
 
 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
odlehčovací terénní služba 

 
 
I. Smluvní strany 
Jméno:   
datum narození:   
bydliště:       
(dále jen uživatel nebo uživatel služby) 
 
a 
 
Socius, z. ú.,  
Horymírova 45, 266 01 Beroun  
IČO: 07653808 
zastoupena Ing. Kateřinou Špetovou, ředitelkou 
(dále jen poskytovatel nebo poskytovatel služby) 
 
 
 

I. Předmět a rozsah smlouvy 
 

1) Poskytovatel služby se zavazuje, že uživateli poskytne odlehčovací službu (dle § 44 Zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách). Rozhodnutí o registraci služby č.j.: 043775/2019/KUSK/Soc/Hla/17 
2) Odlehčovací služba je poskytována v těchto základních podobách dle Zákona o sociálních službách: 
a) poskytnutí nebo pomoc při zajištění stravy; 
b) pomoc při osobní hygieně; 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; 
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí; 
f) sociálně terapeutické činnosti; 
g) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 
3) Kromě činností výše uvedených se poskytovatel zavazuje poskytnout uživateli na jeho žádost 
fakultativní činnosti uvedené v platném Ceníku služeb – odlehčovací služba terénní. 
4) Uživatel si stanovil následující osobní cíl: … 
5) Konkrétní náplň služby je s uživatelem dojednávána v rámci individuálního plánovaní, které je 
písemně zaznamenáváno v lndividuálním plánu uživatele. 
 

II. Místo a čas poskytování sociální služby 
 
1) Služby se poskytují v oblasti Berounska a Hořovicka, jsou poskytovány v přirozeném sociálním 
prostředí uživatele. 
2) Služby se poskytují v pracovní dny od 7:00 hod. do 19:00 hod. po dobu platnosti smlouvy. 
3) Na žádost uživatele může být služba poskytována v rámci pracovní doby dle individuální dohody, a to 
na základě aktuálních potřeb uživatele a možností poskytovatele.  
4) V případě, že některý den uživatel poskytnutí služby nepožaduje, je povinen uživatel oznámit 



poskytovateli den, kdy službu nepožaduje, a to 2 dny před tímto dnem. 
5) Poskytovatel si vyhrazuje možnost ve výjimečných případech (př. pracovní neschopnost pracovníka 
služby) přerušit výkon služby po dobu nezbytně nutnou.  
6) O poskytnutých službách je vedena písemná evidence. Údaje v ní uvedené jsou podkladem pro 
vyúčtování. 
 

III. Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení 
 

1) Výše úhrady za služby je v souladu s § 10 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách.  
2) Výše úhrady za služby je uvedena v Ceníku služeb – odlehčovací služba terénní, který je nedílnou 
součástí této smlouvy.  
3) Poskytovatel si vyhrazuje právo na úpravy a změny ceníku. Uživatel bude o této změně v 
dostatečném časovém předstihu informován.  
4) Poskytovatel je povinen předložit uživateli písemné vyúčtování úhrady za poskytnuté služby za 
kalendářní měsíc formou faktury, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.  
5) Uživatel se zavazuje platit úhradu za služby na základě vystavené faktury, ve které je stanoveno i 
datum splatnosti.  
6) Uživatel se zavazuje platit úhradu buď v hotovosti v pokladně poskytovatele nebo bankovním 
převodem na účet uvedený ve vystavené faktuře. 
7) Uživatel souhlasí se zasíláním faktury na email: ………………………………………………………..…… 
 

IV.  Ujednání o dodržování Vnitřních pravidel pro poskytování odlehčovací služby terénní 
stanovených poskytovatelem sociální služby 

 
1) Uživatel prohlašuje, že byli seznámeni s Vnitřními pravidly pro poskytování odlehčovací služby terénní 
(dále jen Pravidla). Svým podpisem potvrzují, že jim byla Pravidla předána v písemné podobě, že si je 
přečetli a že jim porozuměli.  
2) Uživatel se zavazuje Pravidla dodržovat. 
 

IV. Trvání smlouvy, výpovědní důvody a výpovědní lhůty 
 
1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
2) Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.  
3) Poskytovatel může smlouvu vypovědět, pokud:  
a) uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se 
považuje zejména prodlení s placením úhrady za poskytnuté služby delší než 30 dnů. V případě 
nezaplacení úhrady je poskytovatel oprávněn účtovat si úrok z prodlení v zákonné výši;  
b) se uživatel chová k zaměstnanci poskytovatele (dále jen zaměstnanec) způsobem, jehož záměr nebo 
důsledek vede ke snížení důstojnosti zaměstnance nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo 
zneklidňujícího prostředí;  
c) uživatel odmítne ověřit průběh skutečně poskytované služby;  
d) uživatel i po opětovném napomenutí porušují Vnitřní pravidla;  
e) uživatel požaduje úkony, které nejsou v rámci služby poskytovány.  
4) Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem nebo uživatelem činí 7 dní a počíná běžet 
prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď doručena.  



 
V. Doba platnosti a účinnosti smlouvy 

 
1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.  
2) Uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit na jiného.  
 

VI. Poskytnutí osobních údajů 
 
1) Uživatel souhlasí s poskytnutím osobních údajů, včetně údajů o uživatelově zdravotním stavu, 
nutných pro vnitřní potřebu poskytovatele za účelem vedení agendy terénních odlehčovacích služeb. 
Osobní data jsou vnímána jako citlivá a je s nimi obezřetně zacházeno ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb.,  
O ochraně osobních údajů. Správa, zpracování a uchování osobních údajů bude probíhat po dobu trvání 
této smlouvu a po dobu nezbytné archivace dokumentů v souladu platnými zákony ČR.  
2) Uživatel souhlasí s tím, že jejich osobní údaje nezdravotního charakteru mohou být dány k dispozici 
orgánům státní správy a samosprávy v rámci žádostí poskytovatele o dotaci/grant.  
3) Zaměstnanci poskytovatele jsou vázáni mlčenlivostí o osobních údajích, tato jejich povinnost trvá i po 
skončení pracovního poměru k poskytovateli.  
 

VII. Závěrečná ustanovení 
 

1) Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. 
2) Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.  
3) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnou formou dodatku k této 
smlouvě. Dodatek musí být podepsán všemi smluvními stranami.  
4) Výpověď ze smlouvy se podává písemně.  
5) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že smlouvu 
neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  
6) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a 
bezvýhradně souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.  
 
 
V Beroune, dne: …………………… 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………..                         …………………………………………………………………..     
               podpis uživatele služby                                                              podpis poskytovatele služby 
 
 
 
Přílohy této smlouvy:  
č. 1) Vnitřní pravidla pro poskytování terénní odlehčovací služby Socius, z. ú. 
Č. 2) Ceník služeb – odlehčovací služba terénní 
 
 
 



Příloha č. 1 
VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Socius, z.ú.  
 
Tato pravidla podrobněji popisují vzájemné vztahy mezi uživatelem a pracovníky terénní odlehčovací 
služby (dále jen pracovníky), definují vzájemná práva, povinnosti a průběh poskytování terénní 
odlehčovací služby (dále jen služby). Pravidla vychází ze Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
 
1) Zájemcům o službu a uživatelům je poskytováno bezplatné základní sociální poradenství 
v oblasti sociálních dávek a příspěvku, kompenzačních pomůcek a návazných sociálních služeb. 
2) Uživateli služeb je určen klíčový pracovník, který spolu s uživatelem pracuje na sestavování jeho 
Individuálního plánu. Revize a hodnocení Individuálního plánu probíhá průběžně, nejdéle však 1x za 6 
měsíců. Podkladem pro individuální plánování jsou Záznamové listy, kam pracovníci pravidelně zapisují 
průběh služby, změny, přání a potřeby uživatele a postřehy pracovnice z průběhu služby. Uživatel může 
ovlivňovat poskytované služby individuálními požadavky, kterým bude vyhoveno dle provozních 
možností služby. 
3) Požadavky na změny v poskytování služeb uživatel konzultuje se sociální pracovnici v dostatečném 
předstihu. 0 tom, zda bude požadavku vyhověno, je rozhodnuto dle provozních a kapacitních možností. 
4) Služba musí být odhlášena alespoň 2 dny před plánovanou službou. Pokud je odhlášena později 
anebo uživatel neoznámí zrušení služby, je mu účtován poplatek 100,- Kč za neodhlášenou návštěvu. 
5) V případě, že se uživatel není schopen aktivně účastnit jednáni, formulovat svá přání a potřeby (např. 
z důvodu zhoršeného zdravotního stavu), jedná poskytovatel v zájmu uživatele i s rodinou, osobou 
blízkou či opatrovníkem. 
6) V případě, že je uživatel imobilní nebo má pohybová omezení, je povinen zajistit si vhodnou 
kompenzační pomůcku (např. polohovací postel). Pokud na základě zhoršeného zdravotního stavu 
uživatele nezvládne manipulaci s ním pouze jedna osoba, je z důvodu bezpečnosti nutná účast dvou 
pracovníků. Uživatel je povinen tuto situaci akceptovat. 
7) V případě infekčního onemocnění uživatele, které vyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení, je 
uživatel povinen tuto skutečnost poskytovateli sdělit. Tento stav není důvodem pro neposkytnutí 
služby, ale je nutné zajistit zvýšenou ochranu pracovníků. 
8)  Pokud je uživatel imobilní nebo je jeho zdravotní stav zhoršený natolik, že nemůže zajistit přístup do 
svého bytu, je třeba umožnit pracovníkům vstup do domácnosti rodinou či jinou osobou blízkou anebo 
pracovníkům zapůjčit klíče. Ty jsou zapůjčeny na základě potvrzení o převzetí a vrácení klíčů a jsou 
pracovníky ukládány do uzamykatelné skříňky v kanceláři poskytovatele. V případě, že se pracovníci 
opakovaně nedostanou do bytu (domu) uživatele a uživatel či rodina nebudou ochotni zapůjčit klíče, je 
toto důvodem k vypovězení smlouvy o poskytování služby. 
9) Z provozních důvodů je možné že se při poskytování služby u jednotlivých uživatelů střídají 
pracovníci. Přání uživatelů ohledně konkrétního pracovníka se snažíme vyjít maximálně vstříc, ovšem 
s ohledem na provozní možnosti služby. 
10) V případě, že uživatel svým jednáním omezuje práva a svobody, ohrožuje slovně či fyzicky 
pracovníky nebo sebe, řeší daný problém vedoucím pracovníkem, který s uživatelem, popřípadě s jeho 
rodinou situaci projedná a pokusí se dojednat nápravu. Pokud se situace opakuje, může to být důvodem 
k ukončení služby. 
11) Součástí charakteru služby je respekt k individuálnímu životnímu stylu uživatele. V případě, že 
zasahuje do poskytování služeb a bezpečí pracovníků, je předmětem jednání a přizpůsobení domácnosti 
(např. pes v domácnosti apod.) 


