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4. Smlouva o poskytování sociální služby 

 

Uzavírání smluv se zájemcem o sociální službu:  

 Se zájemcem o sociální službu, případně jeho zákonným zástupcem (pokud je klient 

nesvéprávný) probíhá jednání, kterého se účastní zájemce (zákonný zástupce), sociální 

pracovník (ředitelka školy) a osobní asistent.  

 Při tomto jednání jsou představeny požadavky ze strany klienta, nabídnuty možnosti osobního 

asistenta a zařízení 

 Výstupem z tohoto jednání je zápis o jednání, případně sestavení návrhu smlouvy. Návrh 

smlouvy je dále specifikován dle případných požadavků klienta a jeho zákonného zástupce. 

V případě trvajícího zájmu o sociální službu osobní asistence je následně smlouva podepsána 

statutárním orgánem (ředitelka školy) a zákonným zástupcem klienta. Nezbytnou součástí 

smlouvy jsou Vnitřní pravidla poskytování služby osobní asistence a ceník, za kterou jsou 

poskytovány sociální služby. 

 Smlouva o poskytování služby osobní asistence je vždy uzavírána písemně. 

 Smlouva o poskytování služeb osobní asistence vychází z potřeb klienta a poskytovatel dbá, 

aby jejímu obsahu a účelu zákonný zástupce porozuměl. 

 Po podpisu smlouvy obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení smlouvy                

a zároveň obdrží i písemně zpracovaná Vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby. 

 Uzavřené smlouvy jsou evidovány a uloženy na bezpečném místě. 

 Klient (zákonný zástupce) může kdykoli v průběhu poskytování služby písemně požádat o její 

rozšíření, případně ukončení. 

 

Změny ve smlouvě:   

 Jsou možné jen písemně a probíhají na základě dalšího ústního jednání mezi klientem 

(zákonným zástupcem) a sociálním pracovníkem.  

 Změny ve smlouvě jsou realizovány zpravidla na základě změny stupně postižení                        

a potřeb uživatele, případně změny zařazení do jednotlivých stupňů vzdělávání nebo změny ve 

výši úhrad za poskytované sociální služby. 
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Výpovědní důvody a výpovědní lhůty: 

 Klient (zákonný zástupce) může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro 

výpověď danou osobou činí 30 dní. 

 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 poskytnutí sociální služby za dobu 

delší než 2 měsíce, 

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

z vnitřních pravidel Poskytovatele pro poskytování sociální služby osobní asistence, 

c. jestliže se Osoba chová k asistentovi způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke 

snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo 

zneklidňujícího prostředí. 

 Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem 

následujícím po dni, v němž byla tato výpověď Osobě doručena. 

 
Doba platnosti smlouvy: 

 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními 

stranami do dne ukončení platnosti smlouvy. 

 Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na někoho jiného. 

 

Ukončení platnosti smlouvy:  

 Smlouva je ukončena na základě ukončení poskytování služby osobní asistence (viz Vnitřní 

pravidla). 

 Uzavřením další (následné) smlouvy (na základě změny požadavků ze strany klienta či 

nabídky poskytovatele) pozbývá platnost smlouva předcházející. 

 Smlouva pozbývá platnosti na základě závažného porušení (viz Výpovědní důvody                             

a výpovědní lhůty). 

 

 

mailto:slunicko.turnov@centrum.cz

