SMLOUVA
O SPOLUÚČASTI NA ÚHRADĚ NÁKLADŮ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE
Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí
účastníci:
Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace
IČO: 477 01 277
se sídlem: Východní 621/16, 360 01 Karlovy Vary
zastoupena: MUDr. Petrem Myšákem, MBA, ředitelem organizace
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 800 460 339/0800
(dále jen „Poskytovatel“ na straně jedné)

a
Pan /paní:
………………………………..
Narozen/a:
………………………………..
Trvalý pobyt
………………………………..
(dále jen „Osoba“ na straně druhé)
Uzavírají v souladu s ustanovením § 71 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), tuto Smlouvu o
spoluúčasti na úhradě nákladů služby sociální péče (dále jen „Smlouva“).

I.

Předmět smlouvy
Účastníci této smlouvy činí nesporným, že Osoba je ke dni podpisu této smlouvy
(….příbuzenský vztah….).
pan/paní:
………………………………..
nar.:
………………………………..
trvale bytem:
………………………………..
kterému/které je na základě „Smlouvy o poskytnutí sociální služby – odlehčovací služby“
poskytována služba sociální péče – odlehčovací služba (dále jen „Uživatel“).

1.1.

Mezi Uživatelem a Poskytovatelem byla dne ………….… uzavřena Smlouva o poskytnutí
sociální služby – odlehčovací služby, na základě které je Uživatel povinen platit za
ubytování částku 210,- Kč denně a za stravu částku 170,- Kč denně.
Osoba se v souladu s § 71 odst. 3 zákona o sociálních službách zavazuje ke spoluúčasti na
úhradě těchto nákladů Uživatele do výše stanovené ustanovením § 10 vyhlášky
č. 505/2006 Sb., o sociálních službách a zavazuje se tuto část nákladů Uživatele, která
bude vyčíslena v měsíčním vyúčtování, zaplatit Poskytovateli způsobem a ve lhůtě
stanovených v čl. II. této smlouvy.

II.

Výše úhrady a způsob jejího placení
2.1. Osoba se zavazuje hradit částku stanovenou v měsíčním vyúčtování, bankovním
převodem na účet Poskytovatele č. 800 460 339/0800, nejpozději do deseti dnů ode dne,
kdy jí bude doručeno měsíční vyúčtování.

III.
Zpracování osobních údajů
3.1.

3.2.
3.3.

Osoba bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely plnění této
Smlouvy (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Poskytovatele), a to
v rozsahu nutném pro naplnění předmětu smlouvy, tedy identifikace - jméno a
příjmení, adresa, datum narození, po dobu platnosti této smlouvy a dále po dobu
maximálně pěti let od ukončení této smlouvy. Správce použije tyto osobní údaje
výhradně pro uvedený účel.
Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Poskytovatel.
Osoba bere na vědomí, že má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na
opravu nebo výmaz osobních údajů, popř. omezení zpracování, v případě chybných,
nebo nepřesných údajů. Osoba bere dále na vědomí, že v případě pochybností o
dodržování práv Poskytovatelem, jakožto správcem osobních údajů, je oprávněn se
obrátit na Poskytovatele, nebo podat podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
IV.

Závěrečná ustanovení
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy a touto Smlouvou výslovně neřešené se
řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dalšími
obecně závaznými právními předpisy.
Veškeré změny této Smlouvy lze činit a tuto Smlouvu lze doplňovat pouze písemnými
číslovanými dodatky k této Smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu účastníky.
Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom stejnopise.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že ji
uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu
připojují obě strany svoje vlastnoruční podpisy.

V Karlových Varech dne:……………………………..

Poskytovatel: ……………………………
MUDr. Petr Myšák, MBA
ředitel organizace

Osoba:……………………………

