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Smlouva o poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém 
zařízení lůžkové péče 

č.  
 

1. Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o.         
Zastoupena:   Ing. Andreou Abigail Novákovou, jednatelkou 
Sídlo:  Pražská 206/95,418 01 Bílina 
IČO:  61325422 
DIČ:  CZ 61325422  
Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6957 
 
 
2. Pan/Paní:  
Nar.:     
Bydliště:    
 

uzavřeli podle § 52 ve spojení s § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů,  

níže uvedeného dne, měsíce a roku 
 

Smlouvu o poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče 
 

I. 
Používané pojmy a zkratky 

 
1.1. 
HNsP, Poskytovatel:   Hornická nemocnice s poliklinikou v Bílině spol. s r.o., 
Uživatel:   pan/í        
 ........................................................................................................ 
ZSS:    zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších  
    předpisů 
Smlouva:   tato Smlouva o poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém 
    zařízení lůžkové péče 
Sociální služby:                Sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče 
Zdravotnické zařízení lůžkové péče: 
    Zdravotnické zařízení lůžkové péče HNsP, které se nachází v budově  
    206/95 Pražská ul., 418 01 Bílina 

 
II. 

Rozsah poskytovaní sociálních služeb 
 

2.1  HNsP poskytne Uživateli za podmínek sjednaných dále Sociální služby, a to: 

a) ubytování, 

b) stravování, 

c) úkony péče. 
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III. 
Místo a čas poskytování sociálních služeb  

 
3.1 Místo  
Sociální služby budou poskytovány ve Zdravotnickém zařízení lůžkové péče. 
 
3.2 Čas 
Sociální služby se poskytují v nepřetržitém provozu, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 
dnů v týdnu. 
 
3.3 V případě, že pro některý den Uživatel nepožaduje poskytnutí Služeb nebo jejich části, je Uživatel 
povinen oznámit tuto skutečnost Poskytovateli nejpozději 1 den předem.  

 
IV. 

Ubytování  
 
4.1 HNsP poskytuje Uživateli ubytování ve dvoulůžkovém /jednolůžkovém/ pokoji. Smluvní strany si 
sjednávají, že Uživatel není oprávněn si vybrat pokoj, ve kterém bude ubytován, ale tento mu je 
přidělen rozhodnutím HNsP dle kapacit a možnosti Zdravotnického zařízení lůžkové péče. 
 
4.2 V ubytování je dále zahrnuta dodávka topení, teplé a studené vody, elektrický proud, úklid, praní, 
drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení (ošacení by mělo být opatřené jmenovkou od 
uživatele) a žehlení. 
 
4.3 Uživatel je povinen užívat prostory k ubytování a k užívání řádně; v prostorách nesmí bez 
souhlasu HNsP provádět žádné změny.  
 

V. 
Stravování 

 
5.1 HNsP poskytuje Uživateli celodenní stravu v rozsahu 3 hlavních jídel odpovídajících věku 
Uživatele, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. 
 
5.2 Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle vnitřních pravidel 
HNsP. Poskytovatel je povinen zajistit v případě potřeby stravování podle individuálního dietního 
režimu Uživatele. 
 

 
VI. 

Péče   
 
6.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli, který je příjemcem příspěvku na péči, základní 
činnosti obsažené v příloze č. 1 ke Smlouvě. Uživatel je oprávněn rozsah základních činností měnit 
jednostranným úkonem, pokud změnu oznámí vždy poslední den v měsíci. Změna platí vždy od 
prvního dne měsíce následujícího po jejím oznámení. 
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6.2 Smluvní strany se dohodly, že bude-li Uživatel potřebovat zdravotnické prostředky předepisované 
na poukaz, zajistí je pro něj jeho jménem a na jeho účet Poskytovatel. Pro tento účel Uživatel 
zplnomocňuje staniční sestru oddělení sociálních lůžek HNsP: 

a) k výběru příslušné pomůcky,  
b) k podpisu objednávky příslušné pomůcky, 
c) k podpisu poukazu na příslušnou pomůcku. 

 
 

VII. 
Výše úhrady a způsob placení 

 
7.1 Výše úhrady za ubytování a stravu činí: 

a) 250 Kč denně za ubytování 
b) 205 Kč denně za celodenní stravu.                        

 
7.2 Uživatel je povinen zaplatit úhradu za ubytování a stravu ve výši rovnající se součtu částek  

za jednotlivá plnění v účtovaném měsíci. 

Poskytovatel je povinen předložit Uživateli vyúčtování úhrady podle předchozího odstavce 

za kalendářní měsíc, a to nejpozději do desátého dne následujícího měsíce. 

Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu za ubytování a stravu zpětně, a to jednou  

za kalendářní měsíc, nejpozději do patnáctého dne po dni, kdy Poskytovatel předložil Uživateli 
měsíční vyúčtování úhradu za ubytování a stravu.  

Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu bezhotovostně na základě předloženého daňového 
dokladu od Poskytovatele. Účet vedený u Unicredit Bank, a.s. 20600206/ 2700, VS: číslo faktury.  

Případné přeplatky vzniklé ze smluvního závazku (např. část příspěvku na péči) vyplatí Poskytovatel 
na základě písemné žádosti Uživatele, a to bezhotovostně na uvedený účet Uživatele. 
 
7.3 Po úhradě za ubytování a stravu musí Uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Pokud by součet 
úhrady za ubytování a stravu překročil 85% příjmu Uživatele, částky úhrady za ubytování a stravu 
placené Uživatelem se poměrně sníží tak, aby podmínka uvedená v první větě tohoto odstavce byla 
splněna. Zbývající část úhrady za ubytování a stravu do výše dle odst. 7.1 tohoto článku uhradí za 
Uživatele manžel/manželka, rodiče nebo děti, a to na základě samostatné dohody s Poskytovatelem 
uzavřené podle § 71 odst. 3 ZSS. Totéž platí v případě, že Uživatel nemá vlastní příjem. 
 
7.4 Pokud Uživatel Poskytovateli oznámí, že jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů, je 
Poskytovatel oprávněn požadovat předložení dokladů prokazujících výši příjmu uživatele a určit lhůtu 
k jejich předložení.  
 
7.5 Výše úhrady za péči se rovná přiznanému příspěvku podle ZSS. Tato úhrada je splatná do 15. 
pracovního dne v kalendářním měsíci převodem na účet Poskytovatele. Uživatel se zavazuje, že za 
účelem úhrady za péči určí nejpozději do pěti dnů od uzavření Smlouvy jako způsob výplaty příspěvku 
na péči přiznaného podle ZSS poukázání příspěvku na účet Poskytovatele vedený. 
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VIII. 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování sociálních 
služeb   

8.1 Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Domovním řádem Poskytovatele pro poskytování služeb a 
potvrzuje svým níže připojeným podpisem, že Domovní řád přečetl a že mu plně porozuměl.  
 
8.2 Uživatel se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat. 
 

IX. 
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

 
9.1 Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc. 
 
9.2 Poskytovatel může Smlouvu vypovědět, jestliže Uživatel: 

a) hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, přičemž za hrubé porušení těchto 
povinností se považuje zejména poskytnutí nepravdivých informací o příjmu včetně 
neoznámení zvýšení příjmu, pokud toto porušení povinností ovlivnilo stanovení výše 
úhrad podle Smlouvy, a prodlení s placením úhrad podle Smlouvy, 

b) i po opětovném napomenutí poruší povinnosti, které vyplývají z vnitřních pravidel 
Poskytovatele, 

c) jedná s pracovníky Poskytovatele způsobem, jehož záměr, nebo důsledek vede ke snížení 
důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo 
zneklidňujícího prostředí, 

d) odmítne-li sám, nebo osoba jemu blízká, nebo osoba, která má právo Uživatele 
zastupovat, možnost využít sociální služby zajištěné vhodnější formou uvedenou v čl. X 
odst. 10.2 Smlouvy, nebo nebude-li sociální služba vhodnější formou uvedenou v čl. X 
odst. 10.2 Smlouvy poskytnuta z důvodů na straně uživatele.  
 

Výpovědní lhůta činí třicet dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
doručení výpovědi. 
 

X. 
Doba platnosti 

 
10.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
10.2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby zajištění sociálních služeb jinou vhodnější 
formou, tedy do doby, než bude Uživateli zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou 
osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo 
pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, nejpozději však na dobu 12 měsíců. Tuto 
dobu lze výjimečně z důvodů hodných zvláštního zřetele prodloužit dodatkem ke Smlouvě. 
 

                           XI. 
Závěrečná ujednání 
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11.1 Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – úkony poskytované sociální péče. 

 
11.2 Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 
 
11.3 Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že smlouvy 
neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
11.4 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a 
bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 
 
V Bílině, dne  
 
 
          …………………………………..                                                        ..…………………………………….. 
                    Poskytovatel                                                                    Uživatel 
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Příloha č: 1 

 

Úkony poskytované sociální péče 

 
1) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

a. pomoc při úkonech osobní hygieny, 

b. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 

c. pomoc při použití WC, 
 

2) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

a. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 

b. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 

c. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 

d. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, 

e. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru, 
 

3) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

a. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, 

b. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 
aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 

4) sociálně terapeutické činnosti: 

a. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 

 

5) aktivizační činnosti: 

a. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 
 

6) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

a. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 
 


