Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Kotva při
strakonické nemocnici, z. s.
č. ……/2022
Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i
1) pan/paní «Jméno», nar. «Datum_narození», trv. bytem «Trvale_bytem».
Zastoupený/á opatrovníkem, paní/panem «Zastoupen», trv. bytem «Adresa», «Město»,
zmocněným Městem, adresa, ustanoveným rozhodnutím Okresního soudu «Okresní_soud»
ze dne «Datum_usnesení», které nabylo právní moci dne «Datum_nabytí», Č.j. :
«Čj_rozsudku».
(v textu této smlouvy dále jen „Uživatel“)
a
2) Domov se zvláštním režimem Kotva při strakonické nemocnici, z. s., Radomyšlská 336,
386 01, Strakonice
IČ: 06971946, bankovní spojení: ČSOB, Strakonice č. účtu 291 031 260 / 0300,
zastoupený: Martinem Karasem
(dále jen „Poskytovatel“)
v souladu s ust. § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších změn
a doplňků a navazujícími obecně závaznými právními předpisy,
tuto
smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově se zvláštním režimem Kotva při
strakonické nemocnici, z. s., Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice
(dále jen „smlouva“):
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I.
Předmět smlouvy
1) Předmětem smlouvy je poskytování sociální služby podle ust. § 50 a souvisejících
ustanovení zákona o sociálních službách a jeho prováděcích právních předpisů ze strany
Poskytovatele a využívání služby ze strany Uživatele. Uživatel za tyto služby uhradí
Poskytovateli sjednanou úhradu.
2) Rozsah poskytovaných činností a osobní cíle jsou sestavovány na základě individuálních
potřeb, možností, přání a hodnot Uživatele. Na základě osobních cílů Uživatele bude
Poskytovatel zpracovávat společně s Uživatelem individuální plán a služby bude realizovat
v souladu s ním.
Osobním cílem uživatele je:
……….………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) V průběhu poskytování služby má Uživatel právo své osobní cíle upravovat a měnit,
přičemž případné změny budou zaznamenány v individuálním plánu Uživatele.
II.
Rozsah poskytování sociální služby
1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Uživateli v domově se zvláštním
režimem:
a)
b)
c)

ubytování (včetně zajištění úklidu, praní a drobné opravy ložního a
osobního prádla a ošacení, žehlení)
stravování,
úkony péče

III.
Ubytování
1) Uživateli se poskytuje ubytování ve dvojlůžkovém/jednolůžkovém pokoji č.
«číslo_pokoje», «podlaží» nadzemním podlaží, v budově Kotva A/B.
2) V blízkosti pokoje se nachází sociální zařízení (WC, umyvadlo), v každém patře jsou
k dispozici dvě centrální koupelny.
3) Pokoj je vybaven: postel, šatní skříň, nástěnné hodiny, police, noční stolek, židle,
umyvadlo
4) Po dohodě s Poskytovatelem si může Uživatel vybavit pokoj drobnými předměty, jako
jsou textilie, květiny, obrazy, TV, rozhlasový přijímač apod. V případě TV a rozhlasového
přijímače je nutné si přihlásit poplatky za tyto služby na příslušném úřadě. U těchto
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přístrojů jsou povinné pravidelné revize, které si uživatel hradí sám ze svých finančních
prostředků. Revize je nutné provádět 1x ročně.
5) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní,
drobné opravy osobního prádla a ošacení a žehlení.
6) Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může Uživatel způsobem
obvyklým užívat společně s ostatními Uživateli v domově:
a) jídelnu
b) kuchyňku
c) návštěvní místnost
d) zahradu
e) kulturní místnost
f) terasy
g) aktivizační dílny
7) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro
řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Uživatele spojených s užíváním
těchto prostor.
8) Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání řádně;
v prostorách nesmí Uživatel bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny. Uživatel
nesmí používat bez souhlasu Poskytovatele a bez předepsané revize své vlastní elektrické
spotřebiče.
9) Vybavení pokoje užívá Uživatel v případě ubytování na dvoulůžkovém pokoji spolu se
svým spolubydlícím a po vzájemné dohodě s ním. Po dobu nepřítomnosti Uživatel souhlasí,
že bude pokoj užíván druhým Uživatelem, navštěvován personálem a uklízen. Uživatel
bydlící na jednolůžkovém pokoji souhlasí se vstupem personálu na pokoj ve své
nepřítomnosti, a to v odůvodněných případech (úklid, havárie, revize).
Uživatel si sám zodpovídá za zajištění svých cenností v době své nepřítomnosti.
10) Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že může být z provozních důvodů (stavební
úpravy, opravy, vytopení apod.) na nezbytně nutnou dobu přestěhován na jiný pokoj.
11) Uživatel souhlasí s přestěhováním na jiný pokoj a to v případě, že to bude vyžadovat jeho
zdravotní stav nebo pokud bude opakovaně porušovat Domácí řád.
IV.
Stravování
1) Uživatel má právo na poskytnutí celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální
výživy a potřebám dietního stravování minimálně v rozsahu třech hlavních jídel.
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2) Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle Domácího
řádu domova se zvláštním režimem.
3) V případě potřeby Poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního režimu
Uživatele.
4) Uživatel se s Poskytovatelem dohodl na pravidelném odebírání celodenní stravy (rozsah
celodenní stravy je uveden v Domácím řádu domova).
V.
Péče
Poskytovatel se zavazuje a je povinen podle § 16 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, poskytovat Uživateli, který je
příjemcem příspěvku na péči, tyto základní činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
- 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:
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
- pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
- pomoc při podávání jídla a pití,
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
- podpora 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:
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
e) aktivizační činnosti:
- pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
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VI.
Místo a čas poskytování sociální služby
Služba sjednaná v této smlouvě se poskytuje v Domově se zvláštním režimem Kotva při
strakonické nemocnici provozovaném Poskytovatelem na adrese Radomyšlská 336,
Strakonice, a to nepřetržitě každý den po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy.
VII.
Výše úhrady a způsob jejího placení
1) Úhrada za poskytované sociální služby, jejichž výše je výslovně stanovena v této smlouvě,
se sjednává na základě platného Sazebníku poskytovaných služeb, vydaného Poskytovatelem
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a
prováděcích předpisů, zejm. vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádění některá
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007 Sb.,
č. 239/2009 Sb., č. 162/2010 Sb. a č. 391/2011 Sb. /ve znění pozdějších předpisů/ ve znění
platném a účinném k okamžiku uzavření této smlouvy, resp. poskytnutí každé jednotlivé
služby. Uživatel prohlašuje a potvrzuje, že před podpisem této smlouvy se seznámil se
Sazebníkem poskytovaných služeb a zavazuje se platit za poskytované sociální služby úhrady
ve výši uvedené v aktuálně platném Sazebníku.
2) Měsíční úhrada se dohodou smluvních stran stanovuje tak, že výše denní úhrady se násobí
koeficientem 30,40 pro každý kalendářní měsíc v roce.
3) Plná úhrada za ubytování je stanovena částkou 250,- Kč denně, což činí 7. 600,- Kč
měsíčně, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování. Uživatel je
povinen vzhledem k výši svého příjmu zaplatit za ubytování: «Náklady_na_ubytování»,- Kč.
4) Plná úhrada za stravování je stanovena částkou 205,- Kč denně, což činí v plné výši 6.
232,- Kč měsíčně, včetně nákladů souvisejících s přípravou stravy. Uživatel je povinen
vzhledem k výši svého příjmu zaplatit za stravu: «Náklady_na_stravu»,- Kč.
5) Celková měsíční úhrada za služby stanovená na základě odst. 3 a 4 tohoto článku činí
v plné výši 13. 832,- Kč měsíčně, platí se zálohově, a to do posledního pracovního dne
v kalendářním měsíci, za který má být zaplacena. Vzhledem k výši příjmu uživatele činí
celková měsíční úhrada za služby stanovená na základě odst. 3 a 4 tohoto článku:
«Náklady_celkem»,- Kč (max. 85% z příjmu) za každý měsíc.
Výše nákladů na ubytování a stravu bude stanovena po doložení skutečných příjmů
uživatele. Částka bude uvedena v dodatku k této smlouvě.
6) Uživatel se zavazuje v den nástupu do domova uhradit zálohu na dobu jednoho měsíce za
sjednané služby v čl. III. a IV. Smlouvy, která bude sloužit jako kauce na úhradu případných
nedoplatků plateb, k nimž je na základě této smlouvy Uživatel povinen a bude vyúčtována při
skončení této smlouvy.
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7) Uživatel se s Poskytovatelem dohodli, že úhrada bude prováděna:
- převodem z účtu na účet č. 291 031 260 / 0300, pod VS = číslo této smlouvy
Úhrada musí být připsána na účet Poskytovatele nejpozději posledního dne v měsíci, za který
má být zaplacena.
8) Pokud by Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 3. a 4. tohoto
článku za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jejího měsíčního příjmu,
částka úhrady se sníží tak, aby nebyla vyšší než 85% měsíčního příjmu uživatele.
9) V případě, že výše příjmu Uživatele je nižší než stanovená měsíční úhrada, mohou rozdíl
mezi příjmem Uživatele a měsíční úhradou doplatit osoby uvedené v ust. § 71 odst. 3 zák.
č. 108/2006 Sb. (s nimiž bude uzavřena samostatná smlouva).
10) Za úkony péče sjednané v čl. V. této smlouvy je Uživatel povinen hradit Poskytovateli
sjednanou odměnu. Uživatel má/může mít současně podle zákona č. 108/2006 Sb. nárok na
přiznání příspěvku na péči a je/bude jeho příjemcem. Tento příspěvek na péči bude uživateli
vyplácen způsobem uživatelem určeným a dále v této smlouvě specifikovaným. Uživatel je
povinen a zavazuje se použít veškeré prostředky získané z příspěvku na péči na úhradu
sociálních služeb poskytovaných mu na základě této smlouvy Poskytovatelem (a to i
v případě zpětného přiznání příspěvku za dobu, kdy Uživatel již čerpal od Poskytovatele
služby v Domově se zvláštním režimem Kotva při strakonické nemocnici, z. s., Radomyšlská
336 01 Strakonice).
11) Uživatel souhlasí s tím, aby byl příspěvek na péči převáděn z jeho účtu na účet
poskytovatele č. 291 031 260 / 0300 pod variabilním symbolem: číslo smlouvy.
12) Přeplatky či nedoplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této
smlouvy, které vyplývají ze zúčtování skutečné výše úhrad se zaplacenými zálohami, je
Poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování Uživateli předat nejpozději do 15. dne
měsíce následujícího po měsíci, za nějž přeplatek nebo nedoplatek vznikl. Poskytovatel je
povinen přeplatek vyplatit Uživateli převodem na účet nejpozději do 20. dne kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl.
Uživatel je povinen uhradit nedoplatek do 5 dnů od předání jeho vyúčtování, a to převodem
na účet č. 291 031 260 / 0300.
13) Bude-li 15. den v měsíci sobota či neděle, splatnost nastává v nejbližší pracovní den.
14) Při pobytu mimo domov má Uživatel za každý předem oznámený kalendářní den nárok
na vrácení částky ve výši finanční normy za neodebrané potraviny ve výši dle čl. VII. bod 4)
této smlouvy. Pokud Uživatel požádá, lze mu za neodebranou stravu vydat v této hodnotě
potravinový balíček (viz Domácí řád).
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15) V případě, že Uživatel nemá na plnou úhradu podle schváleného Sazebníku a jeho
měsíční úhrada není doplacena osobami uvedenými v § 71 odst. 3 zák. č. 108/2006 Sb.,
finanční „vratka“ za neodebrané potraviny se neposkytuje.
16) Pobyt mimo domov z důvodu ošetření nebo umístění ve zdravotnickém zařízení se
považuje vždy za předem oznámený pobyt.
17) Úhrada za ubytování se při pobytu Uživateli mimo domov v žádném případě nevrací.
18) Uživatel se zavazuje doložit Poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu § 7 zákona
č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších změn a doplňků, při
nástupu do domova se zvláštním režimem a dále při každé změně příjmu.
Oznámení o změně ve výši příjmu dokládá Uživatel nejpozději do 8 pracovních dnů ode dne,
kdy ke změně příjmu došlo.
20) Zamlčel-li Uživatel skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle předchozího
bodu, je povinen doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jeho příjmu do
dvou měsíců od doby zjištění.
21) V případě, že Uživatel nezaplatí úhradu za poskytnuté služby delší dobu než jeden měsíc
od termínu její splatnosti, bude Poskytovatel po předchozím písemném upozornění Uživatele
vymáhat dlužnou částku soudně včetně veškerých nákladů spojených s vymožením dlužné
částky a případným uplatněním úroku z prodlení.
22) Poskytovatel má právo jednostranně zvýšit ceny služeb uvedených v čl. II., odst. 1 dojdeli ke zvýšení nákladů na jejich poskytování nebo dojde-li ke změně příslušného právního
předpisu upravujícího nejvyšší přípustnou výši cen jednotlivých služeb, a to až na takovouto
nově stanovenou nejvyšší přípustnou úroveň cen dle příslušného právního předpisu
(prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k zákonu č. 108/2006 Sb. O sociálních službách).
Takovéto zvýšení cen poskytovaných služeb je Poskytovatel povinen Uživateli oznámit.
VIII.
Ujednání o dodržování Domácího řádu
1) Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Domácím řádem Poskytovatele pro poskytování
služeb v Domově se zvláštním režimem Kotva při strakonické nemocnici, z. s., Radomyšlská
336 01 Strakonice.
2) Uživatel prohlašuje, že Domácí řád přečetl, že mu plně porozuměl a zavazuje se a je
povinen ho dodržovat. Případné změny Domácího řádu je poskytovatel povinen oznámit
Uživateli a Uživatel je povinen se s nimi seznámit.
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3) Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že při porušování zásad Domácího řádu, je
Poskytovatel oprávněn uplatnit opatření stanovená v této smlouvě a v domácím řádu.

IX.
Práva a povinnosti Uživatele
1) Uživatel má právo:


na ochranu před jakýmikoliv formami zneužívání a diskriminace ze strany
Poskytovatele nebo jeho zaměstnanců,



na respektování své důstojnosti ze strany Poskytovatele a jeho zaměstnanců,



volně se pohybovat ve všech veřejných prostorách areálu zařízení Poskytovatele,



na přijímání návštěv podle své volby. Návštěvy může přijímat na svém pokoji,
souhlasí-li s tím jeho spolubydlící, nebo ve společenských a veřejných prostorách
zařízení. Rozsah návštěvních hodin stanovuje Poskytovatel v Domácím řádu,



podávat stížnosti na kvalitu, rozsah a průběh zajišťovaných služeb a na zaměstnance
Poskytovatele, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen,



rozhodnout se při nástupu do domova, zda si občanský průkaz a ostatní úřední
doklady uloží do úschovy nebo zda si je ponechá u sebe (viz Domácí řád).



využívat v plném rozsahu služby, které v zařízení zajišťují cizí subjekty (například
kadeřnické služby, holičské služby, pedikérské služby apod.) Poskytovatel však
neodpovídá za podmínky, rozsah a kvalitu těchto služeb.

2) Uživatel se zavazuje, že:


bude respektovat Domácí řád DZR,



bude dodržovat Požární a poplachové směrnice zařízení a dbát v tomto smyslu
pokynů pověřených zaměstnanců Poskytovatele,



nebude ostatní uživatele obtěžovat nadměrným hlukem nebo zápachem, ani jiným
způsobem



bude dodržovat pravidla občanského soužití ve vztahu k ostatním klientům a
zaměstnancům Poskytovatele,



nebude v nadměrném množství požívat alkoholické nápoje,



nebude užívat omamné a psychotropní látky, které mu nebyly předepsány lékařem,



umožní pověřeným zaměstnancům Poskytovatele kontroly pokoje a svých úložných
prostor z důvodu zajištění hygienické a požární bezpečnosti celého zařízení,



bude užívat majetek Poskytovatele podle svých možností ohleduplně a šetrně a
nebude jej úmyslně poškozovat,



bude kouřit jen v prostorách vyhrazených Poskytovatelem,
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Uživatel má povinnost Poskytovateli sdělit aktuální výši jeho důchodu a aktuální výši
přiznaného příspěvku na péči. Uživatel předkládá doklad o výši přiznaného příspěvku
na péči a doklad o výši svého důchodu.

3) Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával data o jeho osobě obsažená
v dokumentech předkládaných před přijetím do domova, data obsažená v této smlouvě a
získaná v souvislosti s uzavřením této smlouvy, a to za účelem řádného poskytování
sociálních služeb.
X.
Práva a povinnosti Poskytovatele
1) Poskytovatel je povinen zajišťovat službu pro Uživatele podle principů dobré a bezpečné
praxe, odborně a prostřednictvím kvalifikovaného personálu.
2) Poskytovatel má povinnost:


chránit osobní svobodu, soukromí Uživatele,



chránit osobní a citlivé údaje Uživatele,



chránit Uživatele před jakoukoliv formou diskriminace a zneužívání v souvislosti
s poskytováním služby,
přijmout, evidovat a vyřídit jakoukoliv stížnost Uživatele na kvalitu, rozsah a průběh
zajišťovaných služeb. Poskytovatel dbá, aby Uživatel nebyl podáním stížnosti
jakýmkoliv způsobem ohrožen. Pravidla pro podávání stížností jsou uvedena ve
vnitřním předpisu Poskytovatele.



3) Poskytovatel má právo:


vydávat Domácí řád domova, který upravuje další podmínky služeb, v této dohodě
neuvedené,



na základě rozhodnutí smluvního praktického lékaře omezit přechodně návštěvy
osob přicházejících za Uživatelem, vyžadují-li to hygienicko-epidemiologické důvody,
nebo jiné závažné provozní důvody.



Poskytovatel má právo použít opatření omezující pohyb osob (restriktivní opatření),
jimž jsou sociální služby poskytovány, v případech přímého ohrožení jejich zdraví a
života nebo zdraví a života jiných fyzických osob, a to za stanovených podmínek dle
zákona [§89, č. 108/2006 Sb.,].
XI.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1) Smluvní vztah založený touto smlouvou může zaniknout písemnou dohodou obou
smluvních stran nebo písemnou výpovědí, dále úmrtím Uživatele nebo zánikem
Poskytovatele.
2) Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu, vždy však písemně. Výpovědní lhůta
pro výpověď Uživatelem činí 14 dní ode dne doručení výpovědi Poskytovateli.
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3) Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy a z vnitřních pravidel
uvedených v Domácím řádu domova.
Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména:
 zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, (čl. VII. smlouvy),
 nezaplacení úhrady, byl-li Uživatel povinen platit úhradu podle čl. VII. smlouvy,
 fyzické napadení jiného uživatele domova, personálu, krádeže, vyhrožování a jiné
závažné chování Uživatele, které narušuje kolektivní soužití,
 jestliže Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu
vyplývají z Domácího řádu domova se zvláštním režimem,
 jestliže přesáhne délka pobytu Uživatele mimo Domov v součtu celkem 60
kalendářních dnů v kalendářním roce. Do této doby se nezapočítává doba pobytu ve
zdravotnickém zařízení,
 v případě, kdy Poskytovatel zvýšil ceny služeb uvedených v čl. II. odst. 1 v důsledku
zvýšení nákladů na jejich poskytování, a Uživatel neuzavře dodatek ke smlouvě o
poskytnutí služby sociální péče dle čl. VII. odst. 21.
b) jestliže Uživatel přestane splňovat kritéria, která jsou podmínkou pro přijetí (zdravotní
stav vylučující poskytování pobytových sociálních služeb podle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách),
4) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 3
tohoto článku činí 14 dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Uživateli doručena.
XII.
Doba platnosti smlouvy
1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
2) Tato smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku/ na dobu neurčitou, s účinky od jejího
podpisu oběma smluvními stranami.
Uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit na jiného.
XIII.
Závěrečná ustanovení
1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.
2) S výjimkou případů v této smlouvě výslovně uvedených, lze tuto smlouvu měnit jen
formou písemných, oboustranně podepsaných, číslovaných a datovaných dodatků, které
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jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pro doručování listin dle této smlouvy budou podle
prohlášení účastníků sloužit výhradně adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, když pro
uživatele zastoupeného opatrovníkem budou veškeré listiny doručovány pouze
opatrovníkovi s účinky doručení uživateli. Nevyzvedne-li si kterýkoliv z účastníků (opatrovník
uživatele) doručovanou listinu nejpozději do deseti dnů od jejího uložení, má se za to, že byla
účastníku doručena.
3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že
smlouvu neuzavřely v tísni 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.
5) Případné spory ze smlouvy se budou řídit platnými právními předpisy.
Přílohy ke smlouvě:
- příloha č. 1: Souhlas se způsobem hospodaření s příjmy zastupované osoby,
- příloha č. 2: Poučení k ochraně osobních údajů uživatele služeb,
- příloha č. 3: Domácí řád,
- příloha č. 4: Souhlas s uložením občanského průkazu a jiných dokladů,
- příloha č. 5: Doklady o aktuální výši důchodu a o výši příspěvku na péči (dokládá Uživatel)
- Příloha č. 6: Rozhodnutí/usnesení soudu o ustanovení opatrovníka (dokládá Uživatel,
v případě že je omezen ve způsobilosti k právním úkonům)

Ve Strakonicích dne: ……………………

……………………………..
«jméno opatrovníka/jméno uživatele»
opatrovník/ uživatel

.........…………………………
jméno
za DZR Kotva při strakonické nemocnici, z. s.

Za správnost vyhotovení: ………………………………...., podpis: ………………………….
Další osoby přítomné sjednávání smlouvy:
Jméno a příjmení: ………………………………………., podpis: …………………………………
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