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V Jablonci nad Nisou dne …………………… 

 

 

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče 

v Domově pro osoby se zdravotním postižením 
 

Výše uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: 

 

1/ Poskytovatel služby:  Domov a Centrum denních služeb Jablonec n. N. 

příspěvková organizace Libereckého kraje,  

       Sídlo:    466 01 Jablonec nad Nisou, U Balvanu 4117/2  

      Zastoupený:   PhDr. Lenkou Kadlecovou, ředitelkou organizace  

      IČO:    750 707 58 

       Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 

       Číslo účtu:   000027-0631860277/0100 

 

v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“, 

 

a 

 

2/ Uživatel:   …………………………………………………..   

Narozen/a:   ………………………………………………….. 

           Adresa bydliště:  …………………………………………………..  

Osobní identifikátor:  …………………………………………………. 

 

v textu této smlouvy dále jen „Uživatel“, 

 

Zastoupený zástupcem (opatrovníkem): ………………………………….. 

     Jméno zástupce:  ………………………………………………….. 

Adresa bydliště:  ………………………………………………….. 

Č. j. rozhodnutí:  ………………………………………………….. 

Jiná forma zastoupení než opatrovnictví:  ………..……………………….... 
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I. 

Druh, čas a forma sociální služby 

 

1/ Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli pobytovou službu 24 hodin denně. 

2/ Poskytovatel se zavazuje zajistit Uživateli dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „Zákon“) tuto  

formu služby: pobytová, 

druh služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením dle §48 Zákona. 

 

II. 

Rozsah poskytování sociální služby 

 

1/ Poskytovatel se zavazuje ode dne ……………., který je dohodnutým dnem nástupu 

Uživatele do Domova, Uživateli poskytovat: 

a) ubytování, 

b) stravování, 

c) další úkony péče dle § 48 odst. 2 písm. c) až h) Zákona, 

d) úkony péče v závislosti na přiznaném příspěvku na péči, 

e) základní sociální poradenství, tj. poskytovat uživateli potřebné informace 

přispívající k řešení jeho nepříznivé sociální situaci, např. o možnostech výběru 

druhu sociálních služeb podle individuálních potřeb osob a o jiných formách 

pomoci (např. nabídka jiných zařízení), dále o základních právech a 

povinnostech a o možnostech využívání běžných zdrojů (vzdělávání, dostupnost 

lékařských služeb, kulturní vyžití, trh práce atd.). 

        (dále také jako „sociální služba“) 

2/ Uživateli mohou být poskytovány také služby fakultativní, nenárokové, nad rámec 

základních činností, vymezených čl. VII. této smlouvy. 

3/ Uživatel bere na vědomí, že zařízení Poskytovatele není zařízením pro osoby se 

sníženou soběstačností z důvodu duševního onemocnění nebo z důvodu závislosti na 

návykových látkách a dalších, tak jak je definováno v zákoně č. 167/1998 Sb., o 

návykových látkách a změně některých dalších zákonů, v platném znění a prohlašuje, 

že Poskytovateli nezatajil údaje o své závislosti na návykových látkách, či dlouhodobém 

léčení pro závažné psychické poruchy. Porušení tohoto ujednání lze brát za hrubé 

porušení povinností plynoucích z této smlouvy. 
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III. 

Ubytování 

 

1/ Poskytovatel se zavazuje ubytovat Uživatele v Domově pro osoby se zdravotním 

postižením ve společné domácnosti sdílené více obyvateli. Uživatel bude ubytován v: 

a) jednolůžkovém nebo;   

b)  dvoulůžkovém nebo;  

c) třílůžkovém, s možností změny na vícelůžkový.  

 

2/ Poskytovatel si vyhrazuje právo po předchozím projednání s Uživatelem přestěhovat 

Uživatele na jiný pokoj v rámci zařízení, a to pouze z těchto důvodů: 

a) zdravotní stav Uživatele se trvale zhoršil natolik, že mu nelze poskytovat 

ošetřovatelskou péči v takové míře a rozsahu, jakou Uživatel potřebuje, 

b) zdravotní stav Uživatele se trvale zlepšil nebo jeho poměry se změnily 

natolik, že péče, kterou potřebuje, neodpovídá charakteru příslušného 

oddělení, 

c) z organizačních důvodů a z důvodů provedení provozních technických 

prací, 

d) z důvodů bezpečnostních, 

e) nebo když si Uživatel neplní své finanční závazky. 

3/ Uživatel má právo v odůvodněných případech písemně požádat o přestěhování na jiný 

pokoj dle provozních možnosti poskytovatele. Poskytovatel takovou žádost posoudí. V 

případě, že se Poskytovatel rozhodne žádosti vyhovět, náklady spojené s přestěhováním 

na jiný pokoj Uživatel uhradí do pokladny Poskytovatele z vlastních prostředků. Žádost 

Uživatele o přestěhování na jiný pokoj nezakládá povinnost Poskytovatele takové 

žádosti vyhovět. 

4/ V případě přestěhování Uživatele podle bodu (2) a (3) tohoto článku jsou Poskytovatel 

a Uživatel k datu přestěhování povinni uzavřít dodatek k této Smlouvě. 

5/ Uživatel se zavazuje Poskytovateli po celou dobu poskytnutí ubytování: 

a) platit úhradu za ubytování, včetně jeho reservace pro nepřítomnost 

Uživatele v Domově pro osoby se zdravotním postižením; 

b) užívat prostory a vybavení Domova pro osoby se zdravotním postižením 

obvyklým způsobem, v souladu s Domácím řádem, a neprovádět v nich 

žádné změny bez souhlasu Poskytovatele;  

c) respektovat soukromí a uživatelská práva ostatních obyvatel Domova pro 

osoby se zdravotním postižením a podporu zaměstnanců Poskytovatele. 

 



 
 

 

 
 
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 
 
U Balvanu 4117/2 | 466 01 Jablonec nad Nisou 

483 320 735 | 483 300 520 | 725 490 470 | kadlecova@dcjbc.cz 

IČ 750 70 758 | KB a.s. 000027-0631860277/0100 
www.dcjbc.cz 

6/ Obvyklým vybavením pokoje je toto zařízení: 

- lůžko; 

  - šatní skříň; 

  - světlo stropní a zásuvky bytové elektroinstalace;  

- sedací nábytek a stůl nebo stolek, nechce-li Uživatel předměty vlastní;  

- lůžkoviny a bytový textil (závěsy), nechce-li Uživatel vlastní. 

S písemným souhlasem Poskytovatele si může Uživatel vybavit pokoj a sdílenou 

domácnost také vlastním nábytkem a věcmi, které jsou bezpečné a neomezují ostatní 

obyvatele v Domova pro osoby se zdravotním postižením nebo výkon péče.    

7/ Mimo pokoj Uživatel může obvyklým způsobem užívat společně s ostatními uživateli 

v Domově pro osoby se zdravotním postižením i společné prostory a vybavení, zejména: 

  a)  - hygienická zařízení (WC, koupelnu);  

   - společenskou místnost s funkcí kuchyňky a jídelny, včetně televizoru;  

   - chodby a schodiště v budově; 

   - zahradu a zahradní nábytek; 

b) v Centru denních služeb v sídle Poskytovatele: 

   - hygienická zařízení (WC, sprchu);  

   - společenskou a aktivizační místnost, včetně jejich vybavení; 

   - chodby a schodiště v budově; 

   - zahradní terasu; 

c) tepelné elektrospotřebiče a pojízdnou schodišťovou plošinu nesmí 

Uživatel používat bez asistence zaměstnance Poskytovatele. 

8/ Ubytování zahrnuje také topení, odběr teplé a studené vody, elektřiny (včetně úhrady 

paušálního poplatku za spotřebovanou elektrickou energii odebranou vlastními 

elektrospotřebiči), úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla a 

ošacení. Každý Uživatel je povinen si před nástupem do DS označit své osobní prádlo.  

9/ Poskytovatel je povinen udržovat prostory Domova pro osoby se zdravotním postižením 

ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit Uživateli nerušený výkon jeho 

uživatelských práv. 

10/ Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání řádně, tj. v 

souladu s vnitřními pravidly Poskytovatele, a to zejména tak, aby nerušil jiné ubytované 

osoby v užívání těchto prostor. Uživatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu 

Poskytovatele provádět žádné změny prostor (včetně ubytovacího pokoje) nebo jejich 

vybavení. 
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V. 

Stravování 

 

1/ Uživateli bude poskytována celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální 

výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu tří hlavních jídel (snídaně, 

oběd, večeře). 

2/ Stravování probíhá podle vnitřních pravidel poskytovatele a na základě předem 

zveřejněného jídelního lístku (obvykle zveřejněn týden předem). V pracovních dnech 

bude Uživateli umožněn výběr oběda z více jídel podle nabídky dodavatele.  

3/ Uživatel má právo nevyužívat stravovacích služeb, které Poskytovatel nabízí.  

4/ Uživatel má možnost ohřevu stravy a nápojů ve společenské místnosti, a to za 

přítomnosti asistence zaměstnance Poskytovatele. 

5/ Pitná voda je Uživateli volně dostupná po celou dobu jeho přítomnosti. 

 

VI. 

Poskytovaná péče 

 

1/ Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli 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) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

e) sociálně terapeutické činnosti, 

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí, 

případně jakékoli jiné činnosti, které se v budoucnu stanou obsahem pobytové služby 

ve smyslu ust. § 49 odst. 1, 2 Zákona. 

2/ Činnosti a úkony péče dle odst. 1) tohoto článku budou Uživateli poskytovány podle 

jeho potřeb, schopností a zdravotního stavu. Bližší vymezení poskytovaných činností 

bude stanoveno v individuálním plánu služby s Uživatelem, který bude zpracován s 

přihlédnutím k posouzení stupně závislosti uživatele ve smyslu příslušných ustanovení 

Zákona, ve lhůtě 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. Poskytovatel není povinen 

poskytovat Uživateli úkony péče, které zvládá uživatel samostatně. Poskytovaná péče 

sleduje za cíl snižování závislosti Uživatele na poskytované péči. 
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3/ Uživatel má vedle činností péče uvedených v odst. 1 tohoto článku nárok na bezplatné 

poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální 

situace nebo jejího předcházení ve smyslu ust. § 37 odst. 2 Zákona. 

 

VII. 

Fakultativní služby 

 

1/ Poskytovatel může Uživateli nabídnout, poskytnout nebo zprostředkovat i další 

(nenárokové) služby mimo sociální službu uvedenou v čl. I. odst. 1) této Smlouvy (dále 

jen „fakultativní služby“), a to na požádání Uživatele. Jedná se např. o zájezdy, 

rekreační pobyty, kulturní a sportovní akce nebo aktivity, podle výběru uživatele z 

nabídky Poskytovatele. 

2/ Fakultativní služby, jichž bude Uživatel dobrovolně účasten, hradí Uživatel 

poskytovateli v plné výši (např. vstupné, jízdné, účastnické poplatky). 

 

VIII. 

Místo a čas poskytování sociální služby 

 

1/ Poskytovatel se zavazuje poskytnout Uživateli služby podle čl. III. odst. 1) této Smlouvy 

po dobu její platnosti celoročně a každodenně, dle časového harmonogramu 

Poskytovatele a individuálního plánu Uživatele, v těchto místech:  

a/  ubytování v prostorách Domova pro osoby se zdravotním postižení s 

adresou:  

Erbenova 11/21, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou 2, 

nebo 

Lesní 3076/27 a, Jablonec nad Nisou, 466 01 Jablonec nad Nisou 1, 

podle aktuální dispozice Poskytovatele, v dohodě s Uživatelem, nyní zde 

zaškrtnuté, 

b/ stravování bude poskytováno ve společné domácnosti v souladu 

vnitřními pravidly a podle dohody uživatelů společné domácnosti v místě 

ubytování. Pokud Uživatel dochází v pracovních dnech do aktivizačního 

Centra denních služeb v sídle Poskytovatele, bude mu oběd poskytnut 

zde v době stanovené, 
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c/ péče bude poskytována celodenně (24 hodin), v místě a době přítomnosti 

Uživatele v zařízeních Poskytovatele nebo při činnostech souvisejících s 

poskytováním služby. Na základě dobrovolnosti Uživatele lze potřebnou 

péči poskytovat a čerpat v aktivizačním Centru denních služeb v sídle 

Poskytovatele, a to v pracovních dnech v otevírací době Centra denních 

služeb.  Sociální služba bude případně poskytována i na jiných místech, 

pokud to sociální služba vyžaduje. 

 

IX. 

Výše úhrady a způsob jejího placení 

 

1/ Uživatel je povinen zaplatit Poskytovateli úhrady za stravování a za ubytování v cenách 

aktuálně platných v účtovaném období, Poskytovatelem písemně stanovených podle 

aktuálního ceníku služeb.  

Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit výši úhrad i bez souhlasu Uživatele 

v souladu s platnými právními předpisy. 

2/ Úhrada za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku se platí podle počtu 

kalendářních dnů v kalendářním měsíci, za který má být zaplacena.  

3/ Pokud by Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc 

nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, částka úhrady za 

ubytování bude snížena k tomuto zákonnému limitu zůstatku příjmů. 

Pokud by v některém kalendářním měsíci Uživatel neměl žádný příjem, úhradu za 

ubytování a stravu za tento měsíc neplatí. 

4/ Za předem včas odhlášenou stravu, kterou si Uživatel sjednal dle čl. V této Smlouvy, 

Uživatel úhradu za stravu neplatí. Poskytovatel vrátí příslušnou částku ze zálohově 

zaplacené úhrady při měsíčním vyúčtování, případně z potravin již zakoupených 

Uživateli předá předměty jím upotřebitelné v odpovídající hodnotě.   

5/ Uživatel si přeje a souhlasí, aby Poskytovatel jemu jinak náležející vratku ze zálohových 

úhrad stravy proplácel tomu, kdo mu poskytne stravu při pobytu mimo v Domov pro 

osoby se zdravotním postižením, v částce snížené o poplatky za peněžní služby, 

nedohodne-li se jinak. Poskytovatel se zavazuje postupovat podle tohoto požadavku 

Uživatele jen pokud v době, za kterou je prováděno vyúčtování přeplatku úhrad: 

a/ Uživatel má dostatečný zůstatek svých peněz deponovaných u 

Poskytovatele nebo opatrovníka na nákup jeho osobních potřeb 

b/ a celkový součet kalendářních dnů pobytu Uživatele mimo v Domov pro 

osoby se zdravotním postižením nepřesáhl 180 dnů od počátku 

příslušného roku. 
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6/ Úhradu za ubytování uhradí Uživatel Poskytovateli za celý kalendářní měsíc. 

7/ Za poskytování péče je Uživatel povinen Poskytovateli hradit částku ve výši celého 

přiznaného příspěvku na péči. V případě, že bude Uživateli přiznán příspěvek na péči 

až v průběhu pobytu v zařízení, tento příspěvek na péči náleží v celé výši Poskytovateli, 

a to ode dne přiznání tohoto příspěvku nejdéle však od účinnosti smlouvy. 

8/ Uživatel a Poskytovatel zde sjednávají, že úhrada za péči není zálohová a nebude 

předmětem zúčtování podle počtu kalendářních dnů nebo dnů pobytu Uživatele mimo 

Domov pro osoby se zdravotním postižením v příslušném měsíci. Výjimkou z tohoto 

ujednání bude situace, kdy Uživatel z vážných zdravotních důvodů bude na přechodnou 

dobu potřebovat speciální poskytování péče mimo Domov pro osoby se zdravotním 

postižením nebo zdravotnické zařízení, a Poskytovatel mu takovou péči nebude schopen 

uspokojivě zajistit. V tomto případě Poskytovatel vrátí Uživateli alikvotní část ze 

zaplacené úhrady péče v částce 1/30,5 za každý celý den náhradního poskytnutí péče.  

9/ Pokud Uživatel čerpající péči není v účtovaném kalendářním měsíci příjemcem 

příspěvku na péči, z důvodu zastavení jeho výplaty pro hospitalizaci ve zdravotnickém 

zařízení, úhradu péče za tento měsíc Poskytovateli neplatí. 

10/ Činnosti sjednané podle článku VII. jako fakultativní se poskytují za úhradu 

vynaložených věcných nákladů. 

11/ Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhrady podle této Smlouvy Poskytovateli 

 na depozitní bankovní účet č. 000027-0631850247/0100, vedený u Komerční banky, 

a.s. Úhrada musí být připsána na účet Poskytovatele do konce kalendářního měsíce, za 

který je placena. Uživatel souhlasí s tím, aby přiznaný příspěvek na péči byl v plné výši 

měsíčně převáděn z příslušné pobočky Úřadu práce České republiky na výše uvedený 

účet Poskytovatele. 

12/ Uživatel může s Poskytovatelem sjednat smlouvu o hospodaření s jeho finančními 

prostředky po dobu jeho pobytu v Domově pro osoby se zdravotním postižením. 

Sjednáním takové smlouvy se Uživatel zavazuje převádět svůj důchod na zde uvedený 

depozitní účet Poskytovatele, který z tohoto účtu za Uživatele provede všechny výše 

uvedené úhradové platby a zůstatek důchodu převede na depozitní pokladnu s osobním 

účtem Uživatele. 

13/ Uživatel je povinen doložit Poskytovateli výši přiznaného příspěvku na péči a pro 

umožnění slevy z úhrady ubytování podle odstavce 3) tohoto článku také výši svých 

pravidelných příjmů, včetně jejich změn, do konce kalendářního měsíce, v němž změna 

nastala. 

14/  Zamlčel-li Uživatel skutečnou výši svého příjmu a příspěvku na péči při jeho doložení 

podle odstavce 13) tohoto článku, je povinen doplatit rozdíl úhrad do částky stanovené 

podle skutečné výše jeho příjmu a přiznaného příspěvku na péči. 
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15/ Způsob vyúčtování úhrad: 

a) Poskytovatel vyhotoví do 15. dne příslušného kalendářního měsíce 

souhrnný písemný předpis úhrad s jmenovitým rozpisem jejich skladby 

a částek pro každého uživatele. V následujícím měsíci, do 15. dne, 

vyhotoví Poskytovatel písemný souhrnný a jmenovitý předpis vratek ze 

zálohových úhrad za stravu. Tyto předpisy úhrad a vratek ze zálohových 

úhrad budou Uživateli dostupné v sídle Poskytovatele, u sociálního 

pracovníka, který na požádání Uživatele z nich provede jeho osobní 

výpis. Dostupnost těchto dokladů bude také v účtárně Poskytovatele. 

b) Přeplatky a nedoplatky úhrad za poskytované služby je Poskytovatel 

povinen Uživateli vyúčtovat nejpozději do konce kalendářního měsíce, 

následujícího po jejich vzniku nebo zjištění.  

c) Poskytovatel je povinen přeplatek vrátit Uživateli ve lhůtě shodné pro 

jeho vyúčtování podle předchozího odstavce 15 b). Není-li v této 

Smlouvě uvedeno jinak, vyplatí Poskytovatel přeplatek na pokladní 

depozitum Uživatele, podle smlouvy o hospodaření s jeho penězi, nebo 

bankovním převodem na účet Uživatele, z něhož platí úhrady.  

d) Uživatel je povinen uhradit vyúčtovaný nedoplatek úhrad Poskytovateli 

převodem na depozitní účet uvedený v odstavci 11) tohoto článku, nebo 

v hotovosti na pokladně účtárny, ve lhůtě do 30 kalendářních dnů po 

předložení vyúčtování. 

 

X. 

Spoluúčast 

 

V případě, že Uživatel nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na plnou 

úhradu nákladů činností sociální služby, může se Poskytovatel dohodnout na spoluúčasti 

na úhradě těchto nákladů s osobou Uživateli blízkou, a to v souladu s ustanovením § 71, 

ods. 3 Zákona. Úprava této spoluúčasti je předmětem samostatné smlouvy uzavřené 

mezi Poskytovatelem a osobou Uživateli blízkou. 
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XI. 

Individuální plánování 

 

1/ Uživatel bere na vědomí, že podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

bude Poskytovatel plánovat průběh jemu poskytované služby podle jeho osobních cílů, 

jeho potřeb a schopností. O průběhu poskytování sociální služby bude Poskytovatel vést 

písemné individuální záznamy a provádět hodnocení průběhu sociální služby. 

Poskytování sjednané služby bude probíhat v souladu s individuálním plánem Uživatele. 

2/ Uživatel bere na vědomí, že ho Poskytovatel, v souladu se Standardy kvality 

poskytovaných služeb, zařadí do aktivit zaměřených na sociální rehabilitaci. Na plnění 

osobních cílů a na sociální rehabilitaci se mohou spolu s Uživatelem a zaměstnanci 

Poskytovatele podílet opatrovník, dobrovolníci, rodina a přátelé Uživatele.  

3/ Sjednaný aktuální cíl v době uzavírání smlouvy je adaptace Uživatele na život v 

Domově pro osoby se zdravotním postižením a ten zde Uživatel může doplnit ještě o 

osobní cíl jiný: 

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………... 

Tento cíl bude základem pro vypracování individuálního plánu, nastavení denního 

režimu a plánu potřebných činností v adaptační době. 

 

XII. 

Individualizace smlouvy 

 

Má-li Uživatel zájem individualizovat tuto smlouvu požadavky, které nejsou v rozporu 

s poskytovanou sociální službou, platnými právními předpisy, vnitřními pravidly a 

předpisy, jakož i provozními možnostmi Domova pro osoby se zdravotním postižením, 

dojde k jejich posouzení ze strany Poskytovatele v přiměřené lhůtě. V případě dosažení 

dohody Poskytovatele a Uživatele o požadavcích Uživatele bude uzavřen dodatek k této 

smlouvě, který bude nově založená práva a povinnosti upravovat. 

 

XIII. 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel, stanovených Poskytovatelem 

pro poskytování sociálních služeb. 

 

1/ Uživatel se zavazuje dodržovat povinnosti a pravidla obsažená v Domovním řádu 

Poskytovatele, se kterým byl uživatel před uzavřením této smlouvy seznámen, což 

podpisem této smlouvy stvrzuje, jakož i veškeré vnitřní předpisy vydané 
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Poskytovatelem, s jejichž aktuálním obsahem byl taktéž před uzavřením této smlouvy 

seznámen. 

2/ Poskytovatel se zavazuje seznamovat Uživatele bezodkladně se změnami a doplňky ve 

vnitřních pravidlech Poskytovatele a umožnit přístup k písemné formě těchto pravidel 

v platném znění. 

3/ Uživatel umožní Poskytovateli, ev. Poskytovatelem pověřeným osobám, vstup do jeho 

pokoje zejména za účelem poskytování péče, provádění případných oprav a úklidu. 

4/ Uživatel má možnost uložit si u Poskytovatele cennosti a finanční hotovost na depozitní 

účet, případně do depozita. 

5/ Uživatel má možnost uložit si u Poskytovatele své osobní doklady. Ty mu budou na 

jeho vyžádání, nebo u Uživatele omezeném ve svéprávnosti, na vyžádání opatrovníka, 

vydány. 

6/ Chov domácího zvířectva v Domově pro osoby se zdravotním postižením je povolen 

pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele. 

7/ Uživatel bere na vědomí, že kouření v areálu Domova pro osoby se zdravotním 

postižením není povoleno. 

 

XIV. 

Možnosti ukončení smlouvy 

 

1/ Uživatel může Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, písemným oznámením 

doručeným Poskytovateli. Výpovědní doba činí 2 měsíce a počíná běžet od 1. dne 

následujícího měsíce po podání výpovědi. 

2/ Poskytovatel může Smlouvu písemně vypovědět z těchto důvodů: 

a) Jestliže Uživatel opakovaně hrubě poruší své povinnosti vyplývající z této 

smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména: 

aa/  zamlčení výše příjmu uživatele nebo jeho změn; 

ab/ prodlení se zaplacením jakékoli splatné úhrady Poskytovateli služby 

delší než 3 měsíce. 

b) Uživatel opakovaně poruší své povinnosti vyplývající z Domácího řádu 

Poskytovatele nebo jeho jiného vnitřního předpisu, přičemž uživatel byl na 

porušení Domácího řádu nebo jiného vnitřního předpisu Poskytovatele dvakrát 

písemně upozorněn v průběhu šesti měsíců předcházejících tomuto porušení 

včetně poučení o možnosti ukončení smluvního vztahu výpovědí ze strany 

Poskytovatele. 
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c) Pokud došlo k trvalé změně osobních poměrů Uživatele nebo jeho zdravotního 

stavu a Poskytovatel není oprávněn poskytovat sociální a zdravotní služby, které 

v důsledku této změny Uživatel potřebuje nebo vyžaduje. 

d) Jestliže Uživatel službu ve Smlouvě sjednanou již nepotřebuje, nebo ji z vlastní 

vůle nevyužívá po dobu minimálně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích. 

Výpovědní doba ze strany Poskytovatele činí 2 měsíce a počíná běžet od 1. dne 

následujícího měsíce po doručení výpovědi Uživateli (resp. jeho zástupci). 

3/ Tato Smlouva může být dále ukončena oboustrannou písemnou dohodou Poskytovatele 

a Uživatele. 

4/ V případě, že by se podstatným způsobem zvýšily ceny úhrad za poskytované služby, 

je Uživatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením. 

 

XV. 

Doba platnosti a zánik smlouvy. 

 

1/ Smlouva nabývá platnosti dnem okamžikem jejího uzavření a účinnosti dnem 

sjednaným v čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

2/ Doba trvání Smlouvy je sjednána Poskytovatelem a Uživatelem na dobu neurčitou. 

Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. 

3/ Smlouva zaniká: 

a) dnem uplynutí výpovědní doby po podání výpovědi, 

b) písemnou dohodou Poskytovatele a Uživatele, 

c) odstoupením od Smlouvy, 

d) úmrtím Uživatele nebo zrušením registrace Poskytovatele. 

 

XVI. 

Závěrečná ujednání. 

 

1/ Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

2/ Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Poskytovatel a 

Uživatel obdrží jedno vyhotovení. 

3/ Nedílnou součástí této Smlouvy je aktuálně platný Ceník pobytových služeb v Domově 

pro osoby se zdravotním postižením  

4/ Smlouva může být změněna dodatky. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit Smlouvu 

v oblasti úhrad a poplatků za poskytované služby (dle aktuálního ceníku úhrad, při 

změně výše příspěvku na péči, změn cen energií a dalších poplatků). 



 
 

 

 
 
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. 
 
U Balvanu 4117/2 | 466 01 Jablonec nad Nisou 

483 320 735 | 483 300 520 | 725 490 470 | kadlecova@dcjbc.cz 

IČ 750 70 758 | KB a.s. 000027-0631860277/0100 
www.dcjbc.cz 

5/ Poskytovatel a Uživatel prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou 

vůli, že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

6/ Poskytovatel a Uživatel prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím 

obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------  ---------------------------------------------- 

  Uživatel       Poskytovatel  

(jeho oprávněný zástupce)          zastoupený ředitelkou organizace 

        PhDr. Lenkou Kadlecovou 

 

 

Přílohy: 

kopie aktuálního Ceníku pobytových služeb v Domově pro osoby se zdravotním postižením, platný od 1. 2. 2018 

a 

kopie Ceníku fakultativních a doplňkových služeb Centra denních služeb, platný od 1. 11. 2017.  

 


