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Smlouva o poskytování sociální služby 
uzavřená dle ust. § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 

mezi smluvními stranami 

 
Clementas Kolín, z.ú. 
IČ: 270 23 915 
sídlo: Mlékovice 66, 281 44 Toušice 
zastoupená:  
č. účtu: 2800368881/2010 
tel.: 777 334 419 
dále jako „poskytovatel“ 
 
a  
 
pan/í 
................................ 
narozen/a: .............. 
rodné číslo:.............. 
bytem: ........................................ 
zastoupen/a: .............................. 
bytem: ........................................ 
dále jako „klient“ 
 
 
Výše uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách (dále jen zákon), v platném znění, zejm. v souladu s ust. § 46 zákona tuto 
smlouvu: 
 

I. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je poskytování sociální služby, péče a podpory a dalších činností a 
doplňkových činností a služeb, jejichž cílem je zvýšit kvalitu života uživatele služby, zajišťovat 
jeho sociální začlenění a předcházet sociálnímu vyloučení. Služby jsou poskytovány v souladu 
s platnými právními předpisy a v rozsahu stanoveném touto smlouvou a individuálním plánem 
uživatele služby. 
 

II. 
Druh sociální služby 

Podle této smlouvy je poskytována sociální služba denní stacionář. 
Při poskytování sociální služby v denním stacionáři jsou poskytovány tyto základní činnosti: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
c) poskytnutí stravy, 
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 
uživatele. 
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III. 
Rozsah poskytování sociální služby 

Poskytovatel sociální služby se zavazuje poskytnout uživateli všechny základní činnosti, o 
které uživatel požádá. Pokud uživatel nebo jeho zástupce podrobněji nedefinuje své 
požadavky, má se za to, že požádal o poskytování všech základních činností služby. Konkrétní 
činnosti a aktivity v rámci základních činností jsou s uživatelem nebo jeho zástupcem či 
opatrovníkem dohodnuty v individuálním plánu. 
 

IV. 
Místo a čas poskytování sociální služby 

1. Služba denní stacionář je poskytována v prostorách Clementas Kolín, z.ú., a to v 
provozovně na adrese Rimavské Soboty 923, 280 02 Kolín. 

2. Služba je poskytována v pracovních dnech od 7 do 17 hod, popř. podle další domluvy s 
uživatelem služby, jeho zástupcem, opatrovníkem nebo rodinou. 

3. Uživatelé služby mají k dispozici denní místnost, jídelní část, sociální zařízení (Koupelna a 
WC), šatnu, zahradu a venkovní posezení. 
 

V. 
Vlastní vybavení uživatele 

1. Uživatel má právo přinést si k pobytu vlastní drobné vybavení podle předchozí dohody s 
poskytovatelem a podle jeho provozních možností. Jedná se o věci jako notebook, křeslo 
apod. Za toto vybavení, jeho ztrátu nebo poškození, nese uživatel služby zodpovědnost sám. 

2. Pokud si uživatel přinese do denního stacionáře vlastní rozhlasový, televizní nebo jiný 
elektrický přijímač či spotřebič, je povinen předložit poskytovateli platnou revizní zprávu o 
stavu elektrického spotřebiče. Musí mít také řádně uhrazeny koncesionářské poplatky. 
 

VI. 
Výše úhrady za poskytování sociální služby a způsob jejího placení 

1. Za poskytnutí sociální služby a další činnosti poskytnuté uživateli na základě této smlouvy 
a v rozsahu stanoveném touto smlouvou a individuálním plánem, popř. za další dohodnuté 
služby, je uživatel povinen hradit poskytovateli úhradu. 

2. Výše úhrady za službu se odvíjí od zvolené varianty potřebné poskytnuté péče uživateli a 
činí: 
Hodinová sazba 60 Kč, 
Hodinová sazba 80 Kč.  
Všichni uživatelé dále hradí denní úhradu za stravu 235 Kč, přičemž strava obsahuje 5 jídel 
denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře). V případě, že uživatel služby, jeho zástupce 
nebo rodina stravu odhlásí nejméně 24h dopředu (do 8h ráno předchozího dne), strava 
nebude uživateli účtována. 

3. Úhrada je hrazena zpětně za předchozí měsíc, a to vždy k 15. kalendářnímu dni v měsíci, 
na základě vyúčtování, které poskytovatel uživateli zašle do 5. kalendářního dne v měsíci 
následujícím po měsíci, ve kterém byla služba poskytnuta. 

4. Úhrada je hrazena na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Do poznámky k 
platbě je uživatel nebo jeho zástupce povinen uvést jméno a příjmení uživatele a jako variabilní 
symbol rodné číslo uživatele služby. 
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VII. 
Dodržování Domácího řádu a dalších vnitřních pravidel poskytovatele 

1. Smluvní strany se zavazují dodržovat práva a povinnosti, vyplývající pro ně z právních 
předpisů, a také z dokumentů, upravujících poskytování sjednané sociální služby, zejména z 
Domácího řádu. Tyto dokumenty, zejména Domácí řád, byly uživateli při uzavření smlouvy 
předloženy, srozumitelně vysvětleny, a uživatel jim porozuměl a zavazuje se je dodržovat. 

2. V případě, že uživatel poškodí vnitřní vybavení poskytovatele, je poskytovatel oprávněn 
požadovat v plné výši po uživateli nebo jeho zástupci náhradu škody poškozeného vybavení.   

3. Při uzavření smlouvy je uživatel, jeho zástupce nebo rodina, povinen dodat předepsané léky 
na dobu, po kterou uživatel bude službu využívat, a to v lékovkách označených jménem, 
příjmením a dávkováním.  
 

VIII. 
Ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu je možné ukončit výpovědí ze strany uživatele, a to i bez udání důvodu. 
Smlouvu je možné ukončit také uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. Smlouva končí také 
úmrtím uživatele služby. 

2. Poskytovatel služby je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, pokud: 
a) uživatel hrubě porušil povinnosti, vyplývající z této smlouvy, 
b) uživatel, jeho zástupce, opatrovník nebo rodina zamlčí poskytovateli podstatné údaje o 
uživateli, které by bránily nebo měly podstatný vliv na poskytování služby. Jedná se zejména 
o údaje o zdravotním stavu, o výši příspěvku na péči a příjmů apod.), 
c) nezaplacení úhrady za poskytnuté služby, 
d) porušování Domácího řádu uživatelem služby. 
 

IX. 
Doba platnosti smlouvy 

Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to od .............do............ . Uživatel není oprávněn 
postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu. 
 

X. 
Osobní údaje uživatele služby 

1. Uživatel tímto dává podpisem této smlouvy poskytovateli souhlas se shromažďováním a 
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu nezbytně nutném pro řádné poskytování 
sociální služby. 

2. Uživatel dává podpisem této smlouvy poskytovateli také souhlas se zveřejňováním svých 
fotografií a obrazových a zvukových záznamů pro propagační účely poskytovatele, a to na 
jeho webových stránkách nebo Facebooku a jiných sociálních sítích a elektronických médiích 
poskytovatele. 

3. Poskytovatel je oprávněn poskytnout paní/u ....................... informace o veškerých 
okolnostech pobytu uživatele v denním stacionáři, zejména o těch, které jsou nezbytné k jeho 
setrvání nebo opuštění stacionáře, o změnách zdravotního stavu uživatele služby, změnách 
jeho chování, náladě, případném porušování Domácího řádu apod. 
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XI. 
Závěrečná ustanovením 

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž obě mají platnost originálu, a každá 
smluvní strana obdrží po jednom. 

2. Smlouva může být měněna pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma 
smluvními stranami. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, rozumí jejímu 
obsahu a na důkaz svého souhlasu k ní připojují své podpisy. 
 
V Kolíně dne ......................... 
 
 
 
 …..……………………………. …..……………………………. 
 klient poskytovatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


