
DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI 
Uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi stranami: 

 
Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace 
Podpěrova 501/4,  621 00  Brno 
IČ 70887233 
zastoupená: JUDr. Vlastou Hrabcovou, ředitelkou 
(dále jen Domov pro seniory) 
 
a 
 
Klára pomáhá z.s. 
Tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00  Brno 
IČ 01277812 
zastoupená: Dagmar Šléglovou, předsedkyní 
(dále jen Klára pomáhá) 
 

I. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran při vzájemné spolupráci vedoucí ke 

zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb a života seniorů v návaznosti na zákon č. 108/2006 Sb. a 

prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., zejména standardů kvality sociálních služeb (SQSS).  

 

2. Spolupráce bude probíhat v následující oblasti: 

 

Poskytování muzikoterapie – bude prováděna Mgr. Petrem Škrancem, (mob: 739 011 672), pracovníkem 

organizace Klára pomáhá.  Cílem muzikoterapie je prostřednictvím hudby navodit klientům sociální služby 

pocity klidu, spokojenosti, naplnění optimismem a povzbudit jejich paměť. Muzikoterapie může být dle dohody 

poskytována formou skupinovou, či individuální. 

 

3. Uvedená aktivita bude poskytována klientům v zařízení Domova pro seniory, zpravidla 1x za měsíc za 

finanční odměnu 350,- Kč/hod.  

 

II. Povinnosti Domova pro seniory 

 

1. Domov pro seniory se zavazuje zajistit odpovídající prostory k provozování uvedené aktivity – skupinové 

aktivity budou probíhat ve společenské místnosti nebo jídelně, individuální aktivity na pokojích klientů. 

 

2. V případě potřeby bude při poskytování uvedených aktivit poskytnuta asistence zaměstnance přímé péče 

domova pro seniory.  

 

3. Vedoucí zařízení domlouvá realizaci aktivit v dostatečném předstihu, případné změny včas telefonicky 

pracovníku organizace Klára pomáhá oznamuje.  

 

III. Povinnosti organizace Klára pomáhá 

 

1. Pracovník organizace Klára pomáhá se zavazuje poskytovat uvedené aktivity podle potřeb klientů 

v zařízení, poskytování aktivit přizpůsobí zdravotnímu stavu klientů.  



2. Pracovník organizace Klára pomáhá bude poskytovat pouze takové služby a používat pouze takové 

techniky, ke kterým je opravňuje vzdělání a zkušenost.  

 

3. Pracovník bude aktivity poskytovat osobně, ve spolupráci se zaměstnanci přímé péče domova pro seniory.  

 

4. Aktivity budou probíhat na základě domluvy termínu s vedoucí zařízení v intervalech dle vzájemné dohody 

a možností.  

 

5. Fakturu bude Klára pomáhá vystavovat měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného výkazu skutečně 

realizovaných hodin muzikoterapie. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

2. Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.   

 

3. Účastníci dohody souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich uveřejnění bez dalších podmínek. Účinnost Smlouvy 

nastává uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění provede domov pro seniory bezprostředně po jejím 

podpisu.  

 

4. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, může být ukončena výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran, 

přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď druhé straně doručena. 

 

5. Jakákoliv změna může být provedena pouze písemně se souhlasem obou smluvních stran. 

 

 
V Brně dne 25.4.2019     V Brně dne 25.4.2019 

 
 
 
 Domov pro seniory Podpěrova,     Klára pomáhá z.s. 
 příspěvková organizace 

 
 
 

……………………………………………  ……………………………………………… 
JUDr. Vlasta Hrabcová     Dagmar Šléglová 
Ředitelka      Předsedkyně  
 

 
 
 
 


