
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  

V AZYLOVÉM DOMĚ SV. PETRA PRO MUŽE 

 

dle §57 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách 

v textu dále jen „Smlouva“ 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

Charita Prachatice-Vimperk 

Pravětín 23 

385 01 Vimperk 

IČ: 41881133 

zastoupená Mgr. Danou Markovou, ředitelkou 

v textu smlouvy dále jen „poskytovatel“ 

 

a 

 

Jan Novák 

nar. 00. 00. 0000 

Trvalé bydliště:  

Za Pekárnou 10 

385 01 Vimperk 

v textu smlouvy dále jen „osoba“ 

 

 

tuto smlouvu o poskytnutí služby sociální prevence v azylovém domě  

dle §57 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 

 

I. CÍL OSOBY 

 

 

Zde napíšete cíl jednou větou.  

 

 

II. ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 
 

a) poskytnutí ubytování: 

• ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok 

• umožnění celkové hygieny těla 

• vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního a ložního prádla, výměny 

ložního prádla  

 

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

• vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy - poskytnutí společné kuchyně vybavené 

základním inventářem (sporák, lednice, nádobí) 

• pomoc či podpora při přípravě stravy 

 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

• pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů  

• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách 

podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek 

 



 

d) základní sociální poradenství 

/dle § 2 a § 37 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ 

• poskytnutí potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace osoby 

 

 

1. V rámci poskytnutí ubytování se poskytovatel zavazuje zajistit dodávku elektrické energie a vody a 

dále provozuschopný stav zařízení včetně nezbytných oprav a údržby.  

2. Uzavřením této smlouvy nevzniká osobě nárok na trvalé bydliště v zařízení.  

3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby po dobu nezbytně nutnou k vyřešení tíživé sociální 

situace osoby.  

4. Poskytovatel nemá za povinnost poskytnout osobě činnosti nebo úkony, které si je schopna osoba 

zajistit sama.   

 

 

 III. MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

1. Sjednané služby jsou poskytovány v zařízení: 

Dům sv. Petra pro muže, Záblatí 38, 384 33 Záblatí u Prachatic 

2. Služby sjednané v čl. II. Smlouvy jsou poskytovány po celý rok nepřetržitě po dobu platnosti této 

Smlouvy. 

 

 

IV. ÚHRADA ZA SLUŽBY 
 

1. Osoba je povinna zaplatit úhradu za ubytování dle čl. II písm. a) Smlouvy ve výši:  

 

Počet 

osob 

 Úhrada 

za 1 den 

Úhrada za 

měsíc  

(28 dní) 

Úhrada za 

měsíc  

(30 dní) 

Úhrada za 

měsíc  

(31 dní) 

1 Osoba 170,- Kč 4 760,- Kč 5 100,- Kč 5 270,- Kč 

 

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo úhradu za ubytování upravit dle aktuální vyhl. č. 505/2006 Sb.  

3. Další služby dle čl. II písm. b) až d) jsou osobě poskytovány bezplatně. 

4. Úhradu za poskytnuté služby dle čl. IV bod 1 Smlouvy se osoba zavazuje uhradit nejpozději do konce 

kalendářního měsíce, ve kterém je služba poskytována, a to hotově v kanceláři pracovníků azylového 

domu, nebo bankovním převodem na účet: 202964481/0300 pod variabilním symbolem: rodné číslo 

osoby. 

5. Poskytovatel se zavazuje vystavit osobě řádný doklad o úhradě za služby. 

6. Poskytovatel je povinen vyhotovit a předat vyúčtování úhrad za poskytnuté služby nejpozději do 15. 

dne následujícího kalendářního měsíce.  

7. Pokud osoba nezaplatí úhradu v daném termínu, může být tato skutečnost důvodem pro ukončení 

smlouvy. 

 

 

V. UJEDNÁNÍ O DODRŽOVÁNÍ DOMOVNÍHO ŘÁDU DOMU SV. PETRA PRO 

MUŽE 
 

1. Osoba prohlašuje, že byla seznámena s Domovním řádem Domu sv. Petra. Všem náležitostem 

domovního řádu rozumí a zavazuje se jej dodržovat. 

2. Tento řád je umístěn na nástěnce ve společných prostorách zařízení a je k dispozici na každém pokoji.  

  

 

 



 

 

VI. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 

Další práva a povinnosti poskytovatele: 

 
1. Poskytovatel má právo na úhradu za služby dle čl. IV Smlouvy. 

2. Pracovníci poskytovatele mají právo na slušné jednání ze strany osoby. 

3. Pracovníci poskytovatele jsou povinni poskytovat služby zodpovědně v souladu se zákonem č. 

180/2006 Sb., o sociálních službách, v souladu se standardy kvality. 

4. Pracovníci poskytovatele jsou povinni chovat se slušně, přistupovat k osobě s ochotou, citlivě, taktně 

s ohledem na její individuální potřeby. 

5. Pracovníci poskytovatele jsou povinni zachovávat rovný přístup ke každému bez ohledu na věk, 

pohlaví, rasu, národnost, víru, politickou či názorovou orientaci. 

6. Pracovníci poskytovatele jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících 

se osoby. 

7. Pracovníci poskytovatele jsou povinni respektovat práva osoby, která jim zaručuje Ústava ČR a 

Listina základních práv a svobod.  

8. Pracovníci poskytovatele jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při poskytování 

služby, které vyplývají z charakteru poskytované činnosti, včetně předpisů hygienických. 

9. Poskytovatel je povinen řešit stížnosti na kvalitu služby dle Směrnice na vyřizování stížností, která je 

k dispozici na nástěnce ve společných prostorách zařízení. 

 

 

Další práva a povinnosti osoby: 
 

1. Osoba má právo na poskytování kvalitní sociální služby dle uzavřené písemné smlouvy a v souladu se 

zákonem č. 108/2006. Sb., o sociálních službách.  

2. Osoba má právo na poskytování sociální služby dle individuálních potřeb. 

3. Osoba má právo na ochranu svých práv, kterou jí zaručuje Ústava ČR a Listina základních práv a 

svobod.  

4. Osoba má právo vést svůj život v zařízení dle své volby v případě, že neohrožuje práva jiných osob. 

5. Osoba má právo nahlížet do sociální dokumentace týkající se její osoby a má právo požádat o výpis 

nebo kopii z této dokumentace.  

6. Osoba má právo si na kvalitu i rozsah služby podat stížnost dle Směrnice na vyřizování stížností, 

která je k dispozici na nástěnce ve společných prostorách zařízení. Osoba má právo vznášet různé 

podněty a připomínky. 

7. Osoba je povinna platit úhradu za služby dle čl. IV Smlouvy v řádném termínu. 

8. Osoba je povinna užívat prostory vyhrazené k ubytování řádně, v prostorách nesmí bez souhlasu 

poskytovatele provádět žádné změny. 

9. Osoba je povinna respektovat práva dalších uživatelů služby, nesmí žádné osobě ubližovat, ohrožovat 

ji, omezovat či jakkoli jinak porušovat její lidská práva zaručená Ústavou České republiky a Listinou 

základních práv a svobod.  

10. Osoba je povinna oznámit pracovníkovi poskytovatele aktuální projevy infekčního nebo parazitického 

onemocnění. 

11. Osoba je povinna chovat se slušně k pracovníkům poskytovatele.  

12. Osoba je povinna předložit potvrzení o svém zdravotním stavu nejpozději v den podpisu Smlouvy. 

V případě, že osoba není schopna z objektivních důvodů předložit toto potvrzení od lékaře, je povinna 

nejpozději do 14 dnů od podpisu této Smlouvy dodat potvrzení o svém zdravotním stavu. Pokud toto 

potvrzení osoba do stanoveného data nepředloží, je možné tuto Smlouvu ukončit pro nesplnění 

základních podmínek dle §91, bod (3), písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na 

přechodnou dobu od podpisu této Smlouvy do doby doložení lékařského posudku o způsobilosti 

k pobytu v této službě podepisuje osoba Čestné prohlášení o tom, že si osoba není vědoma 

nakažlivého onemocnění u své osoby.  

 



VII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 
1. Osoba podpisem Smlouvy stvrzuje, že byla řádně a srozumitelně seznámena s bezpečnostními 

pravidly, zejména pak s protipožárními opatřeními a hygienickými pravidly.  

2. Osobě bylo při příchodu do zařízení přiděleno lůžko na pokoji, skříňka, povlečení a nádobí 

k osobnímu užívání.  

3. Osobě byl předán klíč od pokoje, což stvrzuje svým podpisem. Při ztrátě klíčů je osoba povinna tuto 

ztrátu poskytovateli uhradit. Osobě není dovoleno zhotovovat kopie klíčů, není dovoleno zapůjčování 

klíčů jiné osobě. 

4. Osoba se zavazuje, že v den ukončení Smlouvy předá klíč od pokoje, svěřenou skříňku a nádobí.  

 

 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

1. Osoba byla informována o tom, jaké osobní údaje a za jakým účelem poskytovatel o osobě 

zpracovává. 

2. Poskytovatel prohlašuje, že osobní údaje osoby nebudou zpřístupněny ani sdělovány neoprávněným 

fyzickým ani právnickým osobám a nebudou použity k jinému než k uvedenému účelu. 

3. Osoba svým podpisem stvrzuje, že veškeré osobní údaje uvedla pravdivě a správně. Dále se zavazuje 

bez zbytečného odkladu nahlásit podstatnou změnu osobních údajů, která souvisí s tímto smluvním 

vztahem. 

 

IX. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY 
 

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

2) Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 00. 00. 0000 

 

 

X. UKONČENÍ SMLOUVY, VÝPOVĚDNÍ DŮVODY A LHŮTY 
 

1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran. 

2. Osoba může Smlouvu ukončit na vlastní žádost bez udání důvodu kdykoli. Výpovědní lhůta činí 1 

den. 

3. Poskytovatel může ukončit Smlouvu z těchto výpovědních důvodů: 

a) Osoba nezaplatí úhradu dle čl. IV Smlouvy v řádném termínu.  

Výpovědní lhůta činí 3 dny. 

b) Osoba hrubě poruší Domovní řád Domu sv. Petra pro muže. Za hrubé porušení se považuje takové 

jednání, kterým osoba ohrožuje zdraví či život osob ubytovaných v zařízení nebo pracovníků 

poskytovatele.  

Výpovědní lhůta činí v tomto případě 1 den. 

c) Osoba opakovaně porušuje Domovní řád Domu sv. Petra pro muže. Je na tato porušování 

prokazatelně upozorněna.  

Výpovědní lhůta činí 3 dny. 

d) Osoba nepředloží potvrzení o svém zdravotním stavu do 14 dní od podpisu Smlouvy. 

Výpovědní lhůta činí 1 den. 

e) Osoba nespolupracuje s poskytovatelem na řešení své sociální situace a je na toto prokazatelně 

alespoň 3 x upozorněna. 

Výpovědní lhůta činí 3 dny. 

f) Osoba opustí azylový dům bez vysvětlení, poskytovatel po uplynutí sedmidenní lhůty 

jednostranně ukončí Smlouvu. 

4. Tato smlouva nezakládá právní nárok na poskytnutí náhradního ubytování v případě ukončení 

platnosti této smlouvy. 

 

 

 



XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

1. Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  

2. Smlouvu je možné měnit pouze v písemné formě na základě souhlasu obou smluvních stran. 

3. Cíl osoby je měněn v rámci individuálního plánování, není uzavírána písemná změna smlouvy. 

4. Osoba nemůže práva z této smlouvy postoupit na jinou osobu. 

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a 

bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

V Záblatí dne 00. 00. 0000 

 

 

 

V zast. vlastnoruční podpis 

 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ SOC. PRACOVNÍKA 

.................................................                                           ......................................... 

zástupce poskytovatele       podpis osoby 

Mgr. Dana Marková, ředitelka       

                          

 


