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Rybka, o.p.s. – Azylový dům Rybka Husinec,  
Komenského 73, 384 21 Husinec, tel. 388 331 274, email: rybka.husinec@seznam.cz 

 
 

Smlouva o poskytování sociální služby č. 11 

 
                                                                                                         Rybka-2021-H-SM-18-01-05 

 

Rybka, o.p.s. 

Vojnova 281 

375 01 Týn nad Vltavou 

IČ: 28149599 

 

Azylový dům  
Komenského 73 

Husinec 384 21 

IČ: 28149599 

zastoupený Evou Dvořákovou,  
ředitelkou Rybka, o.p.s.  

(v textu smlouvy dále jen "poskytovatel") 

a 

Pan/paní  

 

Jméno:             Příjmení:  
 

Datum narození:  

  

Bydliště: 
 

(v textu smlouvy dále jen "uživatel") 
Souhlasím s uvedením svého rodného čísla v této smlouvě. Toto stvrzuji svým podpisem Smlouvy o 

poskytování sociální služby. 

 

Jméno:                Příjmení:  
 

Datum narození:  

  

Bydliště:  
 

(v textu smlouvy dále jen "uživatel") 
Souhlasím s uvedením svého rodného čísla v této smlouvě. Toto stvrzuji svým podpisem Smlouvy o 

poskytování sociální služby. 

 

 

 

Děti, které má uživatel sociální služby v péči: 
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uzavřeli tuto:                                        
                                       Smlouvu o poskytování sociální služby 

v azylovém domě dle § 57 zák. č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách 

 

I. Rozsah poskytování sociální služby 

 
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli  

a) stravu nebo pomoc při zajištění stravy 

b) ubytování 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
2. Uživateli/lům mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti. 
 

II. Strava 
 

Poskytovatel umožňuje uživatelům vaření ve vyčleněném ubytovacím prostoru, kde je k tomuto 

účelu potřebné zařízení a vybavení.  
 

III. Ubytování 
 

1. Uživateli a jeho rodině se poskytuje vyčleněný ubytovací prostor č. 2 o rozloze 31,1 m
2
. 

2. Ubytování v ubytovacím prostoru č. plně vybaveném nábytkem (podle potřeby i lůžkovinami) a 
to po dobu maximálně 1 kalendářního roku. 
3. Hygienické zázemí samostatné pro rodinu /sprcha, toaleta/. 

4. Je vymezen prostor, kde jsou k dispozici společné pračky a dále i sušárna. 
5. Dle potřeby je uživateli zapůjčeno další vybavení pokoje – dle inventárního listu. 

6. Poskytovatel předává uživateli/lům ubytovací prostor ve stavu způsobilém k užívání, vybaven 
zařízením uvedeným v Potvrzení o převzetí svěřených předmětů – dle inventáře vyčleněného 
prostoru.  

7. Mimo svůj vyčleněný ubytovací prostor mohou uživatelé užívat společně s ostatními uživateli:  
a) prostory na chodbách AD 

b) prádelnu AD  

c) sušárnu AD 

d) venkovní prostory v užívání AD 

8. Uživatel/é je povinen užívat prostory vyhrazené k ubytování řádně, v souladu s domovním 

řádem. V prostorách nesmí uživatel/é bez souhlasu poskytovatele provádět žádné změny. 
 

 

IV. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
 

1. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů. 
2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou. 
3. Pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování 

zákonných nároků a pohledávek 

4. Poskytnutí základního sociálního poradenství. 

 

 

V. Další činnosti 
 

Kromě výše uvedených služeb se poskytovatel zavazuje poskytnout uživateli na jeho žádost a za 
sjednanou úplatu tyto další služby: 
v případě, že uživatel /rodina/ sociální služby má v užívání televizní přijímač, platí pravidelně 
měsíční televizní poplatek v částce 135,- Kč. 
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VI. Místo a čas poskytování sociální služby 
 

1. Veškeré výše uvedené činnosti se poskytují v azylovém domě na adrese AD Rybka, Komenského 
73, 384 21 Husinec. 

2. Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje 24 hodin denně, a to každý den po dobu platnosti 

smlouvy. 

 

VII. Výše úhrady a způsob jejího placení 
 

1. Každá dospělá osoba je povinna zaplatit úhradu za pobytovou službu v částce 100,- Kč denně. 

2. Za každé dítě jsou povinni rodič/e zaplatit úhradu za pobytovou službu v částce 70,- Kč denně.  

 

3. Ve výše uvedené platbě je zahrnuta úhrada za elektrickou energii, topení, teplou a studenou vodu, 
včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování. Tyto úhrady musí být uhrazeny 

do pokladny AD a to: 1. úhrada (část) do 15. dne v měsíci, 2. úhrada (zbytek) do 25. dne v měsíci. 
Měsíční úhrada je daná. Pokud využívají uživatelé služeb AD pouze určitou část měsíce, stanoví 

se úhrada jako násobek denní částky a počtu dní v daném měsíci.  
4. Uhradit danou částku je možné přímo v AD popř. na číslo účtu: 3067091369/0800 

5. Úhrada za poskytovanou sociální službu bude hrazena hotově v úředních hodinách v kanceláři 
soc. pracovníků zástupci pí. ředitelky nebo uživatel předloží potvrzení o uhrazení částky na účet 
AD, tedy na č. účtu: 3067091369/0800. 

6. Poskytovatel potvrdí převzetí úhrady za pobytovou službu při platbě v hotovosti ihned po úhradě. 
7. Poskytovatel každý kalendářní měsíc předloží uživateli /rodině/ vyúčtování úhrad za služby dle 
článku V. této smlouvy. 

8. V případě povolených návštěv rodinných příslušníků (děti), jsou povinni klienti, kteří si tuto 
návštěvu vyžádají, zaplatit úhradu za pobytovou službu dle věku.  
 

 

VIII. Pobyt uživatele mimo zařízení poskytovatele a způsob úhrady v jeho průběhu 

 
Uživatel/é ohlašuje/í pobyt mimo zařízení poskytovatele dle pokynů uvedených v Domovním řádu 
AD. 

 

IX. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování 

sociálních služeb 
Uživatel/é prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly AD Rybka (Domovní řád), v němž je 
poskytována sociální služba podle této smlouvy.  
Uživatel /rodina/ prohlašuje, že vnitřní pravidla mu byla předána v písemné podobě, že tato pravidla 

přečetl, a že jim plně porozuměl. Uživatel se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat. 
 

X. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 
1. Uživatel/é může/mohou smlouvu vypovědět kdykoliv v průběhu poskytování sociální služby, a 
to bez udání důvodu. Uživatel/é je/jsou v tomto případě povinen/i  neprodleně opustit areál 

Azylového domu. 

2.  Poskytovatel může smlouvu vypovědět: 
a) pokud došlo ke změně poměrů uživatele/lů – zejména změny rodinných poměrů, zdravotního 

stavu, a poskytovatel není oprávněn poskytovat sociální služby, které v důsledku této změny 
uživatel/é potřebuje/í a požaduje/í. 

b) z důvodu neochoty uživatele/lů spolupracovat na řešení své situace (zejména vědomé 
nenaplňování Individuálního plánu uživatele/lů), či zániku nebo omezení kapacity poskytovatele. 

c) Poskytovatel okamžitě zruší smlouvu při závažném či opakovaném porušení vnitřních pravidel. 
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    Za závažné porušení se považuje: 
a) fyzické či hrubé slovní napadení pracovníka Azylového domu či jiného uživatele služeb AD,  
b) nezaplacení úhrady za poskytované služby, 
c) nezaplacení kauce, 

d) majetková škoda způsobená na majetku Azylového domu či jiného uživatele, 
e) zjištění užívání alkoholu, drog či omamných, psychotropních látek a jedů ze strany uživatele/lů v 
průběhu doby poskytování služby, 
f) činnost uživatele/ů, kterou je páchána trestná činnost v průběhu poskytování služby AD. 
V případě okamžitého zrušení je/jsou uživatel/é povinen/ni se neprodleně vystěhovat z ubytovacího 

zařízení, a to nejpozději do 24 hodin. 
V případě ukončení poskytování sociální služby je/jsou uživatel/é povinen/povinni vyrovnat 

závazky vůči poskytovateli nejpozději v den ukončení smlouvy. Poskytovatel vyrovná případné 
závazky vůči uživateli/lům nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení této smlouvy a ve stejném 
termínu předloží vyúčtování úhrad za pobyt v zařízení. 
AD Rybka Husinec nemá prostory k uschování a skladování. Uživatelé si musí své věci odnést při 
odchodu z AD. Zbylé věci budou likvidovány.  

 

XI. Doba platnosti smlouvy 

 
1.Uživatel/é s poskytovatelem se dohodli na poskytování sociální služby sjednané touto smlouvou 

po dobu určitou                                                       

2. Po uplynutí sjednané lhůty nevzniká uživateli/lům automaticky nárok na prodloužení smlouvy. 
3. Smlouva o poskytování sociální služby azylového domu může být uživateli/lům dodatkem ke 
smlouvě prodloužena o 1 měsíc, maximálně však do délky pobytu 1 roku ode dne nástupu, a to v 

závislosti na plnění individuálního plánu a veškerých platných předpisů poskytovatele upravující 

poskytování sociální služby. 
4. Uživatel soc. služby je seznámen s tím, že za porušení domovního řádu může být z ubytování 

vyloučen/na/ ještě před uplynutím doby sjednané smlouvou o poskytování sociální služby.  
5. Smlouva nabývá platnosti v okamžiku, kdy je stvrzena podpisy obou smluvních stran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Závěrečná ustanovení 
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1. Podpisem této smlouvy uživatel/é stvrzuje/í skutečnost, že byl poskytovatelem seznámen s 

Domácím řádem azylového domu, plně mu porozuměl/i a souhlasí s ním. 
2. Smlouvu lze měnit pouze se souhlasem obou stran. Změny musí být učiněny formou písemného 
dodatku, který bude podepsán oběma stranami. 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 

4. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis této smlouvy. 

5. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí 

a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy. 

 

 

 

 

V Husinci dne 

                                                                                                     Eva Dvořáková 

Uživatelé sociální služby:                                                        ředitelka Rybka, o.p.s. 

                                                                                                        Eva Šímová 

                                                                                      zástupkyně ředitelky Rybka o.p.s. 

…………………………… 

 

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

RYBKA, o.p.s. 
Vojnova 281, 375 01 Týn nad Vltavou  

zapsaná v rejstříku o.p.s. vedeného KS České Budějovice, oddíl O, vložka 285     
IČ : 28149599       

tel. 723981614                                             ID DS: enys59v                     www.rybka-az.cz     

č účtu: 3067091369/0800                                                                          mail: az.rybka@iol.cz 

mailto:az.rybka@iol.mail

