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Smlouva o poskytnutí sociální služby -  Odlehčovací služba 
APLA Jižní Čechy, z. ú. 

 
kterou uzavřeli 

 
Jméno a příjmení:  
 
bytem:  
 
datum narození:  
 
telefon:                                           e-mail: 
 
a zákonný zástupce (v případě nezletilosti uživatele nebo omezení svéprávnosti) 
 
jméno a příjmení:  
 
bytem: 
 
datum narození: 
 
telefon:                                               e-mail: 
 
dále jen Uživatel na straně jedné 
 

 
a  
 

 
APLA Jižní Čechy, z. ú. 
 
sídlem: Farského 887, Tábor 390 02 
 
IČO:  28552288 
 
zastoupená Mgr. Petrou Marešovou, ředitelkou ústavu  
 
dále jen Poskytovatel služeb na straně druhé 
_____________________________________________________________________
______ 
 
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uzavírají tuto smlouvu o 
poskytování služby  Odlehčovací služba APLA Jižní Čechy, z. ú. podle § 16 citovaného 
zákona (dále jen „smlouva“). 
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I. Předmět smlouvy  

 
Předmětem této smlouvy je poskytování pobytových služeb lidem s poruchou 
autistického spektra ve věku 5-64 let v rámci Jihočeského kraje, o které je jinak pečováno 
v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit tak pečující fyzické osobě nezbytný 
odpočinek. 
 

II. Rozsah poskytované služby 
 

Rozsah poskytované služby je v souladu s § 44 zákona 108/2006 Sb. o sociálních 
službách. Uživatel má právo využívat níže uvedené úkony:  

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
d) poskytnutí ubytování  
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
f) sociálně terapeutické činnosti 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 
Podrobnější ujednání o poskytovaných službách pro uživatele obsahuje individuální 
plán, který vychází z individuálních potřeb uživatele a dotazník uživatele.  
 

III. Místo a čas 
 

Odlehčovací služba (OS) APLA Jižní Čechy, z.ú, je poskytována formou odlehčovacího 
víkendového pobytu v trvání od pátku 17:00 hodin do neděle 17:00 hodin dle předem 
vypsaných termínů. Služba je poskytována v prostorech Dětské psychiatrické nemocnice 
Opařany, kde má organizace APLA JČ pronajaté samostatné patro pro účely výkonu této 
služby. 
 

IV. Výše úhrady 
 

a) Výše úhrady za poskytované služby je dána dle platného sazebníku organizace, 
který je každoročně aktualizován a je dostupný na internetových stránkách 
organizace. 

b) Úhradu částky za poskytované služby je nutno zaplatit zálohově a to nejpozději  
6 pracovních dnů před začátkem poskytování Odlehčovací služby, tzn. nejdéle 
ve čtvrtek před týdnem, ve kterém se odlehčovací pobyt koná. Částku za pobyt 
Uživatel hradí převodem na bankovní účet Poskytovatele číslo 210 018 
0693/2010. 
Ve výjimečných případech a po předešlé dohodě s vedoucím služby je možné 
úhradu provést hotově přímo vedoucí služby popř. jinému pověřenému 
zaměstnanci Poskytovatele. Ten na přijatou částku vydá příjmový pokladní 
doklad ve 2 vyhotoveních (1 x pro Uživatele, 1 x pro Poskytovatele 
k zaúčtování).  
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V případě, že částka není uhrazena v termínu stanoveném v bodě IV b), 
vyhrazuje si Poskytovatel právo zrušit rezervaci pobytu a tím uvolnit místo na 
pobytu dalším zájemcům. Poskytovatel není povinen o tomto Uživatele, který 
neuhradil služby včas (viz výše), informovat. 

c)  Uživatel se zavazuje vždy nahlásit absenci. Pokud je absence, a to z jakéhokoli 
důvodu nahlášena méně než 32 hodin před začátkem odlehčovacího pobytu 
(čtvrtek do 9 hodin), bude vrácena částka snížená o 300 Kč, které budou použity 
na úhradu nezrušitelných nákladů. V případě, že Uživatel absenci dopředu 
nenahlásí vůbec, uhrazená částka mu nebude vrácena.  
 

V. Práva a povinnosti uživatele 
 

a) Uživatel je povinen při podpisu této smlouvy předložit poskytovateli služby 
k nahlédnutí zprávu z psychiatrického nebo psychologického vyšetření, která 
potvrzuje diagnózu poruchy autistického spektra či tuto skutečnost stvrdit svým 
podpisem, nahrazujícím v tomto případě čestné prohlášení. 

b) Pokud Uživatel nemá lékařskou zprávu potvrzující diagnózu poruchy autistického 
spektra, smí využívat odlehčovací službu pouze se souhlasem vedoucího služby. 
Vedoucí služby smí udělit výjimku v poskytnutí služby na základě podezření na 
diagnózu poruchy autistického spektra, přičemž je Uživatel povinen informovat 
poskytovatele o výsledku lékařského, psychologického vyšetření, na něž se 
objedná, a to do 6 měsíců od podpisu této smlouvy. Pokud diagnóza PAS nebude 
u uživatele potvrzena, vyhrazuje si poskytovatel právo na odstoupení od této 
smlouvy a ukončení poskytování služeb.  

c) Uživatel je povinen mít před nástupem do služby vyplněný podrobný dotazník, 
který obdrží od poskytovatele. Část dotazníku týkající se zdravotního stavu a 
medikace je Uživatel povinen aktualizovat před každým víkendovým pobytem. 
Každý rok je Uživatel povinen pročíst dotazník a aktualizovat jej a toto stvrdit 
svým podpisem.  

d) Uživatel se zavazuje v případě změny zdravotního stavu informovat vedoucího 
služby.  

e) Zákonný zástupce uživatele je povinen uživatele na víkend vybavit dostatečným 
množstvím léků spolu s přesným popisem jejich užívání a dále hygienickými 
potřebami, jako jsou pleny, podložky na přebalování či dámské hygienické 
potřeby. 

f) Uživatel dává souhlas se zpracováním potřebných osobních údajů, včetně 
citlivých údajů k plnění povinností poskytovatele.  

g) Uživatel má právo kdykoliv nahlédnout do své osobní dokumentace. 
 

VI. Práva a povinnosti poskytovatele 
 

a) Poskytovatel se zavazuje poskytovat výše uvedenou službu v souladu se 
Standardy kvality sociálních služeb a Etickým kodexem poskytovatele 
(organizace) zveřejněném na webu organizace: www.aplajc.cz 

b) Poskytovatel se zavazuje, že bude plánovat postup při poskytování sociální 
služby, je-li to možné společně s uživatelem, příp. jeho rodinou, v souladu 
s posláním, cíli a zásady organizace. 
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c) Poskytovatel se zavazuje plánovat postup při zvládání problémového chování, 
ze kterého vyplývají rizika zejména pro uživatele nebo pracovníky organizace. 

d) Poskytovatel se zavazuje, že bude s uživatelem pracovat metodami obvyklými 
pro práci s osobami s poruchou autistického spektra, především metodou 
individuálního přístupu, strukturovaného učení a vizualizace. 

e) Poskytovatel se zavazuje, že umožní uživateli se v co nejvyšší míře samostatně 
se rozhodovat. 

f) Poskytovatel se zavazuje uživatele v předstihu informovat o případném zrušení 
termínu odlehčovacího víkendu, či o jakýchkoli jiných změnách majících vliv na 
průběh a poskytování služby.  

g) Poskytovatel se zavazuje, že v případě naplnění kapacity odlehčovacího 
víkendu, zapíše další zájemce do pořadníku náhradníků. V případě uvolnění 
místa bude náhradníky kontaktovat, a to v pořadí, v jakém se nahlásili.  

h) Poskytovatel se zavazuje nakládat se svěřenými údaji podle zákona č. 101/2000 
Sb., v platném znění o osobních údajích. Tyto údaje využije poskytovatel 
k plnění povinností stanovených touto smlouvou. 

i) Poskytovatel se zavazuje, že bude neprodleně po použití restriktivních opatření 
(dle § 89 z.č. 108/2006 Sb.) kontaktovat zákonného zástupce uživatele o jejich 
užití. 

 
VII. Doba platnosti smlouvy 

 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.  
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

 
VIII. Výpovědní důvody 

 
a) Uživatel může tuto Smlouvu kdykoliv vypovědět bez udání důvodu, a to 

písemně, telefonicky i osobně. Poskytování služby tak bude ukončeno.  
b) Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z těchto důvodů: 

 jestliže uživatel opakovaně (po dvou napomenutích) porušuje povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy 

 jestliže uživatel opakovaně (po dvou napomenutích) neuhradil smluvenou 
částku za odlehčovací pobyt v termínu stanoveném dle čl. IV  

 jestliže se uživatel opakovaně (po dvou napomenutích) pozdě odhlásil 
z termínu odlehčovací služby 

 jestliže se u uživatele nepotvrdí diagnóza PAS 
c) Výpověď ze strany Poskytovatele bude uživateli vždy sdělena písemnou formou.  
d) Tato smlouva může rovněž zaniknout na základě dohody obou smluvních stran.  
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IX. Závěrečná ustanovení 
 

a) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení. Obě vyhotovení budou řádně podepsána a mají 
stejnou platnost a závaznost. 

b) Jakékoliv změny této smlouvy vyžadují písemný souhlas obou smluvních stran, 
a budou provedeny formou číslovaných dodatků k této smlouvě.  

c) Smluvní strany prohlašují, že byly podrobně seznámeny s obsahem smlouvy, 
Pravidly pro podávání stížností. S obsahem těchto dokumentů souhlasí, což 
stvrzují níže připojenými vlastnoručními podpisy.  

d) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli 
a že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
v Táboře dne: 
 
 
 
………………………………    …………………………….. 
za Poskytovatele vedoucí OS                                 za Uživatele  


