
Smlouva o poskytování sociální služby 
uzavřená dle ust. § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 

mezi smluvními stranami 

 

Clementas Mlékovice, s.r.o. 

IČ: 253 21 307 
sídlo: Mlékovice 66, 281 44 Toušice 
zastoupená:  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 258766 
č. účtu: 2113292010/2700 
dále jako „poskytovatel“ 
 
a  
 

pan/í 

 
narozen/a: 
rodné číslo:  
bytem:  
zastoupen/a:  
bytem: Česká republika 
dále jako „klient nebo uživatel služby“ 
 
 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách (dále jen zákon), v platném znění, zejm. v souladu s ust. § 44 zákona tuto 
smlouvu: 
 

I. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je poskytování sociální služby, péče a podpory a dalších činností a 
doplňkových činností a služeb, jejichž cílem je zvýšit kvalitu života uživatele služby, zajišťovat jeho 
sociální začlenění a předcházet sociálnímu vyloučení. Služby jsou poskytovány v souladu s 
platnými právními předpisy a v rozsahu stanoveném touto smlouvou a individuálním plánem 
uživatele služby. 
 

II. 
Druh sociální služby 

Podle této smlouvy je poskytována sociální služba odlehčovací služba.   
Při poskytování sociální služby v odlehčovací službě jsou poskytovány tyto základní činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) poskytnutí ubytování, 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
f) sociálně terapeutické činnosti, 



g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
uživatele, 
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 
 

III. 
Rozsah poskytování sociální služby 

Poskytovatel sociální služby se zavazuje poskytnout uživateli všechny základní činnosti, o které 
uživatel požádá. Pokud uživatel nebo jeho zástupce podrobněji nedefinuje své požadavky, má se 
za to, že požádal o poskytování všech základních činností služby. Konkrétní činnosti a aktivity v 
rámci základních činností jsou s uživatelem nebo jeho zástupcem či opatrovníkem dohodnuty v 
individuálním plánu. 
 

IV. 
Místo a čas poskytování sociální služby 

1. Služba odlehčovací služba je poskytována v prostorách domova Clementas Mlékovice, a to na 
adrese Mlékovice 66, 281 44 Toušice. 

2. Služba je poskytována nepřetržitě.   

  

V. 
Ubytování a vlastní vybavení uživatele 

1. Klientovi je poskytnuto ubytování v pokoji, který je zařízen standardním vybavením, polohovací 
postelí, nočním stolkem, šatní skříní apod. Po písemné dohodě s poskytovatelem si může klient 
pokoj vybavit vlastními doplňky a nábytkem, a to podle možností daného pokoje a po konzultaci 
se sociálním pracovníkem a s ostatními spolubydlícími. 
 
2. Mimo pokoj může klient užívat obvyklým způsobem společně s ostatními klienty i jídelnu, 
místnosti pro aktivizaci a společné prostory Domova a zahradu. 
 
3. Cena ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, odběr elektrického proudu dle 
standardního vybavení pokoje, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a žehlení. 
 
4. Poskytovatel je povinen udržovat prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné 
užívání a ubytování a zajistit nerušený výkon práv klienta spojených s užíváním těchto prostor. 
 
5. Klient má povinnost užívat řádně prostory vyhrazené mu k ubytování a zdržet se chování, které 
by omezovalo nerušený výkon práv jiných uživatelů služby. 
 
6. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech a po předchozím projednání 
s uživatelem služby přestěhovat klienta služby na jiný pokoj v rámci zařízení. Poskytovatel je dále 
oprávněn klienta na nezbytně nutnou dobu přestěhovat v tísni, např. při provozní havárii, po jejímž 
odstranění se klient vrátí na svůj pokoj. 
 
7. Klient má právo požádat o přestěhování na jiný pokoj dle provozních podmínek Domova, avšak 
nárok na přestěhování mu nevzniká. 
 



8. Pokud klient poškodí majetek poskytovatele služby tak, že poškození přesahuje běžné 
opotřebení, je poskytovatel oprávněn vyžadovat po klientovi úhradu nákladů na opravy svého 
poškozeného majetku, a klient je povinen tyto opravy poskytovateli uhradit. 
 
9. V případě, že si klient/uživatel služby vybaví pokoj vlastním elektrospotřebičem podléhajícím 
pravidelné revizi, je klient povinen zajistit si na své náklady revizního technika, a předložit 
poskytovateli potvrzení o provedení revize. Uživatel také musí mít řádně uhrazeny 
koncesionářské poplatky za vlastní rozhlasový a televizní přijímač. 
 
10. Uživatel má právo přinést si k pobytu vlastní drobné vybavení podle předchozí dohody s 
poskytovatelem a podle jeho provozních možností. Jedná se o věci jako noční stolek, notebook, 
křeslo apod. Za toto vybavení, jeho ztrátu nebo poškození, nese uživatel služby zodpovědnost 
sám. 

  

VI. 

Výše úhrady za poskytování sociální služby a způsob jejího placení 
 
1. Za poskytnutí sociální služby a další činnosti poskytnuté uživateli na základě této smlouvy a v 
rozsahu stanoveném touto smlouvou a individuálním plánem, popř. za další dohodnuté služby, je 
uživatel povinen hradit poskytovateli úhradu. 

2. Úhrada se skládá ze tří položek, a to za ubytování, stravu a poskytování sociální služby (denní 
sazba za ubytování + cena stravy x počet dní) + úhrada za sjednaný potřebný objem péče (denní 
sazba za variantu x počet dní). 
Výše úhrady za ubytování (lůžko/den) činí: 280 Kč 
Výše úhrady za sociální službu se odvíjí od varianty sjednané na základě zdravotního stavu, 
individuálních potřeb klienta a výsledku sociálního šetření, a to takto: 
Varianta A: 230  Kč 
Varianta B: 295 Kč 
Varianta C: 525 Kč 
Varianta D: 690 Kč 
Výše úhrady se může lišit dle množství poskytovaných úkonů při ceně 95 Kč/hodinu. 
Výše úhrady za stravu činí 235 Kč s tím, že je poskytována strava v objemu 5 jídel denně, a to 
snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře. 
To znamená, že celková denní částka za pobyt, stravu a poskytované sociální služby na den může 
dosáhnout: 
Při variantě A: 745 Kč 
Při variantě B: 810 Kč 
Při variantě C: 1040 Kč 
Při variantě D: 1 205 Kč 
 
3. Klient se zavazuje platit úhrady za ubytování, stravu a poskytování sociální služby předem, 
vždy do 15. kalendářního dne předcházejícího měsíce, a to bezhotovostně na účet poskytovatele 
číslo 2113292010/2700 pod variabilním symbolem xxx, nebo v hotovosti v pokladně Domova. 
 
4.  Úhrada za ubytování se při nepřítomnosti klienta v Domově nevrací. Pokud si Klient odhlásí 
stravu při nepřítomnosti nejpozději 24h předem, bude provedeno vyúčtování, přičemž se klientovi 
při nepřítomnosti vrací úhrada za stravu ve výši 85,- Kč za den, což jsou náklady za 
nespotřebované suroviny. Poskytovatel předloží klientovi na jeho písemnou žádost vyúčtování 



klientem uhrazených částek vůči skutečně odebrané stravě nejpozději do 15 pracovních dnů ode 
dne doručení žádosti o předložení vyúčtování. Poskytovatel je povinen klientovi uvolnit případný 
přeplatek na úhradách, a to převodem na osobní účet klienta u poskytovatele. 
 
  

VII. 
Dodržování Domácího řádu a dalších vnitřních pravidel poskytovatele 

1. Smluvní strany se zavazují dodržovat práva a povinnosti, vyplývající pro ně z právních předpisů, 
a také z dokumentů, upravujících poskytování sjednané sociální služby, zejména z Domácího 
řádu. Tyto dokumenty, zejména Domácí řád, byly uživateli při uzavření smlouvy předloženy, 
srozumitelně vysvětleny, a uživatel jim porozuměl a zavazuje se je dodržovat. 

2. V případě, že uživatel poškodí vnitřní vybavení poskytovatele, je poskytovatel oprávněn 
požadovat v plné výši po uživateli nebo jeho zástupci náhradu škody poškozeného vybavení.   

  

VIII. 
Ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu je možné ukončit výpovědí ze strany uživatele, a to i bez udání důvodu. Smlouvu 
je možné ukončit také uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. Smlouva končí také úmrtím 
uživatele služby. 

2. Poskytovatel služby je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, pokud: 
a) uživatel hrubě porušil povinnosti, vyplývající z této smlouvy, 
b) uživatel, jeho zástupce, opatrovník nebo rodina zamlčí poskytovateli podstatné údaje o 
uživateli, které by bránily nebo měly podstatný vliv na poskytování služby. Jedná se zejména o 
údaje o zdravotním stavu, o výši příspěvku na péči a příjmů apod., 
c) nezaplacení úhrady za poskytnuté služby, 
d) porušování Domácího řádu uživatelem služby. 
 
 

IX. 
Doba platnosti smlouvy 

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od ……….. do .................... Uživatel není 
oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu. 
 
 

X. 
Osobní údaje uživatele služby 

1. Uživatel tímto dává podpisem této smlouvy poskytovateli souhlas se shromažďováním a 
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nezbytně nutném pro řádné poskytování sociální 
služby. 

2. Uživatel dává podpisem této smlouvy poskytovateli také souhlas se zveřejňováním svých 
fotografií a obrazových a zvukových záznamů pro propagační účely poskytovatele, a to na jeho 
webových stránkách nebo Facebooku a jiných sociálních sítích a elektronických médiích 
poskytovatele. 



3. Poskytovatel je oprávněn poskytnout paní/u Švarcová informace o veškerých okolnostech 
pobytu uživatele v odlehčovací pobytové službě, zejména o těch, které jsou nezbytné k jeho 
setrvání nebo opuštění odlehčovací pobytové služby, o změnách zdravotního stavu uživatele 
služby, změnách jeho chování, náladě, případném porušování Domácího řádu apod. 
 

XI. 
Závěrečná ustanovením 

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž obě mají platnost originálu, a každá 
smluvní strana obdrží po jednom. 

2. Smlouva může být měněna pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními 
stranami. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jejímu 
obsahu a na důkaz svého souhlasu k ní připojují své podpisy. 

V Mlékovicích dne  
 
 
 …..……………………………. …..……………………………. 

Poskytovatel             Kllient 
  
 


