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Evidenční číslo:                                                                           datum:  
 

SMLOUVA 

 
Uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené strany tuto smlouvu: 

 
Jméno a příjmení:  
bytem:  
narozen:  

         (dále jen „uživatel“) na straně jedné 
 

a 
 Ruprechtický farní spolek     
           Sídlem:    Divoká 1186, Liberec 14, 460 14  
 IČO:        270 16 781  

 Zastoupená: Simonou Eliášovou, místopředsedkyní RFS, vedoucí péče                                                                                                               
denního stacionáře   (dále jen „poskytovatel“) 
na straně druhé 

 
 

 

Smlouva o poskytování služeb sociální péče 

 
v denním stacionáři pro seniory U Antonína v Liberci - Ruprechticích, ul. 

Markova 6 dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších právních předpisů (dále jen. „zákon“), a vyhlášky č. 505/2006 Sb., 

kterou se  provádějí  některá ustanovení zákona o sociálních službách (dále 
jen „vyhláška“). 
   
 
                                                                                

Úvodní ustanovení 
   
 

Ruprechtický farní spolek naplňujíc své poslání se zavazuje pečovat o uživatele 
v denním stacionáři dle uvedeného zákona a vyhlášky a na základě platné registrace 
K. Ú. Libereckého kraje, identifikátor služby 9603734. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí služby denního stacionáře osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku nebo zdravotního stavu a o které je jinak pečováno v jejich 
přirozeném sociálním prostředí. Cílem je individuální přístup ke každému uživateli. 
Zajistit pro uživatele denní péči a stravování včetně aktivačních činností (cvičení 
paměti, protahovací cvičení, četba, rukodělná činnost) Střídáním činností usilujeme o 
uchování nebo návrat soběstačnosti, kromě péče o uživatele, umožnit pečujícím 
osobám nezbytný odpočinek.   

 

Nástup do denního stacionáře je stanoven na den:  
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Cíl stanovený uživatelem, kterého chce prostřednictvím poskytované 

služby dosáhnout 

 

................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

I. 

Rozsah poskytování sociální služby 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli v denním stacionáři 

a) oběd a pitný režim 

b) úkony péče 

2. Uživateli můžou být poskytovány jako fakultativní další činnosti v rozsahu 

uvedeném v Domácím řádu 

 

 

 

II. 

Stravování 

1. Uživatel má právo požádat poskytovatele o poskytnutí stravy ve formě teplého 

obědu a zajištění pitného režimu. 

2. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku dle výběru 

uživatele. 
 

III. 

Péče 
1. Poskytovatel se v denním stacionáři zavazuje uživateli vytvořit příjemné prostředí 

2. Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat uživateli tyto základní úkony 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu -  dohled nad 

užíváním léků, pomoc s oblékáním, pomoc v orientaci, pomoc při jídle 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

c) výchovné a vzdělávací a aktivizační činnosti - skupinové cvičení, trénink 

paměti, ruční práce atd. 

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – kontakt s vrstevníky 

e) sociálně terapeutické činnosti - ergoterapie, muzikoterapie, reminiscenční 

terapie, taneční terapie atd.,  

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

záležitostí 

3. Bližší ujednání o náplni denního stacionáře pro uživatele a míru pomoci, jakou 

uživatel vyžaduje na základě svého zdravotního stavu a vlastního rozhodnutí, je 

předmětem individuálního plánu, který sepisují pracovníci stacionáře s uživatelem 

tak, aby uživatel mohl využít služeb co nejefektivněji ke splnění svých cílů v 

podmínkách Domácího řádu denního stacionáře. 
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4. Poskytovatel se zavazuje vyhovět oprávněným požadavkům na úroveň 

poskytovaných služeb tak, aby bylo zachováno klidné soužití všech uživatelů 

denního stacionáře. 

 

IV. 

Fakultativní činnosti 
1. Poskytovatel může nabídnout uživateli tyto následující činnosti nad rámec 

    základních činností uvedených v článku II, III 

 Návštěva kadeřníka  

 Pedikúra 

 

V. 

Adaptační doba 
1. Během prvního měsíce probíhá v denním stacionáři adaptační doba. 

2. Během adaptační doby může kterákoliv strana Smlouvu zrušit. Ze strany 

 poskytovatele to lze pouze v případech uvedených v Domácím řádu, zejména  v 

případech, že se během této doby prokáže, že uživatel narušuje chod  stacionáře 

tím, že je agresivní, nebo že vyjadřuje nesouhlas s poskytováním služby, který se 

projevuje agresivitou.   

3. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s podmínkami adaptační doby.  

 

VI. 

Ujednání o postupu péče při nemoci uživatele 
1. Při akutním zhoršení zdravotního stavu uživatele je volána záchranná služba 

Nemocnice Liberec případně dostupný zdravotník.  

2. V případě nemoci si uživatel musí zajistit domácí ošetřování a to zejména u 

pečovatele, který zajišťuje péči o uživatele ve spolupráci se službami denního 

stacionáře. 

3. Uživatel je povinen zůstat v domácím ošetřování v případě nemoci, u které je 

předpoklad, že by ji mohl šířit dále. V případě porušení bude toto chování 

posuzováno jako hrubé narušení soužití v denním stacionáři. 
 

VII.  

Místo a čas poskytování sociální služby 
1. Služba sjednaná v článku I. Smlouvy se poskytuje v prostorách Denního stacionáře 

provozovaném poskytovatelem v Markově ulici 11308/6 v Liberci - Ruprechticích. 

Popis užívaných prostor je součástí Domácího řádu. 

2. Služba sjednaná v čl. I Smlouvy se poskytuje od pondělí do pátku kromě svátků od 

7.30 do 16.00 hodin. 
 

VIII. 

Výše úhrady a způsob jejího placení 

1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za stravu a za poskytování péče podle 

aktuálního Ceníku, který je nedílnou součástí této Smlouvy. Změny Ceníku budou 

vždy předmětem Dodatku Smlouvy. 

2. Ceník je stanoven na základě vyhlášky MPSV č.505/2006 Sb./ 
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3. Činnosti sjednané v čl. IV jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto 

činností podle Ceníku.  

4. Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrady podle odstavců 1 až 

3 za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. pracovního dne v kalendářním měsíci, 

který následuje po kalendářním měsíci, za nějž poskytovatel vyúčtování předkládá. 

5. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu tak jak je specifikována v čl. VIII. 

této smlouvy v hotovosti v pokladně poskytovatele nebo převodem na účet 

poskytovatele č. 35-9386570217/0100, (VS bude vždy uveden na faktuře), tak aby 

příkaz k úhradě byl proveden do 14 dnů od vystavení vyúčtování - faktury. 
 

IX. 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro 

poskytování sociálních služeb tj. Domácího řádu 
1. Práva a povinnosti uživatele a poskytovatele vyplývají z Domácí řádu, který je 

nedílnou součástí této Smlouvy. Všechny smluvní strany mají povinnost dodržovat 

práva a povinnosti vyplývající z Domácího řádu 

2. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Domácím řádem Denního stacionáře, v 

němž se poskytuje sociální služba podle této Smlouvy.  

3. Uživatel prohlašuje, že Domácí řád mu byl předán v písemné podobě, že tato 

pravidla přečetl a že jim plně porozuměl.  
 

X. 

Ukončení poskytování služby 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 
1. Tuto Smlouvu lze ukončit 

 dohodou mezi uživatelem a poskytovatelem (ústní nebo písemnou) 

 výpovědí, ze strany uživatele a to i okamžitě bez uvedení důvodů 

 úmrtím uživatele 

2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:  

 jestliže uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které 

mu vyplývají z Domácího řádu 

 uživatel řádně a včas neplatí za úhradu podle čl. VIII. 

 stav uživatele se po fyzické nebo psychické stránce zhorší natolik, že jej 

personál nemůže zvládnout (např. zhoršení mobility, silný neklid nebo 

agrese apod.) 

3. Výpovědní doba ze strany poskytovatele je 1 měsíc od data, kdy byla výpověď 

uživateli doručena.  

4. V případě výpovědi poskytovatel spolupracuje s uživatelem a jeho rodinou na 

hledání jiné vhodné pomoci.  

5. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s podmínkami ukončení služeb  

 

XI. 

Dokumentace 

1. Poskytovatel vede každému uživateli osobní dokumentaci, která obsahuje osobní 

údaje, které uživatel předal poskytovateli na předepsaných formulářích a souhlas se 

shromažďování těchto dokumentů stvrdil svým podpisem.  
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2. Dokumentace je uživateli k nahlédnutí. Údaje shromažďované v dokumentaci 

slouží k tomu, aby byla poskytována uživateli služba tak, jak se o tom uživatel 

domluvil s pracovním týmem. 

3. Pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost o všech údajích týkajících se 

uživatele (nevztahuje se na týmové porady a supervize pracovního týmu denního 

stacionáře) 

4. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen se systémem vedení dokumentace Denního 

stacionáře. 
 

XII. 

Úschova cenných věcí 
1. Poskytovatel neodpovídá za cennosti a finance, které si uživatel do stacionáře 

přinese. 

 

 

 

XIII. 

Doba platnosti smlouvy 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami.  

2. Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma 

smluvními stranami na dobu neurčitou. Uživatel nemůže práva z této Smlouvy 

postoupit na jiného. 

 

 

XIV.  
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní 

strana obdrží jedno vyhotovení.  

2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 

 

XV. 

Další ustanovení 
1. Vzhledem k tomu, že denní stacionář je občas v zájmu médií, uživatelé jsou občas 

fotografováni do různých novin a časopisů, nebo natáčeni do televize.  
 

2. Souhlasím – nesouhlasím (nehodící se škrtněte) s uveřejňováním fotografií a 

videozáznamů. 

 

3. Další ujednání o poskytované službě  

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 

4. Denní stacionář není uzavřeným oddělením.  
 

 

5. I přes snahu vytvářet bezpečné prostředí nelze zabránit možným pádům a zraněním 

uživatelů. Pracovníci jsou povinni všemožnými způsoby pádům předcházet, ale 
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nemůžou je zcela vyloučit. Míra rizika pádu a úrazu odpovídá míře tohoto rizika v 

domácnostech uživatelů před nástupem nebo jejich vrstevníků žijících v 

domácnosti. Pracovníci jsou povinni o tomto riziku informovat žadatele, uživatele i 

jejich rodiny. 
 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a 

že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

2. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím 

obsahem souhlasí. 
 

 

 

V Liberci dne:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................. 

(uživatel) v zastoupení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................. 

Simona Eliášová, vedoucí péče, 

Ruprechtická farní spolek 

 

 

Další zúčastněné osoby:  
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Ceník za služby a pobyt v denním stacionáři seniorů U Antonína 
v Liberce-Ruprechticích v souladu s vyhláškou MPSV č.505/2006 Sb. 

platný od 1. 1. 2016 
 

Úhrada za služby se dělí na úhradu za tzv. základní činnosti/dle zák. č. 108/2006 par. 46 a vyhlášky 
MPSV č.505/2006 Sb. /, úhradu za činnosti ostatní činnosti, úhradu za oběd a úhradu za služby 
doplňkové.  
Délku trvání základních  činností  z 8 hodin pobytu, určíme  po rozhovoru s uživatelem 
a jeho doprovodem a na základě zkušenosti ze dvou možností:  
Úhrada za základní činnost                 100,- Kč/1 hod 
 
1. skupina (méně náročná péče):      2,00  hodiny základních činností za 8 hodinový pobyt 
2. skupina (náročnější péče):             2,75  hodiny základních činností za 8 hodinový pobyt 
 
 

Výpočet za hodinu pobytu 
 
1 hodina pobytu       z toho základní činnosti   cena zákl. činností / hod.     ostatní čin. /hod.       celkem                   
méně náročná péče            0,25 hodiny                                 25,-Kč                             5,-Kč                     30,-Kč 
náročnější péče                    0,35 hodiny                                 35,-Kč                            5,-Kč                     40,-Kč 
 
 

Poskytované služby 
1. Aktivační a sociálně terapeutická činnost  (účast na aktivačním programu) 

2. Zajištění stravy a pitného režimu 

3. Nácvik a upevňování motorických, psychických schopností a dovedností (včetně 

dopomoci při aktivitách) 

4. Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu 

5. Pomoc při obouvání, oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek (např. pomoci najít 

svůj oděv či obuv, dohled při oblékání) 

6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoci při obnovení nebo 

upevnění kontaktu s vrstevníky, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících 

sociální začlenění uživatele) 

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

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

8. Pomoc při úkonech osobní hygieny (sprchování, mytí vlasů, česání) 

9. Pomoc při využití WC (připomínání na WC, doprovod a posazení ta WC, hygiena po 

použití WC) 

10. Pomoc při přesunu na židli, křesla, lůžka, vozík nebo auta 

11. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití (včetně krájení jídla, asistence při jídle – 

vedení ruky apod.) 
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Zařazení                           poskytované služby (dle tabulky)          hodinová sazba za pobyt 

 
I. Skupina                převažující péče    1,2                                                   30.-Kč/1hod 

II. Skupina                převažující péče    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11                40.-Kč/1hod 

 

Úhrada za poskytnutí stravy 

Pitný režim: ( čaje a voda po celý den, káva na přání) – paušální sazba        10.- Kč/na den 

Oběd:                                                                                                               60. -Kč/na den 

 
 
 
Poznámka: 
V průběhu pobytu může dojít k přehodnocení náročnosti péče z méně náročné na náročnější nebo 
naopak a na základě toho je poskytovatel  oprávněn změnit výpočet úhrady. 
První a poslední hodina za denní pobyt se počítá při příchodu do půli a při odchodu po půli.  
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Dohoda o úhradě za poskytnuté služby v denním stacionáři seniorů  

U Antonína, Markova 6, Liberec 14 
 

 

Ruprechtický farní spolek, IČO 270 16 781, Divoká 1186, Liberec 14 
dále jen poskytovatel  
a 
uživatel:                                                           nar.:  
se dohodly na poskytování následujících služeb během dne pobytu v denním 
stacionáři dle uvedeného ceníku:   
 
 
méně náročná péče:                              30,-Kč za hodinu 
oběd:                                                         60,-Kč na den                                                             
pitný režim za den:                                 10,- Kč na den 
  
 
 
Služby  budou  vyúčtovány  na základě skutečného  počtu  hodin pobytu za uplynulý 
měsíc podle smlouvy o poskytování služeb sociální péče, které je tato dohoda 
přílohou.   
 

 

 

V Liberci dne:    
 
 
 
 
 
 
 
 
Poskytovatel:              Uživatel: (v zastoupení)   
 


