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                                            Standard č. 4 

Smlouva o poskytování Terénní odlehčovací služby 

  
 Smlouva o poskytování sociální služby  

Smlouvu vnímáme jako vzájemnou interakci dvou různých subjektů, kteří vstupují do vztahu. 

Jde o stranu poskytovatele – tedy toho, kdo službu provádí, poskytuje a o stranu uživatele – 

tedy toho, komu je služby určena.  

Smlouvu chápeme jako vzájemný projev vůle dvou (nebo více) subjektů, na jehož základě 

těmto subjektům vznikají nová práva a povinnosti. Vzniká na principu rovnosti a na základě 

dobrovolnosti.  

Právní předpisy k podání a vyřízení žádosti o poskytnutí sociální služby:  

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

 Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů.  

 Zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

   

Obecná pravidla:  

 Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o 

poskytování Terénní odlehčovací služby (dále jen „Smlouva“). Při uzavírání smlouvy 

se postupuje tak, aby zájemce rozuměl obsahu a účelu smlouvy. Poskytovatel sjednává 

se zájemcem rozsah a průběh Terénní odlehčovací služby s ohledem na schopnost a 

přání uživatele vyplněním „Žádosti o poskytování Terénní odlehčovací služby. 

V případě změny potřeb uživatele, rozsahu poskytovaných úkonů je na základě sdělení 

od uživatele či od klíčových pracovníků vytvořen dodatek ke smlouvě, se kterým je 

seznámen uživatel a který je pak s podpisem uživatele a poskytovatele vložen do spisu 

uživatele.  
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 Smlouvu vnímáme jako vzájemnou interakci dvou různých subjektů, kteří vstupují do 

vztahu. Jde o stranu poskytovatele – tedy toho, kdo službu provádí a poskytuje a o 

stranu uživatele – tedy toho, komu je služba určena.  

 Smlouva respektuje rovnost subjektů. Poskytovatel nabízí službu, kterou je oprávněn 

poskytovat, a to v příslušné kvalitě a rozsahu.   

 Uživatel má možnost se na základě nabídky rozhodnout, zda nabízenou službu přijme. 

Smlouvu chápeme jako vzájemný projev vůle dvou subjektů. Vzniká na principu 

rovnosti a na základě dobrovolnosti.  

 Smlouva je vždy uzavřena písemně. V případě mimořádných situací, kdy je například 

jisté, že účastníkovi Smlouvy (potenciálnímu uživateli) hrozí akutní zdravotní újma, 

pokud mu nebude služba poskytnuta okamžitě, lze Smlouvu uzavřít i ústně s tím, že je 

nutno ji bez zbytečného odkladu nahradit písemnou formou.  

 Smlouva je platná v okamžiku, kdy se jednotlivé zúčastněné strany shodnou na jejím 

obsahu a stvrdí to svým podpisem. Služba nemůže být bez uzavření Smlouvy stvrzené 

podpisy obou stran poskytována ani přijímána.  

 Smlouvu uzavírají jen osoby k tomu oprávněné, nemůže ji uzavřít účastník, který 

nemá práva, jež jsou jejím předmětem. Není vždy vyloučeno, aby osoba, jejíž 

způsobilost k právům a povinnostem byla soudem omezena, mohla Smlouvu podepsat. 

Vždy jde o to, do jaké míry a v jaké oblasti je způsobilost omezena. Pokud je tomu 

zcela, pak Smlouvu za takovou osobu může uzavřít jedině její zákonný zástupce 

nebo opatrovník. Osoba zcela způsobilá k právním úkonům  

o v indispozici (i přechodné). Podpis takové osoby lze nahradit podpisem jejího 

rodinného příslušníka.  Pokud taková osoba není, je nahrazen podpisem dvou 

nezávislých osob. Těmito osobami nemohou být pracovníci poskytovatele. 

Může jí být např. osoba městského úřadu, která je k tomu oprávněná dle 

zákona  

o Z 108/2006 Sb. Osoby nahrazující podpis uživatele musí být přítomny při 

projednání textu Smlouvy s uživatelem a musí si být jisty, že uživatel textu          

a jeho smyslu porozuměl, smlouvu akceptuje a cítí se jí vázán. Toto svým 

podpisem obě osoby v příloze Smlouvy osvědčí.  
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 V případě jakýchkoli pochybností v oblasti práv, povinností a dalších vztahů 

upravených Smlouvou se obě strany řídí ustanovením občanského zákoníku, jak 

stanovuje § 91 odst. 5 zákona o sociálních službách, podle kterého se pro uzavírání 

Smlouvy a právních vztahů z ní vznikajících, používají právě ustanovení občanského 

zákoníku (Z 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a ne jiné. Tento postup 

zdůrazňuje rovné postavení účastníků navázaného právního vztahu.  

 Občanský zákoník je typickou normou vycházející ve všem ze zásady rovného 

postavení všech subjektů před zákonem.  

 Smlouva je uzavírána s ohledem na potřeby uživatelů. Od osobních cílů uživatele a 

jeho možností, ale také možností poskytovatele, se dále odvíjí rozsah a průběh 

poskytování sociální služby vymezený ve smlouvě.  

   

           

Příloha:      

Vzor – Smlouva o poskytování „Terénní odlehčovací služby    

Pracovní postup: 1. Pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby 

Pracovní postup: 2. Pravidla pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace osob 

Pracovní postup: 3. Vnitřní řád Terénní odlehčovací služby 

        

 

  

V Brně:           1. 4. 2015   

Revize: č.  1  11. 5. 2020                                               

                                                                                                      

                                                                                                      Schválil: Mgr. David Kasan 

                                                                                                                     ředitel  CSZŠ s.r.o. 
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Seznámení s dokumentem systému řízení kvality 
 

Název útvaru:    Terénní odlehčovací služba 

Dokument předkládá:    Vedoucí pracovník  sociální služby  

 

Níže podepsaní zaměstnanci útvaru stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni s obsahem dokumentu 

Smlouva o poskytování Terénní odlehčovací služby 
 

a obsah v plném rozsahu pochopili a budou se jím ve své práci řídit. 

Jméno, příjmení 
(hůlkovým písmem) 

Datum Podpis  Jméno, příjmení 
(hůlkovým písmem) 

Datum Podpis 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                                                                                                                                                       

 


