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Domov pro seniory Kociánka                          

příspěvková organizace 

Kociánka 1/8 

612 00 Brno – Královo Pole 

  

Smlouva o poskytování odlehčovací služby  

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i         

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace,  

se sídlem Kociánka  1/8, 612 00 Brno,  

IČ: 708 87 284,   

jednající Ing. Naděždou Křemečkovou, ředitelkou  

(dále jen „poskytovatel“)  

 

a 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. ….   

trv. bytem ……….  

číslo účtu uživatele:  

(dále jen „uživatel“) 

bydliště, kde se skutečně zdržuje: …………..  

 

podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“), a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) tuto Smlouvu o poskytování odlehčovací 

služby (dále jen „smlouva“), a to na základě žádosti uživatele ze dne …………….. 

 

I.  

Doba účinnosti smlouvy 

1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou od ……..2022 do ……..2022 (doba účinnosti  smlouvy). 

2) Odlehčovací služby jsou poskytovány na přechodnou dobu uvedenou v čl. I odst. 1 této smlouvy.  

3) Veškeré služby poskytovatele uživateli končí uplynutím sjednané doby. Uživatel 

je povinen svůj pobyt po uplynutí této doby ukončit a uhradit veškeré finanční závazky. Uživatel 

bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se, že po skončení sjednané doby pobytu zařízení 

poskytovatele opustí.  

4) Stanovená doba nemůže přesáhnout dobu tří měsíců, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.  
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II.  

Rozsah poskytování odlehčovací služby 

1) Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživateli základní a fakultativní služby. Rozsah poskytování 

odlehčovací služby je vymezen s ohledem na osobní cíl uživatele, 

který byl stanoven na základě sociálního šetření, možností a schopností na straně uživatele 

a poskytovatele, je sjednán v této smlouvě v příloze č. 1: Sjednané úkony 

a jejich rozsah. Ke změně služeb a jejich rozsahu a frekvenci může dojít:  

a) na základě požadavku uživatele. 

b) na základě návrhu pracovníka poskytovatele a po dohodě s uživatelem, zejména v souvislosti 

s vyhodnocováním individuálního plánu uživatele, změnou sociální situace nebo jinou 

závažnou změnou vyžadující její úpravu. 

2) O změně služeb smluvní strany sepíší dodatek obsahující novou přílohu č. 1: Sjednané úkony a 

jejich rozsah.  

III.  

Ujednání o dodržování domácího řádu  

Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s domácím řádem zařízení, který mu byl předán v písemné 

podobě, že tento domácí řád přečetl a že mu plně porozuměl. Uživatel se zavazuje tento domácí řád 

dodržovat. 

 

IV.  

Místo, způsob a čas poskytování odlehčovací služby 

1) Služby sjednané touto smlouvou budou uživateli poskytovány v zařízení Domova pro seniory 

Kociánka, příspěvková organizace, na pracovišti Kociánka 1/8, Brno, 61200, a to počínaje prvním 

dnem doby sjednaným v čl. I odst. 1) této smlouvy, ve smluveném rozsahu, a to v nepřetržitém 

provozu. 

2) Stravování  

a) Uživateli bude poskytována celodenní strava v rozsahu snídaně, oběd, večeře.  

b) V den nástupu a v den ukončení pobytu v zařízení poskytovatele bude uživateli poskytnuta 

strava dle jeho požadavků v časech uvedených ve vnitřních pravidlech poskytovatele. 

3) Ubytování 

a) Uživateli se po dobu účinnosti smlouvy poskytuje ubytování ve dvoulůžkovém pokoji. 

b) Poskytovatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů (např. provozní havárie, narušování 

soužití) uživateli zajistit ubytování náhradním způsobem, např. uživatele přestěhovat na jiný 

pokoj či do náhradního ubytování jiného pracoviště poskytovatele nebo jiné sociální služby 

poskytované jiným poskytovatelem. Toto opatření je mimořádné a pouze z vážných důvodů. 

c) Pobyt lze krátkodobě přerušit, a to pouze z důvodu hospitalizace. Za  

tuto dobu je účtován snížený poplatek za ubytování.   

4)  Poskytovatel v době poskytování odlehčovací služby není oprávněn provádět jakékoliv 

zdravotnické úkony. Pokud uživatel potřebuje v průběhu pobytu v zařízení v omezeném rozsahu 
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zdravotní péči (např. podání léků, převaz), zajistí si od ošetřujícího lékaře na základě speciálního 

poukazu indikaci domácí zdravotní péče, která bude chodit tyto výkony do zařízení provádět. 

V.  

Výše úhrad za poskytované služby, způsob jejich placení a vyúčtování, reklamace vyúčtování 

1) Výše úhrad za poskytované služby se řídí aktuálně platným ceníkem úkonů. Ceník platný ke dni 

uzavření této smlouvy tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Uživatel prohlašuje, že s ním byl seznámen 

před podpisem této smlouvy.  

2) Stravování 

Uživatel je povinen uhradit částku za stravování zpětně, bezhotovostní platbou dle pokynů 

uvedených ve vnitřních pravidlech. 

a) Přihlašování a odhlašování stravy a vrácení případného přeplatku za stravu se řídí vnitřními 

pravidly poskytovatele. 

b) Podkladem pro vyúčtování stravování je evidence odebrané stravy. 

3) Úhrady za poskytované služby 

a) Za kalendářní den pobytu v zařízení se považuje den, kdy je uživateli poskytnuto ubytování.  

b) V případě pobytu uživatele mimo zařízení poskytovatele z důvodu hospitalizace, je uživateli 

za každý i započatý kalendářní den vždy účtována částka uvedená v platném ceníku. Za 

kalendářní den pobytu mimo zařízení se považuje den, kdy uživateli není poskytnuto 

ubytování 

c) Úhrady za ostatní služby uvedené v příloze č. 1 se účtují za skutečně spotřebovaný čas, který 

byl nezbytný k provedení úkonu.  

d) Podkladem pro vyúčtování služeb ubytování a ostatních úkonů uvedených v příloze č. 1 této 

smlouvy je měsíční výkaz úkonů poskytovaných v rámci pobytových odlehčovacích služeb, 

jehož správnost stvrzuje uživatel svým podpisem. 

e) Poskytovatel je povinen předložit klientovi vyúčtování za uplynulý měsíc, 

a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.  

f) Předložené vyúčtování je uživatel povinen uhradit do 10 dnů od obdržení vyúčtování. 

g) Uživatel se zavazuje uhradit částku převodním příkazem na účet poskytovatele, číslo účtu:  

43-9265630287/0100, variabilní symbol je rodné číslo uživatele.  

4) Reklamaci vyúčtování je možné uplatnit do 5 pracovních dní od obdržení vyúčtování, a to u 

příslušné sociální pracovnice poskytovatele. Sociální pracovnice je povinna do 8 pracovních dnů 

reklamaci vyřídit. 

5) Poskytovatel zašle případný přeplatek za poskytnuté služby převodem na účet uvedený v záhlaví 

této smlouvy, neurčí-li uživatel jiné číslo účtu. 
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VI.  

Změna výše úhrady za poskytnuté služby 

1) Poskytovatel je oprávněn navýšit úhrady, a to pouze do maximální výše stanovené vyhláškou 

č.  505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů.  

2) Poskytovatel je v případě změny ceníku povinen seznámit uživatele s touto změnou, 

a to do konce kalendářního měsíce předcházejícímu kalendářnímu měsíci,  

od kterého dochází ke změně ceníku.  

3) Při změně úhrady bude sepsán dodatek k této smlouvě. V případě, že uživatel odmítne uzavřít 

dodatek k této smlouvě, je poskytovatel oprávněn smlouvu vypovědět v 30 denní výpovědní lhůtě, 

která počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi. 

 

VII.  

Ochrana osobních a citlivých údajů 

1) Uživatel souhlasí, že jeho osobní a citlivé údaje jsou součástí dokumentace (sociální 

a osobní ošetřovatelská dokumentace uživatele).  

2) Sociální dokumentace uživatele je uložena v kanceláři sociální pracovnice.  

3) Osobní ošetřovatelská dokumentace uživatele je uložena v pracovně personálu pobytové 

odlehčovací služby.  

4) Dokumentace je zajištěna tak, aby do ní nemohl nahlížet nikdo nepovolaný.  

5) Do sociální dokumentace mají právo nahlížet a provádět písemné záznamy: vedoucí zařízení (příp. 

jeho zástupce), sociální pracovnice, uživatel nebo jím pověřená osoba.  

6) Do osobní ošetřovatelské dokumentace mají právo nahlížet a provádět písemné záznamy: vedoucí 

zařízení (příp. jeho zástupce), sociální pracovnice a pracovníci odlehčovacích služeb (pracovníci 

v sociálních službách).  

7) Uživatel (popř. jeho zmocněnec, opatrovník, zákonný zástupce, podpůrce, zástupce z řad členů 

domácnosti) má právo nahlížet do sociální a osobní dokumentace, pořizovat si výpisy a kopie. 

8) Osoby blízké, rodinní příslušníci a jiné osoby mohou do sociální a osobní dokumentace nahlížet, 

pořizovat si výpisy a kopie pouze se souhlasem uživatele nebo za jeho přítomnosti. 

9) O nahlédnutí do dokumentace ve smyslu odst. 7 a 8 tohoto článku bude proveden písemný záznam.  

10) Pracovníci poskytovatele jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých údajích týkajících se 

uživatele. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení pracovního poměru. Výjimky 

z povinnosti zachovávat mlčenlivost stanoví zvláštní právní předpisy.  

11) Uživatel souhlasí s uvedením svého jména a příjmení u pokoje, ve kterém bude ubytován.  

12) Uživateli je umožněno využívat pro přivolání pomoci signalizační zařízení a za tímto účelem se 

mu přenechává do výpůjčky tísňové tlačítko na náramku/šňůrce. 

Při úmyslném poškození či ztrátě tlačítka je uživatel povinen nahradit poskytovateli škodu, a to ve 

výši ceny obvyklé (tj. ceny, za kterou lze pořídit shodnou či obdobnou věc). 
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13) Uživatel prohlašuje, že poskytovatel jako správce vůči němu jako vůči subjektu údajů splnil 

infomační povinnost ve smyslu čl. 12 a 13 Nařízení (GDPR). Bližší informace 

ke zpracování osobních údajů najdete na našich internetových stránkách: 

https://www.koc.brnods.cz/. 

VIII. 

Výpovědní důvody a výpovědní doby 

1) Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba pro výpověď uživatelem 

činí 3 kalendářní dny a počíná běžet následujícím dnem po předání výpovědi.  

2) Poskytovatel může vypovědět smlouvu pokud:  

a) Došlo ke změně poměrů uživatele, zejména zdravotního stavu a poskytovatel 

již není oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny uživatel potřebuje 

a požaduje. 

b) Uživatel opakovaně poruší ustanovení této smlouvy, domácího řádu nebo vnitřních předpisů a 

poskytovatel vyčerpá všechny způsoby nápravy zejména domluvu a písemné napomenutí 

včetně poučení o možnosti ukončení smluvního vztahu výpovědí ze strany poskytovatele. 

c) Uživatel zvlášť hrubým způsobem narušil chod zařízení zejména fyzickým napadením jiného 

uživatele nebo zaměstnance poskytovatele, krádeží v zařízení poskytovatele, verbální či 

sexuální agresivitou, vyhrožováním fyzickým napadením, úmyslným poškozováním zařízení 

poskytovatele nebo vytvářením nepřátelského prostředí v zařízení.  

d) Uživatel zatajil důležité informace o svém zdravotním stavu, které by měly 

za následek odmítnutí uzavření smlouvy ze strany poskytovatele z důvodu nesplnění 

podmínek stanovených pro cílovou skupinu poskytovatele. 

e) Uživatel nezaplatí úhradu za poskytnuté úkony ani po písemném upomenutí. 

3) Výpovědní doba pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) až e) 

činí 3 kalendářní dny a počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi uživateli.  

4) Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, a to pouze 

v případě, kdy je zřejmé vzhledem ke všem okolnostem, že uživatel nebude nebo nemůže již dále 

využívat poskytovaných služeb a zároveň smlouvu nelze ukončit jinak. 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

1) Smluvní vztah založený touto smlouvu může zaniknout písemnou dohodou obou smluvních stran, 

písemnou výpovědí uživatele nebo poskytovatele, úmrtím uživatele, zánikem poskytovatele, 

zrušením registrace poskytovateli nebo uplynutím doby uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy. 

2) Smlouva může být vypovězena pouze písemně. 

3) Uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit na jiného s výjimkou vymáhání pohledávek.  

4) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech (pro uživatele, poskytovatele), každý s platností 

originálu.  

5) Změny ve smlouvě a jejich jednotlivých ustanoveních lze provádět pouze číslovanými písemnými 

dodatky, se kterými souhlasí obě smluvní strany.  

https://www.koc.brnods.cz/
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6) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a shodně prohlašují, že 

s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, a že smlouva nebyla sepsána pod nátlakem ani za 

nápadně nevýhodných podmínek a vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými 

podpisy. 

 

V Brně dne ……………… 

  

 

 

……………………………………                                     ……………………………… 

       (podpis uživatele)                                                                 za poskytovatele 

           Ing. Naděžda Křemečková  

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 Sjednané úkony a jejich rozsah 

Příloha č. 2 Ceník úkonů odlehčovací služby 

 


