
Pravidla uzavírání smlouvy o poskytování služby 
 
� V případě, že zájemce o službu požádá o poskytování krizové pomoci, vede s ním 

jednání sociální pracovník. V případě, že nejsou žádné důvody pro odmítnutí služby, 
dojde k dohodě mezi zájemcem a sociálním pracovníkem o zahájení poskytování 
služby, zda bude uzavřena písemná smlouva nebo zda bude služba poskytována na 
základě ústní smlouvy. Pokud alespoň jedna smluvní strana při jednání o uzavření 
smlouvy navrhne písemnou formu, musí být smlouva uzavřena písemně, jak je uvedeno 
v § 91 odst. 1) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 
předpisů.  
 

� Pokud je smlouva uzavřena ústně, je nezbytné vést písemný záznam o uzavření 
smlouvy. Ústní smlouva může být uzavřena i s anonymním uživatelem.  
 

� Ujednání ať už ústní nebo písemné musí osahovat náležitosti dle § 91 zákona o 
sociálních službách: 

a) označení smluvních stran 
b) druh sociální služby 
c) rozsah poskytován sociální služby 
d) místo a čas poskytování sociální služby 

 
� Poskytovatel navrhuje formu ústní smlouvy většinou v případě, že se předpokládá jen 

krátkodobé poskytnutí služby (např. jednorázové nebo se předpokládá poskytnutí jen 
několika intervencí během krátkého času, např. během několika dnů, během jednoho 
týdne).  

 
� Poskytovatel navrhuje písemnou smlouvu v případě, že je zjevné, že je potřeba písemně 

potvrdit některé aspekty poskytované služby, např. poskytované činnosti, místo 
poskytování, čas poskytování, povinnosti uživatele.  
 

� Poskytovatel i uživatel může navrhnout uzavření písemné smlouvy i v průběhu 
poskytování služby, jestliže se ústní smlouva jeví jako nedostačující. Poskytovatel 
obvykle požaduje uzavření písemné smlouvy v případě, že je služba poskytována 
dlouhodobě (více jak 1 měsíc).  
 

� Písemná smlouva je uzavírána pouze se zletilými osobami – rodiči, zákonnými zástupci, 
pěstouny, tedy s osobami, které mají způsobilost k právním úkonům. 

 
� Znění písemné smlouvy dle jednání se zájemcem o službu připravuje sociální 

pracovník. Za správný obsah smlouvy odpovídá vedoucí služby. Změny ve smlouvě 
musí být uzavřeny formou dodatku ke smlouvě. Smlouva je uzavírána obvykle na dobu 
určitou, zpravidla na daný kalendářní rok. 

 
� Písemnou smlouvu podepisuje za poskytovatele ředitelka, v případě její nepřítomnosti 

pověřený pracovník (v zastoupení), obvykle vedoucí služby. Smlouvu dále podepisuje 
zletilý uživatel.  Písemná smlouva je uzavírána ve dvou vyhotoveních (jedno obdrží 
uživatel, jedno si ponechá poskytovatel). 

 
� Ústní smlouvu uzavírá s uživatelem sociální pracovník. 
 



� Sociální pracovník při uzavírání smlouvy vysvětluje uživateli přiměřenou formou 
přizpůsobenou individuálním potřebám jednotlivé části smlouvy a vhodnými otázkami 
si ověřuje, zda uživatel rozumí obsahu.   
 

 
Uzavírání smlouvy s nezletilým uživatelem  

 
� V případě, že o službu požádá nezletilý uživatel a písemnou smlouvu nelze uzavřít se 

zákonným zástupcem, uzavírá poskytovatel ústní smlouvu. 
 

Ústní smlouvu o poskytování sociální služby lze s dítětem uzavřít na základě ustanovení § 8 zákona č. 359/1999 Sb., o 
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o sociálně právní ochraně dětí“ i na základě 
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“ 

dle ustanovení § 8 zákona o sociálně-právní ochraně dětí: 

• Dítě má právo požádat zařízení sociálně-právní ochrany, o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv; 
tyto orgány jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí 
rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. 

• Dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní ochrany tyto názory 
svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů nebo 
jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Vyjádření dítěte se při projednávání všech záležitostí týkajících se 
jeho osoby věnuje náležitá pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti. 

dle ustanovení § 9 občanského zákoníku:  

• Nezletilý může udělat takový právní akt, k jakému je rozumově způsobilý. 

Může tedy také rozhodnout (pokud je dostatečně informován), zda bude využívat sociální služby a komunikovat s 
pracovníkem. 

Ústní smlouva 
 
Při uzavírání ústní smlouvy sociální pracovník dohodne s uživatelem cíl, rozsah poskytované 
služby, místo a čas poskytování služby.  
 

 
Trvání a ukončení smlouvy – smluvní strany se dohodnou, odkdy dokdy bude služba 
poskytována (smlouva je uzavírána vždy na dobu určitou, a to nejdéle na daný kalendářní 
rok).  
 
1. Smlouva může být ukončena: 

a) výpovědí ze strany osoby – osobně, telefonicky (tel. 732 122 071) nebo písemně 
(Adresa: Oblastní charita Vimperk - Nexus, Krátká 125, 385 01 Vimperk) 

b) výpovědí ze strany poskytovatele – písemně 
c) na základě vzájemné dohody – ústně (zápisem o tomto ústním ujednání)  
d) v případě nevyužívání služby ze strany osoby po dobu delší než 1 kalendářní měsíc 

bez udání důvodu je smlouva ukončena poskytovatelem 
 

3. Osoba může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu, v takovém případě činí 
výpovědní lhůta jeden den. 
 

4. Poskytovatel může tuto smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: 



a) Osoba zvlášť hrubě nebo opakovaně porušuje povinnosti vyplývající z této 
smlouvy. 

b) Osoba odmítne poskytovateli poskytnout náhradu škody, kterou mu způsobila. 
c) Jestliže poskytovatel ukončí činnost.  

 
5. Výpovědní doba pro výpověď ze strany poskytovatele činí 7 dní.  Výpovědní doba počíná 

běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď osobě doručena.  
 


