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Smlouva o poskytnutí služby sociální pé če v terapeutické komunit ě 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 
 

1) Pan (paní) ……..………………………………. (jméno a příjmení), nar. ………………. (datum narození), 
bydliště ……………….................................………(adresa), rodné číslo ……………………..….,  

v textu této smlouvy dále jen „Osoba“ 
zastoupený(á): 

a 
2) Společnost Podané ruce, o. p.s. se sídlem v Brně, Vídeňská 225/3, 639 00, zastoupená Bc. Ladislavem 

Holubem,  
v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“, 

 
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto smlouvu o poskytnutí služby sociální 
péče v terapeutické komunitě podle § 68 cit. zák. (v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“): 

 
I 

Rozsah poskytování sociální služby 
(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Osobě v terapeutické komunitě  

a) ubytování, 
b) stravování, 
c) úkony péče. 

(2) Osobě mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti. 
 

II 
Ubytování 

(1) Osobě se poskytuje ubytování ve dvou, případně trojlůžkovém pokoji. 
(2) Pokoj je vybaven pro jednoho klienta následujícím zařízením: lůžko,  šatní skříň, noční stolek, světlo 

stropní, lampička. 
(3) Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může Osoba způsobem obvyklým užívat 

společně s ostatními Osobami v domově také: 
a) jídelnu, 
b) kuchyni, 
c) sprchy a WC, 
d) společenskou místnost, 
e) balkón. 
f) dílny, 
g) terapeutickou místnost, 
h) hřiště, 
i) posilovnu. 

(4) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud.  
(5) Osoba je povinna podílet se na úklidu, udržování prostor, topení, vaření, praní a žehlení, péči o domácí 

zvířata v souladu s vnitřními pravidly terapeutické komunity. 
(6) Poskytovatel je povinen zajistit podmínky pro úklid, praní prádla a žehlení. 
(7) Osoba je povinna užívat prostory vyhrazené jí k ubytování a k užívání řádně. V prostorách nesmí Osoba 

bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny. 
 

III 
Stravování 

(1) Osoba má nárok na poskytnutí stravy. 
(2) Stravování probíhá podle vnitřních pravidel terapeutické komunity.  
(3) Osoba se podílí na přípravě stravy v souladu s vnitřními pravidly terapeutické komunity.  
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IV 
Péče 

(1) Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Osobě tyto základní činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí, 
b) sociálně terapeutické činnosti: 

1. účast na pracovních blocích a další socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování 
vede k trvalé abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 

2. výchovné, vzdělávací, aktivizační a volnočasové aktivity, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob. 
 

V 
Místo a čas poskytování sociální služby 

(1) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v terapeutické komunitě provozované Poskytovatelem na 
adrese TK v Podcestném  Mlýně, Kostelní Vydří 64, 380 01 Dačice. 

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

VI 
Výše úhrady a zp ůsob jejího placení 

(1) Osoba je povinna zaplatit úhradu za ubytování a stravu v částce 5400,- Kč měsíčně. 
(2) Poskytovatel je povinen předložit Osobě vyúčtování úhrady podle odstavců 1 až 3 za kalendářní měsíc, 

a to nejpozději do 10. pracovního dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za 
nějž Poskytovatel vyúčtování předkládá. 

(3) Úhrada se platí zálohově, a to do posledního dne v kalendářním měsíci, za který má být zaplacena. 
(4) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu podle tohoto článku v hotovosti v pokladně Poskytovatele, 

nebo zaslat platbu převodem na účet terapeutické komunity a jako variabilní symbol uvést rodné číslo 
Osoby. 

(5) Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této Smlouvy je Poskytovatel 
povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování Osobě předat (doručit) nejpozději do konce kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek 
vyplatit Osobě v hotovosti nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen předat (doručit) vyúčtování tohoto 
přeplatku. 
 

VII 
Ujednání o dodržování vnit řních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskyt ování 

sociálních služeb 
(1) Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními pravidly terapeutické komunity (Pravidla Terapeutické 

komunity pro drogově závislé v Podcestném  Mlýně), v níž se poskytuje sociální služba podle této 
Smlouvy. Osoba prohlašuje, že vnitřní pravidla jí byla předána v písemné podobě, že tato pravidla 
přečetla a že jim plně porozuměla. Osoba se zavazuje a je povinna tato pravidla dodržovat. 

 
VIII 

Výpov ědní důvody a výpov ědní lh ůty 
(1) Osoba může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Osobou činí 24 

hodin, pokud je den následující po dni, ve kterém byla výpověď podána, dnem pracovním. Je-li 
následujícím dnem po dni podání výpovědi sobota, neděle nebo svátek, činí výpovědní doba tolik hodin, 
kolik jich je mezi okamžikem podání výpovědi a šestnáctou hodinou nejbližšího pracovního dne.  

(2) 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: 
1. nezaplacení úhrady, byla-li Osoba povinna platit úhradu podle čl. VI Smlouvy. 
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b) Jestliže Osoba hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají z vnitřních pravidel terapeutické 
komunity, a to zejména za: 

1. užívání návykových látek (alkoholu či drog, nevztahuje se na tabák, kofein ), a to i 
mimo objekt, ve kterém je služba sjednaná v čl. I Smlouvy poskytována, 

2. vnesení návykových látek (nevztahuje se na tabák, kofein) do objektu, ve kterém je 
služba sjednaná v čl. I Smlouvy poskytována, 

3. fyzické napadení jiné osoby či osob v terapeutické komunitě, 
4. vyhrožování fyzickým násilím jiné osobě či osobám v terapeutické komunitě, 
5. úmyslné ničení majetku Poskytovatele, 
6. neúčast na programu terapeutické komunity. 
7. za krádež majetku Poskytovatele, nebo jiných Osob 

(3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedeného v odst. 2 písm. a) tohoto 
článku činí 24 hodin.  

(4) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedeného v odst. 2 písm. b) tohoto 
článku činí 2 hodiny.  
 

IX 
Cíl léčby 

Osoba, která uzavírá smlouvu s poskytovatelem služby si stanovuje cíl  léčby.  
(1) Cíl léčby Osoba konzultuje s Poskytovatelem tak, aby byl cíl sestaven v rámci možností obou 

smluvních stran a jeho naplnění bylo reálné.  
(2) CÍL LÉČBY :……………………………………………………………………. 

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

 
X 

Doba platnosti Smlouvy 
(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
(2) Doba platnosti a účinnosti Smlouvy je sjednána na dobu určitou. A to od  dne podpisu této Smlouvy 

oběma smluvními stranami na dobu trvání příslušného programu terapeutické komunity. Nejdéle však na 
12 měsíců od podpisu této Smlouvy. V případě potřeby lze smlouvu prodloužit. Termín dokončení 
programu terapeutické komunity bude stanoven pozdější dohodou mezi Osobou a Poskytovatelem a 
bude písemně zaznamenán do individuálního plánu Osoby.  
 

XI 
(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení. 
(2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 
(3) Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. 
(4) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu 

neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
(5) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a 

bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
(6) Osoba svým podpisem vyslovuje souhlas s uvedením rodného čísla v této smlouvě a dalších 

dokumentech služby. 
(7) Osoba bere na vědomí možnost zvýšení úhrady za ubytování a stravu.  Zvýšení úhrady je možné ze 

strany Poskytovatele kdykoliv během platnosti této smlouvy. Vždy je předáno Osobě písemně formou 
dodatku k této smlouvě. 
 
V Kostelním Vydří, dne  
 
 
podpis Osoby podpis Poskytovatele 
 
 

 


