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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ  SOCIÁLNÍ SLUŽBY AZYLOVÝ DŮM 
(uzavřená podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách) 

 
mezi 

 
CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE 

Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice, IČO 60072709, 
zastoupenou ředitelem Mgr. Františkem Nestávalem 

(dále jen „poskytovatel“) 
 

na straně jedné 
a 

 
jméno a příjmení:      

datum narození:     

trvale bytem:     

   

(dále jen „klient“) 
 

na straně druhé 
 
 

Článek I. 

Obsah smlouvy a uzavření smlouvy 

 

1. Tuto smlouvu uzavírá poskytovatel s klientem za účelem poskytnutí sociální služby Azylový 

dům dle § 57zák č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále také jen „služba“)v tomto 

rozsahu: 

 pomoc při zajištění stravy 

 poskytnutí ubytování, odpovídající hygienické zázemí 

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

v zařízení Poskytovatele v Domě sv. Pavla, Riegrova 1901/32, 370 01 České Budějovice (dále také 

jen „DsP“) za účelem řešení tíživé sociální situace Klienta spojené se ztrátou bydlení a za účelem 
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dosažení osobního cíle klienta popsaného v individuálním plánu, který s klientem sestavil 

pověřený pracovník poskytovatele před započetím poskytování služby. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Vnitřní pravidla DsP (jako příloha č. 1) a Informovaný 

souhlas se zpracováním osobních údajů (jako příloha č. 2). Podpisem této smlouvy, Vnitřních 

pravidel DsP  a Informovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů Klient prohlašuje, že byl 

s těmito dokumenty seznámen a bere na vědomí práva a povinnosti z nich vyplývající.  

 

Článek II. 

Místo, doba a cena poskytování Služby 

 

1. Službu poskytovatel klientovi poskytuje v DSP 24 hodin denně. 

2. Služba se poskytuje za úhradu    Kč za den. Klient se zavazuje cenu za službu uhradit způsobem 

uvedeným v individuálním plánu. Výše ceny poskytované služby se může měnit dodatkem k této 

smlouvě. 

  

Článek III. 

Doba platnosti smlouvy, ukončení poskytování služby 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do konce kalendářního měsíce, v němž byla smlouva 

uzavřena. Po vypršení platnosti smlouvy může být pobyt opakovaně prodloužen Dodatkem ke 

smlouvě 

2. Tato smlouva zaniká: 

a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána  

b) smrtí klienta 

c) dohodou stran 

d) naplněním stanoveného cíle klienta, který je uveden v individuálním plánu 
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e) výpovědí smlouvy ze strany klienta  

f) výpovědí smlouvy ze strany poskytovatele 

 

3. Klient je oprávněn tuto smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu. Výpověď je účinná 

okamžikem doručení odpovědnému pracovníkovi poskytovatele. 

4. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že klient hrubě porušuje své 

povinnosti vyplývající ze smlouvy a z ustanovení Vnitřních pravidel DsP.  

Za hrubé porušení smlouvy se považuje: 

a) užití slovní či fyzické agrese vůči zaměstnancům, nebo vůči ostatním klientům 

b) vnášení a konzumace alkoholu či jiných návykových látek v prostorech DsP 

c) ničení majetku Charity České Budějovice a ostatních klientů 

d) spáchání krádeže, podvodu, či jiné trestné činnosti v prostorech DsP  

e) uchovávání osobních věcí (batohy, tašky, boty, oblečení…) od jiných osob na pokoji AD 

f) nenocování bez předchozí domluvy (3 po sobě jdoucí noci) 

g) opakované porušování Vnitřních pravidel DsP 

 

 Výpověď poskytovatele musí mít vždy písemnou formu a musí v ní být uveden konkrétní důvod pro 

podání výpovědi. Výpověď nabývá účinnosti okamžikem doručení klientovi. Výpověď je klientovi 

zásadně doručována osobně a pracovník poskytovatele je povinen klienta s obsahem výpovědi 

seznámit. V případě, že klientovi není možné výpověď doručit osobně, ani na žádnou doručovací 

adresu, považuje se výpověď za doručenou 10. dnem po dni, v němž vznikl důvod pro podání 

výpovědi. 

5. V případě výpovědi smlouvy ze strany poskytovatele je poskytovatel oprávněn neposkytnout 

klientovi službu azylový dům po dobu následujících 6 měsíců. 

6. V případě ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu je klient povinen vyklidit z DsP veškeré své věci 

v den ukončení smlouvy. Pro případ, že by klient své věci z DsP nevyklidil, sjednávají strany právo 

poskytovatele věci klienta vyklidit a uložit do skladu v budově DsP. Poskytovatel takto vyklizené věci 
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uskladní po dobu 2 měsíců, kdy má klient právo si tyto věci vyzvednout. Pro případ, že si klient 

vyklizené věci nevyzvedne ani do 2 měsíců ode dne ukončení smlouvy, sjednávají strany právo 

poskytovatele tyto věci zničit. Ošacení a obuv budou z hygienických důvodů a prevence výskytu 

parazitů zlikvidovány v den ukončení smlouvy. 

 
 

Článek IV. 

Práva a povinnosti klienta 

 

1. Klient má právo podávat stížnosti a návrhy, postup pro podávání stížností a návrhů upravují 

Pravidla pro podávání stížností, která jsou klientům k nahlédnutí na nástěnce DsP. 

2. V případě, že klient způsobí poskytovateli škodu, zavazuje se klient poskytovateli tuto škodu 

neprodleně v plné výši nahradit.  

3. Klientovi nevzniká z důvodu přijetí nebo nepřijetí k využití služby v DsP nárok na náhradní byt, ani 

na ubytování. 

4. Klient je povinen dodržovat povinnosti vyplývající ze smlouvy, Vnitřních pravidel DsP, případně 

jiných předpisů, které upravují pobyt v DsP a dbát pokynů pracovníků DsP. 

5. Klient se zavazuje, že se podrobí orientační dechové zkoušce / zkoušce na přítomnost drog ve 

slinách, a to kdykoliv na vyzvání pověřeného zaměstnance poskytovatele. V případě pozitivního 

výsledku či odmítnutí se podrobení zkoušce, bere klient na vědomí, že tato skutečnost je 

považována za porušení Vnitřních pravidel DSP a poskytovatel má právo odepřít další poskytování 

služby a/nebo tuto smlouvu vypovědět. 

6. Klient souhlasí s tím, že se dne  v  hodin dostaví na pohovor se sociální pracovnicí DsP. 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 
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1. Tato smlouva byla sepsána ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom 

vyhotovení.  

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu smlouvy oběma stranami. 

3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků po vzájemné dohodě obou smluvních stran. 

4. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

 

V Českých Budějovicích, dne  

  

 

 

 …………………………………                                  .………………………………… 
 vedoucí DsP       Klient 

   (pověřený Poskytovatelem) 
 
 
 


