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Příloha č. 5 – Vzor smlouvy o poskytování služby 

DENNÍ STACIONÁŘ KLOKAN O.P.S. 
Smlouva o poskytnutí sociální služby 

(dále uváděno jako smlouva) 

Č. 20_ _/_ _ 

uzavřená podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 

505/2006, oboje ve znění pozdějších předpisů 

 

I. 

Smluvní strany 

 

uživatel: 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Trvalé bydliště: 

 

Zastoupen 

Zákonný zástupce, opatrovník: 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Trvalé bydliště: 

Č. j. rozhodnutí: 

dále jen „uživatel“ 

 

a 

poskytovatel: 

Denní stacionář Klokan o.p.s. 

Janderova 436 

508 01 Hořice 

IČ: 024 30 428 

č. účtu: 263 647 754/0300 

statutární zástupce:  

(dále jen, poskytovatel,) 

 

II. 

Rozsah poskytování služby sociální péče 

 Služba je poskytována v rozsahu základních činností dle § 12 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
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znění pozdějších předpisů. 

Konkrétní rozsah poskytovaných činností je sjednán v příloze smlouvy  

„Dohoda o poskytovaných činnostech a časové dostupnosti služby“. 

 

Základní činnosti a úkony služby Denní stacionáře 

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v 

rozsahu těchto úkonů: 

1) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

a) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 

b) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 

c) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 

d) pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 

2) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

a) pomoc při úkonech osobní hygieny, 

b) pomoc při použití WC, 

3) poskytnutí stravy: 

zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální 

výživy a potřebám dietního stravování, 

4) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

a) pracovně výchovná činnost, 

b) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 

c) vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního 

uplatnění, 

5) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 

6) sociálně terapeutické činnosti: 

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 

7) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

 

III. 

Místo a čas poskytování sociální péče 

1) Místem základních činností služeb sociální péče uvedených v čl. II. této smlouvy jsou 

prostory Denního stacionáře Klokan o.p.s. – Janderova ul. 436, 508 01 Hořice. 

2) Služby soc. péče uvedené v čl. II. bude uživatel využívat: Dle ujednání v dokumentu 

„Dohoda o poskytovaných činnostech a časové dostupnosti služby“. 
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3) Uživatel se může dohodnout s poskytovatelem na poskytnutí služby sociální péče i mimo 

dobu uvedenou v bodě 2. Případná změna musí být předem domluvena dopředu a bude 

vycházet z možností personálního obsazení pro daný den. 

 

IV. 

Výše úhrady 

1) Úhrada za poskytované služby je stanovena výpočtem podle skutečně spotřebovaného 

času nezbytného k zajištění úkonu, stanovené zákonem o sociálních službách 108/2006 

Sb. a vyhláškou 505/2006 Sb. podle § 12 čl. 2) a. 

2) Výše úhrady za služby sociální péče je stanovena na 130 Kč/hod. 

3) Celková výše úhrady je vykalkulována ve výši skutečně poskytnutých služeb sociální péče, 

které v uplynulém kalendářním měsíci uživatel odebral od poskytovatele. Uživatel 

(opatrovník) je povinen tyto úhrady bezodkladně uhradit v plné výši do 15. následného 

měsíce. V případě neuhrazení v domluveném termínu, bereme tuto skutečnost jako 

neplnění povinnosti a je důvodem k ukončení smlouvy. 

4) Všechny poskytnuté služby jsou zaznamenávány a záznamy jsou podkladem pro 

vyúčtování. 

 

V. 

Povinnosti uživatele 

1) Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu za poskytované služby sociální péče dle č. 

IV. této smlouvy zpětně, nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, v němž byla služba poskytnuta, a to v hotovosti předáním částky 

pracovníkovi Denního stacionáře Klokan o.p.s. nebo převodem na účet č. 

263 647 754/0300 Denního stacionáře Klokan o.p.s. Pokud to tak neučiní bez prokázání 

závažného důvodu nemožnosti splnit sjednaný termín úhrady a po vzájemné dohodě mezi 

poskytovatelem a uživatelem, jedná se o hrubé porušení Smlouvy o poskytnutí služeb 

sociální péče. 

2) Uživatel je povinen oznámit poskytovateli každou změnu týkající se poskytování 

sjednaných služeb. 

 

VI. 

Povinnosti poskytovatele 

1) Poskytovatel je povinen poskytovat uživateli služeb sociální péče uvedené v čl. II. smlouvy. 

2) Poskytovatel je povinen vystavit uživateli vyúčtování náhrady za poskytnuté služby sociální 

péče čl. IV. této smlouvy, a to nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, v němž byly sociální služby poskytnuty. 

3) Poskytovatel je povinen udržovat prostory a zařízení Denního stacionáře Klokan o.p.s. 
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sloužící k poskytování služeb sociální péče uživatelům ve stavu způsobilém pro řádné 

poskytování těchto služeb. 

 

VII. 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

1) Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď 

uživatelem činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď poskytovateli doručena. 

2) Poskytovatel může smlouvu vypovědět, jestliže uživatel opakovaně porušuje své 

povinnosti vyplývající ze smlouvy, na což musí být písemně upozorňován. Opakovaně 

znamená nejméně třikrát v průběhu poskytování služby. Výpovědní lhůta pro výpověď 

danou poskytovatelem z těchto důvodů činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci. 

3) Poskytovatel může smlouvu okamžitě vypovědět v případě hrubého porušení povinností 

vyplývajících ze smlouvy a v těchto následujících případech: 

- fyzické nebo verbální napadání jiného uživatele nebo pracovníka denního stacionáře, 

- ohrožení života nebo zdraví jiného uživatele nebo pracovníka denního stacionáře, 

- sexuální obtěžování nebo napadení jiného uživatele nebo pracovníka denního stacionáře, 

- úmyslné způsobení závažných materiálních škod, 

- došlo ke změně zdravotního stavu uživatele, která je v rozporu s definovanou cílovou 

skupinou.  

4) Poskytovatel může okamžitě vypovědět smlouvu v případě ukončení činnosti Denního 

stacionáře Klokan o.p.s. 

 

VIII. 

Prohlášení 

Byl/a je seznámen/a s možnostmi nahlédnutí do osobní dokumentace. 

 

IX. 

Doba platnosti smlouvy 

1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma 

smluvními stranami na dobu neurčitou. Uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit 

na jiného. 

 

X. 

Závěrečné ustanovení 
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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, formou číslovaných dodatků. 

3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že 

smlouvu neuzavřeli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetli, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem 

úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

5) Všichni zaměstnanci Denního stacionáře Klokan jsou vázáni mlčenlivostí. 

6) Práva a povinnosti tuto smlouvu výslovně neupravená se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách a zákonem č. 40/1964 Sb., OZ, ve znění pozdějších předpisů. 

7) Uživatel podpisem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytovatelem služeb. 

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními 

údaji nebo soubory osobních údajů, prováděné pomocí či bez pomoci automatizovaných 

postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, 

přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, 

šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo 

zničení. 

 

 

 

 

V Hořicích dne  

 

 

 

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

podpis uživatele služby                            opatrovníka                                      podpis poskytovatele 

 


