Městský ústav sociálních služeb města Plzně,
příspěvková organizace
Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí 301 00 Plzeň

DOHODA O UŽÍVÁNÍ VLASTNÍHO ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE
PLATNÁ KE DNI:
DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM „PETRKLÍČ“
adresa: Západní 1315/7, Plzeň 1 - Bolevec, 323 00 Plzeň

Smluvní strany:
1) Uživatel služby
a.
b.
c.
d.
e.

Příjmení a jméno
Rodné číslo
Datum narození
Bydliště
Zastoupen

2) Poskytovatel služby
a. Název

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková
organizace, Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí,
301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345 (dále jen poskytovatel)
b. Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, v oddílu Pr, vložka 580
c. Zastoupen
ředitelem Ing. Chuchlerem Vladimírem
d. Oprávnění
Poskytovatel je pobytovým zařízením sociálních služeb ve smyslu
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů – číslo registrace: 6233907.

Strana: 1 / 4

I. PŘEDMĚT DOHODY
1) Předmětem této Dohody o užívání vlastního elektrického spotřebiče (dále jen Dohoda) je
poskytování fakultativní služby ve smyslu umožnění užívání vlastního elektrického
spotřebiče uživatelem v Domově se zvláštním režimem „Petrklíč“, Západní 1315/7, Plzeň
1 - Bolevec, 323 00 Plzeň (dále jen Domov).
II. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE
1) Užívání vlastního elektrického spotřebiče uživatele se řídí Pravidly pro používání
elektrických spotřebičů uživateli VP 4x3 – MÚSS Plzeň.
2) Umožnění odběru elektrické energie uživatelům je zpoplatněno dle úhradníku – Úhrady
pro užití elektrospotřebičů uživatelů.
3) Uživatel si je vědom, že každý elektrický spotřebič (včetně prodlužovacího kabelu)
podléhá povinnosti provedení revize dle ČSN 33 1600 – ed 2, a to i v případě, že jeho
provozování není poskytovatelem zpoplatněno.
4) Uživatel si může revizi elektrospotřebiče zajistit sám nebo využít externí služby, kterou
zajistí poskytovatel. Úhrada za revizi zajišťovanou poskytovatelem je vyhlášena v
úhradníku – Úhrady pro užití elektrospotřebičů uživatelů.
5) Je-li revize zajištěna poskytovatelem, jsou záznamy o provedené revizi uloženy u
poskytovatele (tím je povinnost uživatele prokázat provedení revizi elektrospotřebiče
považována za splněnou). Záznam o provedené revizi může být na požádání vydán
uživateli.
6) Prodlužovací kabel se reviduje společně s elektrickým spotřebičem, který je do něj
zapojen. Jeho revize není samostatně účtována.
7) Uživatel má povinnost prokázat poskytovateli před užitím elektrospotřebiče, že
používaný elektrický spotřebič vyhověl stanovené revizi. Uživatel nesmí používat
spotřebič, na kterém byla shledána závada.
8) Uživatel je povinen elektrické spotřebiče používat tak, aby neomezoval nebo
neohrožoval práva dalších osob a je povinen dodržovat zásady bezpečné a řádné
manipulace s těmito spotřebiči.
9) Poskytovatel má právo kontrolovat, zda uživatel dodržuje podmínky uvedené v Dohodě a
zda má používaný elektrospotřebič provedenou revizi.
10) Poskytovatel má právo v případě zjištění nedostatků, při důvodné pochybnosti o
dodržování ujednání stanovených v Dohodě nebo z důvodu bezpečnosti zajistit
provedení nápravných opatření na náklady uživatele. Rovněž je poskytovatel oprávněn
při zjištění neprovedených či neplatných revizí u elektrických spotřebičů v zájmu
bezpečnosti Domova a ostatních uživatelů tyto revize po předchozím písemném
upozornění uživatele zajistit na jeho náklady.
11) Poskytovatel neodpovídá za škody, které mohou vzniknout uživateli v souvislosti
s používáním vlastního elektrospotřebiče.
12) Televizor nesmí být umístěn na nábytku poskytovatele.
13) Koncesionářské poplatky za vlastní televizi a rádio si hradí uživatel sám.
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14) Uživatel má povinnost nahlásit každý nový elektrospotřebič a ve vlastním zájmu také
elektrospotřebič, který již nevlastní a za který hradil poskytovateli paušální úhradu.
III. ÚHRADA POPLATKU ZA POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE
1) Úhradu za užití elektrospotřebičů (revizi) si každý uživatel hradí sám ze zůstatku
vlastních příjmů, případně úspor, po zaplacení úhrady za stravu a ubytování. Za
uživatele, jehož svéprávnost byla soudně omezena, hradí tyto služby opatrovník.
2) Uživatel bude v Domově provozovat tyto elektrické spotřebiče:
Nabíječka k mobilnímu telefonu
Holicí strojek s napájením ze sítě
Stolní rádio napájené ze sítě
Rychlovarná konvice (příkon 2kW)
Vařič jednoplotýnkový (příkon 1,5 kW)
Vařič dvouplotýnkový (příkon 2,2 kW)
Notebook
PC a LCD Monitor
Chladnička tř. B a nižší /starý typ
Chladnička tř. A a vyšší (nový typ) do obsahu 110 l
Chladnička tř. A a vyšší (nový typ) nad obsah 110 l
Televizor starý typ
Televizor LCD a LED technologie do úhlopříčky 100 cm
Televizor LCD, LED a plazma technologie s úhlopříčkou nad 100 cm
DVD přehrávač
Vysoušeč vlasů
Baterie na elektrický vozík (dobíjení ze sítě)
Mikrovlnná trouba
Jiné:
- paušální poplatek
,- Kč/měsíc
3) Paušální úhrada za používání elektrického spotřebiče je stanovena za kalendářní měsíc
a uživatel je povinen ji uhradit do konce kalendářního měsíce, za který náleží.
4) Uživatel se zavazuje, že paušální úhradu za používání elektrického spotřebiče bude
hradit složením zálohy na depozitní účet, ze kterého pak bude paušální úhrada uhrazena
5) Na výši úhrady nemá vliv případná nepřítomnost uživatele v Domově, vratka z této
úhrady (např. při hospitalizaci) se neposkytuje.
6) Na výši úhrady nemá vliv, zda uživatel elektrický spotřebič v daném měsíci skutečně
použil.
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1) Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Pravidly pro používání elektrických spotřebičů
uživateli a že jim plně porozuměl.
2) Tato Dohoda zaniká písemným čestným prohlášením uživatele, že elektrický spotřebič
již nevlastní a byl z Domova odvezen (odnesen). Vyhotovení tohoto čestného prohlášení
zprostředkuje sociální pracovnice.
3) Tato Dohoda zaniká také písemnou výpovědí Dohody ze strany poskytovatele.
Výpovědním důvodem ze strany poskytovatele je zejména používání elektrického
spotřebiče uživatelem v rozporu s Pravidly pro používání elektrických spotřebičů uživateli
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VP 4x3 – MÚSS Plzeň. V tomto případě má uživatel povinnost elektrický spotřebič
nadále nepoužívat a zajistit jeho odstranění.
V. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
1) Tato dohoda byla uzavřena v Plzni dne

.

2) Podpisy smluvních stran:

………………………………….
Uživatel

………………………………….
Poskytovatel
sociální pracovník pověřený plnou mocí
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