SMLOUVA č.
o podmínkách poskytování domácí hospicové péče
uzavřená na základě Občanského zákoníku v platném znění mezi:
RUAH o.p.s.
se sídlem Křižíkova 2158, 256 01 Benešov
IČ: 24312355
zastoupen ředitelkou Mgr. Martou Vackovou
(dále jen domácí hospic RUAH)
a
jméno, příjmení, titul ________________________________________________________________
datum narození _____________________________________________________________________
trvalá adresa _______________________________________________________________________
adresa poskytované péče______________________________________________________________
(dále jen klient)

I. Doba platnosti smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od _______________ dle následných potřeb klienta.

II. Předmět smlouvy
Domácí hospic RUAH se zavazuje zajistit klientovi komplexní domácí hospicovou péči v nepřetržitém
režimu 24 hod denně, včetně zapůjčení pomůcek a zdravotnické techniky, lékařské péče,
ošetřovatelské péče dle potřeb a indikace lékaře a další psychosociální a duchovní péče.

III. Prohlášení klienta
Souhlasím s tím, aby zařízení domácí hospic RUAH využívalo mé osobní údaje pro zajištění péče o mě
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat. Byl/byla jsem poučen/poučena, že
mohu nahlížet do svého osobního spisu.
Prohlašuji, že po celou dobu, po kterou budu odebírat služby domácího hospice RUAH, bude u mne
přítomen/přítomna.
1. ____________________________________________vztah _______________________________
telefon__________________________e-mail_____________________________________________

2. ____________________________________________vztah _______________________________
telefon__________________________e-mail_____________________________________________
Souhlasím s tím, aby pečující osoby mohly nahlížet do mé osobní dokumentace.
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V. Platební podmínky
Cena za poskytování služeb domácího hospice RUAH, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami,
je stanovena na 150 Kč za každý započatý den, kdy je klient evidován v péči domácího hospice RUAH.
Klient se zavazuje platit úhradu za dohodnuté služby měsíčně, případně po ukončení péče na základě
vystaveného vyúčtování. Domácí hospic RUAH vystaví klientovi vyúčtování úhrady za domácí
hospicovou službu za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. kalendářního dne následujícího měsíce.
Klient se zavazuje a je povinen platit úhradu za poskytnutou domácí hospicovou službu zpětně jednou
za kalendářní měsíc, a to do 7 kalendářních dní ode dne převzetí vyúčtování.
na účet: 3472527349/0800

hotově v sídle společnosti RUAH o.p.s.

Variabilním symbolem je číslo smlouvy. Platby za poskytování zdravotnických služeb v rozsahu námi
nasmlouvané péče se zdravotními pojišťovnami nejsou zahrnuty v úhradě za poskytování domácí
hospicové péče.

V. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
Klient je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez uvedení důvodů. Domácí hospic RUAH je oprávněn
smlouvu vypovědět pouze z důvodu vážného porušení obecně závazných právních předpisů nebo
povinností vyplývajících z této smlouvy. Výpovědní lhůta je 3 kalendářní dny ode dne doručení
písemné výpovědi. Veškerá ujednání smlouvy je možné měnit se souhlasem obou stran. Tyto změny je
nutné zakotvit v písemném dodatku této smlouvy.

VI. Práva klienta
Klient má právo na rovné a nediskriminující zacházení. Je oprávněn podat proti kvalitě a způsobu
poskytovaných služeb připomínku či stížnost vrchní sestře domácího hospice, lékaři domácího hospice.
V případě nespokojenosti s jejím řešením se lze obrátit písemně nebo osobně k ředitelce RUAH o.p.s.
Mgr. Martě Vackové, e-mail: vackova@ruah-ops.cz. Má právo obrátit se na domácí hospic RUAH se
žádostí o zprostředkování specializované služby, která není součástí nabídky domácího hospice RUAH.
Náklady spojené se zprostředkováním a poskytnutím takové služby hradí klient.

VII. Závěrečná ustanovení
Případné spory ze smlouvy se řídí platnými právními předpisy. Zúčastněné strany prohlašují, že se
seznámily se zněním smlouvy, smlouva vyjadřuje jejich svobodnou vůli, rozumí obsahu smlouvy,
zavazují se ji dodržovat a svým podpisem ji stvrzují. Smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích. Pokud
stav klienta neumožňuje uzavření smlouvy, zastupuje stranu klienta ve vyjednávání podmínek služeb
domácího hospice oprávněná osoba (§ č. 40/1964 Sb. OZ).

V ___________________________dne___________________

_______________________________
podpis klienta
_______________________________
podpis osoby blízké

_______________________________
za domácí hospic RUAH o.p.s.
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