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Uzavírání smlouvy- DS, DZR
1. Seznámení s obsahem smlouvy
Na základě posouzení žádosti a následného sociálního šetření u zájemce (na základě
aktuálního zdravotního stavu a sociální situace zájemce je rozhodnuto o umístění zájemce
do střediska. Sociální služba je poskytována na základě smlouvy o poskytování sociální
služby.
Sociální pracovnice seznámí zájemce s obsahem smlouvy před nástupem při
osobním jednání ještě před podpisem, aby se zájemce mohl vyjádřit k obsahu, příp. vznést
připomínky a prodiskutovat je. Pokud budou připomínky opodstatněné, lze je zanést do
smlouvy (se souhlasem ředitele). S obsahem smlouvy je také seznámena doprovázející
osoba nebo osoba, která ji uzavírá za zájemce (zákonný zástupce, opatrovník, obec
s rozšířenou působností). Součástí smlouvy je informovaný souhlas klienta týkající se
seznámení s vnitřními předpisy střediska, shromažďování jeho osobních údajů a určení
osoby pro podávání informací v mimořádných situacích, příp. dalšími souhlasy spojených
se službou.
Smlouva obsahuje také ujednání o osobním cíli, jehož naplnění bude sledovat poskytování
služby, formu, průběh a rozsah poskytované služby, podmínky průběhu i ukončení,
způsoby ukončení.
2. Uzavírání smlouvy
Smlouva má vždy písemnou podobu. Smlouvu mohou uzavřít pouze osoby, které jsou
k tomu oprávněny.
Smlouvou mezi dvěma účastníky nelze zavazovat i někoho dalšího bez jeho vědomí
souhlasu.
Smlouvu podepisuje ředitel (popř. jeho zástupce) za organizaci jako poskytovatel a klient.
Je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž jeden výtisk náleží klientovi a jeden je uschován ve
středisku a je součástí sociální dokumentace klienta.
2.1. Kdo podepisuje smlouvu na straně zájemce:
2.1.1. Podpis zájemcem:
Smlouvu může podepsat platně pouze zájemce způsobilý k právním úkonům.
2.1.2. Podpis jinou osobou než zájemcem:
a) zájemce je osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům:
smlouvu podepisuje opatrovník,
b) zájemce je osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, a omezení se
vztahuje i na uzavírání smluvních vztahů:
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smlouvu podepisuje opatrovník,
c) zájemce není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce:
smlouvu podepisuje dle §91 odst.6 zák.č.108/2006 Sb. obecní úřad obce
s rozšířenou působností (na doporučení ošetřujícího lékaře zájemce o službu),
d) zájemce nemůže psát a číst, ale je schopen sám jednat:
podle § 40 odst. 5 občanského zákoníku je nutný v takovém případě úřední zápis.
Úřední zápis se nevyžaduje, má-li tento zájemce schopnost seznámit se s obsahem
smlouvy s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby,
kterou si zvolí a je schopen vlastnoručně smlouvu podepsat,
e) zájemce je schopen smlouvu vlastnoručně podepsat, je schopen ji porozumět, ale udělí
k podpisu smlouvy plnou moc:
smlouvu podepisuje zmocněnec.
3. Středisko může odmítnout podpis smlouvy
pouze podle §91, zák. č. 108/2006 Sb., pokud:
-

neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou osoba žádá
zdravotní stav osoby, jež službu žádá, vylučuje poskytnutí takové služby
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