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Číslo smlouvy 030/2018 

 

S M L O U V A  

o úhradě  nákladů  za  poskyt nut í  s lužeb  

 

P o s k y t o v a t e l :  Czech One Prague s.r.o., se sídlem Platnéřská 87, 110 00 Praha 1, Staré 
Město, IČ: 27582035, poskytující výše uvedené pobytové sociální služby 
v Domě pro seniory Wágnerka, Nad Nemocnicí 153, 381 01 Český Krumlov, 
jednající jednatelkou,   

  paní Hanou Spoladore, č.ú.: 5002010950/5500 

      a      

P a n / p a n í :  … 

B y t e m :   …., tel.  

Dat. Nar.  

(dále jen přispěvatel) 

uzavírají po vzájemné dohodě tuto smlouvu: 

Článek I. 

Poskytovatel poskytuje uživateli panu (paní) …….. ubytování a stravování v souladu se zněním 
Smlouvy o poskytnutí sociální pobytové služby č.   ….  uzavřené Dne 1.1.2018 

 
1. Uživateli budou proto na základě této smlouvy na náklady přispěvatele poskytovány tyto 

doplňkové nadstandardní fakultativní služby: 
 
- vedení depozitního účtu 

- LCD televizor na pokoji, wifi připojení  

- fyzioterapie, volnočasové aktivity, kulturní vystoupení 

 

Článek II. 

Závazek přispěvatele přispívat na úhradu za uživatelovi poskytnuté služby 

1.  Přispěvatel se zavazuje hradit v plném rozsahu nadstandardní doplňkové fakultativní služby  
uvedené v čl. I. této smlouvy poskytované uživateli, a to ve výši 0,- Kč 
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Článek III. 

Úhrada příspěvku a jeho vyúčtování 

1. Přispěvatel se zavazuje svůj příspěvek hradit zálohově poskytovateli převodem na účet 
poskytovatele č. účtu 5002010950/5500, vs: ……(rč bez lomítka) a to vždy nejpozději do 
posledního pracovního dne kalendářního měsíce, za který úhrada náleží. 

 

Článek IV. 

Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2018 po dobu pobytu 
uživatele platnosti a účinnosti Smlouvy o poskytnutí sociální pobytové služby č. …. uzavřené 
dne 1.1.2018 mezi uživatelem a poskytovatelem. 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přispěvatel obdrží jedno vyhotovení a  
poskytovatel taktéž jedno vyhotovení. 

 
2.  Veškeré změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemně formou očíslovaných dodatků. 

3. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě odchodu nebo úmrtí klienta náleží DS Wágnerka  
celá částka za kalendářní měsíc, ve kterém byl pobyt ukončen. V případě úmrtí klienta, kdy nemá 
zaplacenu úhradu za pobyt, vznikne tak dluh na úhradě za pobyt vůči DS Wágnerka (Czech One 
Prague s.r.o.). 

4.  V případě odchodu nebo úmrtí klienta se obě smluvní strany dohodly (rodina se zavazuje), že 
do jednoho týdne po ukončení služby budou vyklizeny a odvezeny osobní věci klienta.  V případě 
nedodržení budou věci vyklizeny a uskladněny pracovníky DS Wágnerka za částku 500,- Kč za 
každý započatý týden.  

5.  Klient podpisem této smlouvy dává poskytovateli v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a GDPR  (dále jen „GDPR“), souhlas 
k tomu, aby až do doby skartace shromažďoval a zpracovával jeho osobní a citlivé údaje a data, a 
to pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro řádné poskytování kvalitních sociálních služeb 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a této smlouvy. Do veškerých 
shromažďovaných osobních údajů má klient právo kdykoliv nahlédnout. Doba skartace je určena 
zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a vyhláškou č. 646/2004 Sb., 
o podrobnostech výkonu spisové služby v platném znění, a její konkrétní délka se liší dle typu 
dokumentu. Tuto dobu je možné zjistit na základě dotazu u sociálního pracovníka poskytovatele.  

6.  Poskytovatel se zavazuje, že osobní a citlivé údaje a případně předané doklady použije jen 
k účelům, které jsou v přímé souvislosti s poskytovanou sociální službou. Dále, že učiní potřebná 
opatření, aby údaje a doklady byly řádně zabezpečeny a nemohlo dojít k jejich zneužití.                                                    

7.  Klient bere na vědomí, že v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se 
zpracováním osobních údajů se může obrátit s dotazem na poskytovatele nebo na Úřad pro 
ochranu osobních údajů. 
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Obě smluvní strany prohlašují, že ji uzavřeli svobodně, vážně a prosti omylu, nikoliv v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek, že ji četli, rozumí jí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

    V Českém Krumlově, 1.1.2018. 2018                        V Českém Krumlově, 1.1.2018. 2018 

 

 

……………………………………...                                                       ………….…………………………….. 

      Czech One Prague s.r.o.                                                                    …… 

     Hana Dufková Spoladore, jednatelka                        


