Smlouva o poskytnutí odlehčovací pobytové služby
č. XXX/202x

Jméno a příjmení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Datum narození: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bydliště: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Uživatel“)
a
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Neumannova 144, Prachatice, PSČ 383 01,
IČ: 70853517, č. ú. 171 157 619 / 0600, zastoupený ředitelem PhDr. Robertem Hunešem,
(dále jen „Poskytovatel“)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách, tuto smlouvu o poskytnutí Odlehčovací pobytové služby podle § 44 citovaného zákona
( dále jen „Smlouva“)

I.
Rozsah poskytování sociální služby
(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli
a) Ubytování v Hospici sv. Jana N. Neumanna
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) Uživateli se poskytuje ubytování obvykle ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím.
(2) Mimo pokoj může Uživatel způsobem obvyklým užívat společně s ostatními také zimní
zahradu, kapli, park.
(3) Ubytování zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, spotřebu elektrické energie, úklid, praní a
drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení.
(4) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro
řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv uživatele spojených s užíváním těchto
prostor.
(5) Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání řádně a šetrně,
v souladu s Domácím řádem, zejména pak v kapli v úctě k jejímu určení. V prostorách nesmí
Uživatel bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny či manipulovat s ovládacími
zařízeními.
III.
Stravování
(1) Poskytovatel zajistí Uživateli celodenní stravu v rozsahu minimálně tří hlavních jídel.
(2) Stravování probíhá na základě a podle pravidel předem zveřejněného jídelního lístku, dle
vnitřních pravidel Poskytovatele.
IV.
Péče
Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Uživateli tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d) sociálně terapeutické činnosti,
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
V.
Fakultativní služby
Uživateli mohou být poskytnuty nad rámec rozsahu dohodnuté sociální služby další fakultativní služby,
které jsou hrazeny Uživatelem. Cena poskytovaných fakultativních služeb se řídí aktuálním Sazebníkem
fakultativních služeb Poskytovatele, který je přílohou této smlouvy.

VI.
Místo a čas poskytování sociální služby
(1) Odlehčovací služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v Hospici sv. Jana N. Neumanna
provozovaném Poskytovatelem v Prachaticích, Neumannova 144, 383 01.
(2) Odlehčovací služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den
počínaje dnem nástupu a konče dnem propuštění (včetně). Tato smlouva je platná ode dne
podpisu do konce kalendářního roku.
(3) Termín opakovaných pobytů bude po vzájemné dohodě mezi Poskytovatelem a
Uživatelem sjednán dodatkem této smlouvy.
VII.
Výše úhrady a způsob jejího 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 210,- Kč denně
b) za stravování ve výši 170,- Kč denně
c) za činnosti uvedené v čl. IV ve výši 130,- Kč za hodinu, tj. dle skutečně
spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů péče za den poskytované
sociální služby

Poskytovatel a Uživatel se dohodli, že časový rozsah péče bude stanoven dodatkem ke smlouvě –
Individuálním snímek. Dodatek ke smlouvě se uzavírá nejdříve po 24 hodinách poskytování služby
(účinnost dodatku je od zahájení péče – přijetí k pobytu), a to podle skutečného stavu soběstačnosti
či závislosti na péči druhé osoby.
(2) Úhradu za poskytnuté fakultativní služby uhradí Uživatel v souladu se Sazebníkem
fakultativních služeb Poskytovatele pro příslušný rok.
(3) Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu dle odst. 1 za veškeré služby buď v hotovosti
v pokladně Poskytovatele, nebo převodem na účet Poskytovatele číslo 171 157 619 / 0600,
variabilní symbol = rodné číslo klienta, a to nejpozději do 8 pracovních dnů od obdržení
vyúčtování.
(4) Po dobu pobytu v jiném zařízení (např. hospitalizace v nemocnici) v době trvání této
Smlouvy je Uživatel povinen hradit dle čl. VII odst. 1 a) poplatek 210,- Kč denně.
(5) Poskytovatel je povinen předložit Uživateli vyúčtování za poskytnuté služby vždy do 8
pracovních dnů od ukončení pobytu.

VIII.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování sociálních
služeb
Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Domácím řádem a vnitřními pravidly zařízení, kterému plně
porozuměl a zavazuje se jej dodržovat.
IX.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
(1) Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Uživatelem
činí 3 dny.
(2) Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze písemně a to z těchto důvodů:
a) Uživatel nedodržuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy, hrubě porušuje Domácí řád,
b) pokud došlo ke změně poměrů Uživatele, zejména týkajících se jeho zdravotního stavu.
Poskytovatel dále není oprávněn nebo schopen zajistit služby, které Uživatel v důsledku
této změny potřebuje, nebo požaduje. Tzn. Odlehčovací služba § 44 dle Zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách se mění na úplně jinou službu.
c) ukáže-li se, že Uživatel při uzavření smlouvy zamlčel podstatné skutečnosti ovlivňující jeho
přijetí…
(3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odstavci 2 činí 7
dní od převzetí výpovědi. Za převzatou výpověď se chápe též doporučené psaní 5. den od
odeslání. V případě obzvláště hrubého a zavrženíhodného porušení pravidel pobytu v hospici
může poskytovatel zrušit pobyt okamžitě a uživatel je povinen opustit zařízení do 2 dnů od
převzetí oznámení o zrušení pobytu. Za převzaté oznámení se též považuje doporučené psaní 3.
pracovní den od odeslání.
X.
Doba platnosti smlouvy
(1) Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
(2) Doba účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami do
dne uvedeného v dodatku smlouvy uvedeném v čl. VI. Smlouvy, odst. 3. Uživatel nemůže práva
z této Smlouvy vyplývající postoupit třetí osobě.
XI.
Zvláštní ujednání
(1) V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dává uživatel poskytovateli souhlas ke
zjišťování, shromažďování, používání, uchovávání svých osobních údajů (jméno, příjmení,
rodné číslo, č. občanského průkazu), dále k vedení ošetřovatelské a zdravotní dokumentace,
dokumentace související s prováděním sociálního šetření a v případě přemístění poskytnutí
potřebných údajů jiným poskytovatelům péče a oprávněným zdravotnickým pracovníkům.

(2) Uživatel bere na vědomí, že z důvodu zajištění co nejvyšší kvality péče bude Poskytovatel
v průběhu platnosti smlouvy v kontaktu s rodinou Uživatele, případně jinými blízkými osobami,
které Uživatel určí: P. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(3) Určená blízká osoba určená dle čl. XI, odst. 2, se zavazuje převzít Uživatele do své péče v den
ukončení termínu ujednaném v dodatku této smlouvy, nebo zajistit jeho přemístění do ústavní
péče jiného Poskytovatele a uhradit případné nevyrovnané závazky Uživatele, které
Poskytovateli vzniknou ke dni ukončení Smlouvy.
(4) Po uplynutí sjednané doby pobytu uživatel hospic opustí, nebo se zavazuje (popř. jím určená
osoba nebo zákonný zástupce) uhradit spoluúčast ve výši 1000,- Kč za každý další den pobytu
v hospici.

XII.
Zajištění bezpečného a příjemného prostředí.
Předcházet pocitu osamocení.
(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení.
(2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
(3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu
neuzavřely v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
(4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem
souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
(5) Součástí této Smlouvy je: Prohlášení GDPR, Sazebník úhrad a Domácí řád

V Prachaticích, dne xxxxxxxxxxxxxxx

……………………………..……….
podpis uživatele
(opatrovníka)

………….…………………
podpis blízké osoby
(dle čl. XI, odst. 2)

……………….…………………
podpis poskytovatele
v. z. Jana Šímová, DiS.

