
VÝTAH SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 

1. Uzavřením smlouvy o poskytnutí služby chráněné bydlení, zaniká dosud platná 
smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením. 

2. Domov pod hradem Žampach se zavazuje poskytovat klientovi: 
a. ubytování, 
b. stravu, 
c. péči. 

3. Ubytování se poskytuje v bytovém domě Žampach č.p. 8 (přiléhá k areálu Domova 
pod hradem Žampach), bytě 2+1 se 2 pokoji (každý pro 2 klienty). 

4. Strava se poskytuje celodenně:  
a. snídaně, 
b. oběd, 
c. svačina, 
d. večeře. 

5. Péče zahrnuje: 
a. pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
b. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
c. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
d. sociálně terapeutické činnosti, 
e. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 
6. Služba dále zahrnuje: 

a. základní sociální poradenství, 
b. individuální plánování poskytování sociální služby. 

7. Další služby jsou nenárokové, např.: 
a. kancelářské služby, 
b. soukromé telefonní hovory ze služebních telefonů, 
c. soukromé jízdy služebním vozidlem, 
d. připojení k internetu prostřednictvím Domova. 

8. Úhrada: 
a. Ubytování: hrazeno z příjmu 136 Kč/1 den = 4.080 Kč/30 dnů;  
b. Strava: hrazeno z příjmu 133 Kč/1 den = 3.990 Kč/30 dnů (z toho 70 Kč za 

potraviny + 63 Kč za náklady na stravovací provoz); 
c. Péče: hrazeno z příspěvku na péči; výše úhrady péče není jako podle 

dosavadní smlouvy ve výši přiznaného příspěvku na péči, ale výše úhrady 
péče se odvozuje od skutečně odebrané péče za zpoplatněné činnosti péče, 
kterými jsou: 

i. pomoc při zajištění chodu domácnosti, 
ii. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
iii. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 
d. Po úhradě za ubytování a stravu musí zůstat klientovi min. 15 % příjmu (např. 

důchod + z pracovněprávního vztahu); v opačném případě se úhrada sníží. 
e. Úhrada se platí zálohově s následným vyúčtováním. 

9. Vratky: zůstávají zachovány: 
a. Strava: vrací se náklady na potraviny na každé neodebrané jídlo; příjemcem 

je klient prostřednictvím depozitního účtu; 
b. Péče:  

i. vrací se denní částka příspěvku na péči za každý celý den péče klienta 
v rodině; pokud by částka na vratku byla po odpočtu úhrady za péči 
menší než nárok, činí vratka rozdíl mezi příspěvkem na péči a úhradou 
za péči; příjemcem je zákonný zástupce; 



ii. vrací se částka nevyčerpaného příspěvku na péči (= PP – úhrada péče 
– vratka do rodiny); příjemcem je klient prostřednictvím depozitního 
účtu. 

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou Pravidla služby chráněné bydlení, která jsou stejně 
závazná jako smlouva; pravidla obsahují zejména práva a povinnosti klienta při 
poskytování služby chráněné bydlení. 

11. Výpověď smlouvy: 
a. Klient může vypovědět smlouvu kdykoli a bez udání důvodu; v případě, že 

není k tomuto právnímu úkonu způsobilý, může tento úkon učinit pouze 
opatrovník; 

b. Domov pod hradem Žampach může smlouvu vypovědět pouze z důvodů, 
které jsou ve smlouvě vyjmenovány; 

i. Porušování smlouvy; 
ii. Neplnění podmínek cílové skupiny; 
iii. Zdravotní stav klienta vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby; 
iv. Klient odmítne vyšetření zdravotního stavu pro účely ověření, zda 

splňuje podmínky pro poskytnutí sociální služby; 
v. Klient nevyužívá sjednanou sociální službu déle než 180 dnů roce; 
vi. Klient porušuje práva jiných osob; 
vii. Klient nezvládá nároky služby chráněné bydlení. 

c. Vypovězení smlouvy musí mít písemnou podobu a musí být doručeno druhé 
smluvní straně. 

12. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. 
13. Smlouva se uzavírá na dobu, která končí 31.12.2015, s možností prodloužení vždy o 

1 rok. 

 

zpracoval: Radek Fišar, DiS., sociální pracovník 

 
 


