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Smlouva o poskytování sociální služby 
SOCIÁLNÍ REHABILITACE 

 
 

ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú., 

U Hvízdala 9, 370 11 České Budějovice, IČO 65053079, e-mail info@arpida.cz, telefon 385 777 011 

zastoupené ředitelem Mgr. Ing. Markem Wohlgemuthem na straně jedné 

(dále jen poskytovatel nebo centrum ARPIDA) 

a uživatel: 

Jméno a příjmení uživatele služby:     

Datum narození:     

Adresa trvalého bydliště:    

Zákonný zástupce, opatrovník:   

 

uzavřeli v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dále dle vyhl.č.505/2006 Sb. 

a zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, vše v platném znění, tuto smlouvu o poskytování 

sociální služby Sociální rehabilitace (v textu této smlouvy dále jen Smlouva). 

 
 

I. Rozsah poskytování sociální služby 

Služba je poskytována v souladu s §70 zákona 108/2006 Sb. a zahrnuje tyto základní činnosti: 

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k 

sociálnímu začlenění; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

Rozsah poskytování je specifikován v Dodatku ke smlouvě o poskytování sociálních služeb (dále jen 

Dodatek), vychází z projednaného Popisu nepříznivé sociální situace, dohodnutého cíle a rozsahu 

poskytované sociální služby (příp. Aktualizačního dotazníku) a z aktuální plánované podpory 

sjednané v Individuálním plánu spolupráce.  

Na základě požadavku uživatele lze v rámci poskytování služby poskytnout nad rámec základních 

činností také fakultativní služby, jejichž poskytování je upraveno vnitřní směrnicí centra ARPIDA a 

rozsah specifikován v Dodatku. 

 

II. Místo, čas a forma poskytování sociální služby 

Služby sjednané v článku I. Smlouvy jsou poskytovány v objektech centra ARPIDA U Hvízdala 9, 

České Budějovice (dílna ARPIDA) nebo v přirozeném sociálním prostředí uživatele. Služba je 

poskytována v době sjednané v Dodatku. Služba Sociálně terapeutické dílny je poskytována 
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ambulantní a terénní formou, a to v pracovních dnech pondělí-pátek v době od 7.00 hod. do 16.00 

hod. v ambulantní formě a v době od 7.00 do 15.30 hod. v terénní formě. 

 

III. Výše úhrady za sociální službu a způsob platby 

Služba sociální rehabilitace je poskytována bez úhrady. Výše případné úhrady za čerpané 

fakultativní služby je dána platným sazebníkem fakultativních služeb poskytovatele. 

Celková úhrada se platí zpětně obvykle 1x za měsíc na základě celkového vyúčtování podle 

skutečně poskytnutého rozsahu poskytnutí sociální služby. Úhradu vyúčtování je možné provést 

bezhotovostním převodem z osobního účtu uživatele na běžný účet poskytovatele č. 

161544543/0300 s variabilním symbolem uvedeným na vyúčtování nebo v hotovosti na 

ekonomickém oddělení centra ARPIDA a to nejpozději do 14 dnů od vystavení vyúčtování. 

S ekonomickým oddělením lze sjednat také platbu inkasem, v tom případě je uživatel povinen 

zajistit dostatečný zůstatek na svém bankovním účtu.  

 

IV. Práva a povinnosti uživatele 

Uživatel se zavazuje a je povinen respektovat základní principy činnosti centra ARPIDA a dodržovat 

veškeré vnitřní předpisy upravující poskytování sociální služby, se kterými byl při podpisu smlouvy 

seznámen. Uživatel je povinen nahlásit do 7 dnů veškeré změny osobních údajů a údajů 

podstatných pro poskytování sociální služby. Uživatel může kdykoliv zrušit (telefon, SMS, email) 

plánované využití sociální služby specifikované v Dodatku v celém rozsahu nebo jeho části.  

 

V. Práva a povinnosti poskytovatele 

Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli sjednanou sociální službu v souladu s příslušnými 

právními předpisy, zejména se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve smyslu platných 

prováděcích předpisů, a uplatňovat standardy kvality sociálních služeb.  

 

VI. Výpovědní důvody a lhůty 

Uživatel může od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu písemným podáním u poskytovatele s 

platností ode dne následujícího po dni podání.  

Poskytovatel může ukončit poskytování sociálních služeb v těchto případech:  

- uplynutí sjednané doby,  

- uživatel dlouhodobě neplní podmínky vyplývající ze smlouvy a byl o tom písemně 

informován,  

- po předchozí vzájemné dohodě s uživatelem,  

- organizace není schopna tuto službu dále poskytovat z důvodu provozních, odborných 

nebo finančních.  

Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 2 měsíce a začíná běžet ode dne, kdy 

byla výpověď uživateli doručena.  
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VII. Doba platnosti smlouvy 

Smlouva nabývá platnosti dne ……… na dobu do ………… a případně dále dle Dodatku.  

 

VIII. Další ujednání 

Uživatel svým podpisem vyjadřuje SOUHLAS – NESOUHLAS s využitím fotografií a videozáznamů 

uživatele pro účely dokumentace průběhu poskytování sociální služby či propagaci a prezentaci 

organizace (výroční zprávy, informační materiály a videa, internetová prezentace, prezentační a 

informační panely). Poskytovatel se zavazuje k citlivému, vhodnému a pozitivnímu způsobu využití 

fotografií a video záznamů. Uživatel byl poučen, že svůj souhlas i nesouhlas může kdykoliv 

odvolat.  

Uživatel souhlasí, aby centrum ARPIDA zpracovávalo jeho osobní údaje za účelem poskytování 

sociálních služeb v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve smyslu 

ustanovení § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a ve 

smyslu článku 6, odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů).  Poskytovatel se zavazuje k tomu, že bude považovat všechny 

tyto informace za důvěrné. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že v centru 

ARPIDA probíhají návštěvy a stáže odborných pracovníků, exkurze a odborné praxe studentů a že 

na některých pracovních pozicích mohou pracovat také dobrovolníci.  

Jednotlivé části smlouvy byly uživateli vhodným způsobem vysvětleny. Uživateli byl nabídnuta 

možnost, aby se jednání účastnila také osoba, které důvěřuje.  

 

IX. Závěr 

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

jedno vyhotovení. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písmeně. Smluvní strany 

prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřeli v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 

podpisy.  

 

V Českých Budějovicích dne …………..  

 

 

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

Uživatel služby     Poskytovatel služby  

 

………………………………………………………………….. 

Jiná osoba přítomná sjednání smlouvy nebo 

zákonný zástupce, opatrovník 


