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Smlouva o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě 

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů 

a dle ustanovení § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „Smlouva“). 

Smluvní strany 

 

1) Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace  

    zastoupená Ing. Jiřinou Halamčákovou 

    se sídlem Stará cesta 125/4, 710 00 Ostrava - Hrušov 

    IČ:     10858083 

    DIČ:  CZ10858083 

    v textu této Smlouvy dále jen „Poskytovatel“ 

 

a 

2) Pan (paní):  jméno a příjmení, nar.: 

     trvalé bydliště:  xxx 

    zastoupený(á):    -  

v textu této Smlouvy dále jen „Osoba“ 

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto Smlouvu: 

 

Obsah Smlouvy 

I. 

Rozsah poskytování sociální služby 

1. Poskytovatel se zavazuje a je povinen dle ustanovení § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů a dále dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, poskytovat Osobě činnosti v následujícím rozsahu: 

 

a) poskytnutí ubytování,  

b) pomoc při zajištění stravy, 

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

 

2. Kromě činností uvedených v odst. 1 tohoto článku Smlouvy se poskytovatel zavazuje dle 

ustanovení § 35 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů a je povinen poskytnout Osobě na její požádání možnost využít fakultativní činnost 

za poplatek nad rámec základních činností podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy: 
 

a) praní v automatické pračce 
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3. Nezaopatřené děti Osoby jakožto smluvní strany č. 2) dle titulní strany Smlouvy jsou: 

Jméno, příjmení, nar. Xx.xx.xxxx, trvale bytem  

4. Osoba prohlašuje, že spolu s nezaopatřenými dětmi / dítětem uvedeným/ i v odst. 2 tohoto článku 

Smlouvy, tvoří rodinu ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 

pozdějších předpisů.  

II. 

Místo a čas poskytování služby 

 

1. Služby sjednané v čl. I. odst. 1 Smlouvy se poskytují na adrese: 

Azylový dům, Na Liščině 2, Ostrava-Hrušov. 

2. Služby sjednané v čl. I. odst. 1 písm. a) Smlouvy se poskytují nepřetržitě, po dobu platnosti 

Smlouvy. Služby sjednané v čl. I. odst. 1 písm. b) až c) a odst. 2 písm. a) Smlouvy se poskytují 

od 06.00 hodin do 22.00 hodin, a to každý týden vždy od pondělí do pátku a od 06.00 hodin 

do 18.00 hodin ve dnech pracovního klidu a o svátcích, po dobu platnosti Smlouvy.  

III. 

Individuální plánování 

 

1. Sociální služba je poskytována vždy v souladu s požadavky a individuálními potřebami Osoby. 

Klade se velký důraz na aktivní účast Osoby a jejich zapojení do rozhodování. Individuální 

plánování tvoří podstatnou část sociální služby.  

2. Individuální plán je zpracován do 14 - ti dnů ode dne podepsání této Smlouvy. Během prvních 

14 - ti dnů se již pracuje s cíli (individuálními potřebami), které Osoba definuje již při nástupu 

do azylového domu. Pravidelně se dle aktuálních změn potřeb a cílů Osoby za jeho účasti 

individuální plán aktualizuje a upravuje.  

3. Při plánování sociální služby se vychází z přání Osoby. Je stanoven dlouhodobý cíl, jednotlivé 

krátkodobé cíle a překážky, které mohou bránit dosažení cíle. 

IV. 

Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení 

1. Osoba je povinna zaplatit úhradu za sociální služby, a to za poskytnutí ubytování a rovněž je 

povinna platit úhradu za využitou fakultativní službu. Výše úhrady je stanovena platným 

ceníkem, který schvaluje ředitelka příspěvkové organizace Sociální služby Slezská Ostrava, 

v případě změny ceníku je Poskytovatel povinen Osobu s platným ceníkem neprodleně seznámit. 

Výše úhrady nesmí překročit výši stanovenou vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Úhrady za ubytování hradí Osoba za daný kalendářní měsíc nejpozději do 25. dne tohoto měsíce. 

Pokud dojde k přijetí Osoby do Azylového domu 25. kalendářní den v měsíci nebo později, hradí 

za zbytek tohoto měsíce Osoba úhradu za ubytování v hotovosti při přijetí. Poskytovatel je 

povinen předložit Osobě vyúčtování úhrad spojených s ostatními službami za kalendářní měsíc, 

a to nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce. 

3. Osoba, která není příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi, se zavazuje a je povinna platit 

úhradu za ubytování podle tohoto článku Smlouvy v hotovosti, v kanceláři zaměstnance sociální 

služby na základě vydané stvrzenky. 
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4. Osoba, která je příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi, se zavazuje a je povinna bezodkladně, 

tj. do 3 pracovních dnů ode dne přijetí Osoby do Azylového domu, zajistit úhradu za ubytování 

podle tohoto článku Smlouvy plátcem dávky pomoci v hmotné nouzi formou přímé úhrady této 

dávky Poskytovateli na peněžní účet Poskytovatele č. 1387543038/2700 pod variabilním 

symbolem xxxxx. Porušení této povinnosti (nezřízením přímé úhrady dávky Poskytovateli, 

pozdějším zrušením přímé úhrady u plátce dávky apod.) je důvodem k výpovědi této Smlouvy 

Poskytovatelem. 

5. Úhrady za fakultativní službu hradí Osoba vždy bezprostředně před jejím využitím v hotovosti, 

v kanceláři zaměstnance sociální služby. Úhradu stvrdí svým podpisem v pokladním deníku, 

který je k tomuto účelu veden. Poskytovatel je pak povinen vydat Osobě zjednodušený daňový 

doklad (stvrzenku) za celkovou měsíční částku, kterou Osoba uhradila za využití fakultativní 

služby v kalendářním měsíci a předložit Osobě vyúčtování úhrad za fakultativní službu za 

kalendářní měsíc, a to nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce.  

6. Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této Smlouvy je 

Poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování Osobě předat nejpozději do konce měsíce 

následujícího po měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit 

Osobě v hotovosti nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen předat vyúčtování tohoto přeplatku.  

7. Osoba je povinna uhradit při nástupu do Azylového domu vratnou kauci ve výši 3.000,- Kč, 

kterou je možno v odůvodněných případech a s písemným souhlasem vedoucí oddělení 

Azylového domu pro rodiny s dětmi a Vstupních bytů s doprovodným sociálním programem, 

rozdělit do 3 splátek. Osoba je povinna kauci (nebo její část ve výši minimálně 1.000,- Kč) 

uhradit v den nástupu do Azylového domu. Druhou splátku ve výši minimálně 1.000,- Kč je 

Osoba povinna uhradit při první úhradě za ubytování a třetí splátku ve výši 1.000,- Kč je Osoba 

povinna uhradit při druhé úhradě za ubytování. Kauce bude po dobu účinnosti Smlouvy uložena 

na depozitním účtu Poskytovatele číslo 1387950055/2700, variabilní symbol 51000X. Při 

ukončení pobytu v Azylovém domě bude Osobě kauce vrácena, pokud bude bytová jednotka 

vrácena ve stavu, v jakém jí byla předána. Pokud během pobytu Osoby v Azylovém domě dojde 

k poškození vybavení bytové jednotky nad míru běžného opotřebení, budou opravy škod hrazeny 

z této kauce. Poškození bytové jednotky a užívaných věcí bude vždy popsáno v „Předávací 

protokolu“. V případě prodlení Osoby s úhradou za poskytování sociální služby dle této Smlouvy 

je Poskytovatel oprávněn započíst vratnou kauci na úhradu tohoto dluhu. Přebývající částka 

složené vratné kauce bude Osobě vrácena po ukončení pobytu v Azylovém domě. 

8. V případě ukončení této Smlouvy je Osoba povinna uhradit veškeré poplatky spojené 

s ubytováním a ostatními službami nejpozději ke dni ukončení Smlouvy. 

V. 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociální 

služby 

 

1. Osoba prohlašuje, že byla seznámena s platným ceníkem sociální služby a dále s vnitřními 

předpisy Poskytovatele, kterými jsou Vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby 

v Azylovém domě pro rodiny s dětmi a Provozní pravidla Azylového domu, Na Liščině 2, 

Ostrava-Hrušov.  

2. Osoba prohlašuje, že vnitřní předpisy jí byly předány v písemné podobě, že tyto předpisy přečetla 

a že jim plně porozuměla. Osoba se zavazuje a je povinna tyto předpisy dodržovat. 

3. Tyto vnitřní předpisy mohou být změněny i během platnosti Smlouvy, v tom případě jsou pro 

Osobu závazné ve změněném znění, nestanoví-li Smlouva výslovně jinak.  

4. Poskytovatel se zavazuje Osobu vždy seznámit s aktuálním zněním vnitřních předpisů. Osoba 

bere na vědomí, že porušení vnitřních předpisů Poskytovatele uvedených v tomto článku 

Smlouvy Osobou může být důvodem pro výpověď Smlouvy ze strany Poskytovatele. 
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VI. 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

1. Osoba může Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu.  

2. Poskytovatel může Smlouvu písemně vypovědět pouze z těchto důvodů: 

a) jestliže Osoba neplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, provozních pravidel nebo 

vnitřních pravidel Azylového domu. 

b) zanikne-li důvod poskytování sociální služby. 

3. Výpovědní lhůta činí ve všech případech 4 dny a počíná běžet dnem následujícím po dni 

doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

VII. 

Doba platnosti Smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu od xx. xx. xxxx do xx. xx. xxxx včetně. 

2. Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. 

VIII. 

Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany si písemnosti dle této Smlouvy doručují na adresy uvedené v záhlaví této 

Smlouvy. Písemnost se podle ujednání smluvních stran považuje za doručenou: 

a) dnem kdy byla adresátem převzata či odmítnuta, došlo-li k převzetí či odmítnutí přijetí 

písemnosti; 

b) kromě případu uvedeného v písmenu a) tohoto bodu Smlouvy dnem, kdy byla vrácena 

Poskytovatelem poštovních služeb zpět odesilateli jako nedoručitelná, bez ohledu na důvod, 

pro který nebyla doručena. 

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Poskytovateli připadne jedno 

vyhotovení, Osoba obdrží rovněž jedno vyhotovení.  

3. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.  

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

neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejich obsahem úplně 

a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

6. O uzavření této Smlouvy na základě návrhu vedoucí oddělení Azylového domu pro rodiny s 

dětmi a Vstupních bytů s doprovodným sociálním programem rozhodla ředitelka příspěvkové 

organizace Sociální služby Slezská Ostrava. 

 

V Ostravě dne xx. xx. 2023 

 

 

…………………………                                  ……………………                                                            

Ing. Jiřina Halamčáková                                                            podpis Osoby 

ředitelka příspěvkové organizace                                           
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