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Záznam  

o uzavření ústní smlouvy o poskytnutí sociální služby Noclehárna  

podle § 63 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

 

Poskytovatel sociální služby:  Charita České Budějovice, Žižkova tř. 309/12, 370 01 České 
Budějovice, IČO 60072709 
 

 

Klient:    …………………………………………………………………………. 

 

Druh sociální služby:   noclehárna (§ 63 zák. č. 108/2006 Sb.) 

    ambulantní forma poskytování  

 

Rozsah poskytované služby:   úkony dle § 28 vyhlášky č. 505/ 2006 Sb.  

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

1. zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny, 

2. zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla, 

b) poskytnutí přenocování: 

1. přenocování, 

2. úklid, výměna ložního prádla. 

 

Místo a čas poskytování: zařízení poskytovatele Dům sv. Pavla na adrese: Riegrova 1901/32, 

České Budějovice, v provozní době pondělí až neděle od 17:30 do 08:00 (zimní čas), od 19:30 

do 08:00 (letní čas). Příjem do služby probíhá v předem stanovený čas (zimní období – v čase 

17:30 – 18:30 a 19:30 – 20:00, letní období v čase 19:30 – 20:30) a je limitován volnou 

kapacitou (max. 20 klientů) 

    

 

Výše úhrady: 50,-Kč / noc (první využití služby je zdarma) 

FČ – dle sazebníku, úhrada v hotovosti před poskytnutím úkonu (aktuální 

sazebník vyvěšen na nástěnce) 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dům sv. Pavla - noclehárna tel.: +420 776 655 305           bankovní spojení:  
Riegrova 1901/32 vedouci.ad@cbudejovice.charita.cz 7000029251/8040 
370 01 České Budějovice www.cbudejovice.charita.cz IČO: 600 72 709 

 
                                

 

Platby probíhají před využitím služby 

 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel: klient byl srozuměn s rozsahem poskytování služby, 

klient byl seznámen s vnitřními pravidly poskytovatele (Vnitřní pravidla Domu sv. Pavla, 

metodika přerušování a ukončování služby.......) a s pravidly pro podávání stížností (tato 

pravidla jsou k dispozici též na nástěnce poskytovatele) 

 

 

Výpovědní důvody a lhůty: smluvní strany mohou vypovědět smlouvu z důvodů uvedených 

ve vnitřních pravidlech (domovní řád …..), výpovědní lhůta je okamžitá 

 

Doba platnosti smlouvy: 

…………………………………………………………………………. 

 

Další ujednání: * 

 

V Českých Budějovicích dne …………………….. 

 

* v případě potřeby (specifické požadavky, potřeby), dle domluvy s klientem sociální služby 


