále jen „uživatel“) 

 

Není-li uživatel fakticky plně svéprávný a je-li mu soudem určen opatrovník, nebo sám zplnomocnil jinou 

osobu k jednání s úřady a k  podepisování dokumentů týkajících se jeho osoby, jedná s jeho podporou, nebo 

je v jednání zastoupen opatrovníkem nebo zplnomocněncem (dále „opatrovník“/,,zplnomocněnec“): 

Pan/í:    

datum narození:     

trvale hlášen/a:   

telefon:    

e-mail: 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, 

 

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

 

(v textu této smlouvy dále jen „zákon“) 

 

tuto 

 

Smlouvu o poskytování pobytové služby 

 

 

(dále jen „smlouva“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 



Úvodní ustanovení 

1. Dle dohody se žadatelem se ujednává rozsah poskytovaných služeb v místě pobytu- Domově seniorů:  

Domov  Laudon, Albrechtice 130, 563 01 Lanškroun. 

1. Předmětem této Smlouvy je dohoda mezi poskytovatelem a uživatelem sociální služby o rozsahu 

poskytovaných sociálních služeb, o výši úhrady a způsobu platby za poskytované služby a o základních 

pravidlech vztahu poskytovatele a uživatele. 

 

II. 

Rozsah poskytování sociální služby 

1. Poskytovatel se zavazuje od data nástupu uživatele, které je stanoveno na den .............. 

poskytovat uživateli v Domově seniorů tyto základní činnosti sociální služby: 

a) úkony péče ve smyslu ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) až h) zákona (dále uvedeno v čl. III., této 

Smlouvy) 

 

(dále jen „základní činnosti sociální služby“) 

2.  Základní činnosti sociální služby jsou hrazeny z dávky Příspěvek na péči (dále PnP). Není-li dosud 

přiznána dávka PnP, nebo je ve vyřizovacím procesu, budou poskytované činnosti hrazeny zpětně po 

přiznání PnP.  Aktuálně přiznaný PnP bude přesměrován na účet Domova Laudon. 

III. 

Péče 

1. Poskytovatel se zavazuje, a je povinen, poskytnout uživateli činnosti v rozsahu úkonů péče ve smyslu 

ust. § 49 odst. 2 písm. a) až h) zákona, kterými jsou tyto základní činnosti: 

(1) V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost 
zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní 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. 
Dále jen „činnosti péče“ 
 
Činnosti péče jsou poskytovány dle potřeb uživatele. Bližší vymezení poskytovaných činností stanoví 
individuální plán podpory péče o uživatele, který je vytvořen dle smyslu zákona, a to ve lhůtě do 3 měsíců 
ode dne uzavření této Smlouvy. 
 

IV. 

Místo a čas poskytování sociální služby 

1. Základní činnosti sociální služby uvedené v čl. II. odst. 1a) této Smlouvy poskytuje poskytovatel na 

adrese Albrechtice u Lanškrouna č. 130 (místo provozování v této smlouvě rovněž jako „Domov 

Laudon“) 

1. Základní činnosti sociální služby uvedené v čl. II. odst. 1a) této Smlouvy jsou poskytovány dle časového 

harmonogramu poskytovatele a individuálního plánu uživatele sociální služby po dobu platnosti 

Smlouvy.. 

 

 

 

 

V. 



Výše úhrady a způsob placení 

Výše úhrady pobytu je stanovena ve výši 210Kč/1den/1 osoba. 

Výše úhrady stravného je stanovena ve výši 170Kč/1den/1osoba.(Snídaně 35Kč, oběd 75 Kč,svačina 25Kč,večeře 

35 Kč, případná druhá večeře zdarma, podávaná ve 21h.). 

Měsíční úhrada za pobyt a stravu činí 11400Kč (při 30ti dnech) nebo 11780Kč (při 31 dnech). 

Uživatel sociální služby požaduje stravu: 

1) Dieta č. 2. (šetřící) 

2) Dieta č. 3. (normální strava) 

3) Dieta č. 9. (diabetická) 

4) Mechanicky upravovaná strava 

V případě plánovaného odjezdu mimo Domov Laudon se úměrně snižuje cena stravného o neposkytnutou 

stravu. Dále se ujednává, že pokud uživatel potřebuje dočasně podávat stravu jinou formou (např. PEGem),  a je-

li nárok na proplacení ze zdravotného pojištění, nebude strava po toto období účtována. 

Účet poskytovatele 3945273319/0800,  var.symbol  …....... 

Uživatel bude provádět platbu: 

1) bankovním převodem na účet Domova Laudon 

2)  v hotovosti v Pokladně Domova 

3) hromadným výplatním seznamem prostřednictvím ČSSZ 

(do doby, než ČSSZ převod zrealizuje, může klient využít variantu 1 nebo 2) 

 

VI. 

Výpověď smlouvy 

1. Uživatel může Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta stranou uživatele činí  

jeden den, nebo je možné ukončení vždy koncem měsíce - nedohodnou-li se smluvní strany na 

dřívějším ukončení Smlouvy. 

1. Poskytovatel může Smlouvu písemně vypovědět pouze z níže uvedených důvodů (v čl. VI.,body a) až e), 

a to s výpovědní lhůtou 30 dní: 

a) neplacení úhrady řádně a včas 

b) pokud došlo ke změně zdravotního stavu uživatele a poskytovatel není schopen nebo oprávněn 

poskytovat zdravotní služby, které v důsledku této změny zdravotního stavu uživatel potřebuje a 

požaduje.  Posouzení zdravotního stavu vychází vždy z posudku příslušného odborného lékaře; 

c) pokud se uživatel bude zdržovat mimo Domov Laudon po dobu více jak 120 kalendářních dnů 

v průběhu jednoho roku, přičemž se do celkové doby pobytu mimo Domov nezapočítávají dny pobytu 

ve zdravotním zařízení. 

d) Pokud uživatel požaduje služby, které neposkytujeme. 

e) Pokud je ze strany uživatele hrubě či opakovaně porušován Domovní řád, nebo pokud uživatel narušuje 

svým chováním kolektivní soužití. 

 



VII. 

Doba trvání smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami. 

1. Smlouva nabývá na účinnosti dnem ….., na dobu neurčitou. 

2.  Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jinou osobu. 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení. 

1. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, nebo zaniká úmrtím uživatele. 

2. Pro právní vztahy vzniklé z této Smlouvy se používají ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany 

prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvou neuzavřely v tísni či za 

nápadně nevýhodných podmínek. 

3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu si přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a 

bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

 

 

V Albrechticích dne …..................... 

 

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

Poskytovatel     uživatel/ka nebo zástupce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Příloha č. 1

ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb na Domově Laudon

Ceník fakultativních služeb Čas-minut Cena

Donáška stravy na pokoj (na vlastní žádost) 10 20,00 Kč

Aroma masáž rukou nebo šíje 10 30,00 Kč

Aroma masáž rukou nebo šíje 20 50,00 Kč

Parafínový zábal rukou 20 50,00 Kč

Pronájem bezpečnostní schránky měsíc 20,00 Kč

Řemeslné práce 15 30,00 Kč

Kopírování dokumentů vel. A4 – ČB 2,00 Kč

Kopírování dokumentů vel. A4 – barevné 3,00 Kč

Vypracování zpráv, posudků na vlastní žádost 100,00 Kč

Telefonický hovor na mobilní telefon do 5 minut 5 10,00 Kč

Běžné nákupy do 3 kg 30,00 Kč

Likvidace osobních věcí a zařízení po ukončení pobytu

Stěhování na vlastní žádost 500,00 Kč

Poplatky zaodebranou energii při používání vlastních přímotopů měsíc 300,00 Kč

(revidovaných)

úpravy a opravy oděvů dle nákladů

označení prádla – jednorázově při nástupu 200,00 Kč

označení prádla dodatečně za 1 ks 3,00 Kč

Drobná údržba invalidních vozíků a chodítek v majetku klienta 10,00Kč/úkon

Drobné opravy zaviněné klientem (ucpané umyvadlo, WC,…) 30,00 Kč /úkon

15 15,00 Kč

Zapůjčení antidekubitní matrace měsíc 300,00 Kč

Zapůjčení invalidního vozíku den 20,00 Kč

Pronájem jídelny k rodinným oslavám 60 100,00 Kč

Doplňkové služby:

Jedná se o externí služby, které neposkytuje Domov Laudon, ale klienti je mohou využít:

Revize vlastních elektrospotřebičů (povinné při nástupu do zařízení a dále dle period.kontroly)

Pedikúra

Kadeřník

1 000,00 Kč

Vyhledávání informací na internetu pro osobní potřebu klienta, které nejsou vymezeny v 
individuálním plánu (např. jízdní řád, mapa, kuchařské recepty, apod.) 


