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ČÍSLO SMLOUVY: ……………………… 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMĚ NA PŮL 
CESTY BÓJKA DLE § 91 ZÁKONA Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH 

SLUŽBÁCH 
  
Níže uvedeného dne, uzavřeli: 

 Jméno, příjmení, titul:  ……………………………………………………………………….  
 Narozen(a) dne:  ………………………………………………………………………. 
 Trvalé bydliště:  ………………………………………………………………………. 

V textu této smlouvy dále jen „Uživatel“. 

Zastoupený:  ………………………………………………………………………. 

a 

Středisko křesťanské pomoci Plzeň 
  IČO: 405 24 566  
 Božkovská 511/20, Plzeň, 326 00 
 zastoupené ředitelem Mgr. Markem Novotným 

 Dům na půl cesty BÓJKA 
 Palackého 39/16, Plzeň, 301 00 
 Zastoupený vedoucím služby Bc. Anitou Trmalovou 

V textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“. 

Smlouvu o poskytnutí sociální služby v Domě na půl cesty BÓJKA 

(V textu této smlouvy dále jen „Smlouva“) 

I. 

Druh služby  

Uživateli se poskytuje ubytování v Domě na půl cesty BÓJKA, „Palackého 39/16 Plzeň, 326 00. 
Jedná se o jednolůžkový pokoj č. ... . Uživatel je dál oprávněn využívat společné prostory 
(kuchyňku, sociální zařízení, kuřárnu resp. dvorek se zahradou). 

Poskytovatel je povinen udržovat prostory pronajímané uživateli ve stavu způsobilém pro řádné 
ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv uživatele s užíváním těchto prostor. Uživatel je 
povinen užívat prostory vyhrazené k ubytování a k užívání řádně; v prostorách nesmí bez souhlasu 
poskytovatele provádět žádné změny. Uživatel je povinen hlásit poskytovateli veškeré závady, 
které se v prostorech Domu na půl cesty vyskytnou.  
 



                                                                        
 

 

STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI PLZEŇ     IČ: 405 245 66 
Božkovská 511/20, 326 00 Plzeň, tel.: 377 224 320    e-mail: office@skp-plzen.cz 
DŮM NA PŮL CESTY – BÓJKA      www.skp-plzen.cz 
Palackého 39/16, 326 00 Plzeň, tel.: 777 570 665    e-mail: dpc@skp-plzen.cz 

II.  

Rozsah poskytování sociální služby 

Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli v Domě na půl cesty: 
a) ubytování,  
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
c) sociálně terapeutické činnosti, 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

III. 

Místo a čas poskytování sociální služby 

Služba sjednaná v č. I. této smlouvy se poskytuje v Domě na půl cesty BÓJKA provozovaném 
poskytovatelem v Plzni, Palackého 39/16. Ubytování je poskytováno 24 hodin denně, a to každý 
den po dobu platnosti smlouvy. 

IV. 

Výše úhrady a způsob jejího placení 

Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytnutí služby v částce 3 500,- Kč měsíčně, která bude 
použita na ubytování. Úhrada se platí zálohově, a to do posledního dne v kalendářním měsíci, 
za který má být zaplacena. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhrady podle tohoto článku 
následovně: 

- úhrada za poskytnutí služby je poukazována na účet Střediska křesťanské pomoci Plzeň 
u Komerční banky, č.ú.: 43-8028870207/0100, variabilním symbolem je číslo této smlouvy  

- nebo je úhrada za poskytnutí služby zaplacena v hotovosti v kanceláři vedoucího 
pracovníka soc. služby v Palackého 39/16, Plzeň 301 00 oproti potvrzení (příjmového 
dokladu). 

Na vyžádání uživatele a při ukončení poskytované služby je provedeno vyúčtování úhrad 
za ubytování. 

Částka za poskytování služby je při vstupu a při ukončení rozpočtena na využité dny dle počtu 
kalendářních dnů daného měsíce. 

V. 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování 
sociálních služeb 

Uživatel je seznámen s Provozním, Návštěvním řádem, Aktivizačním programem a s Řešením 
přestupků Domu na půl cesty, v němž se poskytuje sociální služba podle této smlouvy. S pravidly 
uživatel souhlasí, přečetl si je a plně jim porozuměl. Pravidla pro řešení přestupků podepsal. 
Uživatel je povinen pravidla dodržovat. 
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VI. 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď uživatelem 
činí 1 měsíc a lze ji vzájemnou dohodou upravit. Výpověď je možné podat jednostranně volnou 
formou předáním pracovníkovi DPC. Poskytovatel může smlouvu vypovědět okamžitě, jestliže 
uživatel porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo z vnitřních pravidel Domu na půl 
cesty. Zkušební lhůta daná poskytovatelem činí 1 měsíc. Výpověď smlouvy poskytovatelem v tuto 
dobu musí mít opodstatněné a řádné důvody a její výpovědní lhůta činí 10 dní počínaje dnem 
oznámení o ukončení uzavřené smlouvy a výpovědní lhůtu lze vzájemnou dohodou upravit. 
 

VII. 
Doba platnosti smlouvy 

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami tedy 
od…………../ dohodou od …………..  . Doba platnosti smlouvy je sjednána na jeden rok od okamžiku 
jejího podpisu oběma smluvními stranami do dne: ……………… a její prodloužení je možné 
výhradně dodatkem. 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

Smlouva je vyhotovena ve dvou nebo třech exemplářích s platností originálu. Jedno vyhotovení 
obdrží poskytovatel, jedno uživatel, jedno zákonný zástupce uživatele. Smlouva může být měněna 
nebo zrušena pouze písemně. 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 svými vlastnoručními podpisy. 

V Plzni, dne: ……………………. 
 
 
 
 ………………………………………. ………………………………………. 
   uživatel                                        jméno 
 Uživatel Domu na půl cesty Bójka vedoucí služby DPC 
  Sociální pracovník 


