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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY DENNÍ STACIONÁŘ 

(dále jen ,, Smlouva“) 
 

uzavřená v souladu s §46 a 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

  ______________________________________________________ 
 
Denní stacionář, Života bez bariér z.ú. Nová Paka se sídlem :                                 

Opolského 148, Nová Paka 509 01 

Registrační číslo služby Denního stacionáře : 5539112 

Zastoupená ředitelkou Jitkou Fučíkovou 

jako poskytovatel 

     

a  

 

Paní/ Panem s pobytem: 

Datum narození: 

Jako uživatel/ka 

 

uzavírají po vzájemném projednání a na základě stanoveného osobního cíle uživatele 

níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu: 

 

 

Čl.I 

Úvodní ujednání  

 

Poskytování Denního stacionáře se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MPSV č. 505/ 2006 Sb., 

kterou se provádějí některé ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, dalšími souvisejícími předpisy, touto Smlouvou a Individuálním plánem. Během 

jednání je uživateli poskytnuto zdarma základní odborné poradenství (v délce maximálně 

10 minut).  
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ČL.II 

Rozsah Denního stacionáře a úhrada poskytnutých služeb 

 

Poskytovatel a uživatel se spolu dohodli na rozsahu poskytování níže uvedených úkonů 

Denního stacionáře, služby je poskytována dle platného ceníku služeb. S uživatelem je 

na základě nepříznivé sociální situace a pomocí Individuálního plánování stanoven 

Osobní cíl uživatele, který je zaznamenán v osobní dokumentaci uživatele (IP). 

 

 

Činnosti Denního stacionáře, dle 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-oběd    

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

• sociálně terapeutické činnosti 

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

záležitostí 

 

ČL.III. 

Místo a čas poskytování Denního stacionáře 
 

DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 
 

 

PONDĚLÍ od 7.00 hod. do 15.00 hod. 

 

ÚTERÝ od 7.00 hod. do 18.00 hod. 

Lady club a Gentleman club 

STŘEDA 

 

od 7.00 hod. do 15.00 hod. 

 

ČTVRTEK 

 

od 7.00 hod. do 18.00 hod. 

Lady club a Gentleman club 

PÁTEK od 7.00 hod. do 15.00 hod. 

 

 

 

Místo poskytování: Budova CBB, Opolského 148, Nová Paka (přízemí). 

http://www.zbb.cz/
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Služba je poskytována ambulantně. 
 

Uživatel bude službu využívat: Dny:            od:     do:    hod.  

a)Docházku sjednanou ve smlouvě se uživatel zavazuje dodržovat.  

b)V případě nevyužití služby je uživatel povinen oznámit tuto skutečnost do 15 

hodin předešlého dne, nebo nejpozději do 8 hodin dne stávajícího (výjimkou je 

náhlé zhoršení zdravotního stavu): 

• Ústně - pracovnicím v sociálních službách, sociálnímu pracovníkovi  

• Telefonicky: 606 035 895 

c)V případě, že uživatel, rodič, či opatrovník nedodrží výše uvedený čas, vznikne 

mu povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 20,-Kč za každou objednanou a 

nevyužitou hodinu. 

Současně bude účtována případná objednaná strava. (Výjimkou je akutní zhoršení 

zdravotního stavu-doloženo lékařem). 

d)Uživatel se zavazuje, že bude využívat služby Denního stacionáře (LG, GC) dle 

uzavřené smlouvy. Využívání nebo náhrada jiného dne než sjednaného ve smlouvě 

Denního stacionáře jen po vzájemné dohodě se sociálním pracovníkem. 

ČL.IV. 

 

Úhrada  za poskytnutí sociální služby a stravy, způsob placení 

 

a)Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s platným ceníkem, byl mu předán pří 

podpisu smlouvy. 

b)Denní úhrada za stravu (oběd) je stanovena dle Ceníku denního stacionáře. 

c)Denní úhrada za poskytnuté sociální služby je stanovena hodinovou sazbou dle 

úkonů ceníku podle skutečně odebraných úkonů, které jsou průběžné 

zaznamenávány do denních aktivit. 

d)Začátkem měsíce je uživateli předáno osobně, či mailem celkové vyúčtování 

úhrady za minulý měsíc, které obsahuje rozúčtování úkonů DS, dle denních aktivit 

uživatele a odebranou stravu. 

e)Uživatel se zavazuje akceptovat případné změny výše úhrady, vyplývající 

z aktualizací ceníku. 

 

http://www.zbb.cz/
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f)Uživatel se zavazuje platit úhradu v průběhu měsíce následujícího po měsíci, za 

který obdržel vyúčtování nejpozději do 20. dne v daném měsíci.  

 

Platbu lze uhradit v hotovosti předáním částky v kanceláři vedoucí sociálních služeb 

v 1. patře ŽBB z.ú. Nová Paka (kde mu bude vystaven příjmový doklad), nebo 

převodem na účet poskytovatele č. 78-8511550297/0100 u KB. Při platbě 

v hotovosti je vystaven uživateli pokladní doklad na zaplacenou částku. 

 

ČL.V. 

     Tvorba individuálního plánu a hodnocení průběhu služby Denního stacionáře 

  

Uživatel se zavazuje spolupracovat s poskytovatelem sociální služby na tvorbě    

individuálního plánu a hodnocení průběhu Denního stacionáře na základě jeho potřeb, 

schopností a osobních cílů. 

 

 

ČL.VI. 

    Ujednání o dodržování Vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro 

poskytování Denního stacionáře a další povinnosti uživatele. 

 

Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Vnitřními pravidly a že jim porozuměl. 

Uživatel dále prohlašuje, že tato Vnitřní pravidla mu byla předána v písemné podobě 

a zavazuje se tato Vnitřní pravidla dodržovat. 

 

ČL .VII. 

Výpovědní podmínky a výpovědní lhůty 

 

Smlouvu lze vypovědět za těchto podmínek: 

Ze strany uživatele: 

Uživatel oznámí poskytovateli služeb písemně nebo emailem ukončení poskytování 

Smlouvy, bez udání důvodu, 3 dny před ukončením smlouvy. Poskytovatel 

k požadovanému dni Smlouvu ukončí, a to zasláním dopisu nebo emailu o ukončení 

Smlouvy uživateli. 
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  Ze strany poskytovatele: 

a)Přestal-li uživatel patřit do cílové skupiny (tzn., že došlo k vyřešení nepříznivé 

sociální situace), a nebo má zdroje k tomu, aby nepříznivou sociální situaci mohl 

řešit bez pomoci poskytovatele Denního stacionáře).  

a)Při hrubém nebo opakovaném porušování podmínek pobytu 

b)Při závažné změně fyzického nebo psychického zdraví uživatele 

c)Jestliže uživatel nevyužívá sjednanou sociální službu po dobu 3 měsíců (výjimkou 

je zdravotní stav nebo hospitalizace po dobu 3 měsíců). 

d)Pokud poskytovatel nemá dostatek finančních prostředků pro další poskytování 

služby. 

  

Výpovědní lhůta pro ukončení ze strany poskytovatele, činí 30 dní a začíná běžet 

prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla tato výpověď osobě 

doručena, či předána.  

Okamžité ukončení poskytování služeb ze strany poskytovatele je možné jen tehdy, 

pokud uživatel závažným způsobem ohrožuje zdraví jiných osob nebo jeho 

zdravotní stav vylučuje poskytování služeb.  

 

ČL.VIII. 

Doba platnosti Smlouvy 

 

Uživatel a poskytovatel se vzájemně dohodli, že služba Denního stacionáře bude na 

základě této Smlouvy poskytována od 1.1. následujícího roku.          

Platnost smlouvy je na dobu určitou (do konce kalendářního roku, vždy k 31. 12.) 

 

ČL.IX. 

Závěrečná ujednání  

 

1.Ujednání této smlouvy lze měnit nebo doplnit pouze na základě písemného, 

vzájemně odsouhlaseného dodatku. 

2. Smlouva se vyhovuje ve dvou originálech, z nichž uživatel obdrží jeden výtisk, 

poskytovatel si ponechá druhý výtisk originálu. 

3. Obě strany prohlašují, že Smlouva je v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí a 

nebyla uzavřena v tísni nebo za nevýhodných podmínek a s obsahem Smlouvy 

bezvýhradně souhlasí, což obě strany stvrzují svými podpisy. 

http://www.zbb.cz/
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4. Uživatel podpisem na této Smlouvě výslovně prohlašuje, že mu byly 

poskytovatelem služby při uzavření této Smlouvy poskytnuty všechny jím 

požadované informace, že rozumí obsahu a účelu smlouvy a že bude dodržovat 

ustanovení daná v této Smlouvě. 

 

Platnost smlouvy Denního stacionáře 1.1.2021 do 31.12.2021. 

 

Uživatel/ka Podpis  :  

Opatrovník Podpis : 

 

 

Mgr. Věra Dejmková , pověřená podepisováním Smluv za poskytovatele: 

Datum podpisu Smlouvy: V Nové Pace dne 31.12.2020 

 

 
 

. 
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