Smlouva o poskytování služeb sociální péče
ve zdravotnickém zařízení ústavní péče
(číslo smlouvy: <<cislo>>)
Smluvní strany
Pan/paní <<platce>>
(dále jen „Osoba“)
a
AMICA CENTRUM s.r.o., se sídlem: Cheb 350 02, Na Vyhlídce 1854/20,
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C , vložka 576
IČ: 18233392, DIČ: CZ18233392,
bankovní spojení : KB a.s., pobočka Cheb, č.ú. : 35-9492510277/0100,
zastoupená jednatelem Ing. Milanem Mikušem a jednatelkou Janou Křížovou
(dále jen „Poskytovatel“)
uzavírají podle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. tuto smlouvu o poskytování služeb sociální péče ve
zdravotnickém zařízení ústavní péče podle § 52 zákona č. 108/2006 Sb.

1.

Rozsah poskytování služby sociální péče

1.1.

1.2.

2.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Osobě v zařízení
a)
ubytování,
b)
stravování,
c)
úkony péče (v rozsahu dle § 52 odst. 2 písm. c) až h)) zákona č. 108/2006 Sb., pokud je
osoba příjemcem příspěvku na péči.
Osobě mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti dle vnitřních pravidel zařízení.

Ubytování

2.1.
2.2.

Osobě se poskytuje ubytování v …lůžkovém pokoji.
Z provozních důvodů je Poskytovatel oprávněn přemístit Osobu na jiný pokoj.

2.3.
2.4.

Pokoj je vybaven následujícím zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň, stůl, židle, světlo stropní.
Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může Osoba způsobem obvyklým užívat
společně s ostatními Osobami v zařízení také: společné WC, společnou koupelnu, jídelnu,
společenskou místnost, terasu, zahradu.
Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné
opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení.
Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné
ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Osoby spojených s užíváním těchto prostor.
Osoba je povinna užívat prostory vyhrazené jí k ubytování a k užívání řádně, v prostorách nesmí
Osoba bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny.
Osoba má nárok na ubytování, které odpovídá jejím příjmům (pokud se na úhradě nepodílí třetí
osoba), tak aby jí po úhradě nákladů za stravu a ubytování z jejího příjmu zůstalo alespoň 15% dle
§ 73 zákona č. 108/2006 Sb.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

3.

Stravování

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.

Osoba má právo požádat Poskytovatele o poskytnutí stravy.
Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle pravidel Domácího
řádu.
V případě potřeby Poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního režimu Osoby.
Seznam diet, které je Poskytovatel schopen zajistit, je uveden v Domácím řádu.

Péče

4.1.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Osobě, která je příjemcem příspěvku na péči, tyto základní
činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv,

4.2.

5.

Místo a čas poskytování služby sociální péče

5.1.
5.2.

6.

Služba sjednaná v čl. 1. Smlouvy se poskytuje ve zdravotnickém zařízení ústavní péče
provozovaném Poskytovatelem v Chebu, Na Vyhlídce 20.
Služba sjednaná v čl. 1. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti
Smlouvy, kromě zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutických
činností, aktivizační činnosti, pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí, které jsou poskytovány dle pravidel Domácího řádu.

Výše úhrady a způsob jejího placení

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

6.10.
6.11.
6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

7.

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Individuální rozsah poskytované péče si Osoba s Poskytovatelem dohodne v rámci Individuálního
plánu péče.

Osoba je povinna zaplatit úhradu za ubytování a úhradu za stravu dle ceníku poskytovaných služeb
zveřejněného v zařízení.
Osoba se zavazuje do 5 dní od příjmu do zařízení složit do pokladny případně na účet
Poskytovatele kauci (jistinu) ve výši .................. Tato kauce bude uložena u Poskytovatele po celou
dobu pobytu Osoby v léčebně. Před ukončením pobytu Osoby v zařízení může být kauce použita
bez souhlasu Osoby pouze k úhradě pohledávky, vzniklé z titulu Osobou způsobené škody. Kauce
bude Osobě vrácena po ukončení pobytu Osoby v zařízení za předpokladu, že všechny pohledávky
za Osobou byly řádně uhrazeny.
Ceník poskytovaných služeb je oprávněn Poskytovatel změnit k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí.
Změny ceníku je povinen Poskytovatel zveřejnit na nástěnce v zařízení nejméně 10 dní před jeho
účinností.
Ubytování se hradí i za dny pobytu Osoby mimo zařízení s výjimkou pobytu na zdravotním lůžku ve
zdravotnickém zařízení Poskytovatele.
Osoba je povinna zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného
příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Pokud byl příspěvek na péči Osobě přiznán se zpětnou účinností, náleží Poskytovateli úhrada za
poskytování péče zpětně ode dne přiznání příspěvku na péči.
činnosti sjednané jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto činností podle vnitřních
pravidel zařízení.
V případě, že Poskytovatel přemístí Osobu na jiný pokoj než bylo sjednáno, výše úhrady se řídí
platným ceníkem, ale nepřekročí částku dle ceníku odpovídající sjednanému typu pokoje.
Poskytovatel je povinen předložit Osobě vyúčtování úhrady služeb za kalendářní měsíc, a to
nejpozději do 5. pracovního dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za
nějž Poskytovatel vyúčtování předkládá.
Osoba se zavazuje a je povinna platit úhrady za veškeré služby zpětně, a to do patnáctého dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který má být úhrada zaplacena.
Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu podle tohoto článku v hotovosti v pokladně
poskytovatele případně převodem na účet Poskytovatele uvedený na vyúčtování služeb.
Osoba je povinna doložit Poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu § 7 zákona č. 110/2006 Sb., o
životním a existenčním minimu. Výši příjmu je Osoba povinna doložit při příjmu a dále při každé
změně příjmu. Oznámení o změně ve výši příjmu musí Poskytovatel obdržet nejpozději do 2
pracovních dnů po posledním dni kalendářního měsíce, za který se platí úhrada.
Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této Smlouvy je Poskytovatel
povinen vyúčtovat a písemně vyúčtování Osobě předat nejpozději do konce kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek
vyplatit Osobě v hotovosti nebo převodem na účet, který Osoba požaduje, nejpozději ve lhůtě, v
jaké je povinen předat vyúčtování tohoto přeplatku.
Zamlčela-li Osoba skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle odst. 9 tohoto článku, je
povinna zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. Zaplacením smluvní pokuty není
Osoba zproštěna zaplatit za ubytování a stravu částku stanovenou podle skutečné výše jejího
příjmu.
Pokud neodpovídá stav Osoby přiznanému stupni závislosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, požádá Osoba v součinnosti s Poskytovatelem o jeho přehodnocení.

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel

7.1.

Osoba prohlašuje, že byla seznámena s Domácím řádem a Ceníkem poskytovaných služeb. Osoba
prohlašuje, že Domácí řád, který je volně dostupný na nástěnce sociálního oddělení, přečetla a že
mu plně porozuměla a byly jí zodpovězeny všechny dotazy. Osoba se zavazuje a je povinna
Domácí řád dodržovat.

8.

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

8.1.
8.2.

9.

Osoba může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Osobou činí 15
dní.
Poskytovatel může Smlouvu vypovědět, jestliže Osoba hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze
Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména zamlčení výše příjmu nebo jeho změn,
nezaplacení úhrady za poskytnuté služby, jestliže osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší
povinnosti, které jí vyplývají z Domácího řádu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem
z předchozích důvodů činí 15 dní.

Trvání smlouvy

9.1.
9.2.

9.3

9.4.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva se sjednává od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami na dobu, než je
Osobě zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování
terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních
sociálních služeb nebo se zdravotní stav Osoby zlepší natolik, že již nepotřebuje pomoc druhé
osoby, nejdéle však na dobu 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
Zajištěním potřebné sociální služby je míněn druh služby, který může potřebnou péči zajistit, nikoliv
konkrétní zařízení. V případě, že je k dispozici jiná vhodná sociální služba, smlouva končí dnem,
kdy může tato sociální služba začít poskytovat Osobě potřebnou péči.
Osoba nemůže práva této Smlouvy postoupit na jiného.

10. Závěrečná ustanovení
10.1.

10.2.

10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

Osoba souhlasí s shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů uvedených v této
smlouvě a údajů, které při poskytování sociálních služeb Poskytovateli sdělí. Poskytovatel nesmí
tyto údaje předat třetí osobě, pokud tak není povinen učinit na základě povinnosti vyplývající z
obecně závazných právních předpisů.
Osoba souhlasí s pořizováním fotografií, na kterých je zachycena (např. při různých společenských
akcích) a s jejich zveřejněním na nástěnce v zařízení, v propagačních materiálech a internetových
stránkách Poskytovatele.
Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení.
Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu
neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a
bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Chebu dne <<datum>>

……………………………………..........
……………………………………..........
podpis Osoby

podpis Poskytovatele

