Smlouva o poskytování sociální služby č. ……………….
Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i
Pan/-í:
Narozen/-a dne:
Bydliště:
(dále jen „klient/-ka“)
Zastoupený/-á opatrovníkem:
Bydliště:
a
Domov pro seniory Kobylisy, Mirovická 19/1027, 182 00, Praha 8
zřizovatel: Hlavní město Praha
IČ: 70872996
zastoupený panem Mgr. Ondřejem Šimonem MPA ředitelem Domova pro seniory
Kobylisy
(dále jen „poskytovatel“)

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „zákon“),
a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o poskytování sociální služby v domově se zvláštním režimem
podle § 50 a § 91 zákona
(dále jen „smlouva“):

Článek I.
Předmět a účel smlouvy
(1)

(2)

Předmětem smlouvy je poskytování sociální služby „domov se zvláštním
Režimem“ v souladu s ust. § 50 zákona ze strany poskytovatele a využívání
této sociální služby ze strany klienta.
Smlouva upravuje všechny důležité oblasti poskytování sociální služby
a vychází z přání a potřeb klienta v souladu s možnostmi poskytovatele.
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(3)

Účelem této smlouvy je stanovení základních podmínek, za kterých bude
klientovi poskytován níže uvedený rozsah sociální služby.

Článek II.
Rozsah poskytování sociální služby
(1)

Sociální služba se zajišťuje v rozsahu základních činností dle zákona v rozsahu
úkonů definovaných vyhláškou č. 505/2006 Sb. (dále jen vyhláška), kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Poskytovatel se
zavazuje ode dne ________________, který je dohodnutým dnem nástupu
klienta do zařízení poskytovatele, poskytovat klientovi sociální službu „domov
se zvláštním režimem“ v souladu s ust. § 50 zákona, která spočívá v těchto
základních činnostech:
a) poskytnutí ubytování
b) poskytnutí stravování
c) další úkony péče dle ust. § 50 odst. 2 písm. c) až h) zákona
(dále také jako „sociální služba“).
(2) Konkrétní rozsah a způsob poskytování jednotlivých činností byl rámcově
stanoven během jednání se zájemcem o službu (viz příloha smlouvy) a je, a dále
bude, rozpracován v individuálním plánu klienta, který je průběžně aktualizován.
(3) Individuální plánování společně s klientem provádí klíčový pracovník, či další
pověřený pracovník poskytovatele, s ohledem na osobní cíle, možnosti,
schopnosti, potřeby a přání klienta. Podpora k naplňování osobního cíle bude
vyhodnocována, v rámci individuálního plánování služby může být osobní cíl
měněn.
(4) Poskytování sociální služby je zajištěno kvalifikovanými pracovníky. Nezbytná
zdravotní péče je vykonávaná zejména prostřednictvím všeobecných zdravotních
sester, v případě potřeby je přivolána rychlá záchranná pomoc.
(5) Nad rámec výše uvedených základních činností může poskytovatel v případě
potřeby zajistit i případné fakultativní služby, jejichž výčet je včetně výše úhrady
uveden v ceníku úhrad. Fakultativní služby hradí klient poskytovateli v plné výši.
(6) V případě využití případných služeb poskytovaných jinými subjekty (například
kadeřník, holič, pedikér), kterým poskytovatel umožnil provozování svých služeb
ve svých prostorách, si tyto klient hradí v plné výši z vlastních prostředků dle
ceníku jednotlivých subjektů.
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Článek III.
Místo a čas poskytování služby
(1) Sociální služba je poskytována v zařízení provozovaném poskytovatelem na
adrese Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, případně též na jiných
místech, pokud to sociální služba vyžaduje.
(2) Sociální služba se poskytuje 24 hodin denně dle časového harmonogramu
poskytovatele a individuálního plánu klienta, a to každý den po dobu účinnosti
této smlouvy.

Článek IV.
Ubytování
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Klientovi se poskytuje ubytování v:
jednolůžkovém pokoji,
vícelůžkovém pokoji.
Pokoj je standardně vybaven obvyklým zařízením umožňujícím pobyt klienta
včetně zajištění peče.
Pokoj si může klient po dohodě s poskytovatelem dovybavit vlastním
zařízením, vlastními obrázky či fotografiemi či jinými doplňky, vlastním
rozhlasovým nebo televizním přijímačem, a to v souladu s domácím řádem
poskytovatele. Koncesionářské poplatky stanovené právními předpisy hradí
klient.
Mimo pokoj může klient způsobem obvyklým užívat společně s ostatními
klienty také další vnitřní a vnější prostory a vybavení v zařízení poskytovatele,
které jsou uvedeny v domácím řádu poskytovatele.
Společně s ubytováním klienta v zařízení poskytovatele jsou současně
poskytovány služby spočívající ve vytápění pokoje ústředním topením, odběru
teplé a studené vody, odběru elektrického proudu dle základního vybavení
pokoje, úklid pokoje, praní, žehlení a drobné opravy osobního a ložního prádla
a ošacení klienta. Podrobnosti stanoví domácí řád poskytovatele.
Podrobná pravidla týkající se ubytování, vybavení pokojů či pravidla užívání
prostor jsou obsahem domácího řádu, který je vnitřním předpisem
poskytovatele.
Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a společné prostory k
užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání, a zajistit nerušený
výkon práv klienta spojených s užíváním těchto prostor.
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(8)

Klient je povinen užívat prostory vyhrazené jemu k ubytování
a k užívání, jakož i veškeré další prostory v zařízení poskytovatele, které je
oprávněn užívat, řádně, plně v souladu s domácím řádem, a to zejména tak,
aby nerušil jiné ubytované osoby v užívání těchto prostor.

Článek V.
Stravování
(1)

(2)

Poskytovatel zajistí klientovi celodenní stravu odpovídající věku, zásadám
racionální výživy a potřebám dietního stravování, a to v rozsahu minimálně tří
hlavních jídel denně.
Stravování probíhá na základě a podle pravidel domácího řádu a podle
předem zveřejněného jídelníčku.

Článek VI.
Péče
(1)

Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi tyto základní činnosti:
a.
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu,
b.
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
c.
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d.
sociálně terapeutické činnosti,
e.
aktivizační činnosti,
f.
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí,
případně jakékoli jiné činnosti, které se v budoucnu stanou obsahem pobytové
služby ve smyslu ust. § 50 odst. 1, 2 zákona.

(2) Činnosti péče jsou poskytovány dle potřeb klienta. Bližší vymezení
poskytovaných činností bude stanoveno v individuálním plánu služby s klientem,
který bude zpracován s přihlédnutím k posouzení stupně závislosti klienta ve
smyslu příslušných ustanovení zákona. Poskytovatel není povinen poskytovat
klientovi úkony péče, které zvládá klient samostatně.
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(3) Klient má vedle činností péče uvedených v odst. 1 tohoto článku nárok na
bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení
nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení ve smyslu ust. § 37 odst. 2
zákona.

Článek VII.
Výše úhrady a způsob jejího placení
(1) Klient je povinen zaplatit úhradu za poskytnuté služby dle této smlouvy,
konkrétně se jedná o úhradu za poskytnutí stravy, za poskytnutí ubytování
včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím stravy a ubytování, za
poskytnutí úkonů péče, případně za poskytnuté fakultativní služby. Výše úhrad
je stanovena poskytovatelem v samostatném dokumentu, a to v ceníku úhrad,
se kterým byli klient seznámen před uzavřením této smlouvy. Výše úhrad je
stanovena souladně s vyhláškou. Kopie aktuálního ceníku úhrad je přílohou č.
1 této smlouvy.
(2) Úhrada za ubytování se odvíjí od počtu lůžek na pokoji v souladu s ceníkem
úhrad.
(3) Úhrada za stravu se počítá z částky provozních nákladů a z nákladů za
potraviny, konkrétní výše je uvedena v ceníku úhrad.
(4) Úhrada za stravu a úhrada za ubytování se vždy počítá jako 30,42 dne v měsíci
(vychází z průměrného počtu dnů měsíců v roce a je vždy zaokrouhlena na celé
koruny dolů). Tento počet dnů je zohledněn i při výpočtu vratek za
neodebranou stravu, či příspěvku na péči v daném měsíci.
(5) V případě poskytnutí fakultativních služeb je úhrada stanovená ve výši
uvedené v ceníku úhrad.
(6) Veškeré úhrady za služby čerpané klientem na základě této smlouvy (uvedeno
v rozpisu úhrad) se klient zavazuje uhradit nejpozději do 15. dne kalendářního
měsíce, za který úhrada náleží. Smluvní strany se dohodly, že bude realizovaná
pod variabilním symbolem ……………………………….., a to následujícími způsoby:
• zaslání na účet poskytovatele č. ú.: 200 131 00 18/6000
• hotovostním složením úhrady v pokladně domova.
(7) Klient, který pobírá příspěvek na péči, je povinen zaplatit za poskytování péče
za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona,
případně jiného právního předpisu, který by tento zákon nahradil nebo
doplnil. Úhrada za poskytovanou péči může být dále po dohodě smluvních
stran provedena každý měsíc převodem příspěvku na péči z účtu příslušného
úřadu práce na účet poskytovatele. Pokud je zpětně přiznán nebo zvýšen
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(8)

(9)

(10)

(11)
(12)

(13)
(14)

(15)

příspěvek na péči, náleží tato částka poskytovateli za dobu, po kterou byla
služba poskytována.
Poskytovatel je povinen předložit klientovi na jeho žádost vyúčtování úhrady
za každý kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. pracovního dne
následujícího kalendářního měsíce. Vyúčtování se provádí formou seznamu
jednotlivě poskytnutých služeb za dané období s položkovým uvedením jejich
ceny.
Poskytovatel je povinen případný přeplatek vyplatit klientovi za každý
kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. pracovního dne kalendářního měsíce,
který následuje po kalendářním měsíci, v němž přeplatek vznikl.
Klient je povinen případný nedoplatek zaplatit poskytovateli ve lhůtě 15
kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla existence nedoplatku a jeho výše
písemně oznámena poskytovatelem.
Úhrada za ubytování se při nepřítomnosti klienta v zařízení nevrací.
Částka stanovena za stravování se při nahlášené nepřítomnosti klienta vrací
pouze v hodnotě neodebraných potravin za každý celý den, jejíž výše je
uvedena v ceníku úhrad. Každým celým dnem se pro tyto případy rozumí doba
od 00.00 hodin do 24.00 hodin. Úhrada za poskytnutí stravy se vrací i v případě
předem neohlášené nepřítomnosti klienta u poskytovatele z důvodu náhlého
převozu do zdravotnického zařízení (hospitalizace), a to v hodnotě
neodebraných potravin podle aktuální stravovací jednotky.
Pokud klient neplatí plnou úhradu za ubytování a stravu – vratka se počítá jako
rozdíl mezi skutečným měsíčním předpisem a maximální výší měsíční úhrady.
Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit výši úhrad za poskytované
služby souladně s platnými právními předpisy, a po předchozím písemném
upozornění klienta, který má v případě nesouhlasu právo jednostranně tuto
smlouvu vypovědět. Poskytovatel vyrozumí klienta o jednostranném zvýšení
výše úhrad za poskytované služby nejméně 15 dnů před plánovaným zvýšením.
Pokud klient v době před účinností plánovaného zvýšení úhrad podá z důvodu
nesouhlasu se zvýšením úhrad výpověď, výše úhrad zůstává nezměněna do
uplynutí výpovědní lhůty. Rozsah jednostranného navýšení úhrad ze strany
poskytovatele je omezen na tzv. valorizaci v závislosti na změně maximální
výše úhrad za poskytování sociální služby podle vyhlášky.
Klient bere na vědomí, že v souladu se zákonem v případě, že jeho příjem
nepostačuje na úhradu nákladů za ubytování a stravu, může se poskytovatel
dohodnout na spoluúčasti těchto nákladů s osobou blízkou klientovi,
popřípadě s jinou fyzickou nebo právnickou osobou.
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(16) V případě, že příjem klienta nepostačuje k plné úhradě ceny za službu (tedy
pokud by klientovi po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstala z jeho
příjmu částka alespoň ve výši 15 % jeho příjmu; příjmem se přitom rozumí
příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou příspěvku
na péči), a požaduje snížení úhrady dle následujícího odst. 17, je povinen sdělit
a doložit poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu § 7 Zákona č. 110/2006 Sb.,
o životním a existenčním minimu, v platném znění. Výši takového příjmu je
klient dále povinen doložit vždy při jeho změně, která má vliv na výši úhrady
za ubytování a stravu. Oznámení o změně musí poskytovateli učinit a doložit
nejpozději do 8 pracovních dnů od provedení změny, případně ode dne, kdy
klient takovou změnu zjistil nebo mohl a měl zjistit. Pokud klient zamlčí
skutečnou výši svého příjmu nebo uvede-li klient nepravdivou nebo
nesprávnou informaci o skutečné výši svého příjmu při jeho dokládání podle
tohoto odstavce tohoto článku, je povinen doplatit úhradu do částky
stanovené podle dodatečně zjištěné skutečné výše příjmu a současně nahradit
poskytovateli veškeré náklady vynaložené poskytovatelem v souvislosti se
zjišťováním skutečného stavu a vymáháním pohledávky, včetně nákladů
vynaložených na externí auditní a právní služby s tím spojených a za případné
vymáhání pohledávky.
(17) Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravování podle této
smlouvy za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho
měsíčního příjmu, částky úhrady za ubytování a stravování se alikvotně sníží.
To neplatí v případě, že v souladu s ust. § 71 odst. 3 zákona došlo k uzavření
samostatné Smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů mezi poskytovatelem a
osobou blízkou klientovi, popř. s jinou třetí osobou, která se zavázala za klienta
doplatit v celé výši rozdíl mezi celkovou výší nákladů za poskytnuté činnosti
sociální služby pro klienta a částkou, která byla klientem v souladu s právními
předpisy na úhradu činností sociální služby poskytovateli zaplacena, a tato
postačuje na úhradu nákladů. V případě, že by spoluúčast třetí osoby na
úhradě nákladů byla omezena pouze do určité výše částky a nepostačovala by
k úplnému zaplacení rozdílu mezi celkovou výší nákladů za poskytnuté činnosti
sociální služby pro klienta a částkou, která byla klientem v souladu s právními
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předpisy na úhradu činností sociální služby poskytovateli zaplacena, klientovi
se úhrady za ubytování a stravu ve zbylém rozsahu rovnoměrně sníží.

(18) V případě, že bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku na péči a toto řízení
nebylo ke dni uzavření této smlouvy pravomocně skončeno, lze klientovi na
jeho žádost povolit odložení úhrady za péči, a to nejpozději do okamžiku
nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči. V takovém případě
je klient povinen zaplatit úhradu za poskytnutou péči ve výši přiznaného
příspěvku na péči zpětně za dobu poskytování péče dle této smlouvy, a to
nejpozději do dvacetipěti dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Článek VII.
Spoluúčast
(1) V případě, že klient nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na plnou
úhradu nákladů činností sociální služby, se poskytovatel může dohodnout na
spoluúčasti na úhradě těchto nákladů s osobou klientovi blízkou, či další
fyzickou či právnickou osobou, a to v souladu s ustanovením § 71 odst. 3 zákona.
Úprava této spoluúčasti je předmětem samostatné smlouvy uzavřené mezi
poskytovatelem a třetí osobou.
(2) Pro případ uzavření smlouvy o spoluúčasti ve smyslu předchozího odstavce si je
klient vědom toho, že poskytovatel je oprávněn třetí osobě, která se zavázala
ke spoluúčasti na úhradě nákladů činností sociální služby, poskytovat osobní
údaje klienta o jeho příjmech, neboť je to potřebné pro uzavření a plnění
Smlouvy o spoluúčasti na úhradě nákladů, a s takovým poskytováním svých
osobních údajů klient souhlasí.

Článek VIII.
Individualizace smlouvy
Má-li klient zájem individualizovat tuto smlouvu požadavky, které nejsou v rozporu
s poskytovanou sociální službou, platnými právními předpisy, vnitřními pravidly
a předpisy, jakož i provozními možnostmi poskytovatele, dojde k jejich posouzení ze
strany poskytovatele v přiměřené lhůtě. V případě dosažení dohody poskytovatele
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a klienta o požadavcích klienta bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, který
bude nově založená či změněná práva a povinnosti upravovat.

Článek IX.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem
pro poskytování sociálních služeb
(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi sjednanou sociální službu v souladu
s právními předpisy, zejména se zákonem a vyhláškou, touto smlouvou
a domácím řádem.
Klient prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními předpisy poskytovatele, platnými
a účinnými ke dni podpisu této smlouvy, zejména s:
a) Domácí řád;
b) Ceník úhrad
(2) Klient se zavazuje dodržovat povinnosti a pravidla obsažená v domácím řádu
poskytovatele, se kterým byl klient před uzavřením této smlouvy srozumitelnou
formou seznámen, případně s dalšími relevantními předpisy k poskytování
sociální služby. Domácí řád je přílohou č. 2 této smlouvy, přičemž je též volně k
dispozici v tištěné formě na jednotlivých odděleních poskytovatele. Ostatní
vnitřní předpisy jsou na požádání k dispozici každému klientovi u sociální
pracovnice a případně i na jiných volně přístupných místech poskytovatele.
(3) Klient bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn měnit vnitřní předpisy.
Poskytovatel se zavazuje, že při změně vnitřních předpisů či při vydání nového
předpisu bude o této skutečnosti klienta bez zbytečného odkladu informovat na
informačních schůzkách, informačních tabulích, informačními letáky, osobním
pohovorem. O obsahu takové informační schůzky bude vyhotoven písemný zápis,
podepsaný klientem poskytovatelem.
(4) Klient má právo nahlížet, pořizovat si výpisy a opisy či požadovat kopii vnitřních
předpisů poskytovatele, které se týkají poskytování sociální služby.
(5) Klient prohlašuje, že byl informován ústně i písemně srozumitelnou formou
o možnosti stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb. Bližší
informace jsou uvedeny v domácím řádu.
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Článek VIII.
Ochrana osobních údajů
(1)

Veškeré osobní údaje klienta budou poskytovatelem zpracovány v souladu se
zásadami ochrany osobních údajů, jakož i příslušnými právními předpisy
platnými pro oblast ochrany osobních údajů. Klient podpisem této smlouvy
potvrzuje, že byl seznámen se zásadami ochrany osobních údajů
poskytovatele. Klient bere současně na vědomí, že tyto zásady ochrany
osobních údajů mohou být ze strany poskytovatele kdykoliv jednostranně
změněny, přičemž s takovou změnou poskytovatel klienta seznámí. Klient dále
svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že veškeré jeho osobní údaje uvedené
v této smlouvě jsou úplné a pravdivé, přičemž se zavazuje poskytovateli bez
zbytečného odkladu nahlásit jakoukoliv změnu svých zpracovávaných
osobních údajů.

Článek IX.
Ukončení smlouvy, výpovědní důvody a výpovědní lhůty
(1)

Klient a poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení této smlouvy.
Ukončení musí mít vždy písemnou formu – „Dohoda o ukončení pobytu“.
(2) Klient je oprávněn smlouvu písemně vypovědět kdykoli z jakéhokoliv důvodu
(včetně důvodu jednostranného zvýšení úhrad dle této smlouvy
poskytovatelem) i bez udání důvodu. Výpověď smlouvy musí být učiněna
písemně. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet prvním
kalendářním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla poskytovateli
výpověď doručena.
(3) Poskytovatel může smlouvu písemně vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) Klient hrubě poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.
Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména:
i. prodlení se zaplacením jakékoli splatné úhrady delší než tři měsíce;
ii. klient, který využívá ustanovení čl. IV. odst. 17 a úmyslně zamlčí své příjmy
nebo uvede jejich nesprávnou výši anebo nesdělí změnu výše svých příjmů;
b) při zrušení sociální služby;
c) klient opakovaně poruší své povinnosti vyplývající z domácího řádu
poskytovatele nebo jeho jiného vnitřního předpisu, a to přesto, že byl v době
posledních šesti měsíců v souvislosti s porušením svých povinností vyplývajících
pro něj z domácího řádu poskytovatele nebo jiného vnitřního předpisu
poskytovatele písemně upozorněn na možnost výpovědi této Smlouvy
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d) dojde-li ke změně osobních poměrů klienta, zejména jeho zdravotního stavu,
pro který poskytovatel není oprávněn poskytovat služby, které v důsledku této
změny klient potřebuje nebo vyžaduje anebo klient nadále pro změnu
osobních poměrů naopak poskytované služby nepotřebuje, neboť již nespadá
do cílové skupiny poskytovatele dle ust. § 50 ZSS,;
e) bude-li klient pobývat mimo zařízení poskytovatele více jak 90 kalendářních
dnů v průběhu jednoho kalendářního roku. Do této doby se nezapočítávají dny,
po které byl klient hospitalizován ve zdravotnickém zařízení.
(4) 4) Výpověď učiněná poskytovatelem musí být učiněna písemně. Výpovědní
doba pro výpověď učiněnou poskytovatelem činí dva kalendářní měsíce a počíná
běžet prvním dnem kalendářního měsíce po měsíci, v němž byla výpověď
klientovi doručena.
(5) V případě ukončení smlouvy musí klient uvést pokoj, jenž mu byl
poskytovatelem určen k obývání, do stavu, v jakém mu byl poskytovatelem
poskytnut. Klient odpovídá za veškeré škody, které za dobu, kdy pokoj obýval,
v tomto pokoji vznikly, s výjimkou poškození či opotřebování způsobeného
běžným užíváním. Klient dále odpovídá za jím způsobené škody na jakémkoli
jiném majetku poskytovatele, které vznikly jinak než běžným užíváním.
Klient nejpozději v poslední den výpovědní doby a v případě ukončení smlouvy
dohodou v poslední den trvání smlouvy opustí zařízení, vyklidí pokoj a odnese si
své osobní věci. Klient nejpozději v poslední den výpovědní doby a v případě
ukončení smlouvy dohodou v poslední den trvání smlouvy uhradí veškeré
finanční závazky vůči poskytovateli, které vznikly během trvání této smlouvy.
(6) Pakliže nebude pokoj vyklizen v souladu s předchozím článkem, udílí tímto klient
bez dalšího svůj souhlas k tomu, aby jeho věci byly na jeho náklady vyklizeny
a uloženy do skladu na náklady klienta, které určí poskytovatel.

Článek X.
Doba platnosti smlouvy
(1)
(2)
(3)

Smlouva se uzavírá s účinností od ………………… do ……………./na dobu neurčitou.
Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami a účinnosti dnem sjednaným v čl. II. odst. 1 této smlouvy.
Klient nemůže práva z této smlouvy postoupit na jinou osobu.
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Článek XI.
Závěrečná ustanovení
(1) Klientovi vyjma příloh této smlouvy byly předány a objasněny i další vnitřní
předpisy a dokumenty, a to zejména dokumenty týkající se oblastí podávání,
způsobu vyřizování a evidence stížností; ochrany osobních dat; příkazní smlouvy.
(2) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.
(3) Obsah této smlouvy lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanými účastníky této smlouvy nebo jejich oprávněnými zástupci.
(4) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou
a svobodnou vůli a že smlouvu neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek pro jednu ze smluvních stran.
(5) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí
a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.
PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 – Kopie ceníku úhrad
Příloha č. 2 – Domácí řád
Příloha č. 3 – Rozsah domluvené péče
Příloha č. 4 – Rozpis úhrad

V Praze dne

………….…………………………………………

……………….………….…………………………

podpis klienta

podpis poskytovatele
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