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Smlouva o poskytnutí sociální služby (č. sml. 20xx00x) 
v azylovém domě podle § 57 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

 
I. 

označení smluvních stran 
 

Obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s.  
Široká 304/68, 460 07  Liberec 3  
zastoupená ředitelem společnosti Robertem Pradem 
Bankovní účet:  215 665 480/0300 
dále jen „poskytovatel“ 
 
a 

 

Paní:  

Datum narození:  

OP:  

Trvalé bydliště:  

 

Variabilní symbol uživatele:  

 

 
dále jen „uživatel“ 
 

 

 

uzavírají tuto smlouvu o poskytnutí sociálních služeb 
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II. 
platnost smlouvy 

 
 
 

 
Pobyt ukončen dne: 
 
Z důvodu: 
 
 
 
 
Dluh vůči organizaci při ukončení smlouvy: 
 
  

Smlouva se uzavírá na dobu 
 
 

od:   do:    

Smlouva se prodlužuje na dobu 
 
 

do:  podpisy:  

Smlouva se prodlužuje na dobu 
 
 

do:  podpisy:  

Smlouva se prodlužuje na dobu 
 
 

do:  podpisy:  

Smlouva se prodlužuje na dobu 
 
 

do:  podpisy:  

Smlouva se prodlužuje na dobu 
 
 

do:  podpisy:  

Smlouva se prodlužuje na dobu 
 
 

do:  podpisy:  

Smlouva se prodlužuje na dobu 
 
 

do:  podpisy:  

Smlouva se prodlužuje na dobu 
 
 

do:  podpisy:  

Smlouva se prodlužuje na dobu 
 
 

do:  podpisy:  

Smlouva se prodlužuje na dobu 
 
 

do:  podpisy:  
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III. 
druh a rozsah poskytování sociální služby 

 
Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli sociální službu podle § 57 zák. č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, a to konkrétně: 

 poskytnutí ubytování; 

 umožnění celkové hygieny těla; 

 vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního 
prádla; 

 vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy; 

 základní pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí; 

 základní sociální poradenství, zprostředkování odborného sociálního poradenství. 
 

IV. 
cíle poskytované sociální služby 

 
Uživatel sociální služby se zavazuje k účasti na společném setkávání a spolupráci se 
sociálním pracovníkem a pracovníky v sociálních službách na předem dohodnutém osobním 
cíli, který dle svých možností a schopností aktivně naplňuje.  
 
Osobní cíle:  
 
Konkrétní krátkodobé i dlouhodobé cíle uživatele jsou zapracovány do jednotlivých 
individuálních plánů a podléhají pravidlům individuálního plánování sociální služby. 
 

V. 
místo a čas poskytování sociální služby 

 
Sociální služba uvedená v čl. III se poskytuje v Azylovém domě pro ženy a rodiny s dětmi, 
Věkova 318/14 Liberec 14, a to 24 hodin denně po dobu trvání smlouvy. 
 
 

VI. 
výše úhrad za sociální služby 

 
Výše úhrady za poskytování sociální služby se řídí aktuálně platným ceníkem, který je přílohou 
této smlouvy. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu podle tohoto článku vždy do 20. 
dne v měsíci, a to jednorázovou platbou za celý kalendářní měsíc. Uživatel se zavazuje platit 
úhrady v hotovosti v pokladně poskytovatele. V odůvodněných případech lze platbu uhradit 
v jiný, předem smluvený termín, stejně tak formou bankovního převodu. 

 
VII. 

dodržování vnitřních pravidel 
 
Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s aktuálně platnými „Vnitřními pravidly“ azylového 
domu, v němž se poskytuje sociální služba podle této smlouvy a zavazuje se a je povinen je 
dodržovat. Uživatel si je vědom, že porušení těchto pravidel může vést k ukončení této 
smlouvy.  

VIII. 
výpovědní důvody a lhůty 

 
Tato smlouva končí uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Prodloužení smlouvy lze provést 
na základě rozhodnutí sociální pracovnice doplněním této smlouvy v článku II.  
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Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu a pobyt v azylovém domě ukončit 
okamžitě. Řádné ukončení ze strany uživatele je specifikováno ve „Vnitřních pravidlech“.  
 
Poskytovatel může vypovědět smlouvu za těchto důvodů: 
 

 při závažném porušení „Vnitřních pravidel“; 

 při nezaplacení úhrady za poskytované sociální služby ve stanoveném termínu; 

 při neomluvené absenci trvající déle než 48 hodin; 

 při úmyslném způsobení škody na zařízení AD; 

 při agresivním jednání vůči personálu nebo jiným uživatelům. 
 

IX. 
závěrečná ustanovení 

 
Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní 
strana obdrží jedno vyhotovení. 
 
Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a 
že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
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:  
             
 
              
  _______________    _______________ 

     poskytovatel              uživatel 
 

 


