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Smlouva o poskytnutí sociální služby  

v domově pro osoby se zdravotním postižením 
 
 
Dne …………….…………. u z a v ř e l i  
 
1. Pan/í ………………..……, narozen/a …………………, bydliště ……………………… v textu této smlouvy dále jen 

„Osoba“ 
Zastoupena/ý …………………………………………   
 
a 
 

2. Bellevue, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Šternberk 74, 273 05 Ledce,  
Doručovací adresa: Ouvalova 567, Slaný, 274 01 
IČ: 712 34 438 
Zastoupený: ředitelem organizace Bc. Františkem Váňou 
v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“ 

 
 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
smlouvu o poskytnutí sociálních služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením 

 
podle § 48 Zák. 

(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“): 
 
 

I. 
Rozsah poskytování sociální služby 

 
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Osobě v domově pro osoby se zdravotním postižením: 

 
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, 
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 

2. Osobě mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti – viz příloha č. 1 – Ceník úhrad 
za fakultativní služby. 
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II. 
Ubytování 

 
1. Osobě se poskytuje ubytování ve ………………………………. pokoji se sociálním zařízením, na adrese vila 

Praga, Ouvalova 567, 274 01 Slaný. 
 
2. Pokoj je vybaven následujícím zařízením: postelí, šatní skříní, nočním stolkem, lampičkou, záclonami, 

stropním světlem. Po dohodě s Poskytovatelem si může Osoba pokoj vybavit také vlastním nábytkem a 
doplňky. 

 
3. Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může Osoba způsobem obvyklým užívat 

společně s ostatními Osobami v domově také: 
 

a) bezbariérové WC a sprchový kout, 
b) společenskou místnost s kuchyňským koutem,  
c) pracovní a terapeutické dílny, 
d) zahradu, 
e) terasu v přízemí a v prvním patře objektu. 

 
4. Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, osvětlení, úklid, praní, drobné opravy ložního a 

osobního prádla a ošacení a žehlení. 
 
5. 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. 
 

6. Osoba je povinna užívat prostory vyhrazené jí k ubytování a k užívání řádně, v souladu s Domácím řádem 
domova – Příloha č. 2. Změny v prostorách může Osoba provádět jen se souhlasem Poskytovatele. 
 

7. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech a po předchozím projednání s Osobou 
přestěhovat Osobu do jiného pokoje v rámci zařízení. 
 

8. Osoba má právo požádat Poskytovatele o přestěhování do jiného pokoje. Poskytovatel Osobě vyhoví, 
pokud to provozní možnosti zařízení umožňují. 

 
 
 

III. 
Stravování 

 
1. Poskytovatel je povinen zajistit celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a 

potřebám dietního stravování.  
 

2. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku, kde má uživatel možnost výběru 
ze čtyř jídel. Poskytovatel zajišťuje stravování v souladu s Vnitřním předpisem o zajišťování stravy – 
Příloha č. 3. 
 

3. V případě potřeby Poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního režimu Osoby. 
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4. Osoba má možnost odhlášení jednotlivého druhu jídla, vždy však je povinna informovat pracovníka 

na domácnosti minimálně jeden den předem. 
 
 

IV. 
Péče 

 
1. Péče je poskytována v rozsahu potřebných úkonů podle individuálních potřeb uživatele služeb. Podrobný 

rozsah úkonů bude součástí Individuálního plánu rozvoje Osoby, který bude zpracován do 1 měsíce, a to 
ode dne, kdy vznikl nárok na poskytování služeb dle této Smlouvy. 

 
 

V. 
Fakultativní činnosti 

 
1. Poskytovatel nabízí Osobě fakultativní činnosti nad rámec základních činností uvedených v čl. I. jejichž 

výčet včetně ceny je uveden ve Vnitřním předpisu poskytovatele – Ceník úhrad za fakultativní služby – 
Příloha č. 1.  

 
 

VI. 
Místo a čas poskytování sociální služby 

 
1. Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v domově pro osoby se zdravotním postižením 

provozovaném Poskytovatelem v objektu na adrese vila Praga, Ouvalova 567, Slaný, 274 01.  
 

2. Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti Smlouvy. 
 
 

VII. 
Výše úhrady a způsob jejího placení 

 
1. Příjemce služby je povinen zaplatit úhradu: 

 
a) Úhrada za ubytování ve výši …………….,- Kč měsíčně, způsob úhrady bude dohodnut individuálně. 
b) Úhrada za stravování ve výši …………….,- Kč měsíčně, způsob úhrady bude dohodnut individuálně. 
c) Úhradu za poskytnutou péči ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, způsob úhrady bude dohodnut individuálně. 

2. Pokud by Osobě po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za kalendářní 
měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jejího měsíčního příjmu, částka celkové úhrady se sníží. 

 
3. Pokud by v některém kalendářním měsíci Osoba neměla žádný příjem, úhradu za ubytování a stravu 

podle odst. 1 tohoto článku za tento kalendářní měsíc Osoba neplatí. 
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4. Úhrada za ubytování se v době nepřítomnosti Osoby v zařízení nevrací. Úhrada za stravování se v době 
nepřítomnosti Osoby v zařízení vrací v plné výši. V případě nepřítomnosti Osoby se vrací poměrná část 
příspěvku na péči, za každý započatý den, kdy zařízení Bellevue, p.s.s. péči neposkytovalo. 

 
5. Činnosti fakultativní se poskytují za úhradu dle Ceníku úhrad za fakultativní služby – Příloha č. 1. 
 
6. Poskytovatel zpracuje vyúčtování úhrady podle odstavců 1. a 5. za kalendářní měsíc v rámci vyúčtování 

měsíčních úhrad, a to nejpozději do 15. dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním 
měsíci, za něž poskytovatel vyúčtování zpracovává. 

 
7. Osoba se zavazuje a je povinna platit úhrady za veškeré služby zpětně, a to do 15 dnů od obdržení 

vyúčtování – způsob úhrady bude dohodnut individuálně. 
 
 

VIII. 
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem  

pro poskytování sociálních služeb 
 
1. Osoba prohlašuje, že byla seznámena s Domácím řádem domova pro osoby se zdravotním postižením, 

v němž se poskytuje sociální služba podle této Smlouvy a dále s vnitřními pravidly pro podávání stížností 
– Příloha č. 4. Osoba prohlašuje, že vnitřní pravidla jí byla předána v listinné podobě srozumitelným 
způsobem, že byla s těmito pravidly seznámena a že jim plně porozuměla. Osoba se zavazuje a je 
povinna tato pravidla dodržovat. 

 
 

IX. 
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

 
1. Osoba může Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Osobou činí 

30 dní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Lhůta začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď osobou podána.  
 

2. V případě vzájemné dohody obou smluvních stran, může Osoba opustit zařízení před uplynutím 
výpovědní doby. V tomto případě součástí dohody je písemné prohlášení o možných rizicích, které 
uživatele mohou mimo zařízení potkat.   

 
3. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: 

 
a) jestliže Osoba hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, je v prodlení s platbou 

úhrady za poskytnuté sociální služby za dobu delší než 3 měsíce.   
b) v případě opakovaného porušování Domácího řádu Osobou za podmínky třech předchozích 

písemných upozornění na porušování pravidel stanovených v Domácím řádu Domova pro osoby 
se zdravotním postižením – Příloha č. 2. 

c) pokud se Osoba bude zdržovat mimo zařízení Poskytovatele po dobu více jak 180 kalendářních 
dní v průběhu jednoho roku, přičemž se do celkové doby pobytu mimo zařízení nezapočítávají 
dny, kdy se jednalo o pobyt ve zdravotnickém zařízení. 
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4. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) až c) tohoto 
článku činí 90 dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním 
měsíci, v němž byla tato výpověď Osobě doručena. 

 
 

X. 
Doba platnosti smlouvy 

 

1. Doba platnosti a účinnosti Smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními 
stranami na dobu neurčitou. Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. 
 

2. Smlouva se vztahuje i na tříměsíční zkušební dobu, která slouží k ověření a setrvání Osoby v zařízení.  
Poskytovatel dává Osobě právo rozhodnout se o setrvání v sociální službě. 
 
 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

 
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 formou dodatku. 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a 
bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 
 
 
 
V ……………………………….……..… dne…………………………………..….. 
 
 
 
 
 
…………………………….………………….…..                                           ……………………..………………………… 
                (podpis Osoby)                               (podpis Poskytovatele) 
 
 
 
 
……………………………………………….……. 
   (podpis zákonného zástupce)  


