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Smlouva o poskytnutí sociálních služeb  

Chráněné bydlení 

v DH Liberec, o.p.s. 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi 

 

Pan       

bydliště   

rodné číslo 

(dále jen  „Uživatel“ , jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb., o soc. službách) 

 

a 

 

DH Liberec, o.p.s. 

se sídlem Vlčí Vrch 323, 460 15 Liberec 15 - Starý Harcov 

IČ: 27298523 

zastoupený  Bc. Vladimírou Řáhovou, ředitelkou  

(dále též: „Poskytovatel“) 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto 

 

Smlouvu o poskytnutí sociálních služeb v Domově Harcov, o.p.s. podle § 51 cit. zák. 

(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“): 

 

I. 

Rozsah poskytování sociální služby 

(1) Poskytovatel se zavazuje v zařízeních Domova Harcov, o.p.s. poskytovat Uživateli: 

a) ubytování, 

b) stravování, 

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí potřebných podmínek pro osobní hygienu, 

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

g) sociálně terapeutické činnosti, 

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

(2) Uživateli mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti. 

II. 

Ubytování 

(1) Uživateli se poskytuje ubytování v zařízeních DH Liberec o.p.s. na adrese Puškinova 46, 

Liberec (resp. Svobody 219, Liberec, nebo Krejčího 1177, Liberec) 
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(2)  Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, 

drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení. 

(3) 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. 

(4) Uživatel je povinen užívat prostory vyhrazené k ubytování a k užívání řádně; v prostorách 

nesmí Uživatel bez souhlasu Poskytovatele provádět změny.  

(5) Uživatel je povinen dodržovat při užívání prostor a místností Domácí řád, který je jako 

Příloha č. 1 součástí této smlouvy. 

 

III. 

Stravování 

(1) Uživatel má právo na zajištění stravování Poskytovatelem. 

(2) Stravování je poskytováno za podmínek uvedených v  Domovním řádu (Příloha č.1). 

(3) Poskytovatel zajišťuje stravování s přihlédnutím k individuálnímu dietnímu režimu a 

přáním Uživatele. 

 

IV. 

Péče 

Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Uživateli, který je příjemcem příspěvku na 

péči, tyto základní činnosti:    

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

e) sociálně terapeutické činnosti, 

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

 

V. 

Místo a čas poskytování sociální služby 

(1) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy jsou poskytovány v zařízeních DH Liberec o.p.s., na 

adresách: 
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Puškinova 46, 463 12 Liberec – Pilínkov 

Krejčího 1177, 460 06 Liberec – Rochlice 

Svobody 219, 460 01 Liberec – Starý Harcov 

Vlčí Vrch 850, 460 01 Liberec 15 - Starý Harcov 

Vlčí Vrch 323, 460 01 Liberec 15 - Starý Harcov 

(2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje: celoročně 

  

VI. 

Výše úhrady a způsob jejího placení 

(1) Uživatel je povinen zaplatit měsíční úhradu za poskytované ubytování a stravu 

způsobem dále uvedeným a ve výši vyčíslené v Příloze č. 2 Úhrady za služby. 

(2) Uživatel je povinen zaplatit dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách za 

poskytování péče 100,- Kč za hodinu. Úhrada se stanoví za skutečně spotřebovaný čas. 

(3) Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby zpětně, a to do 

patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který má 

být úhrada zaplacena. 

(4) Pokud by v některém kalendářním měsíci Uživatel neměl žádný příjem, úhradu za 

ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za tento kalendářní měsíc neplatí. 

(5) Pokud nechce uživatel odebírat stravu, nemusí. Přihlášenou stravu lze odhlásit, 

nejpozději v předcházejícím pracovním dni do 8.00 hod. a to buď osobně, nebo  

na telefonních číslech: 774 630 005, 482 750 220 či na e-mailové adrese: domov-

harcov@volny.cz. 

(6) Vyúčtování úhrad se provádí měsíčně. Poskytovatel dává Uživateli vyúčtování do 15 

dnů po konci účtovaného měsíce. 

(7) Uživatel je povinen doložit Poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu § 7 zákona 

č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Výši příjmu je Uživatel povinen 

doložit při nástupu do DH Liberec o.p.s. a dále při každé změně příjmu. Oznámení o 

změně ve výši příjmu musí Uživatel oznámit Poskytovateli nejpozději do 10 dnů po 

doručení oznámení o změně výše příjmu Uživateli. 

(8) Zamlčel-li Uživatel skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle odst. 7 tohoto 

článku, je povinen doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jeho příjmu. 
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VII. 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování 

sociálních služeb 

(1) Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Přílohou č. 1 Domácí řád, s Přílohou č. 2 Úhrady 

za služby a s Přílohou č. 3 Podávání podnětů, připomínek a stížností (dále jen „vnitřní 

pravidla“), které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

(2) Uživatel prohlašuje, že tato smlouva a vnitřní pravidla mu byla předána v písemné 

podobě, že je přečetl a že jim rozuměl.  

(3) Uživatel se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat. 

 

VIII. 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

(1) Uživatel může Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro 

výpověď Uživatelem činí jeden měsíc. Lhůta začíná běžet první den měsíce následujícího 

po měsíci, v němž Uživatel dal výpověď. 

(2) Poskytovatel může Smlouvu písemně vypovědět pouze tehdy 

a) Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, 

b) Uživateli pro podstatnou změnu zdravotního stavu či změnu pohyblivosti nelze v DH 

Liberec o.p.s., služby dle této smlouvy poskytovat, 

c) služby poskytované dle této smlouvy nejsou nejméně po 3 měsíce užívány a Uživatel 

byl na možnost výpovědi smlouvy písemně upozorněn. Výpověď lze dát nejdříve 

patnáct dnů po tomto upozornění,  

d) pokud bude Poskytovatel zrušen bez právního nástupce.  

(3) Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména: 

a) zamlčení výše příjmu nebo jeho změn, pokud byla úhrada za ubytování a stravu 

stanovena podle odst. 3 čl. VI. Smlouvy nebo pokud Uživatel úhradu za ubytování a 

stravu neplatil podle odst. 4 čl. VI. Smlouvy, 

b) nezaplacení úhrady, byl-li Uživatel povinen platit úhradu podle čl. VI. této Smlouvy, 

c) Uživatel i po opětovném písemném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu 

vyplývají z vnitřních pravidel DH Liberec o.p.s. 
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(4) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 a 3 

tohoto článku činí jeden měsíc. Lhůta počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď oznámena Uživateli  

IX. 

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.  

(3) Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 

(2) Součástí této smlouvy jsou i její Přílohy č. 1. až č. 3 a Dodatek č. 1. 

(3) Smlouva včetně příloh 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 jejím obsahem 

úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

V Liberci dne  

 

……………………………. 

Uživatel 

 

………………………………. 

Poskytovatel 
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Kvalifikovaný souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů  

pan  

      
DH Lliberec, o.p.s. je správcem osobních údajů a některých citlivých údajů uživatelů jím 

poskytovaných sociálních služeb. 

 

Pro poskytovatele jsou následující vyjmenované údaje nezbytné pro zabezpečení kvalitní 

služby:  

Osobní údaje –   jméno a příjmení 

    adresa 

    rok a datum narození 

 

Citlivé osobní údaje -  odsouzení za trestný čin 

zdravotní stav 

ošetřující lékař 

 

Další údaje   kontaktní osoby (jméno, adresa, telefon) 

    typ a výše důchodu 

    zdravotní pojišťovna 

    příspěvek na péči 

   

 Údaje jsou zpracovávána písemně a elektronickou formou. 

 Poskytovatel sociální služby bude Vaše údaje shromažďovat, ukládat, archivovat a 

zpřístupňovat vymezeným osobám po celou dobu poskytování služby až do doby 

archivace a skartace. 

 Uživatel má právo zpřístupnění svých osobních údajů. 

 Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních, citlivých i dalších 

údajích uživatele i po ukončení pracovního poměru. 

 Poskytnutí souhlasu je dobrovolné 

 Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv písemně odvolat 

 

Souhlasím dle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, se zpracováním mých osobních údajů pro potřeby DH Liberec 

o.p.s.  

 

 

V Liberci dne…………….. 

 

 

……………………………. 

Uživatel 
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