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SMLOUVA 
o poskytování sociální služby 

podpora samostatného bydlení 
číslo: 01/202X 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle § 91 zákona č.108/2006 
Sb. o sociálních službách (dále jen zákon) 

 

Pan:    

Narozen:   

Bydliště:  

v textu této smlouvy dále jen „uživatel“ 

 

zastoupen opatrovníkem: Město xxx, v zastoupení XXX 

ustanoveným rozhodnutím Okresního soudu v XX ze dne , č. j.  

Adresa pro doručování písemností:  

 

a 

 

Slezská diakonie  

Se sídlem:        Na Nivách 7, Český Těšín, 737 01 

IČO:                 654 685 62 

ředitel 

Název střediska:  NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení 

Adresa střediska:  Ke Kamenině 178/17, Ostrava – Hrušov, 711 00 

Jednající prostřednictvím: Pavel Schwarz S.T.B., vedoucí střediska 

Jako poskytovatel služby na straně druhé (dále „poskytovatel“) 

 

 

Čl. I 

Předmět smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že poskytovatel bude za dále stanovených 

podmínek uživateli poskytovat sociální službu podpora samostatného bydlení.  

 

2. Realizace smlouvy povede k naplňování cíle společné spolupráce, který byl 

sjednán v rámci procesu jednání se zájemcem o službu: 

 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 



 

 
 

                                                                                                                                 

NOE Ostrava, podpora samostatného bydlení  2 
 

 

Čl. II 

Rozsah poskytování sociální služby 

 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživateli, v souladu s § 43 zákona č. 

108/2006 Sb., tyto základní činnosti:  

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

d) sociálně-terapeutické činnosti, 

e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

 

2. Podrobnosti o obsahu a rozsahu poskytování základních činností, které byly 

s uživatelem sjednány v procesu jednání se zájemcem o službu, jsou blíže 

specifikovány v příloze č. 2 smlouvy v Zakázkovém listě, na který dále navazuje 

individuální plán uživatele, jehož aktualizace probíhá pravidelně za součinnosti 

uživatele a poskytovatele. 

 

3. Předpokládaný rozsah poskytování služby Podpora samostatného bydlení se 

sjednává na minimálně 1 hodinu týdně.   

 

Čl. III 

Místo a čas poskytování služby 

 

1. Služby sjednané v čl. II smlouvy se poskytují na území města Ostrava v 

domácnosti uživatele na ulici …………………………….a podle potřeby i na 

jiných místech. 

 

2. Úkony uvedené v článku II odst. 1 smlouvy se poskytují na základě individuální 

dohody. Uživatel si sjednává s poskytovatelem přesný čas a místo poskytování 

služby dle potřeby. 

 

Čl. IV 

        Výše úhrady za sociální služby 

 

1. Výše úhrady za poskytování základních činností stanovených v čl. II odst. 1 
smlouvy je stanovena v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. a činí 120 Kč za 
hodinu.  
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2. Úhrada za poskytování služby se stanoví dle skutečně spotřebovaného času. 
Doba poskytování služby musí být minimálně 30 minut. Celková cena bude 
zaokrouhlena na celé koruny. 
 

3. Poskytovatel může sjednanou výši úhrady za službu změnit a to do maximální 
výše podle § 9 odst. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Poskytovatel je povinen tuto 
skutečnost uživateli oznámit alespoň 30 dnů předem. 

 
4. Uživatel se zavazuje za poskytovanou službu zaplatit úhradu, na základě 

předloženého měsíčního vyúčtování, nejpozději do 20. dne následujícího 
měsíce, za který má být služba zaplacena. Poskytovatel se zavazuje předložit 
uživateli měsíční vyúčtování za poskytování služby nejpozději do 10. dne 
následujícího měsíce, za který má být služba zaplacena.  
 

5. Úhrada služby bude uživatelem provedena bezhotovostně převodem na účet 
Slezské diakonie číslo 35-6344720287/0100 Jako variabilní symbol se uvede 
číslo ……….  

 

Čl. V. 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel  

 

1. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s těmito vnitřními pravidly poskytovatele 

služby: 

● Pravidla podporovaného bydlení NOE Ostrava 

● Stížnosti na kvalitu poskytované soc. služby 

● Informační memorandům pro účely poskytování služby podpora 

samostatného bydlení. 

 

2. Uživatel prohlašuje, že vnitřní pravidla mu byla předána v písemné podobě, že 

tato pravidla přečetl, a plně jim porozuměl. Uživatel se zavazuje pravidla 

dodržovat.  

 
3. Uživatel bere na vědomí, že vnitřní pravidla služby se mohou průběžně měnit. 

Poskytovatel se zavazuje, že uživatele prokazatelným způsobem seznámí se 

všemi úpravami vnitřních pravidel, a to ve lhůtě 15 dnů před nabytí jejich 

účinnosti.   

 

Čl. VI 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

 

1. Ze strany uživatele 

 

1.1 Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. 
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1.2 Výpovědní lhůty:  

Smlouva zaniká okamžikem doručení písemného projevu vůle 

poskytovateli. 

  

2. Ze strany poskytovatele 

 

2.1 Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: 

  

a) jestliže uživatel vyžaduje nižší míru podpory než je 1 hodina měsíčně, 

b) jestliže uživatel poruší povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování 

služby,  

c) jestliže uživatel hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z Pravidel 

podporovaného bydlení NOE Ostrava i přesto, že byl na tuto skutečnost 3 

krát písemně upozorněn. 

 

2.2 Výpovědní lhůty:  

Smlouva zaniká na základě doručení výpovědi uživateli. Vypovězení 

smlouvy se zasílá formou doporučeného dopisu a je považováno za 

doručené 10 dnů po jejím odeslání. 

 

3. Smlouva rovněž zaniká na základě dohody obou smluvních stran.  

 

Čl. VII 

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 na dobu …………...    

     Uživatel nemůže práva a povinnosti z této smlouvy postoupit na jiného. 

 

VIII. Ostatní ujednání 

 

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, ve všem ostatním se tento smluvní vztah mezi 

stranami řídí platným českým právem, zejména příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku. 

 

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou/třech exemplářích s platností originálu. Každá 

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
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3. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to formou dodatku 

ke smlouvě. 

 
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, 

že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

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

obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 

podpisy. 

 

V Ostravě dne  

 

 

...........……………………           ………………………………… 

       podpis uživatele                                           podpis poskytovatele 

 

 

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

podpis opatrovníka 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Pravidla podporovaného bydlení NOE Ostrava 

Příloha č. 2 Stížnosti na kvalitu poskytované soc. služby 

Příloha č. 3 Informační memorandum pro účely poskytování služby podpora 

samostatného bydlení. 

 


