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Smlouva o poskytnutí sociální služby  
 

uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších 

předpisů mezi 

 

Diakonie ČCE – středisko Rolnička 

Se sídlem: Mrázkova 700/III, 392 01 Soběslav, 

Tel. č.: 381 522 054 

IČO: 47268701, č. účtu: 3601140379/0800 

Zastoupené Mgr. Karlem Novákem, ředitelem střediska 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

Chráněné bydlení 

Tel. č.: 731 516 404 – vedoucí služby  

 

a  

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………... (dále jen „uživatel“) 

 

Datum a místo narození: ……………………………………………………………………… 

 

Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………   

 

Telefon: ………………………………………………………………………………………… 

 

Zastoupený/á: ▢  bez zastoupení          ▢  opatrovníkem          ▢  obcí 

 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………....(dále jen „opatrovník“) 

 

Datum a místo narození: ……………………………………………………………………….. 

 

Trvalé bydliště: ………………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Čl. I 

 

Předmět a účel smlouvy 

Poskytovatel a uživatel spolu v souladu s § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

uzavřeli tuto  

 

Smlouvu o poskytování sociální služby v Chráněném bydlení.  

 
1) Účelem této smlouvy je upravení vzájemných práv a povinností mezi Uživatelem a 

Poskytovatelem při poskytování sociální služby Chráněné bydlení.  
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2) Poskytovatel se zavazuje, že tuto službu bude poskytovat s ohledem na Uživatelovu 

individualitu, tzn. na základě jeho potřeb a oprávněných přání v souladu s posláním a 

cíli sociální služby Chráněné bydlení.  

3) Chráněné bydlení umožňuje Uživateli užívat, za podpory pracovníků služby, byt 

v běžné obytné zástavbě. Uživatel má formou asistence a konzultací zajištěnou 

takovou podporu, která mu umožní přes jeho handicap suverénní rozhodování o 

plánování plnohodnotného života v obvyklých podmínkách ve společnosti.  

 

Čl. II 

 

Rozsah a způsob poskytování sociální služby 

1) Poskytovatel se zavazuje zajistit Uživateli v souladu s § 51 zákona č. 108/2006 Sb.  

o sociálních službách v chráněném bydlení tyto služby, jakožto základní činnosti ve 

smyslu výše uvedeného zákona a § 17 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.: 

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, 

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.  

2) Služba Chráněného bydlení je poskytována způsobem skupinového bydlení, tj. 

Uživatel kromě svého vlastního pokoje má právo využívat ostatní prostory 

Chráněného bydlení, společně s ostatními Uživateli této služby. Asistent pracuje 

s Uživatelem individuálně, podle sjednaného rozsahu služby. 

3) Služby dle odst. 1 tohoto článku jsou poskytovány dle potřeb a osobního cíle 

Uživatele (viz příloha č. 1 Rozsah poskytování služby) a způsob jejich naplnění je 

blíže vymezen v individuálním plánu Uživatele. Dále Poskytovatel vychází 

z projednaného popisu nepříznivé sociální situace, z mapování potřeb Uživatele 

prostřednictvím zjišťování potřebné míry pomoci a z dohodnutého cíle. 

4) Na základě požadavku Uživatele mohou být nad rámec základních činností 

poskytovány i fakultativní činnosti (doprava mikrobusem) – na tuto činnost musí být 

sjednána samostatná smlouva.   

 

Čl. III 

 

Osobní cíl Uživatele 

1) Uživatel si při podpisu této smlouvy na základě vzájemné dohody a vyjasnění si 

možností ze strany Poskytovatele zvolil za svůj osobní cíl: 

       

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

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………. 
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2) Poskytovatel zajišťuje Uživateli službu chráněného bydlení tak, aby Uživatele 

podporoval při realizaci jeho osobního cíle. 

3) Sociální pracovník (klíčový pracovník, další zainteresované osoby) s uživatelem do 

dvou měsíců od podpisu smlouvy sestaví individuální plán, který bude sledovat a 

naplňovat stanovený osobní cíl Uživatele, bude vycházet z jeho potřeb a oprávněných 

přání a zároveň z možností Poskytovatele v souladu s č. II.  

4) Uživatel je oprávněn svůj osobní cíl v průběhu poskytování služby upravovat a měnit. 

Všechny tyto změny jsou evidovány v individuálním plánu Uživatele. 

 

Čl. IV 

 

Místo poskytování sociální služby 

1) Sociální služba je poskytována v Chráněném bydlení provozovaném Poskytovatelem na 

adrese: 

 

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

 

2) Uživatel má v bytě tohoto domu k dispozici samostatné užívání jednoho pokoje. Společně 

s ostatními Uživateli chráněného bydlení může Uživatel dále užívat plně zařízenou 

kuchyň, obývací pokoj, WC a koupelnu. Uživatel může dále také využívat tyto společné 

prostory příslušného objektu: chodba a sklep.  

3) Poskytovatel je povinen udržovat prostory bytu chráněného bydlení ve stavu způsobilém 

pro řádné užívání služby a zajistit nerušený výkon práv Uživatele spojených s užíváním 

těchto prostor. 

4) Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené pro zajištění služby řádně. V prostorách 

k užívání služby nesmí Uživatel bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny. 

5) Uživatel je povinen dbát na pořádek ve všech prostorách bytu chráněného bydlení a 

nepoškozovat jeho zařízení. 

6) V případě potřeby bude sociální služba chráněného bydlení dle této smlouvy probíhat také 

v přirozeném sociálním prostředí Uživatele (při jednání na úřadech, u lékaře atp.)  

 

Čl. V 

 

Čas poskytování sociální služby 

1) Sociální služba chráněné bydlení bude Uživateli poskytována po dobu účinnosti této 

smlouvy nepřetržitě.  

 

Čl. VI 

 

Výše úhrady a způsob placení sociální služby 

1) Uživatel je povinen platit úhradu služby dle platného Přehledu plateb za služby v 

Chráněném bydlení. V tomto dokumentu je vymezena úhrada za ubytování a úhrada za 

poskytnutou péči. Úhrada za poskytnutou péči se ve smyslu § 75 písmeno j) zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách a § 17 vyhlášky 505/2006 Sb. stanovuje ve výši dle 

platného Přehledu plateb za služby v Chráněném bydlení a to podle skutečně 

spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. 

c) až h).  
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2) Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit Přehled plateb za služby 

v Chráněném bydlení. Výše platby musí být v souladu se zněním prováděcí vyhláškou č. 

505/2006 Sb. Takovouto změnu je povinen v písemné formě předat Uživateli 30 dnů před 

její účinností. 

3) Způsob vyúčtování za služby je v podobě písemného dokladu, který bude Uživateli 

předán nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, který následuje po 

kalendářním měsíci, za nějž Poskytovatel vyúčtování předkládá.  

4) Uživatel se zavazuje a je povinen platit za veškeré služby zpětně, a to jednou za 

kalendářní měsíc, nejpozději do 23. dne následujícího měsíce. Platba za služby je 

vypočtena na základě reálně odebraných služeb v daném měsíci.  

5) Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu podle tohoto článku: 

a) v hotovosti v pokladně poskytovatele                                                                      □ 

 

b) dává souhlas s inkasem                                                                                             □ 

 

c) převodem na účet poskytovatele č. 3601140379/0800, vedený u České spořitelny □ 

 

Číslo účtu Uživatele: ………………………………………………………………………….. 
 

6) Platbu za nákup surovin Uživatel hradí v hotovosti formou kapesného jedenkrát za měsíc, a 

to vždy 1. pracovní den daného měsíce. Uživatel byl seznámen s pravidly užívání kapesného, 

které jsou součástí dokumentu Pravidla pro nakládání s penězi na stavu a drobné běžné 

potřeby v Chráněném bydlení.  

 

Čl. VII 

 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování 

sociálních služeb 

1) Poskytovatel před podpisem smlouvy vysvětlil Uživateli jeho práva a povinnosti. Uživatel 

prohlašuje, že byl seznámen s Pravidly pro podání stížností a Pravidly společného 

soužití (obojí též ve zjednodušené formě). Tato pravidla mu byla předána v písemné 

podobě, přečetl si je, porozuměl jim a bude tato pravidla dodržovat. V případě změny 

těchto dokumentů bude Uživatel o těchto změnách Poskytovatelem informován.  

2) Uživatel je povinen dodržovat všeobecně uznávaná pravidla slušného chování a dobré 

mravy, a to zejména ve vztahu k ostatním Uživatelům Chráněného bydlení a 

k zaměstnancům i dobrovolným pracovníkům Poskytovatele. 

 

Čl. VIII 

 

Doba účinnosti smlouvy 

1) Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího sjednání smluvními stranami stvrzeného 

jejich podpisem pod tuto smlouvou.  

2) Smluvní strany se dohodly, že takto sjednaná smlouva nabývá účinnosti dnem:  

 

………………………………… 
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3) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána na dobu: 

□NEURČITOU  

□URČITOU …………………………………. 

 

Čl. IX 

 

Ujednání o nakládání s osobními a citlivými údaji 

1) Uživatel je informován, že jím poskytnuté osobní údaje a zvláštní kategorie osobních 

údajů jsou uchovávány a zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. 

Zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zde dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), vše ve znění 

platných právních předpisů, pro účely poskytování příslušné sociální služby ve smyslu 

této Smlouvy, a to v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje 

jsou archivovány do doby skartace dle platného skartačního řádu, který je k nahlédnutí 

v kanceláří Poskytovatele.  

 

Čl. X 

 

Ukončení poskytování služby - výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

1) Tato smlouva může být ukončena uplynutím sjednané doby, nebo písemnou dohodou 

obou smluvních stran ke sjednanému dni nebo písemnou výpovědí jedné ze stran, a to 

z důvodů a za podmínek stanovených níže. 

2) Uživatel může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu a není vázán výpovědní lhůtou. 

3) Poskytovatel může tuto smlouvu vypovědět, jestliže Uživatel hrubě porušuje své 

povinnosti vyplývající ze smlouvy, a to písemnou výpovědí s uvedením konkrétního 

důvodu. Důvody, pro které může poskytovatel dohodu vypovědět, jsou tyto: 

a) Uživatel je v prodlení se zaplacením úhrad za sociální službu Chráněného bydlení 

delším než dva měsíce po sobě jdoucích.  

b) Dojde k závažnému porušení Pravidel společného soužití ze strany Uživatele, na které 

byl Uživatel Poskytovatelem již dříve 3x písemně upozorněn. 

c) Uživatel závažně porušuje dobré mravy a pravidla slušného chování vůči pracovníkovi 

či jinému Uživateli služby a na tuto skutečnost byl Poskytovatelem již dříve písemně 

3x upozorněn. Jedná se o vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího 

prostředí, např. vulgární chování, prokazatelně nepravdivé obviňování, napadení 

pracovníka nebo dalšího Uživatele apod.  

d) Uživatel službu Chráněného bydlení nevyužívá déle než tři měsíce po sobě jdoucích.  

e) Zdravotní stav Uživatele je natolik závažný, že neumožňuje Uživateli žít v Chráněném 

bydlení.  

4) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodu uvedených v odst. 3 činí 

jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 

kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Uživateli doručena.  

5) V případě fyzické agrese Uživatele je smlouva ukončena výpovědí ze strany 

Poskytovatele neprodleně. Za doručenou se výpověď v tomto případě považuje jejím 

předáním, odmítnutím jejího převzetí nebo umístěním jejího textu na dveře pokoje 

Uživatele v chráněném bydlení. 
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Čl. XI 

 

Ostatní ustanovení 

1) Uživatel nemá po skončení účinnosti této smlouvy vůči Poskytovateli jakékoliv nároky 

ohledně ubytování. Poskytovatel není povinen Uživateli žádné ubytování obstarat. 

2) Poskytovatel umožní Uživateli uskladnit jeho osobní věci u Poskytovatele po dobu 

jednoho měsíce po skončení účinnosti této smlouvy. Jestliže si Uživatel do té doby tyto 

věci nevyzvedne, může Poskytovatel s těmito věcmi nakládat podle svého uvážení. 

Uživatel toto bere na vědomí. 

 

Čl. XII 

 

Závěrečná ustanovení 

1) Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 

2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 

3) Uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit na jinou osobu. 

4) V otázkách, které tato smlouva výslovně neupravuje, se práva a povinnosti smluvních 

stran s této smlouvy vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dalšími obecně závaznými předpisy 

České republiky. 

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

smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

6) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s obsahem 

souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

Uzavřením této smlouvy se ruší všechny předcházející smlouvy a dohody uzavřené mezi 

Poskytovatelem a Uživatelem ohledně poskytování sociální služby Chráněné bydlení.  

 

 

 

V ………………………….. dne: ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

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

      podpis Uživatele/ Opatrovníka                                              podpis Poskytovatele 

 

 

 

 

Přílohy:  

č.1: Rozsah poskytování služby 

 


