
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 

 

obchodní společnost Centrin CZ s.r.o. 

identifikační číslo 276 56 535 

sídlo Na Výsluní 282, Mirošovice, PSČ 251 66 

oddíl C, vložka 122025 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze 

jejímž jménem jedná Mgr. Bc. Helena Franclová, DiS., jednatel 

(dále jen "poskytovatel" nebo obecně "smluvní strana") 

 

a 

  

Jméno a příjmení: <<Klient>> 

Narozen/ á: <<Datum narození>> 

Trvale bytem:  <<Adresa trvalého bydliště>> 

(dále jen "klient" nebo obecně "smluvní strana") 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku tuto 

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE 
 

 v domově pro seniory / domově se zvláštním režimem – Odlehčovací služby pro staré občany 

celé České republiky dle §44 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“), a vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách (dále jen „vyhláška“) 

 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

Domov pro seniory Centrin CZ - odlehčovací služby naplňují své poslání poskytovat služby 

starým občanům od dosažení věku 55 let, se zavazuje pečovat o uživatele. Předmětem 

smluvního vztahu je poskytnutí odlehčovací služby (ust. § 10 vyhlášky) osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, cílem služby 

je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek 

 

II. Rozsah poskytování sociální služby 

 

2. 1. Služby sociální péče dle § 44 zákona 

 

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 v případě pobytové služby 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

f) sociálně terapeutické činnosti 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 

2. 2. Aktivizační činnosti jsou zaměřeny na zachování plných aktivit uživatele, rozvoj paměti 

a kvality smyslového vnímání. Zahrnují nácvik k sebeobsluze, činnosti vzdělávací 



a společensko-sociální (volíme vhodný výběr činnosti podle přání uživatele, 

zdravotního stavu a schopností klienta). 

 

2. 3. Fakultativní činnosti na DS: 

 

 a) zprostředkování manikúry a pedikúry 

 b) zprostředkování masáží 

 c) drobné nákupy 

 d) rehabilitace 

 e) půjčování zdravotnických a terapeutických pomůcek 

  

 

III. Místo a doba poskytování sociální služby 

 

3.1 Službu specifikovanou v čl. II. této smlouvy poskytuje poskytovatel v Domově pro 

seniory, náměstí Míru 597, 285 22 Zruč nad Sázavou / v Domově se zvláštním režimem, 

Tyršovo náměstí 211, 273 51 Unhošť.  

 

3.2  Odlehčovací službu poskytuje poskytovatel 24 hodin denně po celý rok maximálně po 

dobu 3 měsíců vcelku v prostorách domova, který zahrnuje: 

 

- společenská místnost 

- sociální zařízení 

- dvoulůžkové pokoje 

- herna, aktivizace 

- tvořivá dílna 

- knihovna 

 

 

3.3 Datum nástupu na OS – první den pobytu: <<Datum nástupu>> 

 

3.4 Datum odchodu z OS – poslední den pobytu:  <<Datum ukončení>>                                  

 

 

 

IV. Výše a způsob úhrady 

 

4.1 Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu v hotovosti v pokladně poskytovatele 

v den nástupu do DS na odlehčovací služby. 

 

4.2 Cena odlehčovací služby je stanovena na:       ………. ,-Kč/den 

  

 

V. Práva a povinnosti uživatele 

 

5.1.      Před podpisem smlouvy je Uživatel povinen Poskytovateli doložit: 

                 1/ vyplněný dotazník k přijetí (žádost o odlehčovací službu) 

                 2/ zprávu od lékaře o svém zdravotním stavu 

                 3/ ošetřujícím lékařem potvrzený rozpis léků. 

 



5.2. Změnu týkající se pobytu na DS oznámí uživatel nebo smluvní zástupce zástupci   

        vedoucí na DS ústně nebo písemně, nejpozději ve lhůtě 2 dnů přede dnem zamýšlené    

       změny. Nebude-li lhůta oznámení dodržena, zavazuje se klient uhradit jednu platbu za   

       služby a pobyt navíc a to při uzavření měsíce – termín dle článku IV., odst. 1. 

 

5.3. Uživatel je povinen řádně a včas platit za poskytovatelem poskytnuté služby úplatu 

          a to tak, jak je tato sjednána v čl. IV. této smlouvy. 

 

5.4. Nezaplatí-li uživatel nebo jeho zákonný či smluvní zástupce dle dodatku č. I ke 

      smlouvě cenu za pobyt a služby, je poskytovatel oprávněn tuto smlouvu písemně   

     vypovědět. 

 

       Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce   

      následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpovědi. 

 

5.4.1. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, 

že oznámení bylo řádně doručené: 

           (i)  při doručování osobně: 

-     dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo 

- dnem, v němž bylo doručeno osobě příjemcově adrese, která je oprávněna 

k přebírání listovních zásilek; nebo 

- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání 

listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít. 

 

(ii) při doručování poštou: 

-   dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo 

- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli 

důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě 

doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování. 

 

5.5.  Uživatel nebo jeho zákonný či smluvní zástupce je povinen bez prodlení nahlásit 

vedoucímu zástupci na DS jakoukoliv změnu ordinace léků. 

 

 

VI. Práva a povinnosti Poskytovatele 

 

6.1.      Poskytovatel je povinen předkládat vyúčtování Uživateli v termínu stanoveném ve 

            článku 4.1 této smlouvy. 

 

6.2.     Poskytovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět ve lhůtě 5 dnů s počátkem jejího běhu od 

prvního dne následujícího po dni doručení písemné výpovědi, a to z těchto důvodů: 

  

a) Uživatel hrubým způsobem poruší povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo Domácího 

řádu; za hrubé porušení se považuje zejména: nezaplatí úhradu za poskytnutí sociální služby, 

  

b) Uživatel i po opětovném písemném upozornění (uživatel obdrží dvě upozornění) poruší 

povinnosti, které vyplývají z této Smlouvy. 

  



c)  Uživatel bez vážného důvodu (závažným důvodem je například hospitalizace) nevyužívá 

základní činnosti sociální služby po dobu 5 dní po sobě jdoucích; 5 denní lhůta počíná plynout 

následující den po dni, kdy základní činnost naposledy využita. 

 

6.3 Výpovědní lhůta pro výpověď danou Uživatelem činí 5 dní. Výpovědní lhůta začíná nabývat 

na účinnosti v následujícím dni po dni, ve kterém poskytovatel obdržel výpověď. Pokud však 

doba výpovědní lhůty přesahuje dobu platnosti a účinností této Smlouvy, tak se výpovědní lhůta 

poměrně zkracuje ke dni ukončení platnosti a účinností této Smlouvy 

 

6.4 Smlouva (poskytování sociální služby) může být ukončena dohodou mezi Poskytovatelem 

a Uživatelem ke dni, na kterém se Poskytovatel a Uživatel dohodnou. 

 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

 

7.1.     Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními 

            stranami. 

7.2.      Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní   

strana obdrží jedno vyhotovení. 

7.3.      Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že 

smlouvu neuzavřeli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

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

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

 

Součástí smlouvy je: 

  

a) Příloha č. 1 - Ceník odlehčovací služby 

b) Příloha č. 2 – Informace o zpracování osobních údajů 

 

 

Ve Zruči nad Sázavou / V Unhošti dne:   <<Datum nástupu>> 

 

 

                

 

 

 

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

za poskytovatele        uživatel 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ceník úhrad za poskytování odlehčovací služby 
 

         Cena za pobyt v odlehčovací službě je stanovena dle zákona č. 108/2006 Sb. 

o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrady za poskytování 

odlehčovací služby se skládá z úhrady za ubytování, stravování a péči. 

 

Ubytování 

 

• 280,- Kč/den 

   

Stravování 

 

• celodenní strava 235,- Kč/den 

 

Částka zahrnuje stravu v rozsahu 5 jídel - snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře + 2. večeře 

u příslušných dietních režimů 

 

Péče 

 

Úhrada za péči je 135Kč/ hodinu dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 

úkonů, maximálně 400,- Kč/ den. 

 

Základní činnost Stupeň závislosti Úhrada / den 

Celodenní péče 0, I. 200 Kč 

 II., III. 300 Kč 

 IV. 400 Kč 



 

Tabulka  úhrad 

 

Název Popis  Úhrada 

Soběstačný Bez ošetřovatelské péče, 

 

stupeň závislosti 0,I 

 U 280 

S 235 

P 200 

______ 

celkem 

715,-/den 

 

Částečně soběstačný Obslouží se s dopomocí. 

Schopen pohybu mimo lůžko bez 

dopomoci či samostatně o holi či berlích 

 

stupeň závislosti II, III. 

 U 280 

S 235 

P 300 

_______ 

celkem 

 815,-/ den 

 

Nutný dohled Celodenní závislost na pomoci druhé 

osoby, nutná dopomoc se stavou, 

polohování, plná inkontinence, aj. 

 

stupeň závislosti IV. 

 U 28 

S 235 

P 400 

______ 

celkem 

915- / den 

 

 

V případě, že uživatel využil odlehčovací službu opakovaně (dříve byly poskytnuty již 

minimálně dva odlehčovací pobyty), je mu poskytnuta individuální cena, kterou určuje 

ředitelka zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

jméno a příjmení klienta <<Klient>> 

datum narození <<Datum narození>> 

bydliště <<Adresa trvalého bydliště>> 

zástupce (např. opatrovník)  

 

Klient poskytovatele sociálních služeb Centrin CZ s.r.o., sídlem Na Výsluní 282, 251 66 

Mirošovice, nebo jeho zástupce, podpisem tohoto dokumentu bere na vědomí, že při 

poskytování služeb sociální péče dochází ke zpracování osobních údajů v rozsahu nutném 

pro splnění smluvních a zákonných povinností poskytovatele a v případě zvláštní kategorie 

osobních údajů, což jsou údaje vypovídající o zdravotním stavu, pro nutnost takového 

zpracování pro účely poskytování zdravotní nebo sociální péče. 

Ke zpracování osobních údajů dochází po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po 

přiměřenou dobu po skončení smlouvy. 

Povinnost poskytnout osobní údaje 

Klient, nebo jeho zástupce, je srozuměn s tím, že pokud by se zpracováním osobních údajů ve 

výše uvedeném rozsahu nesouhlasil, poskytovatel sociálních služeb by mu nemohl 

požadovanou sociální službu poskytnout. Poskytnutí výše uvedených údajů je proto smluvním 

požadavkem. 

Zpracování na základě oprávněných zájmů 

Klient, nebo jeho zástupce, dále bere na vědomí, že poskytovatel sociálních služeb zpracovává 

na základě svých oprávněných zájmů další osobní údaje poskytnuté klientem (např. rodinný 

stav, poslední zaměstnání, oblasti zájmů…), a to za účelem individualizace péče a zlepšování 

poskytovaných služeb. 

Poskytnutí těchto údajů není povinné. 

Poskytovatel taktéž na základě svého oprávněného zájmu umisťuje jména  

a fotografie jednotlivých klientů vedle vstupu do jejich pokoje, popř. v jídelně za účelem lepší 

orientace pracovníku a taktéž klientů. Současně umisťuje jména jednotlivých pacientů na jeho 

osobní věci, což slouží k rozpoznání zmíněných klienty a personálem. 

Poskytovatel vyvěšuje údaje o objednaném jídle jednotlivými klienty ve společných prostorech 

společnosti, což slouží k uvědomění, které z nabízených variant jídel si daný klient objednal. 

 

Poskytovatel dále na základě svých oprávněných zájmů na ochraně majetku a zdraví pořizuje 

záznamy z kamerových systémů snímajících vybrané prostory zařízení sociálních služeb. 

Záznamy mohou být uchovávány až po dobu 7 dní, k jejich dalšímu zpracování však dochází 

pouze pokud dojde ke zjištění jakéhokoliv incidentu, v takovém případě mohou být dotčené 

záznamy předány Policii ČR či jinému příslušnému orgánu. 

Příjemci osobních údajů jsou pouze subjekty, u nichž předání vyplývá přímo ze zákona, tedy 

zejména zdravotní pojišťovna, úřad práce, poskytovatelé navazujících sociálních nebo 

zdravotních služeb, popř. další osoby, přičemž k předávání dochází pouze v rozsahu nezbytně 

nutném pro zajištění odpovídající a efektivní péče. 



Práva klienta související se zpracováním 

• Klient má právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, 

době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů; 

• Klient má právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů; 

• Klient má právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními 

předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich 

zpracování omezeno; 

• Klient má právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat 

stížnost u dozorového úřadu; 

• Klient má právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to 

tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké 

riziko pro jeho práva a svobody. 

Bližší informace o zpracování osobních byly sděleny klientovi nebo jeho zástupci při podpisu 

tohoto dokumentu. 

Prohlášení klienta nebo jeho zástupce 

Poté, co jsem měl možnost klást doplňující otázky a zeptat se na vše, co pokládám za podstatné, 

a moje dotazy mi byly uspokojivě zodpovězeny, prohlašuji, že jsem informacím a vysvětlením 

plně porozuměl a považuji poučení mé osoby za dostatečné. 
 

V případě, že tento dokument podepisuji v zastoupení klienta, prohlašuji, že s jeho obsahem 

a důsledky pro práva a povinnosti dotčených subjektů byl přiměřeným způsobem, tedy jasně, 

srozumitelně a za použití jednoduchých jazykových prostředků, seznámen i samotný klient. 
 

 

 

Ve Zruči nad Sázavou / V Unhošti dne <<Datum nástupu>> 

 

 

 

 

   

_____________________ 

 podpis klienta (jeho zástupce) 

 

 


