SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
V DENNÍM STACIONÁŘI
uzavřená dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže
uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:
poskytovatel:
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, příspěvková organizace
se sídlem Česká ulice 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka
číslo 385
IČO: 750 11 191
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Jindřichův Hradec
číslo účtu: 220196017/0300
zastoupený:
na základě plné moci Ing. Mgr. Alenou Tománkovou, vedoucí Sociálních služeb Česká

(dále jen „poskytovatel“)
a
klient:
paní
nar.

/ pan
, trvale bytem

zastoupený:
paní / panem
nar.
, bytem
(opatrovník jmenovaný Okresním soudem v Jindřichově Hradci dne …………………….. pod č.j.
…………………………………… s nabytím právní moci dne ………………………….)

(dále jen „klient“)

I.
Úvodní ustanovení
1. Poskytovatel je příspěvkovou organizací zřízenou Jihočeským krajem za účelem poskytování
sociálních služeb. Svou činnost vykonává na základě zřizovací listiny schválené
Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 17. 12. 2002 s účinností od 1. 1. 2003.
2. Poskytovatel poskytuje sociální služby v souladu s registrací vydanou Krajským úřadem
Jihočeského kraje.

II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je poskytování sociální služby denní stacionář ve smyslu ustanovení
§ 46 a souvisejících ustanovení zákona o sociálních službách a jeho prováděcích právních
předpisů.

1

2. Tuto smlouvu uzavírá poskytovatel s klientem se záměrem zajistit klientovi, který má sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jehož situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby, nezbytnou podporu tak, aby směřovala k naplňování stanovených potřeb
a řešení nepříznivé sociální situace.

III.
Rozsah, místo a čas poskytování sociální služby
1. Poskytovatel se zavazuje zajistit klientovi podporu při těchto základních činnostech:
a) strava,
b) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
d) vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
2. Poskytovatel s klientem se dohodli na možnosti poskytování fakultativních služeb, a to vždy na
žádost klienta. Fakultativní služby jsou uvedeny v Sazebníku poskytovaných služeb
v Sociálních službách Česká (dále jen Sazebník), který je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Služba sjednaná v této smlouvě budou klientovi poskytovány na adrese Česká 1175, 377 01
Jindřichův Hradec II.
4. Služba bude klientovi poskytována celoročně od pondělí do pátku v rozmezí 6.00 – 17.00
hodin po dobu platnosti této smlouvy. Služba se neposkytuje o víkendech a státních svátcích.
5. Poskytovatel se s klientem dohodli na pravidelném využívání sociální služby v rozsahu …...

IV.
Výše úhrady a způsob jejího placení
1. Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává na základě platného Sazebníku vydaného
poskytovatelem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o sociálních službách ve znění
prováděcích právních předpisů.
2. V případě, že se sazby poskytovaných služeb mění, obdrží klient nový Sazebník, a to alespoň
30 dnů před plánovanou změnou a dále k tomu také příslušný dodatek smlouvy.
3. Úhrada za stravování se sjednává ve výši ceny dle aktuálně platného Sazebníku. Konkrétní
rozpis hodnot potravin a režijních nákladů dle jednotlivých jídel je uveden
v Sazebníku.
4. Úhrada za úkony péče v rozsahu uvedeném v článku III. bodu 1. písm. b) až g) se sjednává
ve výši 130,- Kč za 1 hodinu skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění
úkonů péče. Pokud poskytování úkonů péče, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá
celou hodinu, výše úhrady se krátí.
5. Celková výše úhrady, za jeden kalendářní měsíc bude stanovena v měsíčním vyúčtování
poskytnutých služeb, a to za stravování dle skutečně odebrané stravy a za úkony péče
uvedené v článku III. bodu 1. písm. b) až g), případně za fakultativní služby uvedené v článku
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III. bodu 2.

V.
Podmínky pro placení úhrady
1. Úhrada se provádí měsíčně bezhotovostně v Kč inkasem na účet organizace do 6. dne
následujícího měsíce, případně první následující pracovní den, výjimečně dny následující.// Klient
se zavazuje a je povinen platit úhradu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce, za který úhrada
poskytovateli náleží. Klient se s poskytovatelem dohodl, že úhradu bude zasílat na účet číslo:
220 196 017/0300 pod VS: 3081………….. // platit v hotovosti do pokladny poskytovatele.
2. Vyúčtování úhrady za poskytnuté sociální služby bude vyhotoveno měsíčně po ukončení daného
měsíce a následně zasláno plátci úhrady.
3. V případě, že klient nezaplatí úhradu za poskytnuté služby delší dobu než jeden měsíc od termínu
její splatnosti, bude poskytovatel po předchozím písemném upozornění klienta vymáhat dlužnou
částku soudně včetně veškerých nákladů spojených s vymožením dlužné částky a s případným
uplatněním úroku z prodlení.

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi sociální službu ve sjednaném rozsahu a v souladu
s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem o sociálních službách a jeho prováděcími
předpisy, a při jejím poskytování dodržovat standardy kvality sociálních služeb.
2. Poskytovatel se zavazuje provádět řádně vyúčtování úhrad za poskytované služby v termínech
uvedených v článku V. této smlouvy.
3. Poskytovatel je oprávněn a povinen vést osobní dokumentaci klienta, do které zakládá zejména
dokumenty související se zahájením poskytování sociální služby klientovi, průběhem poskytované
služby a jejím ukončením. Poskytovatel se zavazuje nakládat s osobními a citlivými údaji klienta
v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a příslušným vnitřním předpisem organizace,
ochraňovat je, a po ukončení poskytování služby je archivovat a skartovat v souladu s obecně
závaznými předpisy a vnitřními předpisy poskytovatele. Podrobnosti k ochraně osobních údajů
klienta jsou uvedeny v příloze této smlouvy (příloha č. 2 Informace o zpracování osobních údajů).
4. Klient prohlašuje, že byl seznámen s Domácím řádem Sociálních služeb Česká, který obsahuje
základní pravidla a informace, upravuje práva a povinnosti klienta a poskytovatele a který je
nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 3 této smlouvy).
5. Klient prohlašuje, že tento Domácí řád přečetl a že mu plně porozuměl. Klient se zavazuje tento
Domácí řád dodržovat.
6. Stejně tak se k dodržování Domácího řádu zavazuje poskytovatel.

VII.
Ukončení poskytování sociální služby
1. Smluvní vztah založený touto smlouvou může zaniknout písemnou dohodou obou smluvních
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stran nebo písemnou výpovědí a dále úmrtím klienta nebo zánikem poskytovatele.
2. Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu, vždy však písemně. Výpovědní lhůta pro
výpověď klientem činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď poskytovateli doručena.
3. Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) pokud je klient v prodlení s úhradou sjednanou za poskytovanou sociální službu
nejméně jeden měsíc po lhůtě splatnosti a klient neuhradil tuto úhradu ani
v dodatečné lhůtě stanovené poskytovatelem;
b) v případě, že klient opakovaně porušuje své povinnosti dohodnuté v této smlouvě
nebo opakovaně porušuje vnitřní předpisy poskytovatele, se kterými byl seznámen a
které se ho týkají a na jejichž porušování byl v průběhu posledních šesti měsíců
písemně upozorňován, včetně upozornění na možnost výpovědi smlouvy;
c) v případě, že klient odmítne podepsání poskytovatelem mu předloženého dodatku
k této smlouvě, který je v souladu s příslušnými právními předpisy a platným
sazebníkem služeb vydaným poskytovatelem, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené
poskytovatelem;
d) poskytovatel, pokud klient nebude využívat sociální služby více jak 2 kalendářní
měsíce, což neplatí, pokud je klient hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, pobývá
v lázních nebo je na diagnostickém pobytu.
4. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v bodu
3. tohoto článku činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi doručena.

VIII.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dne
……………..
2. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do ……………. s možností dalšího
prodloužení.
3. Změny příloh č. 1 až 3 této smlouvy je poskytovatel oprávněn provádět jednostranně
v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy. Jiné změny v této smlouvě lze provést jen
písemnou dohodou smluvních stran, a to formou číslovaných dodatků.
4. Přílohy ve smlouvě uvedené a k ní přiložené i v průběhu trvání této smlouvy klientovi
doručené tvoří její nedílnou součást.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že smlouvu
neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně
a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
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V Jindřichově Hradci dne …………………………….

...........................................
Klient zastoupený
opatrovníkem

…………………………………………
Poskytovatel

Příloha č. 1: Sazebník poskytovaných služeb - Sociální služby ČESKÁ – účinný od 1. 1. 2022
Příloha č. 2: Informace o zpracování osobních údajů
Příloha č. 3: Domácí řád Sociálních služeb Česká
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