POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY
V DOMOVĚ SENIORŮ UHLÍŘSKÉ JANOVICE
1) K podpisu smlouvy v Domově seniorů Uhlířské Janovice dojde pouze pokud žadatel
s poskytovanou službou souhlasí, a to i v případě, že má opatrovníka. Projevení souhlasu
může být vyjádřeno verbálně i neverbálně. Smlouvu podepisuje klient, příp. opatrovník, nebo
zmocněnec klienta na základě udělené plné moci či zástupce na základě rozsudku soudu o
právním zastoupení, nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, a ředitel domova.
2) Pokud se žadatel nemůže podepsat ze zdravotních důvodů (např. má zlomené obě ruce),
ale je schopen jednat, s poskytováním služby souhlasí a obsahu smlouvy rozumí,
podepisuje smlouvu zmocněnec žadatele na základě udělené plné moci či zástupce na základě
rozsudku soudu o právním zastoupení.
3) Pokud žadatel neprojeví svůj souhlas s poskytováním služby (na základě lékařského
posudku není schopen obsahu smlouvy porozumět, není schopen jednat), znamená to, že
nelze určit, zda s poskytovanou službou souhlasí či nesouhlasí. V tomto případě
podepisuje smlouvu Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle sídla poskytovatele sociální
služby (OÚ v Kutné Hoře), a to na základě lékařského posudku dodaného rodinou zájemce
Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Opatrovník nebo obecní úřad s rozšířenou působností může smlouvu uzavřít pouze na základě
splnění dvou zákonem stanovených podmínek, a to § 91 a, odst. 1:
neposkytnutí okamžité pomoci při řešení nepříznivé sociální situace by v důsledku
oslabení nebo ztráty schopnosti z důvodu nepříznivého zdravotního stavu způsobeného
duševní poruchou ohrozilo život osoby nebo by jí hrozilo vážné poškození zdraví anebo
by totéž hrozilo osobám v jejím okolí a
b) nezbytnou podporu a pomoc jí nelze zajistit mírnějším a méně omezujícím opatřením
a
§ 91 a), odst. 2: Podmínku uvedenou v odstavci a) posuzuje obecní úřad obce s rozšířenou
působností na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb.
a)

*Dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
4) K podpisu smlouvy o zahájení poskytování služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice
dojde pouze pokud žadatel, příp. opatrovník, dodá nejpozději 3 dny před samotným
přijetím do domova Lékařský posudek s potvrzením o tom, že zdravotní stav
posuzované osoby splňuje předpoklady pro poskytování sociální služby v Domově
seniorů Uhlířské Janovice, p. o. (dle § 41 písm. g) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotnických službách)
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