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Smlouva o poskytnutí služby sociální péče  
ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. 

 
 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 
 
 
1)  Pan/ paní ……………………….………………………………..….. 
                                   (jméno a příjmení)  
 
narozen/a ……………………………………………..      rodné číslo …………………………….. 
                                   (datum narození)   
 
 bydliště   ……………………………………………………………………………………..PSČ …………..   
 
v textu této smlouvy dále jen  „Uživatel“ 
 
zastoupený(á) ………….. 
 
 
a 
 
 
2) Poskytovatel:        Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., 
                                  U Nemocnice 980, Valašské Meziříčí, 757 01 
IČ:                             26822105            
DIČ:                           CZ699000899 
Zastoupená:              MUDr. Martin Hrabovský, předseda představenstva a   
                                  MUDr. Ludvík Dobeš, člen představenstva     
Bankovní spojení:     RaiffeisenBank a.s., č.ú. 5025000229/5500  
 
v textu této smlouvy dále jen  „Poskytovatel“ 
 
 
 
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon), tuto 
 
 
 

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení  
podle § 52 zákona 

 
 

(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“): 
 
 
 

I. 
Rozsah a účel poskytování služby sociální péče 

 
1) „Uživatelem“ se rozumí fyzická osoba, která již nevyžaduje ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke 
svému zdravotnímu stavu není schopna se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemůže být 
propuštěna ze zdravotního zařízení ústavní péče do doby, než jí bude zajištěna pomoc osobou 
blízkou nebo jinou fyzickou osobou, pomoc terénních či ambulantních sociálních služeb či pobytové 
sociální služby.  
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2)“ Poskytovatelem je akciová společnost provozující zdravotnické zařízení ústavní péče, která 
poskytuje pobytové služby sociální péče dle § 52  zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách,  
v platném znění.           
        
 
Účelem této smlouvy je zajistit poskytování sociálních služeb Uživateli, v rozsahu a druhu, dle 
individuálních schopností a možností Poskytovatele, s cílem posílit fyzickou a psychickou 
soběstačnost Uživatele a v co největší možné míře jej zapojit do běžného života společnosti. 
Poskytovatel pomocí klíčového pracovníka bude s Uživatelem individuálně plánovat a hodnotit průběh 
služby.  
Individuální osobní cíl poskytování sociálních služeb pro Uživatele, který si nastaví v době uzavření 
smlouvy. 
 
 CÍL: ……………………………………………………………………………………………………………….       
 
Změna osobního cíle uživatele v rámci procesu individuálního plánování není důvodem pro změnu 
této uzavřené smlouvy.  
 
 
3) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli ve svém zdravotnickém zařízení pobytové sociální  
služby, které zahrnují:   
 

a) ubytování,  
b) stravování,  
c) úkony péče  

Výše uvedené služby budou poskytovány ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské 
Meziříčí a.s., U nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí, na Oddělení následné péče 1. 
Součástí nabízených služeb je i bezplatné sociální poradenství.  
 

4) Potřebné léky a zdravotnické pomůcky si zajišťuje Uživateli na svoje náklady. Uživatel je povinen si 
chybějící léky a zdravotnické pomůcky zajistit vypsáním receptu nebo poukazu od 
praktického/ošetřujícího lékaře. Léky a zdravotnické pomůcky čerpané nad limit hrazený z veřejného 
zdravotního pojištění je Uživatel povinen si uhradit.  
 
5) Uživateli mohou být poskytovány fakultativní činnosti, které si uživatel hradí v plné výši nákladů. 
Výběr jednotlivých služeb a ceník je k dispozici u sociální sestry.       
  
 

II. 
Ubytování 

 
 

1) Uživateli se poskytuje ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, o rozloze 16,87m², nacházejícím se 
hlavní budově, bloku C, v rámci Oddělení následné péče 1, v areálu Poskytovatele na adrese:  
U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí. 
 
2) K pokoji náleží WC se sprchovým koutem. 
 
3) Pokoj je vybaven následujícím zařízením: polohovatelné lůžko, noční stolek, šatní skříň, stůl, dvě 
židle, světlo stropní, lampička, televize a internet. Lednice je umístěna na chodbě a mohou ji využívat 
všichni uživatelé. Uživatel je oprávněn obvyklým způsobem užívat také společné prostory oddělení, 
včetně přilehlého parku v areálu nemocnice.  
 
4) Ubytování zahrnuje také dodávky tepla, teplé a studené vody, el. energie, úklid, praní, drobné 
opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení. 
 
5) Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání řádně, v prostorách nesmí 
bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny. 
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6) Na lůžkách sociální péče jsou povoleny návštěvy, s ohledem na provoz oddělení, stanovené na  
dobu od 8:00 – 18:00 hod.   
 

III. 
Stravování 

 
 
1) Uživateli se poskytuje stravování ve formě celodenní stravy odpovídající věku Uživatele, zásadám 
racionální výživy a potřebám dietního stravování. Celodenní strava se skládá ze 3 hlavních jídel a 2 
svačinek.   
 
2) Stravování probíhá na základě a podle předem zveřejněného jídelního lístku, který je sestaven a 
zveřejněn na 1 týden dopředu.  
 
3) V případě potřeby Poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního režimu Uživatele. 
 
 

IV. 
Péče 

 
 
1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli čerpající sociální služby, tyto základní činnosti: 
 

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, což zahrnuje: 
- pomoc při úkonech osobní hygieny 
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
- pomoc při použití WC 

 
b) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, což zahrnuje: 

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 
- pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh 
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 

 
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, což zahrnuje: 

- podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů 
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob 
 

d) sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 
sociálních schopností a dovedností klienta podporujících jeho sociální začleňování 
 

e) aktivizační činnosti: nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 
dovedností 
 

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
 
2) Úkony péče dle odst. 1 písm. a) a b) jsou zajišťovány 24 hodin denně, úkony péče dle odst. 1 písm. 
c) až f) jsou zajišťovány od pondělí do pátku od 6:30 hod. do 15:00 hod. a dle provozních možností 
Poskytovatele.  
 

 
V. 

Fakultativní činnosti 
 

 
Poskytovatel umožňuje Uživateli využít následující fakultativní činnosti:   

- Kadeřnici/holiče, pedikérku – dle potřeb Uživatele a smluvních cen (ceník je vyvěšen) 
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- lékárnu, duchovní službu, vyřízení administrativních záležitostí (pošta, důchod, příspěvek 
apod.), nákupy potravin či drobného spotřebního zboží – stánek naproti ZZ.   

 
 

VI. 
Výše úhrady a způsob jejího placení 

 
 
1) Uživatel je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce 190,- Kč denně a to i v případě vzdálení 
(tj, v době nepřítomnosti Uživatele).  
Uživateli je povinen zaplatit úhradu za stravu v částce 160,- Kč denně. 
 
2) Poskytovatel je povinen předložit Uživateli vyúčtování úhrady za poskytované sociální služby za 
kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15 pracovního dne v kalendářním měsíci, který následuje po 
kalendářním měsíci, za nějž Poskytovatel vyúčtování předkládá. Poskytovatel vyúčtování úhrady 
provádí v souladu s právními předpisy a vyúčtování odpovídá konkrétnímu využití služeb Uživatelem 
za příslušný kalendářní měsíc.  
Případný vzniklý nedoplatek na úhradách se Uživatel zavazuje doplatit nejpozději do 14 dnů od 
předložení vyúčtování.    
 
3) Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby zpětně, a to nejpozději do 5. 
pracovního dne od výplatního termínu sociálního zajištění Uživatele. Tento den je stanoven k 
…………dni kalendářního měsíce.  
Platba proběhne v  hotovosti,  převodem na účet RaiffeisenBank a.s., č.ú. 5025000229/5500, VS 
……………………….,nebo platební kartou v pokladně Poskytovatele. 
 
4) V případě prodlení Uživatele s úhradou za provedené služby či nedoplatku se Uživatel zavazuje a 
uhradit Poskytovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den z prodlení.    
 
5) Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu (čl. VI, ods.1) v příslušném 
kalendářním měsíci nezůstala částka ve výši 15 % jeho měsíčního příjmu, zavazuje se osoba blízká 
přispívat na úhradu (Dohoda o spoluúčasti na úhradě nákladů).       
 
6) Poskytovateli náleží za poskytnutí sociální péče příspěvek na péči, na který vzniká nárok uživateli 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
 
7) V případě pobytu mimo sociální lůžko (akutní hospitalizace), zajišťuje poskytovatel rezervaci lůžka 
za úhradu 190,- Kč na den, nebo je po oboustranné dohodě pobyt na sociálním lůžku ukončen.  
 
8) Činnosti sjednané v čl. V jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto činností podle 
ceníku Poskytovatele.  
 
 
 

VII. 
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování 

sociálních služeb 
 

 
Uživatel prohlašuje, že byl seznámen prostřednictvím sociálního pracovníka s vnitřními předpisy 
Poskytovatele, které zejména obsahují:  Vnitřní řád a Požární poplachové směrnice.   
Poskytovatel se zavazuje předložit vnitřní předpisy kdykoliv o ně Uživatel požádá. Vnitřní řád je 
umístěn na každém lůžkovém pokoji. Požární poplachové směrnice a Evakuační řád je vyvěšen na 
oddělení.  
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VIII. 
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

 
 
(1) Uživatel a Poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení této Smlouvy. Ukončení musí 
být písemné – „Dohoda o ukončení pobytu“  
 
(2) Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Uživatelem     
      činí 14 dní. 
 
(3) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů: 
 

a)  jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení 
Smlouvy se považuje zejména: 

 
-  zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud byla úhrada za ubytování a stravu stanovena 
podle odst. 1 čl. VI.  

      -  nezaplacení úhrady, byl-li Uživatel povinen platit úhradu podle čl. VI. Smlouvy. 
 

b)  jestliže Uživatel po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají z vnitřních 
pravidel zdravotnického zařízení Poskytovatele 
 
c) z ekonomických či personálních důvodů, přírodních katastrof či dalších objektivních důvodů 
není schopen zajistit plnění sociálních služeb  
 

 
(4) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a), b) a 
tohoto článku činí 14 dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Uživateli doručena. 
 
 
 

IX. 
Trvání smlouvy 

 
 
1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
2) Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 3 měsíců, a to od okamžiku jejího podpisu 
oběma smluvními stranami. 
     
3) Smlouva může být prodloužena dle konkrétních podmínek Uživatele nebo Poskytovatele a 
možností poskytovatele, maximálně po dobu 6 měsíců.   
 
4) Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jinou osobu. 
 
5) Smlouva se ukončí dohodou ke dni opuštění zdravotnického zařízení poskytujícího sociální péči  
(např. umístěním do jiného ZZ, domácí péče, aj..).    
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X. 

Závěrečná ustanovení 
 
 

(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. 
 
(3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu 
neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
(4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a 
bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 
 
 
 
 
V ……………...........................           dne ……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………..                                   
       (podpis Uživatele)                                                                                 
 
 
 
 
 
……………………………………………..                                      ………………………………………….. 
       Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.                                           Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.        
          MUDr. Martin Hrabovský                                                                 MUDr. Ludvík Dobeš     
         předseda představenstva                                                                 člen představenstva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


