Kolik se platí za poskytnutí sociální služby?
Celková platba se skládá z úhrady za:
• Výkon péče:
- poskytovateli sociální služby náleží dávka příspěvek
na péči (dávka vyplácená Úřadem práce ČR osobě,
která splňuje podmínky pro jeho výplatu – podstatný je
dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav),
- pokud osoba nemá přiznán příspěvek na péči, nemůže
to být důvodem pro neposkytnutí péče a sociálních
služeb,
• Stravu:
- hradí ze svého příjmu sama osoba, která uzavřela smlouvu
o poskytnutí sociální služby (např. z důchodu nebo sociálních
dávek hmotné nouze),
• Ubytování:
- hradí ze svého příjmu sama osoba, která uzavřela smlouvu
o poskytnutí sociální služby (např. z důchodu nebo sociálních
dávek hmotné nouze).
Maximální výše úhrady za stravu a ubytování u pobytových
sociálních služeb je omezena vyhláškou k zákonu.
Kromě základní péče, která je hrazena z dávky příspěvek
na péči, může poskytovatel sociálních služeb nabídnout osobě
poskytnutí dalších tzv. fakultativních služeb (např. pedikúra,
kadeřník). Tyto služby budou popsány v příloze smlouvy, osoba
si tyto služby hradí taktéž ze svého příjmu.

Pokud nemá osoba dostatečný příjem na úhradu sociální
služby, nemůže to být důvodem k neposkytnutí sociální
služby.
Po úhradě nákladů za ubytování a stravu při poskytování
pobytových služeb musí osobě zůstat:
• v domovech pro seniory, domovech pro osoby se zdravotním
postižením, domovech se zvláštním režimem a zdravotnických
zařízeních lůžkové péče alespoň 15 % jejího příjmu,
• v týdenních stacionářích alespoň 25 % jejího příjmu.
Kde lze nalézt další důležité informace k zajištění sociální
služby a smlouvám o poskytnutí sociální služby?
• zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
• vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách.
Kde lze získat více informací?
• U sociálních pracovníků obecního úřadu v místě trvalého bydliště,
kteří poskytují sociální poradenství.
• U sociálních pracovníků sociální služby, kterou člověk potřebuje.

Kontakt:

Co když nemá osoba, která potřebuje pomoc a podporu
poskytovatele sociální služby, dostatek financí k zaplacení
sociální služby?
Osoba může požádat o poskytnutí sociálních dávek hmotné
nouze.

Informace k zajištění péče,
pomoci a podpory prostřednictvím

Na úhradě nákladů na sociální službu se může dobrovolně
podílet osoba blízká osobě, které je sociální služba poskytována
(např. rodinný příslušník).

UZAVŘENÍ SMLOUVY
O POSKYTNUTÍ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Jestliže osoba doloží, že nemá dostatečný příjem, bude jí snížena
úhrada za ubytování a stravu.

www.msk.cz

Zpracováno ke dni 1. 5. 2022
odbor sociálních věcí krajského úřadu MSK

V životě každého může nastat okamžik, kdy
se člověk již nedokáže postarat sám o sebe bez
pomoci další osoby. Důvodem bývá nejčastěji
snížená soběstačnost z důvodu věku nebo
nepříznivého zdravotního stavu. Kdokoliv
se může též ocitnout v takové sociální situaci,
kterou sám nezvládá a potřebuje pomoc
a podporu, aby tuto situaci překonal (např. ztráta
bydlení, náhlá krize).
Kdo může potřebnou péči, pomoc a podporu poskytnout?
Je nutné o poskytnutí péče, pomoci nebo podpory uzavřít
smlouvu?
Potřebnou pomoc a podporu člověku může kromě osob blízkých
poskytnout také asistent sociální péče nebo poskytovatel sociálních
služeb.
• Pokud poskytuje péči osoba blízká (např. příbuzný), neuzavírá
s osobou, které poskytuje péči, žádnou smlouvu o poskytnutí
péče.
• Asistent sociální péče je fyzická osoba starší 18 let (např.
soused, kamarád), která poskytuje člověku pomoc osobně
na základě písemné smlouvy o poskytnutí pomoci.
• Poskytovatel sociálních služeb může poskytnout sociální
službu:
- v kanceláři (např. poradna),
- v terénu (např. může oslovit osoby bez přístřeší),
- v domácnosti osoby, která pomoc potřebuje (např.
pečovatelská služba, osobní asistence) nebo
- v zařízení (např. stacionáře s denním či týdenním pobytem,
sociálně terapeutické dílny nebo pobytové služby jako
např. chráněné bydlení, domov pro seniory nebo pro osoby
se zdravotním postižením).
- S poskytovatelem sociální služby se uzavírá smlouva
o poskytnutí sociální služby.
Kdo smlouvu o poskytnutí sociální služby podepíše?
Smlouvu podepíše zástupce poskytovatele sociální služby a osoba,
která pomoc nebo podporu potřebuje (nebo její zákonný zástupce
či opatrovník, který má oprávnění smlouvu podepsat).

Co dělat, když zdravotní stav člověku
neumožňuje zajistit si sociální
službu a podepsat smlouvu?
Pokud
zdravotní
stav
člověku
neumožňuje, aby si našel vhodnou
sociální službu a podepsal smlouvu
o poskytnutí sociální služby, nemá
zákonného zástupce a soud mu
zatím neurčil opatrovníka, pomůže
mu sociální pracovník obecního úřadu
v místě trvalého bydliště. Poradenství
může podat také sociální pracovník přímo
ve vybrané sociální službě.
• před podpisem smlouvy o poskytnutí sociální služby
bude nutné u sociálního pracovníka obecního úřadu
doložit lékařský posudek, že osoba není schopna sama
jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka
(posudek je podmínkou pro to, aby mohla obec člověka
zastoupit a tuto smlouvu za něj podepsat)
• při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby potom tuto
osobu zastoupí obecní úřad v místě trvalého bydliště, u pobytové
sociální služby obecní úřad podle sídla tohoto zařízení.
Může se stát, že poskytovatel odmítne podepsat smlouvu
o poskytnutí sociální služby. Odmítnout ale může jen tehdy,
pokud:
• neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
• nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou
osoba žádá,
• zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální
služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (o které
zdravotní stavy se jedná, je určeno vyhláškou k zákonu), nebo
• osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době
kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí
téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících
ze smlouvy.
Co musí být ve smlouvě o poskytnutí sociální služby
uvedeno?
• označení smluvních stran,
• druh sociální služby,
• rozsah poskytování sociální služby,

• místo a čas poskytování sociální služby,
• výše sjednané úhrady za sociální služby, způsob jejího placení,
včetně způsobu vyúčtování,
• ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených
poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb,
• výpovědní důvody a výpovědní lhůty,
• doba platnosti smlouvy.
Před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové sociální
služby je osoba povinna předložit poskytovateli sociálních
služeb lékařský posudek o zdravotním stavu.
Smlouva o poskytování sociální služby se neuzavírá, pokud:
• o umístění nezletilého dítěte do sociální služby rozhodne soud
vykonatelným rozhodnutím. V těchto případech pak rozhoduje
o úhradě za stravu a péči ve správním řízení obecní úřad
v místě trvalého (hlášeného) pobytu dítěte vůči rodičům dítěte.
• je nezletilé dítě svěřeno do péče dětského domova
vykonatelným rozhodnutím soudu.

