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Smlouva o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 

Uživatel:     

Pan (paní) ……..……………………………………………………………….…(jméno a příjmení),  

nar. ……………………………………………………………………….……….. (datum narození),  

bydliště ....................………………………………………..……………………………….(adresa),  

v textu této smlouvy dále jen  “Uživatel”  

zastoupený(á) opatrovníkem………………………..……………………………………………… 

na základě ……………………………………………………………………………………………… 

a 
Poskytovatel: 

Handicap centrum Srdce, o.p. s., Ostende 88, Poděbrady 

zastoupené 

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

v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“ 

v souladu s § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen Zákona o sociálních službách) tuto 

smlouvu o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Handicap centra Srdce, o. p. 

s. (v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“): 

I. 
Předmět sociální služby 
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Předmětem Smlouvy je poskytování pobytové sociální služby ze strany Poskytovatele a 
využívání a řádná úhrada sociální služby ze strany Uživatele. 

II. 
Rozsah poskytování sociální služby 

(1)Rozsah poskytování sociální služby je dán vyhl. 505/2006 Sb. § 17 

Základní činnosti při poskytování Chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 
a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 
b) poskytnutí ubytování: 
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 
d) výchovné, 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) Uživateli mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti. 

III. 
Fakultativní činnosti 

Poskytovatel může poskytnout Uživateli následující fakultativní činnosti nad rámec 
základních činností dle zákona o Sociálních službách č 108/2006 Sb., specifikovaných v 
odstavcích. II a III této smlouvy: 

1) svozová doprava 
2) rehabilitace, dle momentální poptávky 
3) tuzemské, zahraniční ozdravné pobyty 

IV. 
Místo a čas poskytování sociální služby 

(1) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje na adrese sociální služby Chráněného 
bydlení Dr. Horákové 39, Poděbrady, popř. na jiných místech, pokud to vyžaduje charakter 
úkonu. 

(2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje nepřetržitě.  

V. 
Výše úhrady a způsob jejího placení 

(1) Uživatel je povinen zaplatit úhradu pobytové sociální služby dle aktuálního měsíčního 
vyúčtování. 

(2) Uživatel může požádat Poskytovatele o adekvátní snížení hrazené částky. Toto snížení je 
nenárokové. 

(3) Poskytovatel je povinen předložit Uživateli vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc. 

(4) Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby zpětně, a to do 15. dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který má být úhrada 
zaplacena. 
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(5) Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu podle tohoto článku převodem na účet 
Poskytovatele č. 1030608855/0 100 vedený u Komerční banky v Poděbradech. 

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

VI. 
Ujednání o dodržování Provozního řádu stanoveného Poskytovatelem pro 

poskytování sociálních služeb 

Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Provozním řádem Podpory samostatného bydlení 
Handicap centra Srdce, o. p. s., v němž se poskytuje sociální služba podle této Smlouvy a 
plně mu porozuměl. Uživatel se zavazuje a je povinen tento řád dodržovat. 

VII. 
Osobní cíl Uživatele 

Osobní cíl Uživatele je vždy v souladu s individuálním plánem osobního rozvoje konkrétního 
Uživatele v rámci poskytované sociální služby.  

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

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

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

VIII. 
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

(1) Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď 
Uživatelem činí 1 měsíc počínaje prvním dnem následujícího měsíce. 

(2) Poskytovatel vypoví Smlouvu zejména jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména: 
a) opakované nezaplacení úhrady, 
b) jestliže Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které vyplývají z 
Provozního řádu Podpory samostatného bydlení Handicap centra Srdce, o.p.s. 

(3) Poskytovatel si vyhrazuje vypovědět platnost smlouvy: 
a) v případě změny zdravotního stavu Uživatele, který není indikován dle Provozního řádu 
Podpory samostatného bydlení Handicap centra Srdce, o. p. s.  
b) ukončení poskytování služeb  

(4) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 
tohoto článku činí 30 dní počínaje od 1. dne následujícího měsíce. 

(5) Výpověď ze strany Poskytovatele i Uživatele se vyhotoví písemnou formou. 

VIII. 
Doba platnosti smlouvy 
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(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

(2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána, dle odstavce X., od okamžiku jejího 
podpisu oběma smluvními stranami na dobu neurčitou. Uživatel nemůže práva z této 
Smlouvy postoupit na jiného. 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

(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. 

X. 
Platnost smlouvy 

Tato smlouva je platná od …………………………………….. 

V Poděbradech dne ……………………….. 

……………………..…………..   ………….. ……………………………… 
(podpis Uživatele)      (podpis Poskytovatele) 

………………………………….. 
(podpis oprávněné osoby v případě nesvéprávnosti klienta)
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