
  
Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. 
Pražská 206/95 
418 01  Bílina 
IČO 61325422 
  

F_HNsP_163 Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí sociálních služeb ve ZZ  lůžkové péče 

 

Verze: 02; 1.5.2022 Zpracovala:  Mgr. Lucie Habovčíková 
Schválila: Ing. A. A. Nováková 

Strana 1 (celkem 2) 

 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o poskytování sociálních služeb  
ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče 

č. ……. 
 

Smluvní strany  
 

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:    
 

se dohodly takto: 
 

I. 
 

1.1 Smluvní strany shodně konstatují, že dne … mezi nimi byla uzavřena shora uvedená Smlouva o 
poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče (dále jen „Smlouva“). 
 
1.2 Smluvní strany se dohodly, že od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č.1  se Smlouva mění takto: 
 
Článek VII Výše úhrady a způsob placení, odst. 7.1 nově zní: 
 
7.1 Výše úhrady za ubytování a stravu činí: 

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

  
a) V odst. 7.2 Článku VII Výše úhrady a způsob placení se mění číslo účtu, které nově zní: 

             20600206/2700 

 

b) Článek IX. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty, odst. 9.2 písm. d) nově zní 
 

c) 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.  
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d) Článek X. Doba platnosti, odst. 10.2 nově zní: 
 
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. 
 
1.3 V dalším zůstává smlouva nedotčena. 

 
II. 
 

2.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. 
 
 
 
V Bílině dne  
 
 
 
          …………………………………..                                                        ..…………………………………….. 

     Poskytovatel                                                                                 Uživatel 
 

 


