
                                                    

 

 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

     v České asociaci paraplegiků – CZEPA 

  

smlouva č.: ……./20..  

  

uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle § 37 a § 91  

citovaného zákona a vyhlášky č. 505/2006 Sb. 

   

Poskytovatel služby: 

ČESKÁ ASOCIACE PARAPLEGIKŮ  - CZEPA, z.s. 

Dygrýnova 816/8 

198 00 Praha 14 – Černý Most 

IČO: 00473146 

Registrace:  Spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném MS v Praze, spisová značka L 

279. 

Identifikátor: 2225351 

 

zastoupené: Bc. Hana Sixtová, Monika Kupková, DiS. (vybrat pracovníka)  

 

Klient: 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Bydliště: 

 

I. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství 

ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Sociální služba bude uživateli poskytována na adrese poskytovatele služby, pokud není 

dohodnuto jinak. 

 

II. 

Účel smlouvy 

Tuto smlouvu uzavírá poskytovatel s klientem na dobu určitou za účelem poskytování 

poradenství. 

 

III. 

Rozsah poskytování sociální služby 

Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi sociální služby ve svých prostorách, a to po dobu 

platnosti smlouvy. Sociální služba je poskytována ve všední dny od 8:00 – 16:00 hodin. 

 

IV. 

Výše úhrady a způsob jejího placení 

Služba odborného sociálního poradenství je poskytována bez úhrady. 

 

 

 



                                                    

 

 

 

V. 

Nakládání s informacemi o klientovi 

Klient souhlasí s tím, aby poskytovatel shromažďoval údaje, které jsou nutné pro odborné a 

kvalitní vedení sociální služby. 

Poskytovatel se zavazuje považovat všechny informace za důvěrné. Pracovníci, kteří mají k 

osobním údajům přístup, jsou vázáni mlčenlivostí. 

 

VI. 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených pro poskytování sociálních 

služeb 

Klient prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly poskytovatele a zavazuje se tato 

pravidla dodržovat. Vnitřní pravidla jsou přílohou této smlouvy. 

 

VII. 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

Klient může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodů. 

Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze v případě, jestliže uživatel hrubě porušil své 

povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo porušil pravidla pro poskytování služby sociálně 

odborného poradenství. 

 

VIII. 

Doba platnosti smlouvy 

Smlouva nabývá platnosti dnem … 

Smlouva je uzavřena na dobu určitou od … do … . 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží 

jedno vyhotovení. 

Klient byl seznámen s možností stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování služby. Podal-li 

klient stížnost, zavazuje se poskytovatel odpovědět mu do 30 dnů. 

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 vlastnoručními podpisy. 

 

 

Smlouva byla uzavřena v ……………. dne …. 

 

 

 

………………………………………………………..    ………………………………………………….. 

    jméno a příjmení pracovníka         jméno a příjmení klienta 


