
Startujeme, o.p.s.  
IČ 289 69 839 
se sídlem Dělnická 235, Kročehlavy, 272 01 Kladno 
 
zastoupená Mgr. Jakubem Knězů, ředitelem 
na straně jedné (dále jen „poskytovatel“)  
 
a 
 
Jméno a příjmení:  
Datum narození:  
Trvalé bydliště:  
 
zastoupený opatrovníkem 
Jméno a příjmení:  
Datum narození:  
na straně druhé (dále jen „uživatel“) 
 
 
 
uzavřely níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 51 zákona č.108/2006 Sb.,  
 

 SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
                                 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 

 
 

                                        I. 
 

Poskytovatel je nájemcem bytu č. 5 o velikosti 2 + 1 s příslušenstvím ve druhém patře domu 
č.p. 2195 v ulici Ukrajinská, v městské části Kročehlavy, 272 01 Kladno. 
 
 
                                           II. 
 
Předmětem smlouvy je poskytování sociální služby chráněného bydlení s cílem zabezpečení 
základních životních potřeb v prostředí, které představuje domov a podpora soběstačnosti 
uživatele. 
 
Poskytovatel poskytuje v chráněném bydlení služby v rozsahu všech činností podle ust. § 51 
zák. č. 108/2006 Sb., v platném znění. 
 
Specifikace rozsahu a způsobu podpory v oblasti těchto činností se provádí podle 
individuálního plánu uživatele chráněného bydlení. 
 
Služba se poskytuje denně včetně víkendů a svátků v obvyklých denních časech, není-li 
dohodnuto jinak, např. v důsledku delšího pobytu uživatele mimo byt. 
 
Byt je určen pro dva uživatele, kdy každý má k dispozici jednu obytnou místnost, kuchyni a 
příslušenství společně. 
 
Užíváním bytu se rozumí i dodávka plynu a elektrické energie, studené a teplé vody, 
odvádění odpadních vod a úklid společných prostor. 
 
                                         III. 
 



Uživatel souhlasí se zpracováním a uchováváním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro 
odborné a kvalitní vedení a plánování sociální služby a k dokumentaci osobního spisu. 
 
Poskytovatel se zavazuje považovat všechny osobní údaje za důvěrné a zpracovávat je a 
uchovávat v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. 
 
                                  IV. 

 
Uživatel se zavazuje zaplatit úhradu za poskytované služby.  
 
Výši úhrady stanoví poskytovatel pro každý kalendářní rok samostatným rozhodnutím. 
 
Uživatel se zavazuje uhradit odebrané služby proti měsíčnímu vyúčtování předloženému 
poskytovatelem vždy do 10 dnů následujícího kalendářního měsíce. Splatnost se sjednává 
na 10 dnů složením úhrady v Kč do pokladny poskytovatele, nebo úhradou na účet číslo 
2102483479/2700.  
Způsob úhrady dohodnou smluvní strany při předložení měsíčního vyúčtování. 
 
                                           V. 
 
Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s pravidly provozu chráněného bydlení (Domácí řád) a 
zavazuje se je dodržovat. Bere na vědomí, že jeho porušování může mít za následek 
ukončení smlouvy. 
  
                                           VI. 
 
Užívání služby chráněné bydlení končí dohodou nebo vypovězením smlouvy. 
 
Výpověď musí být učiněna písemně a doručena druhé straně. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a 
počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
 
Bez výpovědní lhůty může poskytovatel smlouvu vypovědět v případech uvedených v čl. VII. 
Domácího řádu. 
 
Užívání služby chráněné bydlení skončí spolu se skončením nájmu bytu. 
 
                                        VII. 
 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každý má platnost originálu; každá smluvní 
strana obdrží po jednom. 
 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu smluvními stranami.  
 
Smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem. 
 
 
V Kladně …….. 2019                                       V Kladně……...2019 
 
 
 
Mgr. Jakub Knězů                                        …………………………… 


