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Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách 

 
Smluvní strany 

Vy jako uživatel služby  

Pan/Paní………… nar………….., trvalé bydliště …….. 

 a 

My jako poskytovatel služby  

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace 

jsme se domluvili v souladu s § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na 

uzavření této Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče (v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“) 

 

1. Služby, které Vám poskytneme: 
 

1.1. Ubytování 
 

Budete ubytován/a na ……lůžkovém pokoji na odd……          

 

Pokoj, kde budete bydlet je vybaven: lůžkem, stolkem, židlí, komodou, skříní, přípojkou na TV, 

signalizačním zařízením do sesterny. Můžete si ho vyzdobit osobními věcmi, obrázky, květinami. 

K pokoji náleží (společné) bezbariérové WC a bezbariérová koupelna.  

                               
 

 Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci můžete užívat společně s ostatními uživateli v 

domově jídelnu, společenskou místnost, terapeutickou dílnu, rehabilitaci, park. 
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Ubytování zahrnuje topení, vodu, elektrický proud, úklid, praní, žehlení a drobné opravy ošacení. 

 
 

Naší povinností při ubytování je udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné 

ubytování a užívání a zajistit Vaše práva spojená s užíváním těchto prostor. 

Vaší povinností je užívat prostory k ubytování řádně, neprovádět bez našeho souhlasu žádné změny, které by 

poškozovaly majetek náš nebo někoho jiného a dodržovat povinnosti uvedené v Domovním řádu. 

 
 

            

Můžete se přestěhovat na jiný pokoj, pokud to provozní podmínky v domově dovolí. 

Můžeme Vás přestěhovat na jiný pokoj, pokud budou závažné provozní nebo zdravotní důvody. 

               
 

1.2. Stravování 
 

Budete mít zajištěnu celodenní stravu - snídani, oběd, svačinu a večeři (dia - druhá svačina a večeře). 

Jídlo je přizpůsobeno věku a Vašemu zdravotnímu stavu. Vaši dietu určuje lékař, můžete ji odmítnout. 

 
 

Jídelní lístek je na nástěnkách. Jídlo se podává v jídelnách, kdyby Vám nebylo dobře tak na pokoji.  

 
 

1.3. Úkony péče 
Budeme Vám pomáhat v činnostech, které hůře zvládáte. Označíme zde, v čem potřebujete pomoc. 

Pomůžeme při oblékání, hygieně, pohybu a orientaci v prostoru a při jídle. 
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Pomůžeme Vám při kontaktu s rodinou, úřady, společností a zajistíme společenské, kulturní a aktivizační 

činnosti dle Vašich zájmů. 

 

 

 

 
 

Po celý den i noc budete mít zajištěnu péči pečovatelek a zdravotní setry. Lékař přijede, když ho budete 

potřebovat, nebo Vás odvezeme na vyšetření. 

 

 
 

2. Místo a čas poskytování služby 
Budeme u Vás pečovat a poskytovat Vám službu v Domově se zvláštním režimem provozovaném 

poskytovatelem Domovem důchodců ve Sloupu v Čechách, ul. Benešova, č.p. 1, 471 52 Sloup v Čechách. 

Pomoc Vám zajistíme nepřetržitě 24 hodin denně, a to každý den po dobu Vašeho pobytu i na výjezdech.  

 
 

3. Kolik a jak se za službu platí 

 
3.1.  Pobyt a strava – platba z důchodu 

Platí se záloha na každý měsíc vždy do 15tého. Cena je ….. Kč denně  pobyt a za stravu ……. Kč denně.  

Platit budete hotově, nebo převodem na náš účet č.100503609/0300.  

Pokud máte malý důchod, zaplatíte méně a zůstane Vám z něj 15% na útratu a léky. V tom případě nám 

musíte sdělit výši důchodu. Můžete se rozhodnout a platit plnou cenu jako smluvní doplatek.  

Vyúčtování od nás dostanete následující měsíc do 15 tého, stejně jako výplatu přeplatků.  

Přeplatky se vyplácejí za cenu jídla v případě, že platíte celou úhradu. 

Pokud se zvýší naše přímé i nepřímé provozní výdaje, můžeme úhradu za pobyt a stravu zvýšit až o 10%. 

Musíme Vás o tom předem informovat a uzavřít písemný dodatek k této smlouvě.  

Maximální výši úhrad stanovuje vyhláška č. č.505/2006 Sb. v platném znění.  
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3.2. Služby péče – platba příspěvkem na péči 

Za služby péče nám zaplatíte celý příspěvek na péči, který Vám byl přiznán podle zákona a to i zpětně. 

 

 
 

3.3. Zajištění a platba zdravotních pomůcek a léků 

Zajistíme, objednáme a přivezeme Vaše léky, zdravotní materiál, ošetřující kosmetiku apod. 

Na tyto výdaje u nás budete mít uloženou zálohu, kterou každý měsíc vybereme podle výše nákupů.  

Také zajistíme dodání hygienických a inkontinenčních pomůcek, které Vám předepíše lékař na poukaz. 

K tomu nás pověřujete podpisem této smlouvy. 

 
 

3.4. Hrazené fakultativní služby 

Některé služby se platí zvlášť. Jsou stanoveny ceníkem. V případě využití těchto služeb, bude kalkulace 

vypočítána ze skutečných nákladů.  

 

 

4.  Dodržování našich vnitřních pravidel  
Před podpisem smlouvy Vás seznámíme s Domácím řádem, Pravidly bydlení na odd. B a Standardy kvality. 

Zodpovíme všechny dotazy, které Vás zajímají a to i během Vašeho pobytu u nás.  

Domovní řád, Pravidla bydlení na odd. B a Standardy kvality budete mít vždy na nástěnce.  

Podpisem smlouvy prohlašujete, jsme Vás s pravidly, které musíte dodržovat, seznámili. 

 

 
 

5. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 
Smlouvu můžete ukončit s výpovědní lhůtou 1 měsíc. 

My můžeme smlouvu ukončit s výpovědní lhůtou 2 měsíce, pokud, nebudete platit řádně za služby, nebo 

pokud svým chováním budete opakovaně porušovat naše vnitřní pravidla.  
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6. Osobní údaje 
Podpisem smlouvy nám dáváte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních a citlivých údajů v souvislosti 

v rozsahu nezbytném pro poskytováním služby. Máte možnost kdykoliv nahlédnout do své dokumentace.  

 

 

 

7. Doba platnosti smlouvy 
Smlouva, na které jsme se dohodli, začíná platit ve chvíli, kdy ji Vy i my podepíšeme. Nejprve bude platit 

dva měsíce na dobu určitou do ………, pokud v té době nebude písemně ukončena, prodlužuje se 

automaticky na dobu neurčitou. Pokud smlouvu ukončíme, musíte uhradit všechny platby do dne ukončení. 

 

         
 

8.  Závěrečná ustanovení 
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení si ponecháte Vy a 

druhé my. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 

Vy i my prohlašujeme, že smlouva vyjadřuje naši pravou a svobodnou vůli a že jsme smlouvu neuzavřeli v 

tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

Vy i my prohlašujeme, že obsahu obsahu rozumíme a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasíme, což 

stvrzujeme svými vlastnoručními podpisy. 

 
 

 

 

 

Ve Sloupu v Čechách dne …………. 

 

 

 

                  …………………………..                                      …………………………… 

                             Uživatel                      Mgr. Dagmar Žaloudková   

         ředitelka příspěvkové organizace 

       Domov důchodců Sloup v Čechách  

 

 

 

 

 


