Příloha č. 1
Domov pro seniory Kociánka,
příspěvková organizace
Kociánka 1/8,
612 00 Brno

Smlouva o poskytování sociální služby
(dále jen „smlouva“)
Domov se zvláštním režimem
uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vztahující se na
druh služby Domov se zvláštním režimem dle § 50 citovaného zákona
uzavřený mezi následujícími subjekty:
1) Poskytovatel – Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace, Kociánka 1/8,
612 00 Brno, IČ: 708 87 284, jednající Mgr. Michal Medlík, ředitel organizace.
dále jen „poskytovatel“
Uživatel –
dále jen „uživatel“

I.
Rozsah poskytování sociální služby
1. Sociální služba bude uživateli poskytována celoročně, v nepřetržitém provozu, a to
na adrese: Štefánikova 54, 612 00 Brno.
2. Individuální rozsah a průběh sociální služby je sjednán v Aktualizaci jednání se
zájemcem o poskytování sociální služby – jednání o rozsahu a průběhu poskytování
sociální služby.
3. Uživateli budou poskytovány následující základní služby:
a. Poskytnutí ubytování
1) ubytování,
2) úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b. Celodenní strava v rozsahu tří hlavních jídel.
c. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1) pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek.
2) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
3) pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh.
4) pomoc a podpora při podávání jídla a pití.
5) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším
prostoru.
d. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
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1) pomoc při běžných úkonech osobní hygieny.
2) holení, stříhání nehtů.
3) pomoc s celkovou hygienou těla.
4) pomoc při péči o vlasy.
5) pomoc při používání WC.
e. Pomoc při zajišťování nákupů.
f. Aktivizační činnosti:
1) volnočasové a zájmové aktivity.
2) pomoc při obnovení a upevnění kontaktu (písemný, telefonický)
s přirozeným sociálním prostředím.
3) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a
dovedností.
g. Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím:
1) podpora při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů.
2) podpora při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.
h. Sociálně terapeutické činnosti:
1) sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální
začleňování osob.
i. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí:
1) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
Služby uvedené v odstavci 3. c-j jsou hrazeny z příspěvku na péči.
4. Zdravotní péče bude poskytována prostřednictvím zdravotnického zařízení a
prostřednictvím zaměstnanců poskytovatele, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu
zdravotnického povolání (v případě ošetřovatelské a rehabilitační péče).
II.
Výše úhrady a způsob placení
1. Úhrada za poskytovanou sociální službu je dohodnuta ve výpočtovém listu, který je
číslován a tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Úhrada v měsíci nástupu je splatná v den nástupu do domova. K témuž dni složí uživatel
vratnou zálohu za pobyt v předem dohodnuté výši 4.000,- Kč, která bude zúčtována ke
dni ukončení pobytu.
3. Uživatel se zavazuje platit úhrady za poskytovanou sociální službu nejpozději 24. dne
příslušného kalendářního měsíce a to:
a) na účet poskytovatele u Komerční banky č. účtu: 27-7203080217/0100, variabilní
symbol r.č. uživatele, nebo
b) hotově na pokladně.
4. V případě, kdy je uživateli vyplácen částečně Příspěvek na živobytí typizovanými
poukázkami, souhlasí uživatel s tím, že tyto poukázky budou použity na částečnou úhradu
pobytu.
5. V souladu s ustanovením § 73 odst.3 zákona o sociálních službách musí uživateli po úhradě
za ubytování a stravu zůstat minimálně 15% z jeho příjmů.
6. Poskytovatel provádí měsíční vyúčtování úhrad za poskytované sociální služby hrazené
uživatelem dle výpočtového listu. Vznikne-li uživateli přeplatek, bude mu vyplacen
v následujícím měsíci.
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III.
Hospodaření s finančními depozity
1. Uživatel souhlasí s tím, že na jeho jméno poskytovatel zřídí osobní list č. …… a na tomto
listě bude trvale částka nejméně 500,- Kč na krytí nezbytných výdajů (regulační poplatky,
léky, prostředky léčebné kosmetiky, prostředky ochrany při inkontinenci, apod.). Tato částka
bude vyúčtována na požádání klienta a při ukončení pobytu.
2. Uživatel souhlasí s tím, že k tíži jeho osobního listu budou prováděny, na jeho objednávku,
nákupy věcí osobního a hygienického charakteru.
3. Uživatel má právo kontrolovat hospodaření se všemi finančními prostředky, které
deponoval u poskytovatele, a nahlížet do jejich evidence.
4. Uživatel souhlasí s ukládáním finanční hotovosti na jeho osobní list. S touto hotovostí
může volně disponovat.
5. Uživatel je informován, že osobní list nenahrazuje bankovní účet, tudíž zůstatek na
osobním listu nepodléhá zúročování ani zpoplatňování za vedení účtu.

IV.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel
1. Uživatel se zavazuje k dodržování Domácího řádu, se kterým byl podrobně seznámen před
podpisem této smlouvy.
2. Uživatel potvrzuje, že byl seznámen se způsobem podávání podnětů či stížností,
Sazebníkem fakultativních služeb a dalšími skutečnostmi, které mají vliv na poskytování
sociálních služeb a pobyt uživatele v zařízení.
V.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1. Uživatel může smlouvu o poskytování sociální služby vypovědět bez udání důvodů
kdykoliv.
2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět:
a) pokud zdravotní stav uživatele vyžaduje trvalou péči ve zdravotnickém zařízení,
b) pokud uživatel zatajil důležité informace o svém zdravotním stavu, které by měly za
následek odmítnutí uzavření smlouvy,
c) pokud uživatel neuhradil úhradu za příslušný kalendářní měsíc do posledního dne
kalendářního měsíce po něm následujícího,
d) pokud uživatel opakovaně porušuje Domácí řád v bodě IV, V, VII, X. odst. c,d,e,
e) pokud uživatel zvláště hrubým způsobem narušil soužití (napadení jiného uživatele nebo
pracovníka, krádež, verbální agresivita vyšší intenzity, vyhrožování fyzickým napadením),
f) pokud uživatel poruší Domácí řád v bodě X. odst. a,b.
Výpovědní důvody uvedené v odst. 2, bod d), e), f) se neužijí v případě, kdy je jednání
uživatele způsobeno duševní poruchou.
V případech uvedených v bodech a), b), c), d) činí výpovědní lhůta 7 dní.
V případech uvedených v bodech e) a f) je dána uživateli okamžitá výpověď.
3. Uživatel opustí zařízení poskytovatele nejpozději do 12. hodin následujícího dne od
ukončení smlouvy a odnese si veškeré osobní věci.
4. Poskytovatel a uživatel jsou povinni do 30 pracovních dní od ukončení smlouvy vyrovnat
veškeré vzájemné závazky. Poskytovatel do 15 pracovních dní od ukončení smlouvy předá
nebo zašle uživateli písemné vyúčtování za poskytnuté služby. Neuvede-li uživatel jinak,
bude mu vyúčtování a přeplatky zaslány na adresu trvalého bydliště.
5. Smlouvu lze vypovědět pouze písemně.
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VI.
Doba platnosti smlouvy o poskytování sociálních služeb
1. Uživatel s poskytovatelem se dohodli na platnosti poskytování sociální služby sjednané
touto smlouvou na dobu od: ………. do ……

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Změny v této smlouvě a výpočtovém listu lze provést jen písemnou dohodou smluvních
stran formou datovaných a číslovaných výpočtových listů a dodatků.
2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží poskytovatel a
uživatel nebo jeho zákonný zástupce, event. obecní úřad obce zastupující uživatele.
3. Tato smlouva vč. výpočtového listu je platná ode dne
4. Smluvní strany, po přečtení smlouvy vč. výpočtového listu, který je její součástí
prohlašují, že smlouva vč. výpočtového listu byla sepsána podle jejich pravé, dobrovolné
a svobodně projevené vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne

…………………………………
Za poskytovatele
Mgr. Michal Medlík

……………………………………………….……
Za uživatele,zákonného zást., zást. obecního úřadu
( jméno, příjmení a funkci osoby, která podepisuje)
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Smlouva o poskytování sociálních služeb
Výpočtový list plateb uživatele č.
Tento výpočtový list úhrady plateb uživatele je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování
sociálních služeb uzavřenou dne:
mezi subjekty:
Poskytovatel: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace,
Kociánka 1/8, 612 00 Brno, IČ: 708 87 284,
jednající Mgr. Michal Medlík, ředitel organizace
dále jen „poskytovatel“
Uživatel:
dále jen „uživatel“
se níže uvedeného dne dohodli na obsahu tohoto Výpočtového listu, kterým se stanovuje
Úhrada plateb uživatele
1) Výše úhrady za ubytování a stravu stanovená dle ad a) a b) na jeden kalendářní den je
na dvoulůžkovém pokoji 334,- Kč nebo 337,- Kč (za diabetickou stravu s inzulinovým
přídavkem)
Úhrada za poskytovanou sociální službu za celý kalendářní měsíc se sjednává
následovně:
a) za ubytování ve výši 195,- Kč denně na dvoulůžkovém pokoji (zahrnuje platbu za
činnosti uvedené v Čl. I, odst. 3, písm. a),
b) za stravování:
ve výši 139,- Kč denně nebo
ve výši 142,- Kč denně (za diabetickou stravu s inzulinovým přídavkem)
(zahrnuje platbu za činnosti uvedené v čl. I, odst. 3, písm. b) včetně nutných nákladů
na výrobu stravy,
c) výše paušální úhrady za ubytování a stravu, která podléhá měsíčnímu vyúčtování
dle reálného počtu skutečně obydlených dnů při počtu dnů v měsíci
na dvoulůžkovém pokoji:

31: 10 354,- Kč,
30: 10 020,- Kč,
28: 9 352,- Kč.
na dvoulůžkovém pokoji (s inzulinovým přídavkem):

31: 10 447,- Kč,
30: 10 110,- Kč,
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28: 9 436,- Kč.
2) Stravné - výše nákladů na suroviny (zahrnuje snídani, oběd, večeři): 95,- Kč denně nebo
98,- Kč denně
z toho hodnota surovin na přípravu jednotlivých jídel:
- za snídani a dopolední svačinu
- za oběd
- za odpolední svačinu a večeři
- za odpolední svačinu a večeři s inzulinovým přídavkem

27,- Kč
36,- Kč
32,- Kč nebo
35,- Kč

3) Celková poměrná úhrada plateb uživatele ( strava, ubytování, příspěvek na péči )
v měsíci, ve kterém nastupuje do domova: …………Kč
Počet dní v měsíci, ve kterém uživatel nastupuje:
a) Poměrná část výše úhrady stanovená na základě počtu dní viz výše: ……….Kč
b) Poměrná část výše příspěvku na péči na základě počtu dní viz výše: ……….Kč
Vzhledem k výši Vašeho příjmu (viz smlouva čl. II., odst. 5) činí Vaše výše paušální úhrady
za ubytování a stravu, která podléhá měsíčnímu vyúčtování při 28, 30 a 31 dnech:

………..,- Kč
Za ubytování náleží poskytovateli Doplatek na bydlení v aktuální přiznané výši.

Výše uvedené částky jsou dohodnutou úplatou za pobyt, stravu a poskytovanou sociální
službu počínaje dnem: ……….. s ohledem na skutečnost, že užíváte dvoulůžkový pokoj.

Dále za poskytovanou sociální službu měsíčně náleží ze zákona poskytovateli příspěvek na
péči v aktuální přiznané výši uživateli dle Rozhodnutí poskytovatele příspěvku.

V Brně dne

…………………………………
Za poskytovatele
Mgr. Michal Medlík

……………………………………………….……
Za uživatele,zákonného zást., zást. obecního úřadu
( jméno, příjmení a funkci osoby, která podepisuje)
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Smlouva o poskytování sociálních služeb
Výpočtový list plateb uživatele č.
Tento výpočtový list úhrady plateb uživatele je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování
sociálních služeb uzavřenou dne: …………..
mezi subjekty:
Poskytovatel: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace,
Kociánka 1/8, 612 00 Brno, IČ: 708 87 284,
jednající Mgr. Michal Medlík, ředitel organizace
dále jen „poskytovatel“
Uživatel:
dále jen „uživatel“
se níže uvedeného dne dohodli na obsahu tohoto Výpočtového listu, kterým se stanovuje
Úhrada plateb uživatele
1) 1) Výše úhrady za ubytování a stravu stanovená dle ad a) a b) na jeden kalendářní
den je na třílůžkovém, čtyřlůžkovém a pětilůžkovém pokoji 324,- Kč
nebo 327,- Kč (za diabetickou stravu s inzulinovým přídavkem)
Úhrada za poskytovanou sociální službu za celý kalendářní měsíc se sjednává
následovně:
a) za ubytování ve výši 185,- Kč denně na třílůžkovém, čtyřlůžkovém a pětilůžkovém
pokoji (zahrnuje platbu za činnosti uvedené v čl. I, odst. 3, písm. a),
b) za stravování:
ve výši 139,- Kč denně nebo
ve výši 142,- Kč denně (za diabetickou stravu s inzulinovým přídavkem)
(zahrnuje platbu za činnosti uvedené v čl. I, odst. 3, písm. b) včetně nutných nákladů
na výrobu stravy,
c) výše paušální úhrady za ubytování a stravu, která podléhá měsíčnímu vyúčtování
dle reálného počtu skutečně obydlených dnů při počtu dnů v měsíci
na třílůžkovém, čtyřlůžkovém a pětilůžkovém pokoji:

31: 10 044,- Kč,
30: 9 720,- Kč,
28: 9 072,- Kč.
na třílůžkovém, čtyřlůžkovém a pětilůžkovém pokoji (s inzulinovým přídavkem):

31: 10 137,- Kč,
30: 9 810,- Kč,
28: 9 156,- Kč.
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2) Stravné - výše nákladů na suroviny (zahrnuje snídani, oběd, večeři): 95,- Kč denně nebo
98,- Kč denně
z toho hodnota surovin na přípravu jednotlivých jídel:
- za snídani a dopolední svačinu
27,- Kč
- za oběd
36,- Kč
- za odpolední svačinu a večeři
32,- Kč nebo
- za odpolední svačinu a večeři s inzulinovým přídavkem
35,- Kč

3) Celková poměrná úhrada plateb uživatele ( strava, ubytování, příspěvek na péči )
v měsíci, ve kterém nastupuje do domova: …………..Kč
Počet dní v měsíci, ve kterém uživatel nastupuje: ……
a) Poměrná část výše úhrady stanovená na základě počtu dní viz výše: ………..Kč
b) Poměrná část výše příspěvku na péči na základě počtu dní viz výše: ………..Kč
Vzhledem k výši Vašeho příjmu (viz smlouva čl. II., odst. 5) činí Vaše výše paušální úhrady
za ubytování a stravu, která podléhá měsíčnímu vyúčtování při 28, 30 a 31 dnech:

……….,- Kč
Za ubytování náleží poskytovateli Doplatek na bydlení v aktuální přiznané výši.

Výše uvedené částky jsou dohodnutou úplatou za pobyt, stravu a poskytovanou sociální
službu počínaje dnem: …….. s ohledem na skutečnost, že užíváte třílůžkový,
čtyřlůžkový nebo pětilůžkový pokoj.

Dále za poskytovanou sociální službu měsíčně náleží ze zákona poskytovateli příspěvek na
péči v aktuální přiznané výši uživateli dle Rozhodnutí poskytovatele příspěvku.

V Brně dne

…………………………………
Za poskytovatele
Mgr. Michal Medlík

……………………………………………….……
Za uživatele,zákonného zást., zást. obecního úřadu
( jméno, příjmení a funkci osoby, která podepisuje)
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
(příloha ke smlouvě o poskytování sociálních služeb)
1. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel bude zpracovávat jeho osobní údaje
v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. 2.
2. Uživatel souhlasí se zpracováním své podoby pořizováním a zveřejňováním fotografií
(uživatel níže zakroužkuje, s čím souhlasí a s čím nesouhlasí)

Na nástěnkách v prostorách DS KOCIÁNKA
Na webových stránkách DS KOCIÁNKA
V propagačních materiálech DS KOCIÁNKA
V informačním systému DS KOCIÁNKA
Ve sdělovacích prostředcích

ANO

NE

ANO
ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE
NE

Uživatel souhlasí se zpracováním své podoby pořizováním a zveřejňováním videozáznamů
(uživatel níže zakroužkuje, s čím souhlasí a s čím nesouhlasí)
Na webových stránkách DS KOCIÁNKA
ANO
NE
V propagačních materiálech DS KOCIÁNKA
ANO
NE
Ve sdělovacích prostředcích
ANO
NE
3. Uživatel bere na vědomí, že souhlas může kdykoliv odvolat jakýmkoliv
prokazatelným způsobem, aniž by to bylo spojeno s jakýmikoliv sankcemi ze strany
poskytovatele.
4. Uživatel svým podpisem stvrzuje, že jsem vzal na vědomí, že nad rámec výše
uvedeného rozsahu a účelu zpracování osobních bude poskytovatel zpracovávat a
uchovávat jeho osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění povinností
uložených poskytovateli obecně závaznými právními předpisy nebo ke splnění
smluvních povinností.
5. Poučení o právech uživatele jako dotčené osoby: Jako dotčená osoba jsem oprávněný
na základě písemné žádosti žádat potvrzení o tom, zda mé osobní údaje byly nebo jsou
předmětem zpracování; informaci o stavu jejich zpracovaní; informace o zdroji,
ze kterého byly získány; seznam zpracovaných osobních údajů; opravu anebo výmaz
nesprávných, neúplných anebo neaktuálních osobních údajů; výmaz osobních údajů,
pokud byl splněn účel zpracování; výmaz svých osobních údajů, které jsou předmětem
zpracování, pokud došlo k porušení zákona; zablokování svých osobních údajů
z důvodu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

V Brně dne

……………………………………………….……
Za uživatele,zákonného zást., zást. Obecního úřadu
(jméno, příjmení a funkci osoby, která podepisuje)
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