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SMLOUVA číslo:  

O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DENNÍM STACIONÁŘI CHARITY PŘÍBRAM 

 

 

Smluvní strany:  

Pan (paní):   

datum narození:  

bydliště:  

(dále jen ‘‘Uživatel“) 

 

a  

 

Charita Příbram  

IČ: 47072989 

se sídlem Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram II,   

zastoupená ředitelem Ing. Jiřím Kalou, 

(dále jen ‘‘Poskytovatel‘‘) 

 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku 

v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto 

smlouvu o poskytnutí sociálních služeb v denním stacionáři podle § 46 cit. zák. 

(v textu této smlouvy jen „Smlouva“) 

 

I. Druh a rozsah poskytování sociální služby 

1. Předmětem této smlouvy je poskytování ambulantní sociální služby typu denního stacionáře 

ve smyslu § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.  

2. Uživateli je poskytován tento rozsah sociální služby podle § 46 zákona o sociálních službách, 

detailní rozpis činností a úkonů bude součástí individuálního pečovatelského plánu uživatele, 

který navazuje na tuto smlouvu: 

  



 
Charita Příbram 
Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram II  
tel: 318 635 050, mail: info@charita-pribram.cz 
IČO: 47072989, www.pribram.charita.cz 

 

  

 

Název úkonu 
Využívá / 

nevyužívá 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití  

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

1. pomoc při úkonech osobní hygieny  

2. pomoc při použití WC  

c) Poskytnutí stravy:  

zajištění stravy přiměřené době poskytování služby  

1. snídaně, svačina   

2. oběd   

d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:   

1. pracovně výchovná činnost  

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností  

3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního 

uplatnění 

 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 

dalších aktivitách podporujících začleňování osob 

 

f) Sociálně terapeutické činnosti:   

1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních 

a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 

 

g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí: 

 

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných  

3. Kromě těchto uvedených služeb zajišťuje/nezajišťuje (nehodící škrtněte) Poskytovatel na 

vyžádání Uživatele ještě fakultativní službu – dopravu do místa poskytování služby. Úkony a 

jejich cena je specifikována v Ceníku stacionáře (dále jen Ceník), který je přílohou této Smlouvy.  
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II. Místo a čas poskytování služby 

1.  Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují v denním stacionáři Charity Příbram, náměstí  

T. G. Masaryka 2, Příbram 1, 261 01.  

2. Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují v době od 7.00 – 15.30 hod, a to každý pracovní 

den po dobu platnosti Smlouvy. Dle potřeb klienta možno pobyt prodloužit do 19.00 hodin.  

O toto prodloužení musí Uživatel požádat Poskytovatele s týdenním předstihem. Přesné dny  

a čas poskytování služby Uživateli Poskytovatelem jsou stanoveny v individuálním 

pečovatelském plánu Uživatele. 

 

III. Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení 

1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytnuté základní a fakultativní úkony podle této 

Smlouvy ve výši stanovené Ceníkem, který je nedílnou součástí této Smlouvy, a se kterým byl 

Uživatel seznámen. Pokud je výše úhrady za činnost/úkon stanovena hodinově, je účtováno 

vždy podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. Pokud poskytování 

úkonu, včetně času nezbytného k jeho zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně 

krátí. 

2. Poskytovatel předkládá Uživateli vyúčtování úhrady za poskytnuté základní a fakultativní 

úkony za kalendářní měsíc a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém 

byly poskytnuty. Ve vyučování pro Uživatele je uvedena celková výše úhrady za poskytnutí 

základních a fakultativních úkonů, která se rovná součtu částek za jednotlivé úkony 

v účtovaném měsíci. Pokud si Uživatel přeje podrobné vyúčtování, bude mu na požádání 

Poskytovatelem vystaveno. 

3. Uživatel se zavazuje platit úhradu za poskytnuté základní a fakultativní úkony v hotovosti 

v pokladně Poskytovatele proti dokladu o zaplacení nebo bezhotovostním převodem na účet 

Poskytovatele vedený u České spořitelny a.s. číslo účtu 0520131389/0800. Variabilní symbol 

platby je uveden vždy ve vyúčtování. Uživatel se zavazuje zaplatit úhradu za sjednané služby 

podle Ceníku, který je přílohou č. 1. Smlouvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo ke změně výše i 

způsobu úhrad za poskytování služeb sociální péče dle této Smlouvy. Pokud se tak stane, bude 

Uživatel neprodleně se změnou seznámen. 
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IV. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro 

poskytování sociální služby 

1. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Vnitřními pravidly Poskytovatele pro poskytování 

sociálních služeb v denním stacionáři. Uživatel prohlašuje, že Vnitřní pravidla mu byla předána 

v písemné podobě, že tato pravidla přečetl a že jim plně porozuměl. Uživatel se zavazuje tato 

pravidla dodržovat. 

 

 

V. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

1. Uživatel může ukončit využívání smluvené služby bez udání důvodu. Poskytovatel může 

Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: 

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

se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší než  

1 měsíc. 

b) Jestliže se zhorší zdravotní stav Uživatele natolik, že Poskytovatel není schopen svými 

prostředky zajistit jeho základní potřeby a bezpečí. 

c) V případě, že klient bez udání důvodu nedochází déle jak šest měsíců do denního 

stacionáře. Po této době bude smlouva neplatná. 

2. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto 

článku činí 30 dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď 

Uživateli doručena. 

 

VI. Doba platnosti smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na šest měsíců. Uživatel nemůže práva z této 

Smlouvy postoupit na jinou osobu. 

 

VII. Osobní údaje 

1. Uživatel souhlasí podpisem této Smlouvy, že Poskytovatel o něm bude shromažďovat a 

uchovávat osobní údaje, a to pouze v nutném rozsahu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel souhlasí, že bude o 

poskytování sociální služby vedena dokumentace. 
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2. Uživatel může nahlížet do své dokumentace o poskytování sociální služby, ale vždy se musí 

na čase zpřístupnění dohodnout se zaměstnanci Poskytovatele. Nahlížet do dokumentace 

mohou také Uživatelem přesně stanovení rodinní příslušníci. Uživatel může však toto právo 

zrušit. 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, oba s platností originálu, z nichž po jednom 

výtisku obdrží každá smluvní strana. 

2. Smlouva může být Poskytovatelem i Uživatelem měněna nebo doplněna pouze formou 

písemného dodatku. Obě strany musí se změnami souhlasit. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, že ji 

neuzavřely v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s tímto obsahem 

bez výhrad souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

5. Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jinou osobu. 

6. Změna osobního cíle a rozsahu poskytovaných služeb není důvodem ke změně smlouvy. Je 

řešena v procesu individuálního plánování. 

 

 

V Příbrami dne:  

 

 

_____________________________ ______________________________ 

podpis Uživatele  podpis Poskytovatele 
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Příloha č. 1. Ceník poskytovaných služeb v Denním stacionáři od 1. 5. 2022 

 

Základní činnosti – úkony úhrada za hodinu  úhrada za hodin

 individuální úkon  skupinový úkon 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče  120 Kč 

o vlastní osobu: 

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí  120 Kč 

podmínek pro osobní hygienu: 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny 

2. pomoc při použití WC 

c) Poskytnutí stravy: 

zajištění stravy přiměřené době poskytování služby 

1. snídaně, svačina 25 Kč 

2. oběd 95 Kč 

d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 120 Kč 40 Kč 

1. pracovně výchovná činnost 

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 

3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským  120 Kč 40 Kč 

prostředím: 

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

podporujících začleňování osob 

f) Sociálně terapeutické činnosti: 120 Kč 40 Kč 

1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 

schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 

g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů  120 Kč  

a při obstarávání osobních záležitostí: 

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

 

Fakultativní služba          9 Kč / km 

  - doprava uživatele z domácího prostředí do Denního stacionáře a zpět 


