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SMLOUVA  
o poskytování Odlehčovacích služeb 

 
uzavřená mezi: 

Kostka Krásná Lípa p. o. 
Masarykova 1094/4 
407 46 Krásná Lípa 
zastoupená ředitelkou Hanou Volfovou 
(dále poskytovatel) 
a 
Jméno, příjmení:         
Datum narození:          
Adresa:                       
Telefon:                      
E-mail :   
zastoupen/a zákonným zástupcem/opatrovníkem (hodí-li se) 
(dále uživatel) 
 
uzavírají podle § 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
tuto smlouvu o poskytování Odlehčovacích služeb (dále jen smlouva). 

Poskytovatel na základě Smlouvy poskytuje uživateli sociální službu Odlehčovací služby (dále jen 
služba)  dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., za účelem dosažení osobního cíle zájemce. 

I. 

Rozsah poskytované služby 

Uživatel má právo požádat poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při 
poskytování Odlehčovacích služeb podle § 44 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 nebo pomoc při zajištění stravy, 

• poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

• sociálně terapeutické činnosti, 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. 

Služba bude poskytována do té doby, než uživatel poskytovateli písmeně prohlásí, že jeho osobní 
cíl je splněn. Poskytování služby může být ukončeno za podmínek uvedených v této smlouvě.  
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II. 

Místo a čas poskytování služby 

Služba sjednaná v č. I. Smlouvy se poskytuje terénní formou v domácnosti uživatele nebo 

ambulantní formou u poskytovatele. 

Terénní služba je poskytována v domácnosti uživatele a v terénu ve dnech pondělí až pátek od 

13.00 hod. do 15.30 hod.  Dle požadavku zájemce je možno individuálně dohodnout jiný termín.   

 
Uživatel souhlasí s poskytováním sociální služby v jeho domácnosti nebo v domácnosti pečující 
osoby. 
 
Místo poskytování ambulantní služby:  
Ambulantní služba je poskytována v Domě s pečovatelskou službou, Nemocniční 1156/16, Krásná 

Lípa, společenská místnost, ve středu od 15.00 do  16.00 hod. 

 
III. 

Výše a způsob úhrady za poskytované služby 

 

Cena za poskytovanou službu je stanovena na 100,- Kč za hod. poskytované služby.  

Úhrada je stanovena dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. 
 

Uživatel je povinen zaplatit úhradu za službu na základě daňového dokladu vystaveného 

poskytovatelem za předchozí kalendářní měsíc. Uživatel je povinen provést úhradu za poskytnutí 

služby do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla služba čerpána.  

Úhrada bude realizována: 

 bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. ú: 223312650/0300 vedený u ČSOB, 

a. s., Poštovní spořitelna, v. s. = číslo faktury, 

 v hotovosti do pokladny poskytovatele,  

 
IV. 

Cíl poskytované sociální služby 
 

Osobní cíl, kterého chce uživatel pomocí služby dosáhnout, stanovuje uživatel. Uživatel má právo 
svůj cíl přehodnotit, doplnit nebo změnit. Změna se sjednává písemně v Individuálním plánu 
uživatele. Cíl musí odpovídat obsahu a rozsahu nabízené sociální služby. 
Uživatel chce za pomoci služby dosáhnout, osobní cíl uživatele: 
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     V. 

Základní práva a povinnosti poskytovatele služby 

Práva  

• ukončit poskytování služby okamžitým ukončením spolupráce (bez výpovědní lhůty) 
v případech, kdy: 

o uživatel se opakované chová agresivně, uráží a napadá pracovníka služby, 
o uživatel opakovaně nespolupracuje 
o uživatel opakované porušuje či nedodržuje dohodu o dalším postupu 
o uživatel je opakovaně pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, čímž výrazně 

narušuje průběh jednání či služby.  

• požadovat sdělení osobních údajů uživatele, které jsou nezbytné k plnění smyslu a dosažení 
účelu této smlouvy (např. k vyplnění formulářů, dotazníku, k sepsání žádosti o službu, 
osobního profilu) a k doložení realizace odlehčovací služby oprávněným orgánům, 

• požadovat dodání potřebných písemných dokladů ( např. rozhodnutí ÚP, lékařských zpráv) 
v případě, že je to třeba k naplnění osobního cíle uživatele nebo zajištění zákonné 
administrativy služby, 

• požadovat, aby s ním uživatel jednal slušně a jeho chováním byla zachována lidská 
důstojnost. 

Povinnosti  

• poskytovat službu v souladu s posláním, cílem a zásadami služby a v souladu se základními 
zásadami vymezenými v § 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  

• řádně a pravdivě evidovat čas a činnosti provedené v průběhu poskytování  služby u 
uživatele, 

• zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a všech skutečnostech týkajících se 
soukromého života uživatele a to i po ukončení poskytování služby, 

• ohledně osobních údajů uživatele zajistit jejich ochranu ve smyslu Nařízení EP a Rady EU 
2016/679, a existenci této ochrany uživateli na jeho žádost doložit, 

• vyřídit stížnost na nesprávné plnění povinností poskytovatele do 30ti dnů od jejího 
doručení.  

  VI. 

Základní práva a povinnosti uživatele služby 

Práva  

• svobodně se rozhodovat při sjednávání služby, 

• svobodně si stanovit svůj osobní cíl,  

• prověřovat způsob ochrany poskytnutých osobních údajů, realizovat „právo být 
zapomenut“ ve smyslu Nařízení EP a Rady EU 2016/679, 

• právo zachovat anonymitu, 
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• požadovat, aby s ním bylo jednáno slušně a byla zachována lidská 
důstojnost a soukromí,  

• být srozumitelným způsobem informován o všech skutečnostech souvisejících s 
poskytovanou službou, 

• v případě, že poskytovatel neplní své závazky podat ústně nebo písemně stížnost 
sociálnímu pracovníkovi nebo ředitelce organizace Kostka Krásná Lípa.  
 

Povinnosti  

• převzít plnou odpovědnost za svá svobodná rozhodnutí a jejich následky, 

• v rámci poskytování služby se zdržet jakékoli agrese – aktuální agrese je důvodem 
k neposkytnutí služby v daném okamžiku, opakovaná agrese může být důvodem pro 
ukončení poskytované služby, 

• aktivně a dle svých možností, schopností a dovedností, s ohledem na zdravotní omezení  
se podílet na realizaci svého individuálního plánu 

• oznamovat pracovníkům odlehčovací služby včas skutečnosti, které mají vliv na 
poskytování služby, např. požadavek na změnu jejich rozsahu, změnu místa pobytu, či 
přerušení nebo ukončení poskytované služby, 

• respektovat osobnost a majetek pracovníků organizace 

• umožnit vstup do domácnosti v místě poskytování služby v dohodnutém čase, 

• v daném termínu a v plné výši provést úhradu za odlehčovací službu na základě výkazu o 
poskytnutí odlehčovací služby a předaného daňového dokladu (faktury), 

• předat požadované osobní údaje pracovníkům poskytovatele – zde jde o smluvní 
povinnost; pokud ji uživatel nesplní, vystavuje se nebezpečí nesprávného poskytování 
služby ze strany poskytovatele. 

 

VII. 
Výpovědní důvody, výpovědní lhůty, ukončení a změna smlouvy o poskytování služby  

 
Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná a doručena 
poskytovateli. Vztah založený touto smlouvou pak končí dnem následujícím po doručení výpovědi.  
Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů: 

• uživatel odňal poskytovateli souhlas navštěvovat ho v domácnosti a nechce využívat 
ambulantní formu služby, 

• uživatelův případ se vyvinul do podoby, kdy poskytovatel již nemůže nabídnout žádné 
řešení; poskytovatel při podání výpovědi uvedené okolnosti uživateli vysvětlí a eventuálně 
doporučí, případně zprostředkuje, další služby, 

• uživatel nesdělí požadované údaje pro realizaci služby, včetně údajů osobních, 

• uživatel bez poskytnutí informace vůbec nevyužije službu po dobu 3 měsíců,  

• dluží úhradu za poskytovanou službu v délce max. 1 měsíc dle článku 3 této smlouvy. 
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Výpověď musí být písemná a doručena druhé straně. Výpovědní doba u výpovědi 
dané poskytovatelem činí 15 dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni, v němž 
byla výpověď uživateli doručena.  
Spolupráci dle této smlouvy lze ukončit i dohodou.  
Má se za to, že pokud se pracovníkům poskytovatele nepodaří uživatele v průběhu 30 dnů 
zkontaktovat (např. odstěhování uživatele apod.) platí, že se strany dohodly na ukončení 
spolupráce.     
Změny této smlouvy týkající se osobních cílů uživatele jsou zaznamenávány v Individuálním plánu 
uživatele.  

VIII. 
Další ujednání: 

 
Z důvodu zajištění poskytování služby dle této smlouvy, souhlasí uživatel se změnou a zástupem 
pracovnice či pracovníka OS zajišťující službu, ke které může dojít z provozních důvodů (např. 
nemoc, dovolená). 

 
IX. 

Souhlas s poskytováním osobních údajů 
 

Podpisem této Smlouvy vyjadřuje uživatel   s o u h l a s   se zpracováním a evidencí jeho osobních 
údajů poskytovatelem.  
Osobními údaji jsou veškeré informace o uživateli.  
Osobní údaje – jméno, příjmení, data narození, bydliště - budou uchovány po dobu 10 let od 
ukončení poskytování služby dle této smlouvy.  
Osobní údaje mohou být poskytovatelem využity pouze pro účely služby k naplnění osobního cíle 
uživatele (ve smyslu zákona o sociálních službách), za účelem kontroly poskytovatele a inspekce 
kvality služby (ve smyslu zákona o sociálních službách a předpisů o státním rozpočtu), a dále 
mohou být poskytnuty třetí straně za účelem statistiky a vykazování služby. 
Uživatel má právo podat ohledně nesprávného zpracování osobních údajů stížnost u Úřadu pro 
ochranu osobních údajů.  
Po skončení doby archivace budou osobní údaje uživatele skartovány.  
 

X. 
Závěrečná ustanovení 

 
Smlouva se vždy uzavírá na dobu určitou - do naplnění osobního cíle uživatele, a nabývá platnosti 
a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení. 
Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s obsahem Všeobecných podmínek pro poskytování služby, 
která jsou součástí smlouvy jako příloha č. 1. 
 
Změny smlouvy se uzavírají formou písemného dodatku. 
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V……………………..  dne:………………… 
 
 
Hana Volfová, statutární zástupce: …………………………. 
 
 
V ………………….. dne   ……………………..  
 
JUDr. Miloš Hanzlíček sociální pracovník: ………………… 
 
 uživatel  služby : …………………………………………… 
 
(zákonný zástupce/opatrovník)……………………………...  
 


