
Písemné ujednání o fakultativní činnosti  -  doprava uživatele  

Pořadové číslo smlouvy…………………….                                                                  Příloha smlouvy č. 3 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí účastníci: 

1. Denní centrum Žirafa, z.s. 

           se sídlem:  Gagarinova 506/20, 360 01 Karlovy Vary  - Drahovice  

IČ: 269 90 075 

           zastoupené ředitelkou Ing. Renatou Kunešovou  

           (dále jen „poskytovatel“) 

a  

2.  

 

Jméno              

Narozen/a                 

Trvalý pobyt         

 

Zastoupen (a) zákonným zástupcem (v případě osob nezletilých) ______________________________ 

 

Zastoupen opatrovníkem (v případě zletilých osob, které jsou zbaveny způsobilosti k právním 

úkonům) ___________________________________  

(dále jen „uživatel“) 

uzavřeli v souladu s ustanovením § 91 zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách (dále jen ZSS) toto 

Písemné ujednání ke Smlouvě o poskytnutí sociální služby (písemné ujednání):                

      I. 

Tímto je upraveno poskytování fakultativní sociální služby poskytovatelem uživateli – doprava 

uživatele do denního centra služeb (dále jen doprava): 

- dopravu uživatele poskytovatel poskytuje ve dnech uvedených v čl. VI. Smlouvy o poskytnutí 

sociální služby ze dne ________ (dále jen Smlouva).   

- Uživatel je seznámen s časem příjezdu a odjezdu a se stanovištěm nástupu a výstupu.  

- Čas je určen dle jednotlivých stanovišť. 

- Cena dopravy je stanovena paušálně platným Ceníkem dopravy, který je nedílnou přílohou 

tohoto Písemného ujednání. 

- Uživatel výslovně prohlašuje a podpisem tohoto písemného ujednání stvrzuje, že byl 

poskytovatelem před podpisem tohoto písemného ujednání seznámen s výší ceny dopravy a 

s Ceníkem, s výší ceny Dopravy souhlasí, a zavazuje se cenu Dopravy řádně a včas hradit.     

- Poskytovatel je oprávněn jednostranně upravit výši ceny Dopravy písemným oznámením o 

změně výše ceny Dopravy doručeným uživateli nejméně 3 měsíce před takovým zvýšením.  



- Měsíční vyúčtování se provádí do 3 dnů po ukončení kalendářního měsíce, ve kterém byla 

Doprava poskytována. Uživatel je povinen platit cenu Dopravy zpětně, a to jedenkrát 

měsíčně, nejpozději do pátého dne po ukončení kalendářního měsíce, ve kterém byla 

Doprava poskytována, a to v hotovosti příslušnému pracovníkovi poskytovatele.  

- Poskytovatel si vyhrazuje právo Dopravy uživateli neposkytovat, pokud bude uživatel 

v prodlení s úhradou ceny Dopravy.  

II. 

2.1. V případě nečerpání Dopravy ze závažných důvodů na straně uživatele prokázaných 

poskytovateli po dobu delší dvou týdnů v kalendářním měsíci poskytuje poskytovatel uživateli 

slevu ve výši 50 % z celkové ceny Dopravy. 

2.3. V případě nečerpání Dopravy ze závažných důvodů na straně uživatele prokázaných 

poskytovateli po dobu celého kalendářního měsíce poskytuje poskytovatel uživateli slevu ve 

výši 100 % z celkové ceny Dopravy. 

      III.  

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí sociální služby ze dne _________ zůstávají 

nezměněna.  

3.2. Toto písemné ujednání je sepsáno ve dvou vyhotoveních s tím, že každý účastník obdrží po 

jednom vyhotovení.  

3.3. Účastníci prohlašují, že se seznámili s obsahem Písemného ujednání a že toto písemné 

ujednání bylo sepsáno dle jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

V Novém Sedle dne ……………………. 

Uživatel:       Poskytovatel: 

 

 

 

________________________                                       _____________________ 

Zákonný zástupce (opatrovník)                                                      Ing. Renata Kunešová,  

ředitelka, Denní centrum Žirafa,z.s. 

      

 


