SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
(číslo registrace v Registru poskytovatelů: 6408512)
Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.
Pražská 910, 273 51 Unhošť
Zastoupený PaedDr. Blankou Dvořákovou, ředitelkou
(dále jen „Poskytovatel“)
a
Jméno Příjmení
Ulice 123, 123 45 Město
nar. dne 1. ledna 2000
(dále jen „Uživatel“)
Uzavírají v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, tuto smlouvu o poskytování pobytové služby domov pro osoby se zdravotním
postižením, podle § 48 citovaného zákona (dále jen “Smlouva”).
I. Rozsah poskytování sociální služby
1) Uživatel služby má s ohledem na jeho soběstačnost právo požádat Poskytovatele o tyto
základní činnosti při využívání služby domov pro osoby se zdravotním postižením podle § 48
zákona o sociálních službách:
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) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
g) sociálně terapeutické činnosti; a
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
2) Kromě základních činností uvedených v odstavci 1 tohoto článku, nabízí Poskytovatel Uživateli
fakultativní činnosti uvedené v aktuálně platném ceníku.
3) Bližší specifikace rozsahu poskytování jednotlivých činností je na základě individuálních
potřeb Uživatele dojednána a zaznamenána v příloze č. 1 této smlouvy.
II. Místo a čas poskytování sociální služby
1) Služby sjednané v článku I. této smlouvy se poskytují v Domově pro osoby se zdravotním
postižením Slunce na adrese Unhošťská 570, 273 51 Unhošť.
2) V případě provozních důvodů je Uživatel povinen čerpat službu na některém z dalších
chráněných bytů provozovatele, kde je zajištěna služba. (Např. havárie vody, vysoká nemocnost
personálu, Uživatel se na poslední chvíli rozhodne nezapojit do společně plánované aktivity
mimo prostory chráněného bydlení, kam ostatní uživatele doprovází asistent zajišťující službu a
není-li možné, aby Uživatel zůstal v bydlení sám, není-li možné zajistit ze strany Poskytovatele
další službu.)
3) Podpora v jednotlivých činnostech sjednaných v článku I. (příloze č. 1) této smlouvy je
poskytována dle individuální domluvy Uživatele služby s Poskytovatelem po dobu platnosti
smlouvy v časech podle aktuální potřeby Uživatele služby.
III. Doba platnosti smlouvy
1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2) Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou se zkušebním pobytem po dobu 1 měsíce od nástupu
do služby. Během zkušebního pobytu může být smlouva ukončena z důvodu zjištění informací,

které brání poskytování služby.
3) Začátek využívání služby je 12. prosince 2020.
4) Uživatel služby nemůže práva této smlouvy postoupit na jinou osobu.
IV. Výše úhrady za službu a způsob platby
1) Výše úhrady se vždy řídí aktuálně platným ceníkem Centra služeb Slunce všem, o.p.s., který
Poskytovatel vydává v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ceník
může být ze strany Poskytovatele aktualizován. Aktuálně platný ceník je k dispozici v sídle
Poskytovatele a je zveřejňován na webových stránkách společnosti (htttp://www.slunce.info/).
2) Poskytovatel se zavazuje předložit Uživateli vyúčtování úhrady za poskytnuté služby
v závislosti na prokazatelné evidenci čerpání jednotlivých zpoplatněných úkonů za uplynulý
kalendářní měsíc, nejpozději do 15. pracovního dne v následujícím kalendářním měsíci.
Poskytovatel předkládá Uživateli vyúčtování osobně v místě poskytování sociální služby nebo jej
zasílá elektronickou poštou na jím uvedenou adresu anebo zasílá informaci o částce k úhradě
krátkou textovou zprávou (SMS) na jím uvedené telefonní číslo.
3) Uživatel se zavazuje hradit vyúčtování za služby zpětně, a to nejpozději do konce
kalendářního měsíce, ve kterém obdržel vyúčtování.
4) Uživatel se zavazuje hradit vyúčtování v hotovosti v účtárně Poskytovatele (Pražská 910,
Unhošť) nebo pověřenému pracovníkovi Poskytovatele anebo bezhotovostní platbou (úhradou či
inkasem) na účet č. 395297389/0800 vedený u České spořitelny, a.s. pod přiděleným variabilním
symbolem.
5) Uživatel souhlasí s tím, že případný přeplatek bude použit na úhradu vyúčtování
v následujícím kalendářním nebo následujících kalendářních měsících.
6) Poskytovatel se zavazuje vrátit případný přeplatek Uživateli na základě písemné žádosti
v hotovosti na pokladně Poskytovatele a to bez zbytečného odkladu, nebo převodem na
Uživatelův účet uvedený v žádosti a to do 15 pracovních dnů.
7) Nejvyšší možná výše úhrady za poskytnuté služby v kalendářním měsíci, který se skládá
z 31 kalendářních dnů, z čehož 23 je pracovních dnů a 8 je dnů pracovního volna, činí dle ceníku
platného v den podpisu této Smlouvy X XXX,- Kč (z toho X XXX,- Kč činí úhradu za ubytování,
X XXX,- Kč činí úhradu za odebranou stravu včetně režijních nákladů a X XXX,- Kč činí úhradu za
poskytování úkonů péče). V této částce není započítána platba za případné využití fakultativních
služeb a úkonů, které nejsou využívány pravidelně.
8) V případě, že během poskytování sociální služby způsobí Uživatel prokazatelně zaviněnou
škodu na majetku Poskytovatele nebo jiné osoby, zavazuje se ji uhradit do 30 kalendářních dnů
od jejího vzniku.
9) Smluvní strany se dohodly, že součástí měsíční úhrady je částka 1 000,- Kč, kterou bude
Poskytovatel Uživateli vyplácet průběžně v kalendářním měsíci jako kapesné pro jeho osobní
potřebu. Kapesné bude vypláceno následujícím způsobem:
V. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem služby
1) Poskytovatel služby se zavazuje zajistit maximální kvalitu sjednaných služeb, hájit klientova
práva s důrazem na etiku a jeho důstojnost.
2) Poskytovatel služby se zavazuje informovat Uživatele, případně jeho zákonného zástupce
písemnou formou (v případě nutnosti ihned telefonicky) o provozních změnách v zařízení,
týkajících se poskytování sjednané služby.
3) Uživatel se zavazuje k ohlášení plánované nepřítomnosti alespoň jeden den předem a
neplánované nepřítomnosti v nejbližším možném termínu.
4) Uživatel služby se zavazuje dodržovat vnitřní pravidla pro poskytování služby, se kterými byl
řádně seznámen.
VI. Výpovědní důvody a lhůty
1) Smlouva může být ukončena v těchto případech:
a) Uživatel služby může smlouvu vypovědět bez udání důvodů.
b) Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z důvodu:

i) hrubého porušování povinností Uživatelem služby, vyplývajících ze smlouvy;
ii) opakovaného nebo hrubého porušování vnitřních pravidel Poskytovatele pro
poskytování služby i přesto, že s nimi byl seznámen a po opakovaném upozornění;
iii) nevhodného chování Uživatele služby k Poskytovateli a pracovníkům, které
zamezuje dojednávání spolupráce a poskytování služby; nebo
iv) takové změny zdravotního stavu Uživatele, která vylučuje poskytování služby.
2) Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet v den doručení, pokud se strany nedohodnou
jinak.
VII. Závěrečná ustanovení
1) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží po jednom každá strana.
2) Případné změny budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným smluvními
stranami.
3) Součástí smlouvy je příloha č. 1 (bližší vymezení poskytování činností na základě
individuálních potřeb Uživatele).
4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s obsahem
bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.
V Unhošti dne 12. prosince 2020

za Poskytovatele služby

svědek sepsání Smlouvy

Uživatel služby

PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Bližší specifikace rozsahu poskytování jednotlivých činností na základě individuálních potřeb
Uživatele:

V Unhošti dne 12. prosince 2020

za Poskytovatele služby

svědek sepsání Smlouvy

Uživatel služby

