
Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy 
Kouřimská 15, 280 02 Kolín 

IČ: 42744326 
DS: gzcui5f 
www.diakonie-stred.cz 

 

Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy 

Se sídlem: Kouřimská 15, 280 02 KOLÍN 

IČ: 42744326 

Zastoupená, PhDr. Petrem Dvořákem, Ph.D., ředitelem 

jakožto „Poskytovatel“ 

a 

Pan/paní:  

Narozen:  

Bydlištěm:  

zastoupený/á zákonným zástupcem:  

jakožto „Uživatel“ 

spolu v souladu s § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách uzavřeli tuto 

Smlouvu o poskytnutí sociální péče 

v domově pro seniory 

Čl. 1 
Účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je upravení vzájemných práv a povinností mezi Uživatelem a Poskytovatelem při 

poskytování služby sociální péče v domově pro seniory. 

2. Poskytovatel se zavazuje, že tuto službu bude poskytovat s ohledem na Uživatelovu individualitu, tzn. 

na základě jeho potřeb a oprávněných přání v souladu s možnostmi, posláním a cíli domova pro 

seniory Diakonie ČCE – střediska Střední Čechy. 

http://www.diakonie-stred.cz/
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Čl. 2 
Individuální plánování služby 

1. Poskytovatel se zavazuje vést o poskytování sociální služby Uživateli individuální dokumentaci, kde 

budou zaznamenány pro Uživatele i Poskytovatele důležité informace podstatné pro poskytování 

této sociální služby. 

2. Pověřený pracovník s Uživatelem sestavuje individuální plán, který je součástí individuální 

dokumentace Uživatele a který sleduje aktuální potřeby Uživatele, přání a cíle. 

3. Uživatel je oprávněn v průběhu poskytování služby upravovat a měnit svá přání a cíle, a to zejména 

v závislosti na svých aktuálních potřebách. Všechny tyto změny jsou bez prodlení pověřeným 

pracovníkem evidovány v individuálním plánu Uživatele. 

4. Uživatel byl seznámen s tím, že nedílnou součástí poskytování sociální služby v domově pro seniory 

je vedení individuální dokumentace, jejíž součástí je individuální plánování, na kterém se pokud 

možno uživatel a jeho blízcí aktivně spolupodílejí. 

5. Pověřený pracovník vychází při plánování služby z potřeb a oprávněných přání Uživatele a zároveň z 

možností Poskytovatele. 

6. První cíl Uživatele se stanovuje při podpisu této smlouvy. 

Čl. 3 
Rozsah a podmínky poskytování sociální služby 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat úkony ze základních činností domova pro seniory, jak jsou 

definovány zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v § 49 a jak je rozvádí vyhláška č. 

505/2006 Sb. 

a) poskytnutí ubytování 

b) poskytnutí stravy 

c) úkony péče 

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

e) sociálně terapeutické činnosti 

f) aktivizační činnosti 

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

2. Uživatel má právo požádat o další úkony, které poskytovatel zajišťuje: 

a) základní sociální poradenství  

b) nabízené fakultativní služby 

3. Služby dle odst. 1 a 2 tohoto článku jsou poskytovány dle potřeb a osobních cílů Uživatele za níže 

uvedených podmínek. 

4. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživatelovi úkony ze základních činností dle čl. 3 odst. 1 písm. a) 

až c), které si Uživatel přeje ve smluveném rozsahu dle čl. 2 odst. 5. Tyto smluvené úkony jsou 

zaznamenány v individuálním plánu Uživatele. 
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5. Úkony dle čl. 3 odst. 1 písm. d) až g) a čl. 3 odst. 2 písm. a) může Uživatel využívat dle svého zájmu, 

potřeb a aktuálních nabídek Poskytovatele zveřejněných na nástěnkách a nabízených pracovníky 

Poskytovatele (např. aktivizační činnosti) nebo podle aktuální potřeby po domluvě s pracovníky 

Poskytovatele (např. sociální pracovník doprovází a asistuje Uživatelovi při vyřizování záležitostí na 

úřadě). 

6. Poskytovatel a Uživatel se dohodli, že na základě aktuálního stavu Uživatele lze s jeho souhlasem nad 

rámec smluvených úkonů poskytnout jednorázově takové úkony, které vedou k zajištění bezpečí, 

zdraví a péče o vlastní osobu v základních úkonech sebeobsluhy. O poskytnutí mimořádného úkonu je 

veden záznam v individuální dokumentaci Uživatele. V případě, že by tyto úkony bylo třeba zajišťovat 

pravidelně, bude pověřeným pracovníkem doplněn individuální plán dle čl. 2 odst. 3. 

7. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživatelovi všechny sjednané fakultativní služby dle čl. 3 odst. 2 

písm. b) ve smluveném rozsahu dle čl. 2 odst. 3. Tyto úkony jsou evidovány v individuální 

dokumentaci Uživatele. 

8. Bližší specifikace jednotlivých služeb poskytovaných jakožto základní činnosti (tj. jednotlivé úkony, 

které daná činnost obsahuje) jsou uvedeny ve vnitřních pravidlech domova pro seniory. Tato pravidla 

jsou vypracována v souladu s požadavky, které na provádění těchto služeb klade vyhláška 

č. 505/2006 Sb. v platném znění. Uživatel a jeho zákonný zástupce byli s těmito pravidly seznámeni 

před uzavřením této smlouvy. 

9. Sociální služba se poskytuje za těchto podmínek: 

a) Uživatel nevyžaduje léčení a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení. 

b) Uživatel netrpí akutní infekční nemocí. 

c) Uživatel netrpí duševní poruchou, která by závažně narušovala kolektivní soužití. 

d) V případě zhoršení zdravotního stavu, dle doporučení lékaře nebo zdravotnického 

personálu, souhlasí Uživatel s přemístěním na oddělení se zvýšenou péčí, kde bude moci 

Poskytovatel lépe poskytovat péči dle potřeb uživatele. 

Čl. 4 
Poskytnutí ubytování  

1. Uživateli se poskytuje ubytování na pokoji, se kterým je před nástupem seznámen. 

2. Pokoj je ze strany Poskytovatele vybaven standardním zařízením. 

3. Dále si Uživatel může pokoj po dohodě s Poskytovatelem dovybavit vlastními elektrospotřebiči, 

nábytkem a drobnými předměty. 

4. Mimo pokoj může Uživatel způsobem obvyklým užívat společně s ostatními Uživateli také společné 

prostory. Ostatní prostory lze využívat pouze po dohodě s Poskytovatelem. 

5. K poskytnutí ubytování náleží také topení, dodávka teplé a studené vody a dodávka elektrického 

proudu. 
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6. Dále k ubytování náleží úklid, praní, žehlení, drobné opravy ložního prádla a ošacení. Míra podpory je 

zaznamenána v individuálním plánu uživatele. 

7. Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné 

ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Uživatele spojených s užíváním těchto prostor, 

pokud tomu nebrání jiné okolnosti.  

8. Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a k užívání řádně. Změny těchto prostor 

lze provádět pouze se souhlasem Poskytovatele. 

9. Pravidla pro stěhování na jiný pokoj v rámci domova jsou součástí vnitřních pravidel. 

Čl. 5 
Poskytnutí stravování 

1. Poskytovatel zajistí Uživateli stravování dle, podmínek stanovených vyhláškou 505/2006  Sb. §15 ve 

znění pozdějších předpisů, odst. 1, písmeno b). 

2. Individuální požadavky týkající se stravy jsou zaznamenávány v individuální dokumentaci Uživatele. 

3. V případě potřeby Poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního režimu Uživatele. 

4. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku v souladu s vnitřními pravidly 

domova pro seniory. 

Čl. 6 
Zdravotní péče 

1. Zdravotní péče je v Domově zajištěna prostřednictvím obvodního lékaře, se kterým Diakonie 

spolupracuje, nebo všeobecné zdravotní sestry, která vykonává zdravotní péči ordinovanou 

ošetřujícím lékařem. 

2. Uživatel byl seznámen a souhlasí s tím, že zdravotní pracovníci mohou v souladu s § 45 zákona 

372/2011 Sb. v platném znění předat jiným poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům 

sociálních služeb, tj. pracovníkům v přímé práci s uživateli, potřebné informace o zdravotním stavu 

Uživatele nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných 

Uživateli. 

3. Uživatel byl seznámen s tím, že zdravotní pracovníci vedou v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. 

v platném znění zdravotní dokumentaci, která obsahuje zejména rodné číslo Uživatele a záznamy 

o zdravotním stavu. Do této dokumentace může Uživatel nahlížet. 

4. Uživatel byl seznámen s tím, že v souladu s § 51 zákona 372/2011 Sb. může poskytovatele zdravotní 

péče písemně zprostit mlčenlivosti ke sdělování údajů nebo jiných skutečností souvisejících 

s poskytováním zdravotní péče. Písemné vyjádření musí obsahovat rozsah zproštění, tj. které údaje 

může zdravotní pracovník sdělit, a vymezení oprávněných osob (např. konkrétně, který rodinný 

příslušník apod.). 
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5. V případech, kdy je ohroženo zdraví či život uživatele či je nutný zásah lékaře, volají pracovníci 

domova pro seniory rychlou záchrannou službu. 

Čl. 7 
Fakultativní služby 

1. Fakultativní činnosti jsou činnosti poskytované nad rámec vyhlášky č. 505/2006 Sb. Jejich nabídku 

Poskytovatel zveřejňuje v aktuálně platném ceníku fakultativních činností nebo na nástěnkách či 

v aktuální nabídce. Poskytovatel si vyhrazuje právo nabídku fakultativních činností měnit podle 

aktuálních možností Poskytovatele. 

Čl. 8 
Místo a čas poskytování sociální služby 

1. Služba sociální péče domov pro seniory je poskytována Poskytovatelem v domově pro seniory na 

adrese: Husova 2, 289 07 Libice nad Cidlinou, a to nepřetržitě. 

2. Po uplynutí adaptační doby (blíže viz čl. 14 odst. 2) a se souhlasem Poskytovatele se může uživatel na 

výše uvedenou adresu přihlásit k trvalému pobytu. To platí po dobu poskytování služby ze strany 

poskytovatele. Pokud dojde k ukončení služby (smlouvy o poskytování služby) je třeba, aby se uživatel 

do 1 měsíce přihlásil k trvalému pobytu jinde. 

3. V případě potřeby bude sociální služba domova pro seniory dle této smlouvy probíhat také na jiných 

místech dle potřeb Uživatele a možností Poskytovatele po vzájemné dohodě např. při jednání na 

úřadech, u lékaře apod. 

4. Sjednané služby se poskytují v tomto čase po dobu účinnosti Smlouvy: 

 Ubytování Nepřetržitě. 

 Úkony péče Nepřetržitě po dohodě podle potřeb a přání Uživatele a za 

podmínek, že Poskytovatel může tyto úkony personálně 

zajistit. 

 Strava Denně. Vydávání jednotlivých jídel se děje podle vnitřních 

pravidel, kde je rozpis vydávání jídel. 

 Zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím 

 Sociálně terapeutické činnosti 

 Aktivizační činnosti 

 Pomoc při uplatňování práv, 

Zpravidla ve všední dny v denních hodinách, mimo tento čas 

po vzájemné dohodě podle potřeb a přání Uživatele a za 

podmínek, že Poskytovatel může tyto úkony personálně 

zajistit (např. doprovod na koncert ve večerních hodinách či o 

víkendu). 
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oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí 

 Základní sociální poradenství Poskytuje sociální pracovník ve své pracovní době, která je 

zveřejněna ve vnitřních pravidlech a na dveřích kanceláře 

sociálního pracovníka. 

 Fakultativní služby Dle svého charakteru průběžně na základě objednávky 

Uživatele; objednávka je vedena v individuální dokumentaci 

Uživatele. 

 Zdravotní služby Dle ordinace lékaře 

Čl. 9 
Výše úhrady a způsob jejího placení, způsob vyúčtování 

1. Výše úhrady je stanovena v souladu s § 73 odst. 1) zákona o sociálních službách a § 13 odst. 2 

prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb.  

2. Uživatel je povinen uhradit fakturovanou částku zpětně za uplynulý měsíc dle ceníku 

 za ubytování 

 stravu 

 fakultativní činnosti 

 za úkony péče 

3. Náklady na kulturní akce, výlety, kterých se Uživatel účastní podle vlastního výběru, náklady na 

oblečení, doplatky za léky, nehrazené inkontinenční pomůcky, hygienické a toaletní potřeby, stravu 

nad rámec stravy zajišťované Poskytovatelem apod. si Uživatel hradí individuálně ze svých příjmů. 

4. Ceník platný při podpisu smlouvy byl Uživateli předán při podpisu této Smlouvy. Poskytovatel si 

vyhrazuje právo Ceník jednostranně měnit v souladu s platnými právními předpisy. V takovém případě 

je Poskytovatel povinen předat nový ceník Uživateli v písemné formě alespoň jeden měsíc před jeho 

účinností. 

5. Poskytovatel je povinen předložit Uživateli vyúčtování úhrady podle odst. 2 a 3 tohoto článku do 

15. dne měsíce následujícího po měsíci, za něž vyúčtování provádí. 

6. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu zpětně, a to nejpozději do konce měsíce, v němž 

obdržel vyúčtování, a to v hotovosti na pokladně Poskytovatele, bankovním převodem nebo inkasním 

převodem. Inkasní převod musí být předem domluven a Uživatel odpovídá za jeho řádné nastavení 

v bance a dostatečný inkasní limit. 

7. Pokud by Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za 

kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho měsíčního příjmu, sníží se částky úhrady 

za ubytování a stravu tak, aby mu tato částka zůstala. Co je příjmem Uživatele se posuzuje v souladu 
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se zákonem č. 110/2006 Sb. v platném znění. Na skutečnost, že tato situace nastala (tj. že Uživateli 

zůstává po zaplacení úhrady za ubytování a stravu méně než 15 % jeho měsíčního příjmu) a že má 

Uživatel zájem o takovouto korekci plateb, je Uživatel povinen Poskytovatele upozornit a doložit ji 

dokladem o výši jeho příjmů, dále je v takovém případě povinen tuto skutečnost pravidelně při každé 

změně neprodleně Poskytovateli oznámit a doložit.  

8. Zamlčí-li Uživatel skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení, je povinen úhradu zpětně doplatit do 

částky stanovené podle skutečné výše jeho příjmu. 

9. Pokud by za některý kalendářní měsíc Uživatel neměl žádný příjem, úhradu za ubytování a stravu 

podle odst. 1 tohoto článku za tento kalendářní měsíc neplatí. Na tuto skutečnost je povinen 

Poskytovatele upozornit. Jestliže tak Uživatel neučiní, jeho nárok zaniká, a to ve lhůtě šesti měsíců 

poté, co mu vznikl. 

10. Je-li Uživateli stanovena snížená úhrada dle Čl. 9 odst. 7 (§ 73 odst. 3 zákona o soc. službách) může 

se Poskytovatel dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů do výše uvedené v Čl. 9 odst. 1 

předepsané úhrady za služby s manželem (manželkou), dětmi, osobou blízkou Uživatele, případně 

s jinou fyzickou nebo právnickou osobou, pokud Uživatel nemá vlastní příjem nebo jeho příjem 

nepostačuje na úhradu nákladů. 

Čl. 10 
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro 

poskytování služeb domova pro seniory 

1. Uživatel a jeho zákonný zástupce prohlašuje/í, že byl/i seznámen/i s vnitřními pravidly domova pro 

seniory a že mu/ jim byla předána v písemné podobě. Dále prohlašuje/í, že pravidla přečetl/i a že jim 

porozuměl/i. Uživatel se zavazuje a je povinen vnitřní pravidla dodržovat a respektovat. Součástí 

pravidel je také postup při vyřizování stížností. 

2. Uživatel je povinen dodržovat všeobecně uznávaná pravidla slušného chování a dobré mravy, a to 

zejména ve vztahu k ostatním Uživatelům domova, k zaměstnancům i dobrovolníkům a praktikantům 

pracujícím pro Poskytovatele. 

Čl. 11 
Ujednání o nakládání s osobními a citlivými údaji 

1. Uživatel souhlasí, aby jím poskytnuté osobní údaje byly Poskytovatelem uchovávány, zpracovávány a 

používány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro účely poskytování 

příslušné sociální služby ve smyslu této Smlouvy. Osobní údaje jsou archivovány po dobu 10 let od 

ukončení služby. 
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2. Uživatel svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s tím, že Poskytovatel může shromažďovat 

i takové citlivé údaje, které jsou pro poskytování kvalitní služby důležité např. zdravotní stav, finanční 

situace, příslušnost k církvi apod. Tyto údaje jsou evidovány v dokumentaci Uživatele. 

3. Osobní údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným právnickým a fyzickým osobám 

a nebudou použity k jinému než výše uvedenému účelu. 

4. Uživatel má právo nahlížet do své osobní dokumentace, kterou o něm Poskytovatel vede. 

5. S nahlížením dalších osob do jeho dokumentace musí dát Uživatel výslovný souhlas. 

Čl. 12 
Ukončení poskytování služby, výpověď, výpovědní důvody. 

1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran ke sjednanému dni nebo 

písemnou výpovědí jedné ze stran, a to z důvodů a za podmínek stanovených níže. 

2. Uživatel může Smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou 

Uživatelem činí 1 měsíc (30 dnů) a počíná běžet první den po doručení výpovědi Poskytovateli. 

Výpověď podaná Uživatelem by měla mít pokud možno písemnou podobu. 

3. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět v adaptační době, která je stanovena na dobu 3 kalendářních 

měsíců, počínaje dalším měsícem nástupu (viz čl. 14 odst. 2), a to z důvodu, že zjistí, že služba 

nevyhovuje potřebám uživatele nebo že se uživatel nemůže sžít s vnitřními pravidly či ostatními 

uživateli. 

4. Dále může Poskytovatel Smlouvu vypovědět pouze v případě, že Uživatel hrubě porušuje své 

povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména: 

a) nezaplacení úhrady za poskytování služeb, je-li Uživatel v prodlení těchto úhrad více než 2 

měsíce, 

b) opakované porušení platební kázně 

c) Uživatel nevyužívá službu domova déle než 30 dnů po sobě jdoucích (toto se nevztahuje na 

hospitalizaci a jiné léčebné pobyty), 

d) jestliže Uživatel opakovaně porušuje dobré mravy a pravidla domova, zejména rozbíjí-li 

předměty a zařízení Poskytovatele či fyzicky napadne nebo je agresivní na osoby nacházející 

se v domově  

5. Další důvody, pro které může Poskytovatel vypovědět smlouvu: 

a) zdravotní stav Uživatele se natolik zhorší, že potřebuje či vyžaduje trvalou lékařskou a zdravotní 

péči 

b) jestliže Poskytovatel zjistí, že se Uživatel nenachází v nepříznivé sociální situaci ve smyslu 

zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění, z jejíhož důvodu je mu služba poskytována, a to 

přestože se tak tomu v rámci sociálního šetření před zahájením poskytování služby jevilo 

V takovém případě probere vedoucí služby či sociální pracovník s Uživatelem či jeho zákonným 

zástupcem znovu smysl poskytování sociální služby a v případě, že po této konzultaci vyjde 
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najevo, že nepříznivá sociální situace Uživatele není dána, je Poskytovatel oprávněn smlouvu 

vypovědět. 

c) jestliže Uživatel zamlčí výši příjmu nebo změnu výše jeho příjmu, pokud byla úhrada za 

ubytování a stravu stanovena podle Čl. 9 odst. 7 této smlouvy 

d) jestliže se Uživatel odmítne podrobit nebo se dlouhodobě vyhýbá zdravotní prohlídce za účelem 

posouzení jeho zdravotního stavu k poskytování sociální služby v  domově pro seniory (např. 

z důvodu podezření na akutní infekční onemocnění; posouzení zda Uživatel netrpí duševní 

poruchou, která by narušovala soužití s ostatními obyvateli domova apod.) 

e) jestliže Uživatel vyžaduje služby (úkony), které Poskytovatel neposkytuje nebo má požadavky 

na poskytování služby, které Poskytovatel Uživatelovi zajistit nemůže 

6. Výpovědní lhůty jsou při výpovědi dané Poskytovatelem následující: 

a) výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem v adaptační době je 14 dní. Výpověď 

počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď Uživatelovi doručena. 

b) v případech uvedených v odst. 4. písm. a) a c) tohoto článku je Poskytovatel oprávněn ukončit 

Smlouvu o poskytování služby v domově pro seniory za 24 hodin. Výpověď nabývá účinnosti 

okamžikem doručení. 

c) výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 4 písm. b) a 

odst. 5 písm. a) až d) tohoto článku činí 1 měsíc (30 dnů) a počíná běžet prvním dnem 

následujícím po dni, v němž byla tato výpověď Uživateli doručena. 

7. Za doručenou je výpověď Uživatele i Poskytovatele považována nejpozději okamžikem převzetí nebo 

okamžikem odmítnutí jejího převzetí nebo 5. dnem po odeslání doporučeného dopisu s výpovědí na 

adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

Čl. 13 
Ostatní ustanovení 

1. V případě ukončení této smlouvy dohodou nebo výpovědí nemá Uživatel ke dni ukončení smlouvy vůči 

Poskytovateli jakékoliv nároky ohledně ubytování. Poskytovatel není povinen Uživatelovi žádné 

ubytování obstarat a uživatel je povinen se do 1 měsíce přehlásit k trvalému pobytu jinam. 

2. V případě, že Uživatel ke dni ukončení smlouvy dohodou nebo výpovědí zanechá v prostorech 

domova své věci, je Poskytovatel oprávněn, tyto věci z prostor domova odstranit.  

Čl. 14 
Doba platnosti smlouvy, postoupení práv ze smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího sjednání smluvními stranami stvrzeného jejich podpisem 

pod tuto smlouvu. Smluvní strany se dohodly, že takto sjednaná smlouva nabývá účinnosti dnem 

nástupu. 
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2. V průběhu prvních tří měsíců pobytu uživatele ve službě probíhá tzv. adaptační doba, kdy si uživatel i 

poskytovatel ověřuje, že je služba pro uživatele vhodná a může v ní nadále setrvat za Poskytovatelem 

stanovených vnitřních pravidel a spolu s dalšími uživateli, kteří užívají služeb péče domova pro 

seniory. 

3. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou. 

4. Uživatel nemůže postoupit svá práva z této smlouvy na třetí osobu. 

Čl. 15 
Závěrečná ustanovení 

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, a to číslovanými dodatky. 

3. Uživatel podpisem smlouvy souhlasí se zpracováním, evidencí a archivací osobních a citlivých údajů 

nutných k provozování soc. služby a byl seznámen s možností nahlížet do dokumentace, kterou o něm 

zařízení vede. 

4. Svým podpisem také Uživatel stvrzuje, že byl seznámen s postupem pro vyřizování stížností, bere je 

na vědomí a souhlasí s nimi.  

5. V otázkách, které tato smlouva výslovně neupravuje, se práva a povinnosti smluvních stran z této 

smlouvy vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách a dalšími obecně závaznými předpisy České republiky v platném znění. 

6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu 

neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

7. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a 

bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

8. Uzavřením této Smlouvy se ruší všechny předcházející smlouvy a dohody uzavřené mezi 

Poskytovatelem a Uživatelem ohledně poskytování sociálních služeb. 

 

V Libici nad Cidlinou dne:  

….………………………………. ……………………………… 

uživatel služby / jeho zákonný zástupce poskytovatel služeb 

Další zúčastněné osoby: 


