
DOMOV  PRO  SENIORY  PELHŘIMOV 

Příspěvková organizace, IČO: 751 36 295 

Denní stacionář 

 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
V DENNÍM STACIONÁŘI 

 

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

1)Pan (paní):           nar.:  

Trvalé bydliště:   

v textu této smlouvy dále jen „Uživatel“ 

zastoupený (á): 

a 

2) Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace, Radětínská 2305,39301 Pelhřimov 

Zastoupen ředitelkou Domova pro seniory Pelhřimov, Mgr. Bc. Petrou Kratochvílovou, DiS. 

„Poskytovatel“ 

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

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

(v textu této smlouvy jen „Smlouva“): 

 

I. 

Rozsah poskytování sociální služby 

1/ Uživatel má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při 
poskytování sociálních služeb v denním stacionáři podle § 46 zákona o sociálních službách: 

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

poskytnutí stravy 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 



zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

sociálně terapeutické činnosti 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
 

2/ Kromě činností uvedených v odstavci 1 tohoto článku se Poskytovatel zavazuje a je 
povinen poskytovat Uživateli na jeho požádání následující fakultativní činnosti nad rámec 
základních činností podle odst. 2 tohoto článku: 

doprava uživatele do/z denního stacionáře  

dohled nad dodržováním léčebného režimu, užitím léků   

tisk fotografie, kopírování    

 

Rozsah a frekvence poskytování služeb-úkonů jsou dále uvedeny v individuálním plánu 
uživatele. 

 

II. 

Místo a čas poskytování služby 

1/ Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují v denním stacionáři DpSP, Radětínská 2305, 
Pelhřimov nebo v DS v prostorách Domu s PS, Dolnokubínská 1931, Pelhřimov. 

2/ Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují v době od 7.00 – 16.00 hodin, a to každý 
pracovní den po dobu platnosti Smlouvy. V případě, že některý den Uživatel poskytnutí 
služby nepožaduje, je povinen tento den oznámit Poskytovateli nejpozději 2 dny před tímto 
dnem. 

 

III. 

Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení 
1/ Uživatel se zavazuje zaplatit úhradu za sjednané služby a úkony podle sazebníku úkonů 
Denního stacionáře (viz. příloha č.1). Úhrady jsou účtovány podle skutečně spotřebovaného 
času, nezbytného k zajištění úkonu.  

2/ Poskytovatel je povinen předložit Uživateli při každé návštěvě pracovní výkaz i s časovými 
údaji. Uživatel správnost výkazu potvrdí 1x měsíčně svým podpisem. 

3/ Poskytovatel je povinen předložit Uživateli měsíční vyúčtování poskytnutých služeb 
nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Uživatel se zavazuje platit úhradu zpětně 

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy služby čerpal.   

V případě jednorázového čerpání služby (jednorázové návštěvy DS) se Uživatel zavazuje 
uhradit částku za čerpané služby před odchodem domů. 

4/ Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu v hotovosti proti stvrzence Poskytovatele.  



4/ Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu bezhotovostním převodem na účet DpSP u 
České spořitelny číslo 1476146309/0800 proti stvrzence Poskytovatele.  

 

IV. 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro 
poskytování sociální služby 

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 a je povinen tato pravidla dodržovat. 

Aktuální verzi vnitřních pravidel mají uživatelé k dispozici v prostorech denního stacionáře a 
společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou „Zámeček“, o změnách jsou 
informováni.  

 

V. 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

1/ Uživatel může ukončit využívání smluvené služby bez udání důvodu. Jeho povinností je 
však toto rozhodnutí oznámit poskytovateli alespoň 5 pracovních dní dopředu. 

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 nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální 
služby za dobu delší než 1 měsíc, 

b) jestliže uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu 
vyplývají z vnitřních pravidel Poskytovatele pro poskytování sociální služby denního 
stacionáře, 

c) jestliže se uživatel chová k zaměstnancům denního stacionáře a dalším uživatelům 
sociálních služeb v denním stacionáři způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke 
snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo 
zneklidňujícího prostředí, 

d) jestliže se zhorší zdravotní stav uživatele natolik, že již nesplňuje podmínky pro přijetí 
do denního stacionáře (cílová skupina). 

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

článku činí 14 dní 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/ Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma 
smluvními stranami do dne: neurčito. Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na 
jiného. 

 

VII. Další ujednání 

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/ Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že 
Smlouvu neuzavřely v tísni nápadně nevýhodných podmínek. 

4/ Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem 
úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 

 

V Pelhřimově, dne  

 

…………………………………………   …………………………………… 

podpis Uživatele      podpis Poskytovatele 

 

 

 

Přílohy 

1. Sazebník úkonů Denního stacionáře v DpSP Pelhřimov 

2. Poučení o ochraně osobních údajů 

 


