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Smlouva o poskytování sociálně aktivizační služby 

č. …….. 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely 

 

1. Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb 

            Kytín 2 

            252 10 Mníšek pod Brdy 

IČO : 69344035  

            zastoupený: Ing. Petrem Kordule, ředitel 

           v textu této smlouvy dále jen „poskytovatel“ 

 

a 

 

2. jméno a příjmení: 

            trvalé bydliště: 

            datum narození: 

      v textu této smlouvy dále jen „uživatel“ 

 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plném znění pozdějších 

předpisů, tuto 

 

 

smlouvu o poskytování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením podle §66 cit. zák. 

 

v textu této smlouvy dále jen „smlouva“ 

 

Čl. I 

Rozsah poskytování sociální služby 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli následující činnosti, jejichž konkrétní 

podoba a rozsah bude popsán v Individuálním plánu uživatele. Těmito činnostmi jsou: 

1.1. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

1.2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

1.3. sociálně terapeutické činnosti, 

1.4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

2. Uživateli mohou být, souběžně s touto službou, poskytovány další fakultativní činnosti 

dle platného ceníku poskytovatele.  

 

Čl. II 

Místo a čas poskytování sociální služby 

1. Služby sjednané v čl. I smlouvy se poskytují v prostorách poskytovatele, v domácím 

prostředí uživatele a mimo tyto prostory dle ústní dohody mezi poskytovatelem služby 

a klientem. 

2. Služby sjednané v čl. I smlouvy se poskytují od 7:00 do 15:30 hodin dle aktuální 

nabídky aktivit a dle konání akcí v Domově Kytín i mimo něj po dobu platnosti 

smlouvy. 
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Čl. III 

Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení 

1. Činnosti uvedené v čl. I odst. 1 jsou poskytovatelem poskytovány uživateli bez 

úhrady. 

2. V případě, že si uživatel sjednal s poskytovatelem fakultativní činnosti, řídí se cena dle 

platného ceníku poskytovatele a systémem úhrady stanoveném v této smlouvě. 

3. Poskytovatel je povinen v případě poskytnutí fakultativní činnosti předložit uživateli 

vyúčtování úhrady konkrétní sjednané služby za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 

10 dne měsíce následného. 

4. Uživatel se zavazuje a je povinna platit úhradu za fakultativní činnosti nejpozději do 

15 dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v kterém danou službu odebrala. 

5. Uživatel se zavazuje platit úhradu podle tohoto článku: 

5.1.    v hotovosti v pokladně poskytovatele v provozních hodinách (tj. pracovní dny   

          do 9:00 do 12:00 hodin),  

           5.2.     nebo převodem na účet poskytovatele číslo 038 506 73 79/ 0800. 

6. Přeplatky na úhradách za služby poskytované poskytovatelem podle této smlouvy je 

poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování uživateli předat nejpozději do 

konce měsíce následujícího po měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Poskytovatel je 

povinen přeplatek vyplatit uživateli v hotovosti nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen 

předat vyúčtování tohoto přeplatku. 

7. Uživatel je povinen uhradit poplatky za sjednané činnosti poskytovateli za každý 

měsíc zpětně (viz. bod 4, tohoto článku).  

 

Čl. IV 

Osobní cíle uživatele 

1. Uživatel si přeje prostřednictvím poskytování sociálně aktivizační služby dosáhnout:  

 

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

           Cíl bude dále upraven v individuálním plánu. 

2. Poskytovatel se zavazuje pomáhat a podporovat v naplňování osobního cíle. 

3. Uživatel se zavazuje k aktivnímu plnění osobního cíle a Individuálního plánu. 

4. Individuální plán je sestavován po podpisu této smlouvy v průběhu poskytování 

sociální aktivizační služby. 

 

Čl. V 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování 

sociální aktivizační služby 

Uživatel prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními pravidly poskytovatele. Uživatel 

prohlašuje, že tato pravidla přečetla a že jim plně porozuměla. Uživatel se zavazuje a je 

povinna tato pravidla dodržovat.  

 

Čl. VI 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

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

danou uživatelem činí 5 dní. Výpovědní lhůta začíná plynout v následujícím dni po 

podání výpovědi.  

2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět z těchto důvodů:  
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2.1. jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za 

hrubé porušení smlouvy se považuje, zejména nezaplacení úhrady za 

poskytnutí fakultativní služby dle pravidel uvedených v této smlouvě. 

2.2. jestliže uživatel i po opětovném napomenutí poruší povinnosti, které mu 

vyplývají z vnitřních pravidel poskytovatele a z této smlouvy. 

2.3. pokud uživatel neuhradí vyúčtované částky za sjednané fakultativní činnosti 

maximálně do 3 měsíce, může být tato smlouva ze strany poskytovatele 

vypovězena. Výjimky povoluje pouze ředitel Domova Kytín. 

2.4. výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených 

v odstavci 2.1, 2.2, 2.3 tohoto článku činí 5 dní a počíná prvním dnem 

následujícím po dni, v němž byla tato výpověď uživateli doručena. 

 

Čl. VII 

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. 

 

Čl. VII 

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. Uživatel souhlasí, že o něm bude veden spis, v kterém bude zaznamenáván průběh 

poskytování sociální služby. 

4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že 

Smlouvu neuzavřeli v tísni za nápadně nevyhovujících podmínek. 

5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím 

obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

6. K této smlouvě jsou přiloženy tyto samostatné přílohy: 

6.1. Příloha č. 1 - Vnitřní předpis. 

6.2. Příloha č. 2 - Ceník fakultativních činností. 

 

 

 

V Kytíně dne: ………… 

 

 

 

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

             Ing. Petr Kordule                                                                      podpis uživatele  

         ředitel Domova Kytín                           
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