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Smlouva o poskytování sociálních služeb v Denním stacionáři 
č. ……………/2023 

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

Město Sezimovo Ústí 
Dr. E. Beneše č. 21, 391 01  Sezimovo Ústí 
zastoupené: Mgr. Ing. Martinem Doležalem, LL.M., starostou 
IČO: 00252859 
(dále jen “Poskytovatel“) 

 
a 

 
Pan (paní) ………………………………………………………….…………………………………………. 
(dále jen „Uživatel“) 
 
nar.: …………………………………….………………………………………..………………..………….. 
 
trvalé bydliště: …………………………………………………………..………………………………… 
 
skutečné bydliště: …………………………………………………..…………………………………… 
(liší-li se od trvalého bydliště) 

 
v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platných 
právních předpisů, dále jen „Zákon“, tuto  
 

smlouvu o poskytování sociálních služeb v Denním stacionáři města Sezimovo Ústí 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

I. Úvodní ustanovení 
1. Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek poskytování úkonů v Denním stacionáři města 
Sezimovo Ústí na základě podané žádosti Uživatele. V Denním stacionáři města Sezimovo Ústí je 
poskytována ambulantní služba osobám starším 19 let, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.  



2. Poskytovatel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy ověřovat, zda Uživatel splňuje 
podmínky dle předchozího odstavce (tj. zda je osobou se sníženou soběstačností z důvodu věku, 
chronického duševního onemocnění nebo zdravotního postižení, jehož situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby). Uživatel se zároveň zavazuje poskytnout Poskytovateli za tímto účelem 
potřebnou součinnost. 
 

II. Rozsah poskytování sociální služby 
1. Podle ustanovení § 46 Zákona se s Uživatelem sjednávají následující úkony: 

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. 

2. Kromě činností uvedených v odst. 1 může Poskytovatel  poskytnout Uživateli na jeho 
požádání dle kapacitních možností Poskytovatele fakultativní činnosti nad rámec základních 
činností podle odst. 1 tohoto článku, a to:  

a) doprovod do/z Denního stacionáře z/do Domu s pečovatelskou službou,  
b) dovoz do/z Denního stacionáře, 
c) vyprání osobního prádla, 

Popis jednotlivých činností je uveden v Pravidlech pro poskytování služby. 
3. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Uživateli výše uvedené služby kvalitně, odborně 
a bezpečně s ohledem na technické a personální možnosti a objektivní příčiny (změna provozu 
z důvodu nemoci nebo dovolené  pracovníků apod.). 

 
III. Místo a čas poskytování sociální služby 

1. Služby sjednané v čl. II. Smlouvy se poskytují zásadně v prostorách Domu s pečovatelskou 
službou, K Hájence 1500, Sezimovo Ústí. 
2. Služby sjednané v čl. II. Smlouvy se poskytují každý pracovní den od  7:00 hodin 
do 15:30 hodin po dobu platnosti Smlouvy. Uživatel, který požaduje změnu služby, je povinen 
oznámit požadavek na poskytnutí služby Poskytovateli nejpozději 1 pracovní den 
do 10:00 hodin přede dnem, ve kterém o poskytnutí služby žádá.  
 

IV. Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení 
1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za základní i fakultativní úkony  včetně poskytnuté stravy 
dle platného Ceníku Poskytovatele (dále jen „Ceník“). Ceník je v souladu s § 12 vyhlášky 
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona, a dle příslušného usnesení 
Rady města Sezimovo Ústí.  
2. Uživatel prohlašuje, že byl před podpisem Smlouvy seznámen s platným Ceníkem  a Pravidly 
pro poskytování služeb denního stacionáře. Zvýšení úhrady je Poskytovatel povinen předem 
oznámit Uživateli nejpozději 7 dní před datem jeho platnosti. 
3. Uživatel se zavazuje platit úhradu za služby i za stravu zpětně, a to jednou za kalendářní 
měsíc, nejpozději do sedmého dne po dni, kdy Poskytovatel předložil Uživateli písemné měsíční 
vyúčtování čerpaných služeb. Vyúčtování je předkládáno pracovníkem stacionáře osobně 
při poskytování sjednaných služeb. Případné nedoplatky jsou vyúčtovávány a vybírány mezi 
15. a 20. dnem v následujícím měsíci. Po zaplacení služeb a stravy je Uživatelům vystaven 



doklad o zaplacení. 
4. Uživatel se zavazuje platit úhradu v hotovosti pracovníkům  stacionáře, popř. po předchozí 
domluvě bezhotovostním převodem na účet města č. 701426389/0800 pod variabilním 
symbolem uvedeným na stvrzence vydané pracovníkem stacionáře. 
 

V. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 
1. Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta počíná běžet 
dnem následujícím po prokazatelném doručení výpovědi Poskytovateli. Výpovědní lhůta 
pro výpověď danou Uživatelem činí 5 dní. 
2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: 

a) jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení 
Smlouvy se považuje zejména, je-li Uživatel v prodlení s úhradou za poskytnuté sociální 
služby po dobu delší než 30 dní po obdržení vyúčtování, 

b) jestliže Uživatel opakovaně, více než 2x, a přes upozornění pracovníka porušuje 
ustanovení Smlouvy, Provozní řád Denního stacionáře nebo Pravidel pro poskytování 
služeb Denního stacionáře, 

c) jestliže Uživatel opakovaně neposkytuje součinnost za účelem ověřování, zda splňuje 
podmínky dle článku I. odstavce 2; 

d) jestliže se Uživatel chová k pracovníkům denního stacionáře způsobem, jehož záměr 
nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření 
nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí, 

e) pokud Uživatel nevyužívá služeb Poskytovatele po dobu delší než 6 měsíců, 
f) jestliže se Uživatelův stav změní natolik, že již nespadá do cílové skupiny, 
g) z důvodů v zákoně definovaných. 

3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto 
článku činí 5 dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla písemná výpověď 
Uživateli doručena. 
4. Tuto Smlouvu lze také ukončit kdykoliv na základě oboustranné písemné dohody smluvních 
stran. 

 

VI. Doba platnosti Smlouvy 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
2. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou. 
 

VII. Ostatní ustanovení 
1. Smluvní strany, s ohledem na charakter předmětu této Smlouvy, výslovně vylučují možnost 

přechodu práv a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na třetí osobu. 
2. Uživatel prohlašuje, že obdržel a byl seznámen s Pravidly pro poskytování služeb Denního 

stacionáře a Ceníkem, dále že byl seznámen s Provozním řádem Denního stacionáře. Uživatel 
se zavazuje tyto dokumenty dodržovat. Dokumenty jsou také uloženy v prostorách Denního 
stacionáře volně k nahlédnutí. 

 
VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní 
strana obdrží jedno vyhotovení. 
2. Obsah této Smlouvy může být měněn pouze formou písemných dodatků, postupně 
očíslovaných a podepsaných oběma smluvními stranami. 
3. Ceník a Pravidla mohou být upraveny jednostranně, ze strany Poskytovatele. Uživatel toto 



bere na vědomí a je srozuměn s tím, že změny v uvedených dokumentech mu budou oznámeny 
předáním stejnopisu změněného dokumentu nejpozději 7 dní před nabytím účinnosti změn. 
4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že Smlouvu 
neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
5. Tato Smlouva může být zrušena pouze písemně. 
6. S ohledem na příslušná ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 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, je Uživatel informován, že poskytovatel zpracovává, shromažďuje a uchovává osobní 
údaje a zvláštní kategorie osobních údajů zákonným způsobem v nezbytném rozsahu a po dobu 
nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z této smlouvy. 
7. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem 
úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 
 
Za Poskytovatele:     Za Uživatele: 
Sezimovo Ústí dne     Sezimovo Ústí dne 
 
 
 
 
 
…………………………………………… ………….  ………...……………………………………… 
Mgr. Ing. Martin Doležal, LL. M.    Uživatel 
starosta města 


