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Smlouva o poskytování sociální služby 

1 Poskytovatel 

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 

Sídlo:    28. října 286/10, 702 00  Ostrava 
IČ:    02407451 
Zastoupené:   ……………………..  (ředitelkou organizace) 
Telefon:  …………………… 
E-mail:   ………………… 

2 Klient 

Jméno a příjmení:  …………………………………………………..  

Datum narození: ………………………………………………….. 

Trvalé bydliště:  ………………………………………………….. 

Doručovací adresa: ………………………………………………….. 

Kontaktní údaje: e-mail  ………………………………………………….. 

tel./SMS ………………………………………………….. 

jiné  ………………………………………………….. 

uzavírají 

smlouvu o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

(dále jen „smlouva“): 

I. Druh sociální služby 

Poskytovatel poskytne klientovi tlumočnické služby podle § 56 zák. č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách a  související základní sociální poradenství. 
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II. Rozsah poskytování sociální služby 

1. Poskytovatel klientovi poskytne základní činnosti v rozsahu těchto úkonů: 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: tlumočení pomocí 

českého znakového jazyka, případně využitím jiného komunikačního systému 

vycházejícího z českého jazyka (např. přepis) podle zákona 108/2006 a zákona 

384/2008. 

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí: při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, při 

vyřizování běžných záležitostí. 

2. Poskytovatel může podle svých možností zveřejnit na webu poskytovatele nabídku 

fakultativní činnosti, a to nad rámec poskytovaných základních činností. Podmínky 

čerpání fakultativní činnosti jsou zveřejněny v této nabídce. 

3. Poskytovatel poskytuje službu individuálně dle potřeby klienta. Přesný rozsah a průběh 

služby si  klient individuálně dojednává dopředu podle pravidel Poskytovatele pro 

řádný průběh služby.  

III. Místo a čas poskytování sociální služby 

1. Poskytovatel poskytne terénní formu služby na území Moravskoslezského kraje podle 

potřeb klienta. Místo a čas poskytnutí si klient objednává dopředu podle pravidel 

poskytovatele pro řádný průběh služby. 

2. Poskytovatel poskytne ambulantní formu služby ve vymezené úřední hodiny ve svých 

prostorách, ul. 28. října 286/10 v Ostravě.  Úřední hodiny jsou dostupné na webu 

poskytovatele a v pravidlech poskytovatele pro řádný průběh služby. 

IV. Výše úhrady 

Poskytovatel poskytne tlumočnickou službu bezplatně. 

V. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel 

1. Objednávání a průběh poskytování sociální služby určují Postupy a pravidla pro řádný 

průběh poskytování služby vydaná poskytovatelem. Tato pravidla jsou klientovi 

předložena jako nedílná příloha ke smlouvě.  
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2. Výše uvedená pravidla jsou dostupná rovněž ve vizuální formě na webu poskytovatele 

a jsou k dispozici k volnému nahlédnutí v prostorách poskytovatele. Klient je povinen 

strpět seznámení s aktualizacemi těchto pravidel.  

3. Klient prohlašuje, že byl se zněním pravidel seznámen, pravidlům porozuměl a zavazuje 

se je dodržovat. 

4. Porušením pravidel je, když se klient chová k poskytovateli a k ostatním klientům 

takovým způsobem, že jeho chování snižuje důstojnost fyzické osoby nebo vede k 

vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí. 

 

VI. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

1. Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu a výpovědní lhůta činí sedm 

kalendářních dnů od okamžiku doručení poskytovateli a naopak. 

2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět okamžitě  z níže uvedených důvodů:  

a) klient porušuje povinnosti vyplývající ze smlouvy a z pravidel zařízení, 

b) poskytovatel neobdrží dotace ve výši nutné k poskytování sociální služby, 

 

VII. Doba platnosti smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami.  

2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Klient nemůže práva z této smlouvy postoupit 

na jinou fyzickou osobu.  

3. Smlouva pozbývá platnosti, pokud klient službu nevyužije déle než jeden rok od 

uzavření. 

4. Smlouva pozbývá platnosti úmrtím klienta. 

5. Smlouva pozbývá platnosti zrušením tlumočnické služby. 
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VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech. Každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení. 

2. Smlouva může být měněna písemnými dodatky. 

3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že 

smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením občanského zákoníku. 

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím 

obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

V ……………………….. , dne …………………. 

 

 

...........................................    ...................................................        

…………………….                                   Jméno a příjmení: 
(ředitelka organizace)  

 


