
                                                                                       

Nemocnice Volyně s.r.o.                                                                                       Smlouva č. S   /2021 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6585 

 

se sídlem: Volyně, Husova 401, PSČ 387 01 

IČ: 251 55 946 

bankovní spojení: číslo účtu 251181942/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. 

variabilní symbol: ………… 

 

zastoupená Jiřím Adámkem, jednatelem společnosti 

 

(dále jako „Poskytovatel“ na straně jedné) 

 

a 

 

Pan/í/:  

bytem:  

rodné číslo:  

 

(dále jako „Klient“ na straně druhé) 

 

zastoupen na základě:  

Pan (í):  

bytem:   

narozen(a):  

 

 

 (Poskytovatel a Klient dále též společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně dále též jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o sociálních službách“), tuto: 

 

smlouvu o poskytnutí sociální služby ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (dále jen 

„Smlouva“) 

 

Čl. 1. 

Druh sociální služby 

 

1.1. Poskytovatel je provozovatelem zdravotnického zařízení (dále jen „Nemocnice“) a kromě 

zdravotní péče zajišťuje v Nemocnici i sociální služby ve smyslu § 52 zákona o sociálních 

službách, spočívající v poskytování pobytové sociální služby klientům, kteří již nevyžadují 

ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a ke snížené soběstačnosti 

nejsou schopni se obejít bez péče jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěni ze 

zdravotnického zařízení ústavní lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou 

blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních 

sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. 

 

 

 



Čl. 2. 

Rozsah poskytování sociální služby 

 

2.1. Poskytovatel se zavazuje Klientovi poskytovat Klientovi v Nemocnici 

i. ubytování; 

ii. stravování; a  

iii. úkony péče (v rozsahu dle § 52 odst. 2 písm. c) až h) zákona o sociálních 

službách). 

2.2. Klientovi mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti, a to na základě dohody 

mezi Poskytovatelem a Klientem. 

 

Čl. 3. 

Ubytování 

 

3.1. Klientovi se ve smyslu ust. § 52 zákona o sociálních službách poskytuje ubytování 

v Nemocnici na lůžkovém pokoji. Poskytovatel si v rámci organizačních opatření vyhrazuje 

právo na změny v ubytování. 

3.2. Pokoj je vybaven následujícím zařízením: lůžko, noční stolek, stůl, skříň na osobní věci, 

stropní světlo, lampička, křeslo nebo židle. Dle potřeb Klienta bude případně pokoj vybaven 

ještě WC křeslem, servírovacím stolkem, stoličkou pod nohy apod. Po předchozím souhlasu 

Poskytovatele je Klient oprávněn přinést si drobné osobní věci a upomínkové předměty 

z domova. 

3.3. Mimo pokoj může Klient užívat společně s ostatními klienty Poskytovatele také: 

i. jídelnu; 

ii. společensko – aktivizační místnost; 

iii. ledničku; 

iv. balkon; 

v. koupelnu; 

vi. zahradu; 

3.4. Úhrada za ubytování zahrnuje také provozní náklady za topení, teplou a studenou vodu, 

elektrický proud, úklid, ložní prádlo, praní a drobné opravy osobního prádla a ošacení, 

žehlení. 

3.5. Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a užívání ve stavu způsobilém pro 

řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Klienta spojených s užíváním těchto 

prostor. 

3.6. Klient je povinen užívat prostory vyhrazené k ubytování a k užívání řádně; v prostorách 

nesmí Klient bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny. 

3.7. Klient je povinen užívat prostory vyhrazené k ubytování a k užívání tak, aby nedocházelo 

k omezování práv ostatních klientů Poskytovatele. 

3.8. Kouření je v prostorách Nemocnice povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených. 

V prostorách, kde není kouření výslovně povoleno, je v prostoru Nemocnice kouření 

zakázáno. 

 

 

 

 



Čl. 4. 

Stravování 

 

4.1. Poskytovatel zajišťuje a Klientovi poskytuje celodenní stravu odpovídající jeho věku, 

zásadám racionální výživy a podle individuálního dietního režimu Klienta.  

4.2. Klientovi bude poskytnuta v souladu s předchozím ustanovením snídaně, oběd, večeře, druhá 

večeře (u diabetiků) a další dvě vedlejší jídla (svačiny). 

4.3. Stravování probíhá na základě a podle pravidel předem zveřejněného jídelního lístku. 

4.4. V případě potřeby Poskytovatel zajistí stravování dle individuálního dietního režimu Klienta. 

 

Čl. 5. 

Péče 

 

5.1. Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Klientovi, který je příjemcem příspěvku 

na péči dle zákona o sociálních službách, tyto základní činnosti: 

i. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

ii. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

iii. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

iv. sociálně terapeutické činnosti, 

v. aktivizační činnosti, 

vi. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.  

Čl. 6. 

Fakultativní činnosti 

 

6.1. Kromě výše uvedených služeb se Poskytovatel zavazuje poskytnout Klientovi na jeho žádost 

a za sjednanou úplatu tyto další služby: 

i. telefonické hovory, 

ii. pochůzky, doprovod – pošta, peněžní ústav, úřady, 

iii. vycházka do okolí, 

iv. nákupy, 

v. poskytnutí některé z činností uvedených v čl. 5. Smlouvy (pro případ, kdy 

osoba není příjemcem příspěvku na péči dle zákona o sociálních službách). 

6.2. Součástí úhrady za sociální služby nejsou doplatky za léky, doplatek za inkontinentní 

pomůcky, doplatky za zdravotnický materiál, kompenzační pomůcky plně nehrazené 

zdravotní pojišťovnou, hygienické potřeby, ošacení a obuv. 

6.3. Úhrada za poskytování fakultativních činností bude Klientem hrazena způsobem uvedeným 

v této Smlouvě dle platného ceníku za poskytování fakultativních služeb, se kterým je Klient 

seznámen. 

Čl. 7. 

Místo a čas poskytování sociální služby 

 

7.1. Sociální služby sjednané v čl. 2. Smlouvy se poskytují v Nemocnici ve Volyni, provozované 

Poskytovatelem, a to na adrese Husova 401, Volyně. 

7.2. Sociální služby sjednané v čl. 2. Smlouvy se poskytují 24 hodin denně, a to každý den po 

dobu platnosti Smlouvy. 



 

Čl. 8. 

Výše úhrady za poskytování služeb dle Smlouvy 

 

8.1. Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce     ,- Kč denně a úhradu za sjednanou 

stravu v částce 170,- Kč denně.   

8.2. Pro účely stanovení úhrad dle Smlouvy se počítá s průměrným počtem 30 dnů v měsíci. 

8.3. Pro účely stanovení snížené úhrady dle čl. 8.2. Smlouvy je Klient povinen neprodleně 

oznamovat Poskytovateli změny příjmu, které mají vliv na sníženou úhradu. 

8.4. Klient je povinen zaplatit za poskytování péče dle čl. 5. Smlouvy za kalendářní měsíc částku 

ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, a to zpětně ode dne 

platnosti a účinnosti Smlouvy. 

8.5. Činnosti sjednané v čl. 6. jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto činností dle 

sazebníku, který je přílohou této Smlouvy. 

8.6. Poskytovatel se zavazuje vyúčtovat poskytnuté služby každý den, ve kterém byly sociální 

nebo fakultativní služby Klientovi poskytnuty, přičemž písemné vyhotovení tohoto 

vyúčtování bude Klientovi předáno souhrnně za každý měsíc, a to vždy nejpozději do 10. 

kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se souhrnné písemné 

vyúčtování vztahuje. 

Čl. 9. 

Vedení depozitního účtu Klienta Poskytovatelem 

 

9.1. Poskytovatel se zavazuje vést na žádost Klienta jeho osobní depozitní účet (dále jen 

„Depozitní účet“).  

9.2. Na Depozitní účet je Poskytovatel oprávněn přijímat peněžní prostředky přímo od Klienta i 

peněžní prostředky vyplácené třetími osobami ve prospěch Klienta (zejména důchod, 

příspěvek na péči, sociální dávky a obdobné platby). 

9.3. Klient tímto pro případ, že Poskytovatel vede jeho Depozitní účet, ukládá Poskytovateli, aby 

Poskytovatel obstarával v termínech dle této Smlouvy z Depozitního účtu 

i. úhradu případných regulačních poplatků dle platné právní úpravy a doplatků za léky 

a léčivé přípravky (dle platných předpisů v oblasti regulačních poplatků a doplatků 

na léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely); 

ii.  úhradu za poskytnuté sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů a za další služby poskytované 

Poskytovatelem Klientovi (zejm. fakultativní služby) dle této Smlouvy; 

iii. další Klientem objednané služby (nákupy, platba složenek, inkaso, kadeřnice, 

pedikúra apod.). 

iv. K úhradám z Depozitního účtu dle článku 9.3. této Smlouvy tímto Klient udílí 

Poskytovateli svůj souhlas a současně Klient udílí pokyn k pravidelnému a řádnému 

provádění těchto úhrad dle této Smlouvy. 

9.4. Poskytovatel vede podrobný přehled o nakládání s peněžními prostředky Klienta na 

Depozitním účtu.  

9.5. Vedení Depozitního účtu se řídí kromě obecných právních předpisů (zejm. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) též vnitřními předpisy 

Poskytovatele, zejména Vnitřním předpisem o provádění výplat důchodů a cenností klientů. 

9.6. Smluvní strany se dohodly, že Depozitní účet povede Poskytovatel pro Klienta bezplatně. 

 



Čl. 10. 

Způsob úhrady za poskytování služeb 

 

10.1. Klient se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby poskytované 

Poskytovatelem dle této Smlouvy, a to  

a) v hotovosti v pokladně Poskytovatele; nebo 

b)  bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této 

Smlouvy; nebo 

c) prostřednictvím Depozitního účtu, tedy převedením příslušné částky z Depozitního 

účtu Klienta na bankovní účet Poskytovatele. 

10.2. Úhradu za služby poskytované Poskytovatelem dle této Smlouvy je Klient povinen 

uhradit  

a) v případě, že úhrada bude provedena způsobem dle ustanovení čl. 10.1. písm. 

a) nebo b) této Smlouvy (tedy v hotovosti na pokladně nebo bezhotovostním 

převodem na bankovní účet), do 25. dne kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, za který má být úhrada zaplacena, a to na základě vyúčtování 

předloženého Poskytovatelem Klientovi v souladu s ustanovením čl. 8.8. této 

Smlouvy; 

b) v  případě, že úhrada bude provedena způsobem dle ustanovení čl. 10.1. písm. 

c) této Smlouvy (tedy převodem z Depozitního účtu), v den následující po dni, ve 

kterém byla služba dle této Smlouvy Poskytovatelem Klientovi poskytnuta. 

10.3. Klient je povinen mít složenou hotovost ve výši předpokládané úhrady za 

poskytované služby sjednané podle této Smlouvy na svém Depozitním účtu tj. do 25. 

kalendářního měsíce, za který jsou služby poskytovány. 

10.4. Je-li Klient v prodlení se zaplacením úhrad za poskytnuté a vyúčtované sociální 

služby, je povinen současně uhradit úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů. 

10.5. Klient se zavazuje a je povinen zaplatit úhrady za veškeré služby dle této Smlouvy, 

případně vyrovnat veškeré své další závazky vůči Poskytovateli ke dni ukončení Smlouvy. 

10.6. Klient je povinen doložit Poskytovateli při nástupu do Nemocnice výši svého příjmu 

ve smyslu § 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších 

předpisů. Klient je povinen doložit každou změnu příjmu, a to do 8 dnů ode dne, kdy k této 

změně došlo. 

10.7. Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle Smlouvy je 

Poskytovatel povinen písemně vyúčtovat a Klientovi předat nejpozději do konce následujícího 

kalendářního měsíce po měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek 

vyplatit Klientovi v hotovosti nebo převést na Depozitní účet, pokud ho v Klientův prospěch 

vede. 

10.8. Zamlčel-li Klient skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení nebo při změně jeho 

výše, je Klient povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

10.9. Zaplacením smluvní pokuty podle čl. 10.7. Smlouvy není Klient zproštěn povinnosti 

zaplatit za ubytování a stravu částku stanovenou podle skutečné výše jeho příjmu. 

10.10. V případě dovolenky na propustku se Klient zavazuje hradit za poskytování 

sociálních služeb dle této Smlouvy: 

i. úhradu za ubytování ve výši stanovené v čl. 8.2. této Smlouvy; 

ii. úhradu za stravu ve výši 50% částky stanovené v čl. 8.2. této Smlouvy; 

iii. příspěvek na péči v plné výši dle této Smlouvy při dovolence na propustku 

v délce do 5 dnů v kalendářním měsíci za poskytování péče dle čl. 5. této Smlouvy; 



iv. poměrnou část příspěvku na péči v případě dovolenky na propustku v délce 

více než 5 dnů za kalendářní měsíc (tzn. 6 a více po sobě jdoucích dnů za kalendářní 

měsíc), a to ve výši jedné třicetiny přiznaného příspěvku na péči za každý den 

čerpání služeb poskytovaných Poskytovatelem (tzn. pobytu Klienta v Nemocnici 

Volyně); 

10.11. V případě dovolenky na propustku v délce trvání více než 10 dní v kalendářním 

měsíci se Smluvní strany zavazují uzavřít zvláštní dodatek ke Smlouvě upravující hrazení 

služeb poskytovaných dle této Smlouvy. 

10.12. V případě hospitalizace na zdravotním lůžku ve zdravotnickém zařízení se Klient 

zavazuje a je povinen uhradit Poskytovateli za poskytované ubytování úhradu ve výši dle čl. 

8.1. nebo čl. 8.2. této Smlouvy.  

 

Čl. 11. 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování 

sociálních služeb 

 

11.1. Klient prohlašuje, že byl seznámen s veškerými vnitřními pravidly Nemocnice, ve které se 

poskytuje sociální služba podle této Smlouvy. Klient prohlašuje, že vnitřní pravidla mu byla 

předána v písemné podobě, že tato pravidla přečetl, a že jim plně porozuměl. Klient se 

zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat. 

 

Čl. 12. 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

 

12.1. Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou 

Klientem činí 10 dní ode dne písemného doručení výpovědi na adresu sídla Poskytovatele 

uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

12.2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: 

a) poruší-li Klient hrubě své povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Za hrubé 

porušení Smlouvy se považuje zejména: 

- zamlčení výše příjmu Klienta nebo její změna 

- prodlení Klienta s úhradou plateb za služby poskytované dle této 

Smlouvy delším než 30 dnů 

b) poruší-li Klient i po opětovném napomenutí hrubě povinnosti, které mu 

vyplývají z   vnitřních pravidel Nemocnice; 

c) jestliže nastanou důvody dle ust. § 91 odst. 3 písm. a) nebo c) zákona o 

sociálních službách;  

d) v případě porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy uzavřené dle čl. 8.2. 

e) v případě nepřítomnosti Klienta v délce delší než 10 dnů v kalendářním 

měsíci, nebyl-li uzavřen dodatek dle čl. 10.10. Smlouvy. 

 

12.3. Výpovědní lhůta pro výpověď Smlouvy danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v čl. 

12.2. písm. a) nebo d) činí 10 dnů a počne běžet dnem následujícím po doručení výpovědi 

Klientovi. Výpovědní lhůta podle čl. 12.2. písm. b), c) nebo e) činí 5 dnů a počne běžet dnem 

následujícím po doručení výpovědi Klientovi.  

 

Čl. 13. 

Doba platnosti Smlouvy 

 

13.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 



13.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby, než je Klientovi zabezpečena pomoc 

osobou blízkou nebo je zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb 

anebo pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb, a to do                    . 

13.3. Klient není oprávněn práva z této Smlouvy postoupit na jinou osobu. 

 

Čl. 14. 

Závěrečná ustanovení 

 

14.1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá Smluvní 

strana obdrží jedno vyhotovení. 

14.2. Tato Smlouva může být měněna pouze písemně uzavřeným dodatkem podepsaným zástupci 

obou Smluvních stran. 

14.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Dále 

prohlašují, že smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a 

srozumitelně, a nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tomu připojují 

své níže uvedené vlastnoruční podpisy.  

 

Klient:                                                      Poskytovatel: 

 

Ve Volyni dne:        2021 Ve Volyni dne:       2021 

              

 

 

                                                                                    Nemocnice Volyně s.r.o. 

 

_____________________                                                     pověřený pracovník 

 uživatel/zákonný zástupce                                                   náměstek pro NELZP 

                                                                                               Mgr. Dana Hejduková 

                                                                                

                                                                                     ____________________________ 

                                                                                              pověřený pracovník 

                                                                                              sociální pracovník 

                                                                                              Mgr. Alena Doulová DiS.  

                                                                                     

                                                                            __________________________ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


