
 

                  příspěvková organizace, Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž 
 

Smlouva č. j. ….. /202…/ DS 2254 o poskytnutí sociální služby – 

Denní stacionář 

 

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace, 

se sídlem Riegrovo nám. 159/15, 767 24 Kroměříž 

zast.: Mgr. Dagmar Klučkovou, DiS., ředitelkou 

IČ: 71193430 

dle pověření ze dne 1. 1. 2021 zast. Mgr. Gabrielou Perútkovou, vedoucí služby 

Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 268301736/0300 

Karla Čapka 3 333/2, Kroměříž 767 01 

Denní stacionář  

(dále jen Poskytovatel) 

 

a 

 

Pan(í) ………………………………………………………………………………… nar. ………………………………… 

bytem: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Zastoupen(a): (opatrovníkem, zákonným zástupcem, podpůrcem, pěstounem, pověřeným 

pracovníkem OÚ) 

Pan(í) ………………………………………………………………………………… nar. …………………………………. 

bytem: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Na základě: ………………………………………………………………. 

č. j. …………………………………………………….. ze dne ………………………………………. 

(dále jen Uživatel) 

- společně též účastníci nebo smluvní strany 

 

uzavírají podle ust. § 91 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších 

změn tuto smlouvu o poskytnutí sociální služby v denním stacionáři (dále jen Smlouva) 

 

 



Článek 1 

Druh sociální služby 

Denní stacionář je dle ust. § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen Zákon) ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž 

situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Článek 2 

Rozsah poskytování sociální služby 

(1) Poskytovatel se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy poskytovat Uživateli 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. 

(2) Podrobnosti o rozsahu a způsobu poskytování úkonů v rámci jednotlivých základních činností jsou 

sjednány s Uživatelem a jsou obsaženy v příloze č. 3 Smlouvy – Rozsah úkonů poskytované sociální 

služby, která je nedílnou součástí této smlouvy. V případě potřeby uživatele budou poskytnuty základní 

úkony i nad rámec sjednaných úkonů podpory. Po ukončení kalendářního měsíce bude 

uživateli/opatrovníkovi předložen seznam úkonů podpory dle skutečně spotřebovaného času a druhu 

jednotlivých úkonů v daném měsíci. 

 

Článek 3 

Osobní cíl uživatele 

(1) Při plánování sociální služby je Poskytovatel povinen vycházet z potřeb, schopností a osobních cílů 

Uživatele, s přihlédnutím k jeho možnostem a schopnostem a zároveň z vlastních možností. 

(2) Poskytovatel podporuje Uživatele při realizaci jeho osobních cílů, kterých chce Uživatel dosáhnout 

při využívání poskytované sociální služby. V době zahájení poskytování sociální služby je osobním cílem 

Uživatele: ………………………………………………………………………... 

(3) Konkrétní rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na osobní cíl Uživatele je 

rozpracován v jeho individuálním plánu. Tento individuální plán se může průběžně měnit v závislosti na 

změnách osobního cíle Uživatele, jeho možnostech, schopnostech a přáních. 



Článek 4 

Místo a čas poskytování sociální služby 

(1) Činnosti uvedené v článku 2 odst. 1 Smlouvy jsou poskytovány po dobu platnosti smlouvy v pracovní 

dny od 6:30 hod. do 16:00 hod. v denním stacionáři na adrese: ul. Karla Čapka 3333/2, Kroměříž.  

(2) Délka a doba pobytu uživatele v denním stacionáři je uvedena v příloze č. 3 této Smlouvy, může se 

měnit v závislosti na změnách osobního cíle Uživatele, jeho možnostech, schopnostech a přáních. 

 

Článek 5 

Výše úhrad 

(1) Uživatel je povinen zaplatit úhradu za jednotlivé činnosti na základě platného ceníku, který tvoří 

přílohu č. 1 Smlouvy. Tato úhrada je stanovena v souladu s ust. § 12, odst. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších změn.  Úhrada 

za služby zahrnuje částku za poskytnuté činnosti, a to podle skutečně spotřebovaného času a popř. 

odebranou stravu. Uživatel prohlašuje, že byl před podpisem Smlouvy seznámen s platným ceníkem a 

s tímto vyslovuje souhlas. 

(2) Pokud poskytování činností, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou jednu hodinu, 

výše úhrady se poměrně krátí, tj. počet minut, kdy je služba skutečně poskytována, se násobí 

šedesátinou hodinové sazby. 

Uživatel byl dále seznámen a souhlasí s tím, že cena za tyto činnosti může být za trvání této smlouvy 

Poskytovatelem jednostranně změněna, a to v souladu s právními předpisy či vnitřními předpisy 

Poskytovatele. 

 

Článek 6 

Způsob úhrady a její vyúčtování 

(1) Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za základní činnosti, tj. za stravu a za úkony dle vykázané 

skutečnosti, a to vždy k 15. pracovnímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž 

byly tyto služby poskytnuty. Vyúčtování dle skutečnosti za poskytnuté služby, dle článku 2 této 

smlouvy, je Uživateli Poskytovatelem předkládáno vždy k 5. pracovnímu dni měsíce, který 

následuje po měsíci, za nějž jsou platby vyúčtovávány.  

Uživatel může platby za základní činnosti uskutečňovat: 

a) bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele – Sociální služby města Kroměříže, 

příspěvková organizace, IČ: 71193430, adresa: Riegrovo nám. 159/15, Kroměříž 767 01,  

č. ú.: 268301736/0300, var. symbol: rodné číslo uživatele, spec. symbol: 3770142254, konst. 

symbol: 0379; 



b) výjimečně v hotovosti na pokladně Poskytovatele.  

(2) Poskytovatel a Uživatel se dohodli, že v případě, že Uživatel nezaplatí sjednanou úhradu  

za poskytované sociální služby řádně a včas, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z dlužné částky, a to za každý den z prodlení s úhradou za poskytnuté sociální služby.  

 

Článek 7 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování sociálních 

služeb 

(1) Poskytovatel stanovuje pro poskytování služby Vnitřní pravidla denního stacionáře (dále jen 

Pravidla). Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Pravidly, platnými ke dni uzavření smlouvy, tento jim 

porozuměl a svým podpisem níže se zavazuje je dodržovat. Pravidla jsou přílohou č. 2 této smlouvy, 

která je nedílnou součástí této smlouvy. 

(2) V případě změny Pravidel, je Poskytovatel povinen s těmito změnami Uživatele prokazatelně 

seznámit pro něj srozumitelným způsobem, a to alespoň 14 dnů před nabytím účinnosti takové změny. 

 

Článek 8 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

Platnost a účinnost této smlouvy končí: 

(1) uplynutím doby, na kterou byla sjednána, 

(2) vzájemnou písemnou dohodou uzavřenou mezi Poskytovatelem a Uživatelem, 

(3) písemnou výpovědí Poskytovatele nebo Uživatele bez uvedení důvodu v průběhu zkušební doby, 

která se sjednává touto smlouvou v trvání tří měsíců. Výpovědní doba činí 7 dnů a počíná běžet 

následujícím dnem po doručení výpovědi druhé smluvní straně nebo dnem, kdy bylo převzetí výpovědi 

druhou smluvní stranou odmítnuto, 

(4) písemnou výpovědí Uživatele bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 7 dnů a počíná běžet 

následujícím dnem po doručení výpovědi druhé smluvní straně nebo dnem, kdy bylo převzetí výpovědi 

druhou smluvní stranou odmítnuto, 

(5)  písemným okamžitým zrušením ze strany Poskytovatele, a to z těchto důvodů: 

a) Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení povinností 

vyplývajících ze smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnuté služby dle 

předloženého vyúčtování. 

b) Uživatel odmítne podepsat dodatek této Smlouvy, který stanoví změnu výše úhrady  

za stravu a úkony péče. 



c) Uživatel hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z Pravidel. Co je hrubým porušením 

povinností stanoví čl. 6 Vnitřních pravidel.  

d) Uživatel odhlásí poskytování služeb denního stacionáře na dobu delší tří kalendářních měsíců 

po sobě jdoucích s výjimkou hospitalizace Uživatele ve zdravotnickém zařízení.  

e) Uživatel bez prokazatelného ohlášení Poskytovateli nevyužívá služby denního stacionáře déle 

než 10 pracovních dnů po sobě jdoucích. 

f) Poskytovatel není dále schopen zabezpečit Uživateli poskytování adekvátních sociálních služeb, 

vzhledem ke zdravotnímu stavu Uživatele nebo Uživatel přestane spadat do cílové skupiny 

služby.  

g) Poskytovateli bude zrušena registrace činnosti denního stacionáře Krajským úřadem Zlín. 

h) V případě, kdy Poskytovatel nemůže pro překážku z důvodu veřejného zájmu nebo pro 

překážku na straně uživatele realizovat oprávněný zájem stanovený právním předpisem. 

Okamžité zrušení je účinné dnem doručení Uživateli. Za den doručení se považuje třetí den 

po dni odeslání okamžitého zrušení Poskytovatelem nebo den, kdy Uživatel při osobním doručení 

okamžité zrušení odmítl převzít.  

 

Článek 9 

Doba platnosti smlouvy 

(1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dne ………………………….. 

(2) Smlouva se sjednává na dobu: 

1. určitou od ………………………………. do ………………………………. 

2. neurčitou. 

(3) Uživatel není oprávněn práva z této smlouvy postoupit na třetí osobu. 

 

Článek 10 

Závěrečná ustanovení 

(1) Ve všem ostatním touto smlouvou neupraveném se vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem řídí 

zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 505/2006 

Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších změn  

a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 (2) Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů jsou Sociální služby města Kroměříže, příspěvková 

organizace. Osobní údaje budou zpracovány dle čl. 6 odst. 1 písm. b), písm. c) GDPR výhradně pro shora 



uvedený účel (smlouva o poskytnutí sociální služby). Osobní údaje nebudou jejich správcem 

zpřístupňovány ani předávány jiným osobám. 

(3) Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 

smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

(4) Obsah této Smlouvy lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými stranami 

této Smlouvy nebo jejich oprávněnými zástupci.  

(5) V případě změny v subjektu Poskytovatele za trvání této smlouvy přechází práva a povinnosti 

vyplývající z této smlouvy na právní nástupce Poskytovatele. 

(6) Strany smlouvy prohlašují, že si text Smlouvy důkladně přečetly a s obsahem souhlasí. Dále 

prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V …………………………………………. dne ……………………………… 

 

 

 

 

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

          Sociální služby města Kroměříže,   za Uživatele ……………………………………….. 

                  příspěvková organizace 

zast. dle pověření Mgr. Gabrielou Perútkovou 

                          vedoucí služby 

                           Poskytovatel 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Ceník poskytovaných úkonů – DENNÍ STACIONÁŘ 

Příloha č. 2 – Vnitřní řád DENNÍHO STACIONÁŘE 

Příloha č. 3 – Rozsah úkonů poskytované sociální služby 

 


