
 
 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 

 

TEP, centrum sociálních služeb, Veselí nad Lužnicí,  

zastoupený Mgr. Janem Vavříčkem (dále jen poskytovatel) 

a 

Pan:  (dále jen Osoba) 

Číslo OP:  

Trvale bytem:        

Datum narození: 

 

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

sociálních služeb v azylovém domě dle § 57 citovaného zákona. 

 

I. Rozsah poskytování sociální služby 

(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Osobě v azylovém domě 

• Stravu nebo pomoc se zajištěním stravy 

• Ubytování 

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

záležitostí 

(2)  Ubytování 

 

1. Touto smlouvou poskytuje Poskytovatel výše jmenovanému ubytování na dvoulůžkovém 

pokoji v Azylovém domě, U Vodárny 170, Veselí nad Lužnicí na dobu určitou, maximálně na 

12 měsíců ode dne podpisu smlouvy potvrzené oběma účastníky. 



 
 
2. Osoba je ubytována na pokoji č doplnit a vymazat . ....... vybavený lůžkem s lůžkovinami, skříní. 

Dále uživatel využívá kuchyňku vybavenou lednicí a sporákem, prádelnu, sociální zařízení 

společné pro více Osob. 

3. Osoba je povinna provádět úklid prostor, které užívá a úklid společných prostor dle 

rozpisu. 

4. Osoba je povinna uhradit kauci za klíč od azylového domu a pokoje uživatele, tato kauce 

je uhrazena při předání klíče, případně v nejbližší možné době. Kauci se Poskytovatel 

zavazuje vrátit v den ukončení smlouvy.    

4. Osoba nemá právní nárok na zajištění náhradního bydlení ze strany poskytovatele. 

 

II. Stravování 

1. Poskytovatel zajišťuje denní dovážení obědů z vývařovny za ceny poskytovatele stravy. 

V objektu azylového domu je vybavená kuchyňka sloužící k přípravě jídla.  

 

III. Osobní cíl: - dle dohody s uživatelem vyplň osobní cíl , poznámku vymaž 

Vyhodnocení splnění osobního cíle bude probíhat v individuální plánu Osoby. 

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby dle tohoto individuálního plánu. Individuální 

plán s Osobou vytvoří dle jejich konkrétních potřeb a ve spolupráci s Osobou bude 

poskytovat takový rozsah služeb, které povedou k naplnění osobního cíle. V případě 

naplnění cíle nebo změny cíle bude tento plán s Osobou aktualizovat. Tato aktualizace 

již nebude předmětem této smlouvy a změny individuálního plánu tak nebudou řešeny 

dodatky k této smlouvě.  

 

IV. Péče – vyber možnosti dle dohody s uživatelem ostatní vymaž včetně poznámky 

(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v azylových domech se zajišťují v 

rozsahu těchto úkonů: 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  

1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,  



 
 

2. zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a 

potřebám dietního stravování, tato základní činnost může být zajišťována jen v 

rozsahu 1 úkonu,  

b) poskytnutí ubytování:  

1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,  

2. umožnění celkové hygieny těla,  

3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny 

ložního prádla,  

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

záležitostí:  

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,  

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných 

nároků a pohledávek.  

 

(2)  Fakultativní služby 

Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat osobě následují fakultativní činnosti nad 

rámec základních činností uvedených v čl. I,II a IV. 

Dopravu osoby a jejích věcí do nebo z místa, které označí 

Vybavení pokoje vlastní lednicí a televizí 

 

V. Místo a čas poskytování sociální služby 

1. Služba se poskytuje v azylovém domě, Vodárenská 170, Veselí nad Lužnicí, provozovaný 

organizací TEP, centrum sociálních služeb, Veselí nad Lužnicí. 

2. Služba je poskytována 24 hodin denně 

3. Poskytovatel se  zavazuje udržovat azylový dům v řádném provozuschopném stavu 

včetně zajištění nezbytné údržby, oprav a dodávky energií a vody.  

 

VI. Výše úhrad a způsob jejího placení   



 
 
1.osoba je povinna zaplatit úhradu za ubytování v částce 90,- Kč/ den vždy do konce měsíce 

za který platba náleží.  

2. Za fakultativní služby je osoba povinna uhradit následující částky: 

Doprava .... ,- Kč/km 

Vybavení vlastní lednicí ,- Kč/měsíc 

Vybavení vlastní televizí ,- Kč/měsíc 

3.Úhrada bude prováděna:  

osobně v kanceláři vedoucí azylového domu, 

Bude prováděna převodem na účet poskytovatele  

Bude prováděnou příslušným Městským úřadem na účet poskytovatel  

     

VII. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro 

poskytování sociální služby.  

Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními pravidly azylového domu, v němž se 

poskytuje sociální služba podle této smlouvy. Osoba prohlašuje, že vnitřní pravidla jí byla 

předána v písemné podobě, že tato pravidla četla a že jim plně porozuměla. Osoba se 

zavazuje a je povinna tato pravidla dodržovat.  

 

VIII. Ostatní ujednání  

1. Osoba se seznámila se stavem pronajímaných prostor a vybavení. Potvrzuje, že vše je ve 

stavu způsobilém k řádnému užívání. 

2. Osoba byla seznámena s Domovním řádem a podpisem ve smlouvě se zároveň zavazuje 

dodržovat všechny zásady provozu a ubytování v azylovém domě vyplývající z Domovního 

řádu a interních směrnic azylového domu.  

3. Osoba obdržela klíč od budovy azylového domu a pokoje č........ v němž je ubytována.  Za 

tento klíč zaplatila Poskytovateli kauci 500,- Kč, kterou Poskytovatel osobě vrátí v den 

ukončení smlouvy. 



 
 
4. Osoba je v průběhu pobytu povinna aktivně spolupracovat se sociálním pracovníkem PO 

TEP, být v evidenci úřadu práce nebo být zaměstnán a aktivně se podílet na řešení své 

sociální situace.  

5. Osoba zodpovídá za veškerý převzatý inventář včetně klíčů od budovy a pokoje, který při 

nástupu obdržela. 

6. Osoba je proškolena o bezpečnosti a ochraně zdraví v objektu, bezpečnostními předpisy 

všech používaných zařízení a podpisem ve smlouvě se zavazuje k jejich dodržování. 

7. Osoba se zavazuje, že po ukončení pronájmu předá pronajaté prostory a vybavení v 

původním stavu s přiměřeným opotřebením. 

8. Osoba se zavazuje v případě ztráty klíčů či poškození prostor domu uhradit vzniklou 

škodu. 

 

IX. Ukončení pobytu v azylovém domě 

 

1. Osoba může ukončit pobyt v azylovém domě kdykoliv, musí však tuto skutečnost oznámit 

ubytovateli. 

2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: 

a) jestliže Osoba hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy,  za hrubé 

porušení Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnuté služby  za dobu 

delší než  2 měsíce. 

b) jestliže Osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí 

vyplývají z vnitřních pravidel pro poskytování sociální služby a ustanovení této smlouvy. 

c) jestliže Osoba porušuje pravidla soužití ve vztahu k ostatním obyvatelům a pracovníkům 

organizace. 

3. V ostatních případech pobyt končí uplynutím doby sjednané ve smlouvě. 

 

X. 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 smluvními 

stranami do dne............. doplnit a vymazat poznámku 

 

XI. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana 

obdržela jedno vyhotovení.  

2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami s výjimkou zvýšení částek úhrad za stravu a ubytování v souladu 

se zákonem č. 108/2006 Sb.  

3. Osoba uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřebu poskytovatele 

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a citlivých údajů v rozsahu: národnostní, rasový, 

nebo etnický původ, politické postoje, náboženství, filozofii, zdravotní stav, rodinný stav.  

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

Smlouvu nezavřeli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

 

Ve Veselí nad Lužnicí dne:  

 

 

                                                                                                                                                     

                 Osoba                             Poskytovatel      

 

 

 

 


