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GERIMED a. s., Vítkovo nám. 3, 257 91  Sedlec - Prčice,   

IČ: 255 79 282, DIČ: CZ25579282, tel.: 317 834 311-2, fax: 317 834 553, email: ciperova@gerimed.cz.   

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12530. 

Smlouva o poskytnutí sociální služby  
 

Pan (paní):  

Narozená: 

Rodné číslo: 

Bydlištěm: 

(dále jen „ Osoba “) 

a 

GERIMED a.s.  

Se sídlem Vítkovo nám. 3, 257 91 Sedlec-Prčice 

IČO : 25579282 

DIČ : CZ25579282 

Číslo účtu : 0320112319/0800 

zastoupený předsedou představenstva Ing. Přemyslem Gistrem 

(dále jen „ Poskytovatel “) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne tuto Smlouvu o poskytnutí sociální služby  

dle § 2326 a násl. občanského zákoníku v platném znění  

 

1. Předmět smlouvy 
Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele, že Osobě za podmínek uvedených v této 

smlouvě poskytne pobytové sociální služby a závazek Osoby, že za podmínek uvedených 

v této smlouvě Poskytovateli za tyto služby zaplatí. Název zařízení, ve kterém poskytuje 

Poskytovatel pobytové sociální služby je Domov seniorů Gerimed (dále jen DSG). 

2. Druh sociální služby 
Poskytovatel je zdravotnické zařízení a poskytuje pobytové Sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních ústavní péče podle § 52 a dalších (§35 odst. 4) zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách. 

3. Rozsah poskytování sociální služby 
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Osobě v  DSG následující základní a fakultativní 

činnosti při poskytování sociální služby: 

1. ubytování 

2. stravování 

3. fakultativní činnosti v Balíčku A  

4. úkony péče 

5. fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb  

 

3.1 Ubytování 

3.1.1 Osobě se v rámci základních činností dle článku 3 a bodu 1. ubytování poskytuje: 

 Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, 

 úklid, 

 praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, 

 topení, 

 spotřeba elektrické energie, teplé a studené vody, 

přičemž k pokoji náleží: 

 předsíň s vestavnou uzamykatelnou skříní 

 bezbariérové WC, sprchový kout a umyvadlo 

 uzamykatelný noční stolek, židle s područkami a stůl (společný s druhou osobu) 

o balkon 
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3.1.2 Nad rámec základních činností se Osobě poskytují fakultativní činnosti uvedené v 

Balíčku A, viz bod 3.3 tohoto článku. 

3.1.3 Mimo pokoj může Osoba způsobem obvyklým a v souladu s pokyny Poskytovatele 

(Ubytovací řád, …) užívat společně s ostatními Osobami také: 

 společné prostory – chodbu, terasu, jídelnu a pracovní místnost na patře, kde je 

poskytnuto ubytování, 

 společenskou místnost v 1. NP 

 kuřárnu v 1. NP 

 zahradu     

3.1.4 O umístění Osoby do konkrétního pokoje rozhoduje vždy výhradně Poskytovatel. 

3.1.5 Poskytovatel je povinen předat prostory k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné 

užívání a zajistit Osobě nerušený výkon práv spojených s užíváním výše zmíněných 

prostor.  

3.1.6 Osoba je povinna užívat prostory vyhrazené jí k ubytování a plnění s ubytováním 

spojené řádně. V těchto prostorách nesmí Osoba bez souhlasu Poskytovatele provádět 

žádné změny.  

3.1.7 Škody vzniklé poškozením majetku Poskytovatele, budou hrazeny v plné výši Osobou.  

3.1.8 Po předchozí písemné dohodě s Poskytovatelem si může Osoba pokoj dovybavit 

(lampička, rádio, obrázky, drobný nábytek, …). 

 

3.2 Stravování 

3.2.1 Osobě se v rámci základních činností dle článku 3 bod 2. stravování poskytuje 

celodenní strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

stravování, a to v rozsahu 3 hlavních jídel denně (snídaně, oběd, večeře). 

3.2.2 Stravování se poskytuje v souladu s platným Ubytovacím řádem poskytovatele.  

 

3.3 Fakultativní činnosti v Balíčku A 

Poskytovatel poskytuje Osobě v rámci Balíčku A níže uvedené činnosti, přičemž tyto 

zahrnují zejména: 

 Pokoj vybavený elektricky ovládaným a polohovatelným lůžkem, televizorem a 

lednicí. 

 Poskytnutí ložního prádla. 

 Úkony při zahájení, ukončení a průběhu poskytování služby: značení prádla, přihlášení 

na hromadný seznam ČSSZ, ohlašovací povinnost vůči úřadům,…  

 Vedení individuálních „depozitních“ účtů Osob. 

 Zajištění dalších služeb v sídle společnosti: např. kadeřnických, pedikérských, či 

kosmetických. 

 

3.4 Úkony péče 

Poskytovatel se zavazuje v rámci základních činností poskytovat Osobě, která je 

příjemcem příspěvku na péči, tyto úkony péče: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

 aktivizační činnosti, vzdělávací a výchovné 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
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3.5 Fakultativní činnosti 

Poskytovatel poskytne Osobě fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb 

podle dohody s Osobou. Ceny za fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb jsou 

stanoveny v Ceníku úhrady.  

 

4. Místo a čas poskytování sociální služby 
4.1.1 Sociální služby podle této smlouvy jsou poskytovány v DSG na adrese             

Vítkovo nám. 3, 257 91 Sedlec-Prčice.  

4.1.2 Sociální služby podle této smlouvy se poskytují 24 hodin denně, a to každý den po 

dobu účinnosti této smlouvy. 

 

5. Výše úhrady a způsob jejího placení 
5.1 Výše úhrady 

5.1.1 Osoba je povinna zaplatit Poskytovateli úhradu za ubytování v částce 160,- Kč denně. 

5.1.2 Osoba je povinna zaplatit Poskytovateli úhradu za stravu v částce 110,- Kč denně. 

5.1.3 Osoba je povinna zaplatit Poskytovateli úhradu za fakultativní činnosti v Balíčku A 

v částce 120,- Kč denně.  

5.1.4 Osoba je povinna zaplatit za kalendářní měsíc poskytovateli úhradu za úkony péče 

v částce odpovídající přiznanému příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách a potvrzuje, že byla seznámena s tím, že příspěvek na péči náleží 

Poskytovateli. 

5.1.5 Osoba je povinna zaplatit Poskytovateli úhradu za fakultativní činnosti při poskytování 

sociálních služeb podle výše jejich skutečného čerpání. 

V případě, že by úhrada za ubytování a stravu (bod 3.1 a 3.2 této smlouvy) za 

kalendářní měsíc v úhrnu činila více než 85% měsíčního příjmu Osoby, pak má 

Poskytovatel nárok, aby mu Osoba zaplatila úhradu za ubytování a stravu ve výši 85% 

jejího měsíčního příjmu.  

5.1.6 Za dobu řádně nahlášené nepřítomnosti, v souladu s Ubytovacím řádem, se Osobě 

účtuje úhrada za ubytování, 50% úhrady za stravování a úhrada za úkony péče.  

5.2 Způsob placení 

5.2.1 Osoba se zavazuje zaplatit poskytovateli za sociální služby podle této smlouvy vždy 

do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy obdrží vyúčtování za tyto služby. 

5.2.2 Poskytovatel provede vyúčtování vždy za předchozí kalendářní měsíc, a to nejpozději 

do 5 pracovního dne po uplynutí kalendářního měsíce, za který je vyúčtování 

prováděno. 

5.2.3 Osoba si stanovila způsob placení úhrady: 

o Bezhotovostně na bankovní účet Poskytovatele (č.ú.: 320112319/0800) 

o Hotovostně na pokladně Poskytovatele 

5.2.4 Případné přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této 

smlouvy je Poskytovatel povinen písemně vyúčtovat nejpozději do 5 kalendářních dnů 

po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl. 

 

6. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem 

pro poskytování sociálních služeb 
6.1.1 Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními pravidly Poskytovatele - DSG. Jedná 

se zejména o: 

o Ubytovací řád 

o Ceník úhrady 
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6.1.2 Osoba dále prohlašuje, že vnitřní pravidla jí byly předány v písemné podobě, že si je 

přečetla a že jim plně porozuměla.  

6.1.3 Osoba se zavazuje a je povinna tato pravidla dodržovat. 

6.1.4 Osoba je dále povinna doložit Poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu §7 zákona č. 

110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Výši příjmu je Osoba povinna 

doložit při nástupu a dále při každé změně příjmu. Oznámení o změně ve výši příjmu 

musí Poskytovatel obdržet nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byl Osobě 

příjem změněn, resp. kdy se Osoba o změně dověděla.  

6.1.5 Zamlčela-li Osoba skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle článku 6.1.4, 

je povinna doplatit úhradu za poskytnuté služby do částky stanovené podle skutečné 

výše jejího příjmu.  

6.1.6 Zamlčela-li Osoba skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle článku 6.1.4, 

je povinna zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.  

6.1.7 Za závažné a hrubé porušení této smlouvy se má jakákoliv níže uvedená činnost 

Osoby: 

 Jakékoliv porušení Ubytovacího řádu,  

 slovní či fyzické napadení personálu Poskytovatele nebo Osob užívajících DSG,   

 porušení dobrých mravů,  

 prodlení s úhradou jakékoliv částky dle bodu 5.1.1 až 5.1.3. 

 

7. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 
7.1.1 Osoba může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro 

výpověď Osobou činí 7 kalendářních dní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak a 

počíná běžet prvním dnem po písemném doručení výpovědi Poskytovateli. 

7.1.2 Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět pouze za závažné a hrubé porušení 

této smlouvy uvedené v bodě 6.1.7 této smlouvy, na které byla Osoba předem písemně 

upozorněna. 

7.1.3 Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodu uvedených v bodě 

7.1.2 činí 7 kalendářních dní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak a počíná běžet 

prvním dnem po písemném doručení výpovědi Osobě. 

 

8. Doba platnosti smlouvy a ostatní ujednání 
8.1.1 Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

8.1.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

8.1.3 Osoba nemůže práva z této smlouvy postoupit na jiného. 

8.1.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní 

strana obdrží jedno vyhotovení. 

8.1.5 Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně dohodou smluvních 

stran. 

8.1.6 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím 

obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, a dále, že ji neuzavírají v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

 

V Sedlci-Prčici dne ……………… 

 

 

……………………………………    …………………………………… 

(Osoba)         (Poskytovatel) 


