
Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři 

Handicap centra Srdce, o.p.s. 

1. Pan (paní)…………….……………………………………… / jméno, příjmení / nar. 

…………………………………………….…………………….. / datum narození / 

trvale bytem………………………………………….…………………………….. 

V textu této smlouvy dále jen ,, Osoba“ 

zastoupená………………………………………………………………………  

a 

2.  Handicap centrum Srdce, o.p.s., IČ 275 76 612 sídlem Ostende 88, Poděbrady 290 01, v 

textu této smlouvy dále jen ,,Poskytovatel!, zastoupená ředitelem Mgr. Michalem Šmídem v 

souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto smlouvu o poskytnutí služby 

sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centrum Srdce, o.p.s. (ID služby 4751683) v textu 

této smlouvy dále jen ,,Smlouva!. 

Smlouvu o poskytování sociální služby – týdenního stacionáře Podle § 47  

I. 

Rozsah poskytování sociální služby 

1.Základní činnosti (dle zákona č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.) 
(Prosím zaškrtněte jednotlivé činnosti, případně kolonku ,,všechny”) 

Poskytnutí ubytování 

Poskytnutí stravy 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 



Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředí 

Sociálně terapeutické činnosti 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

Všechny

2. Fakultativní činnosti 

Poskytovatel poskytne Osobě následující Fakultativní činnost nad rámec základních činností dle 
zákona o Sociálních službách č. 108/2006 Sb., dle platného ceníku. 

Mám zájem o svozy do stacionáře/odvozy domů

ANO NE

Svozová doprava: 

Poděbrady - Peny market.    

Praha - Černý most   

Rozsah svozů: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Stravování 

1. Osoba má právo požádat Poskytovatele o poskytnutí stravy. 

2. Stravování probíhá na základě a podle pravidel předem zveřejněného jídelního lístku v dobách 
provozního výdeje stravy.. 



3. V případě potřeby Poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního režimu Osoby, 
je-li tento dietní režim zdravotně indikován dle písemného vyjádření lékaře a dieta je z provozního 
hlediska Poskytovatele možná.  

4. Místo a čas poskytování sociální služby 

1) Služba sjednaná v čl. I Smlouvy se poskytuje v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, 
o.p.s. provozovaném Poskytovatelem v Chotěšicích, ul. Chotěšice, č. p. 75, pošta Dymokury 289 
01. 

2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně v pracovní dny, a to od pondělí od 
7.00 do pátku 13.30 hodin mimo měsíce červenec a srpen.  

5. Výše úhrady a způsob jejího placení 

1) Osoba je povinna zaplatit úhradu za ubytování a stravu. Ceny se řídí aktuálním ceníkem, který je 
přílohou této smlouvy. 

2) Poskytovatel je povinen předat Osobě nový Ceník nejpozději měsíc před nabytím jeho platnosti a 
účinnosti. 

3) Pokud by Osobě po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za 
kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 25% jejího měsíčního příjmu, Osoba může 
požádat Poskytovatele o adekvátní úpravu hrazené částky. 

4) Osoba je povinna zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného 
příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve výši 75% přiznaného 
příspěvku na péči dle § 73 odstavce 4 písm. b. 

5) Poskytovatel není oprávněn požadovat po osobě úhradu za stravu za dny, kdy byla Osoba 
náležitě odhlášena předem z užívání sociální služby týdenního stacionáře. 

6) Činnosti sjednané v čl. jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto činností dle 
aktuálního ceníku (příloha smlouvy). 

7) Poskytovatel je povinen na žádost klienta předložit Osobě vyúčtování úhrady za kalendářní 
měsíc, a to nejpozději do 15. dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za 
nějž poskytovatel vyúčtování předkládá. 

8) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhrady za veškeré služby zpětně, a to do 15. dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který má být úhrada zaplacena.  



9)   Příspěvek na péči se do úhrady nezapočítává v případě delší jak měsíční absence. 

10) Potvrzení o příspěvku na péči je Osoba povinna doložit před nabytím platnosti této smlouvy na 
týdenní stacionář ve smyslu zákona číslo 108/2006 Sb. Osoba je také povinna neprodleně doložit 
jakékoliv změny týkající se příspěvku na péči (snížení, zvýšení). 

11) Osoba se také zavazuje a je povinna platit úhradu dle této smlouvy převodem na účet 
Poskytovatele č.ú. 1030608855/0100 Komerční banka. 

12) Za opakované nezaplacení úhrady je povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01% dlužné 
částky za každý kalendářní den nad rámec data úhrady.  

6. Osobní cíl Osoby 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

7. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování 

sociálních služeb 

Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními pravidly Týdenního stacionáře Handicap centra 
Srdce, o.p.s., v němž se poskytuje sociální služba podle této Smlouvy a plně jim porozuměla. Osoba 
se zavazuje a je povinna tato pravidla dodržovat. 

8. Ukončení poskytování sociální služby

Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:

- uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána

- zánikem poskytovatele nebo zánikem poskytované služby (informace předána zákonnému 
zástupci/opatrovníkovi uživatele 3 měsíce před zánikem)

Smlouva se ukončuje pouze písemnou dohodou nebo písmeno výpovědí.
Zákonný zástupce/opatrovník uživatele je oprávněn vypovědět tuto smlouvu i bez udání důvodů.

Poskytovatel oprávněn vypovědět tuto smlouvu z těchto důvodů:

• Uživatel opakovaně hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy a vnitřních pravidel 
poskytovatele. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za 
poskytnutí sociální služby nejpozději do konce druhého následujícího měsíce po měsíci, ve 



kterém služba byla poskytnuta, i přestože byl poskytovatelem upozorněn nebo vyzván. Je možná 
dohoda o postupném vyrovnání dluhu na splátky.

• Uživatel bezdůvodně nevyužívá služeb poskytovatele po dobu 3 měsíců a delší.

• Jestliže se během poskytování služby zjistí závažné informace o zdravotním a psychickém stavu 
uživatele (případně o jejich významných změnách) a o jeho specifickém sociálním chování, 
které mají zásadní vliv na samotný průběh služby (např. nezvladatelné záchvaty agrese, které 
ohrožují jiné uživatele či zaměstnance, a nutnost použití odborné zdravotnické péče).

Výpovědní lhůta byla smluvními stranami sjednána pro poskytovatele na 30 dnů, v případě 
nezvladatelné agrese může být lhůta kratší, dle závažnosti. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním 
dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

9. Doba platnosti smlouvy 

1) Smlouva nabývá platnosti dnem………………………………………… 
2) Smlouva je sjednána na dobu neurčitou. 
3) Uživatel nemůže práva vyplývající z této smlouvy převést či postoupit na jinou osobu. 

10. Závěrečná ujednání 

1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení. 

2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 

3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu 
neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a 
bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

V Chotěšicích dne…………………………….. 

………………………………………………..  ………………………………………… 

 Podpis Osoby       Podpis Poskytovatele 

…………………………………………….. 

 Podpis zákonného zástupce/opatrovníka podpis poskytovatele 


