
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ  
ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 

  
 

I.  Smluvní strany 

Hospic na Svatém Kopečku 
sídlo: nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc – Svatý Kopeček 
IČ: 73634671 
IČ služby: 9004092 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
číslo účtu: 43-3822890237/0100 
statutární zástupce:  Ing. Marta Šťastná, ředitelka 
zastoupený: Varianta 1: Mgr. Martinou Ležákovou, sociální pracovnicí 
 Varianta 2: Bc. Pavlínou Langerovou, sociální pracovnicí 
(dále jen „poskytovatel“) 

a 

Ing. Karel Novák 
datum narození: 1. 11. 1911  
adresa trvalého bydliště: Květinová 11, 779 00 Olomouc 
(dále jen „uživatel“) 

společně uzavírají na základě zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů tuto Smlouvu o poskytnutí odlehčovací služby (dále jen „smlouva“). 
 

II.  Délka poskytování služby 
(1) Služba bude poskytována od ………………………. do …………………………. 
(2) Výše uvedená doba může být prodloužena event. jinak upravena po oboustranné 

domluvě pouze dodatkem k této smlouvě. 
 

III.  Rozsah poskytování sociální služby  
(1) Poskytovatel se zavazuje zajistit uživateli sociální službu dle §44 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, tj. odlehčovací službu v tomto sjednaném rozsahu: 
� pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

� 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 prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším 

prostoru, 
� 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, 

� poskytnutí stravy  
� poskytnutí ubytování, 
� zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
� sociálně terapeutické činnosti, 
� pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, 
� výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 
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(2) Konkrétní obsah sociální služby vychází z potřeb a přání uživatele a je součástí 
individuálního plánu. Individuální plán se zpracuje v souladu s osobním cílem uživatele. 

(3) V průběhu pobytu se mohou tyto činnosti měnit na základě konkrétních potřeb. Tato 
skutečnost bude zaznamenána v individuálním plánu. 

 

IV.  Místo a čas poskytování služby 
(1) Odlehčovací služba sjednaná v čl. III. se poskytuje v prostorách Hospice na Svatém 

Kopečku, Sadové nám. 24, Olomouc – Svatý Kopeček. 
(2) Ubytování, strava a úkony péče související s pomocí, tzn. pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu, se poskytují 24 hodin denně., a to každý den po dobu platnosti této 
Smlouvy. 

(3) Ostatní služby jsou poskytovány na základě individuální dohody, zpravidla v době denní 
směny po dobu platnosti Smlouvy. 

 

V. Výše úhrady za odlehčovací službu 
(1) Úhrada za celodenní stravu je stanovena na 100,- Kč.  
(2) Úhrada za ubytování je stanovena na 210,- Kč za den. 
(3) Úhrada za odebrané úkony péče uvedené v čl. III. je stanovena ve výši 130,- Kč/hod. 

Uživatel zaplatí částku dle skutečného času potřebného k jejich vykonání. Maximální 
úhrada za tyto úkony je stanovena výší přiznaného příspěvku na péči.  

 

VI.  Pravidla a povinnosti poskytovatele 
(1) Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživateli stravu v rozsahu minimálně čtyř jídel 

denně. 
(2) Stravování ze strany poskytovatele je zajištěno na základě předem zveřejněného 

jídelního lístku, který je k nahlédnutí na nástěnkách na jednotlivých nadzemních 
podlažích budovy. 

(3) Pokoj má standardní vybavení, které je uvedeno v Domácím řádu.  
(4) Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc, a to 

nejpozději do 10. dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, 
za nějž poskytovatel vyúčtování předkládá. 

 

VII.  Práva a povinnosti uživatele 
(1) Varianta 1: Uživatel je povinen zaplatit za ubytování, za odebranou stravu a za 

poskytnuté úkony péče ve výši dle čl. V. 
Varianta 2: Uživatel je povinen zaplatit za ubytování, za odebranou stravu a za 
poskytnuté úkony péče ve výši dle čl. V. Jedná se o sníženou úhradu na základě 
uživatelem předloženého … a Žádosti o snížení platby za ubytování a stravu v Hospici 
na Svatém Kopečku.  

(2) Uživatel má právo, aby po něm poskytovatel nepožadoval zaplacení úhrady za jídla, 
která si řádně odhlásí. Za řádné odhlášení se považuje sdělení uživatele službu konající 
sestře na oddělení příslušném jeho pokoji, o která jídla nemá zájem, a to do 14:00 hod. 
nejpozději den před řádným poskytnutím těchto jídel. V opačném případě je povinen 
i neodebraná jídla uhradit v plné výši. 

(3) Úhrada za ubytování se v případě i dopředu nahlášené nepřítomnosti uživatele nemění.  
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(4) Uživatel je povinen zaplatit úhradu za stravu a ubytování do 20. dne kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který má být úhrada zaplacena. Uživatel 
může platit tuto úhradu v hotovosti v pokladně hospice nebo na účet KB Olomouc 
č. 43-3822890237/0100.  

(5) Varianta 1: Úkony péče jsou hrazeny z přiznaného příspěvku na péči. Uživatel uhradí 
tyto úkony převodem na účet u KB Olomouc č. 43-3822890237/0100 nebo v hotovosti 
v pokladně hospice po provedení vyúčtování poskytovatelem, nejdříve však po skončení 
měsíce, za který je úhrada určena. 
Varianta 2: Úkony péče jsou hrazeny z přiznaného příspěvku na péči. Uživatel uhradí 
tyto úkony v hotovosti v pokladně hospice po provedení vyúčtování poskytovatelem, 
nejdříve však po skončení měsíce, za který je úhrada určena. 
Varianta 3: Úkony péče jsou hrazeny z přiznaného příspěvku na péči. Uživatel souhlasí 
s tím, že příspěvek na péči bude od dalšího kalendářního měsíce poukazován 
z příslušného Úřadu práce převodem na účet u KB Olomouc č. 43-3822890237/0100. 
Vyúčtování bude provedeno po obdržení tohoto příspěvku, nejdříve však po skončení 
kalendářního měsíce, za který je úhrada určena. Uživatel se zavazuje, že úkony péče 
poskytnuté v kalendářním měsíci, v němž byl přijat, uhradí v hotovosti. 
Varianta 4: Úkony péče jsou hrazeny z přiznaného příspěvku na péči. Uživatel je 
povinen zaplatit za poskytnuté úkony zpětně po přiznání příspěvku na péči. 

(6) Uživatel má právo uložit si v centrálním trezoru poskytovatele cennosti, finanční obnos, 
důležité osobní listiny aj. Uživatel má právo nechat si tyto věci i u sebe na pokoji, 
za které v takovém případě přebírá vlastní odpovědnost. 
 

VIII.  Ujednání o dodržování Domácího řádu poskytovatele a další ujednání 
(1) Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s platným Domácím řádem poskytovatele.  
(2) Uživatel je povinen pravidla Domácího řádu dodržovat. 
(3) Uživatel byl informován, že poskytovatel bude zpracovávat jeho osobní údaje v souladu 

s platnou legislativou.     
 

IX.  Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 
(1) Smlouva může být ukončena ze strany uživatele z těchto důvodů: 

a) kdykoliv bez udání důvodu. Ukončení poskytování služby bude upraveno písemným 
dodatkem k této Smlouvě, 

b) úmrtím uživatele. 
(2) Smlouva může být ukončena ze strany poskytovatele z těchto důvodů: 

a) naplněním termínu sjednaného v této Smlouvě  
b) v případě nevyužívání služby uživatelem déle než 3 kalendářní dny. Smlouva je 

poskytovatelem ukončena ke dni následujícímu po uplynutí této lhůty.  
c) hrubým porušením Domácího řádu uživatelem i po opakovaném napomenutí 
d) hrubým porušením povinností uživatele vyplývajících ze Smlouvy. Za hrubé porušení 

Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu 
2 kalendářních měsíců a více, 

e) neschopností poskytovatele zabezpečit službu ve sjednaném rozsahu zejména 
z důvodů provozních nebo finančních, 

f) zánikem organizace. 
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(3) Výpovědní lhůta pro ukončení Smlouvy dle předchozího odstavce činí 10 kalendářních 
dnů následující po dni předání či doručení1 výpovědi. V případě výpovědi z důvodů pod 
bodem c) může poskytovatel smlouvu vypovědět s okamžitou účinností po doručení2 
výpovědi uživateli. 

(4) Smlouva může být také ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran. 
 

X. Závěrečná ustanovení 
(1) Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu smluvních stran. 
(2) Smlouva nabývá účinnosti prvním dnem uvedeným ve čl. II. odst. (1). 
(3) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 
(4) Smlouva může být měněna, doplňována dodatky nebo zrušena pouze písemně 

s výjimkou čl. IX odst. 2 písm. b). 
(5) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli  

a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
(6) Smluvní strany také prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím 

obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
(7) Uživatel svým podpisem zároveň prohlašuje, že byl seznámen s možností a způsobem 

podání stížnosti. 
(8) V otázkách dále neupravených se přiměřeně použijí příslušná ustanovení občanského 

zákoníku. 
 
V Olomouci dne …………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......................................................................... ..................................................................... 
  uživatel   Mgr. Martina Ležáková 
(event. zplnomocněná osoba nebo opatrovník)  sociální pracovnice 
 

                                                           
1 Výpověď se považuje za předanou i v případě, že uživatele odmítne stvrdit předání svým podpisem (předání bude 
zaznamenáno do dokumentace uživatele). Výpověď se považuje za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla 
vrácena zpět poskytovateli a to i když se adresát o tomto doručení nedozvěděl.  


