Metodika k naplňování
SQSS 4
Denní stacionář

Platnost: 1. 9. 2018
Aktualizace:
Kontrola: dle potřeby
Zpracovali: Vodičková H.
Schválil: Müller M.

Materiál je určen pro sociální pracovnici
Domova Mladá

4.1 Obsah standardu kvality sociálních služeb
4. Smlouva o poskytování sociální služby
Kritérium
a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy o poskytování
sociální

služby

s ohledem

na

druh

poskytované

sociální

služby

a okruh osob, kterým je určena; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;
b) Poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, aby osoba
rozuměla obsahu a účelu smlouvy;
c) Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na
osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby;

4.2 Základní pojmy
Smlouva - je dvoustranné (nebo vícestranné) právní jednání, spočívající ve vzájemných
a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran, směřujících ke vzniku, změně či
zániku práv a povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují. Při uzavírání
smlouvy tak musí dojít k –> návrhu a přijetí.
Smlouva o poskytnutí sociální služby – smlouva mezi klientem a Domovem Mladá
(poskytovatelem) o poskytnutí sociální služby. Dle ZSS musí být smlouva uzavřena
v písemné podobě.
Zákonný zástupce - osoba oprávněná jednat za nezletilého, který nenabyl plné svéprávnosti.
Je-li zákonných zástupců více, postačí, projeví-li vůči třetí osobě vůli alespoň jeden z nich.
Opatrovník – osoba, která je ustanovená soudem k tomu, aby právně jednala za osobu
omezenou svéprávnosti. V rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku
opatrovníka (nelze jmenovat osobu, jež by mohla jednat v rozporu se zájmy opatrovance;
nelze jmenovat provozovatele zařízení, který poskytuje opatrovanci služby). Opatrovník není
oprávněn za zastoupeného právně jednat v záležitostech týkajících se vzniku a zániku
manželství, výkonu rodičovských povinností a práv, jakož i pořízení pro případ smrti nebo
prohlášení o vydědění a jejich odvolání.
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Nápomoc při rozhodování – Potřebuje – li svéprávný člověk nápomoc při rozhodování, může
si s tzv. podpůrcem ujednat poskytování podpory (uzavírá se smlouva schválená soudem).
Podpůrce se tím zavazuje, že bude podporovanému nápomocen radami, že bude s jeho
souhlasem přítomen při jeho právních jednáních a že mu zajistí potřebné údaje a sdělení.
Podpůrce – osoba, která poskytuje člověku nápomoc při rozhodování.
Zmocněnec – osoba, která zastupuje při právním jednání fyzickou osobu na základě plné
moci. V plné moci musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění.
Fakultativní činnosti – jedná se o činnosti a služby poskytované Domovem Mladá za úhradu
nebo zdarma nad rámec povinných základních činností.
Důležité právní předpisy – uzavírání smlouvy se řídí určitými předpisy, mezi které řadíme:
a) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
b) vyhlášku č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů,
c) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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4.3 Výběr žadatele o službu a proces projednávání
smlouvy
Výběr z evidence žadatelů (metodický pokyn k naplňování SQSS 3. odst. 3.8)
Výběr žadatele z evidence se řídí dle počtu bodů a dle data přijetí. Při uvolnění místa
v denním stacionář (dále jen DS) Domova Mladá sociální pracovník provede výběr z evidence
žadatelů (dle výše uvedených kritérií) a předloží svůj návrh vedoucí 1. patra. Po společné
konzultaci pracovníků je telefonicky osloven vybraný žadatel o možnosti přijetí do DS.
Setkání s žadatelem o službu (metodický pokyn k naplňování SQSS 3, odst. 3.10)
Pokud žadatel projeví zájem o poskytování sociálních služeb je mu nabídnuta návštěva v DS
Domova Mladá. Setkání se účastní za Domov Mladá sociální pracovnice a vedoucí 1. patra.
V rámci setkání je ověřováno, zda údaje v žádosti jsou stále platné (zvláště úroveň
soběstačnosti) či zda nedošlo k jiným významným změnám. Dále se zjišťují aktuální potřeby,
cíle a schopnosti žadatele. Pokud nadále splňuje žadatel podmínky pro přijetí, dojde během
setkání k projednání dalšího postupu (předání návrhu smlouvy). Následně hned po setkání je
zasláno písemné rozhodnutí o přijetí.
Projednání návrhu smlouvy s žadatelem
Na sjednané osobní schůzce je navržen přibližný termín přijetí do DS. Sociální pracovnice se
domluví na předání návrhu smlouvy a dokladech potřebných k přijetí. Žadatel může být
požádán o doručení aktualizovaných příloh k žádosti, pokud od podání žádosti a možnosti
přijetí uplynula tak dlouhá doba, že již údaje z původní žádosti nejsou aktuální.
V případě, že má budoucí klient zákonného zástupce/opatrovníka či podpůrce je obsah
smlouvy řádně projednán s touto osobou a je mu předán návrh smlouvy k prostudování.
Sociální pracovník seznámí žadatele s vnitřními pravidly DS a seznámí ho s postupem
při podávání stížností. Sociální pracovník dále vysvětlí případné nejasnosti a dotazy. Vnitřní
pravidla DS jsou přílohou smlouvy.
Výsledkem jednání je shoda na tom, že bude žadateli sociální služba poskytnuta.
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Zjišťování osobního cíle žadatele
Sociální pracovník v rámci vedeného rozhovoru zjišťuje očekávání, potřeby a přání žadatele.
Snaží se s žadatelem formulovat reálný osobní cíl, který bude dosažitelný pro obě strany.
V případě potřeby je veden rozhovor i s rodinou (případně jinými blízkými osobami).
Zjištěné osobní cíle žadatele jsou následně zaznamenány do připravované smlouvy a dále
rozpracovány v rámci individuálního plánování.
Individualizace smlouvy
Každá smlouva je připravena individuálně s ohledem na požadavky klienta a možnosti
Domova. Je sjednáván rozsah a průběh poskytování sociální služby a dále je dojednaný
způsob poskytování služby, který bude následně rozpracován v individuálním plánu a plánu
péče.
Doba platnosti smlouvy
S osobami přicházejícími do Domova Mladá je uzavírána smlouva na dobu určitou, a to na
dobu 6 měsíců. Po uplynutí tohoto období, se obě strany domluví na případném prodloužení
smlouvy na dobu neurčitou či na ukončení smlouvy.

4. 4 Postup zpracování smlouvy
Dle zákona o sociálních službách obsahuje smlouva zákonem stanovené náležitosti (odst. 4.7)
a její znění je v souladu s občanským zákoníkem.
Pro vytvoření smlouvy je používána vzorová smlouva, která je každému individuálně
upravena. Připravená smlouva je vytisknuta ve dvou kopiích, přičemž každá smluvní strana
obdrží jednu kopii.
Dle § 91 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se smlouva neuzavírá
v případě poskytnutí sociální služby dítěti na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní
výchovy nebo předběžného opatření.
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4. 5 Podpis smlouvy
Před skutečným zahájením poskytování sociální služby je třeba, aby obě smluvní strany
podepsali smlouvu o poskytování sociální služby. Smlouvu podepisuje žadatel, zákonný
zástupce nebo opatrovník, případně jiná zplnomocněná osoba.
Podpis smlouvy jinou osobou
a) Budoucí klient je nezletilý – smlouvu podepisuje zákonný zástupce. Je-li zákonných
zástupců více, postačí podpis jednoho z nich.
b) Budoucí klient je omezený svéprávnosti – smlouvu podepisuje soudem ustanovený
opatrovník. I v těchto případech může smlouvu spolupodepsat klient omezený
svéprávnosti.
c) Budoucí klient je svéprávný, ale k podpisu smlouvy udělí jiné osobě písemnou plnou
moc (s ověřeným podpisem). V takovýchto případech podepisuje smlouvu zmocněná
osoba.
d) Budoucí klient není dle lékařského posudku schopen sám jednat a nemá zákonného
zástupce, opatrovníka – smlouvu podepisuje zástupce obecního úřadu obce
s rozšířenou působností podle sídla zařízení, tzn. zástupce Městského úřadu Lysá nad
Labem (dle §91 odst. 6 ZSS)
e) Budoucí klient nemůže psát a číst, ale je schopen seznámit se s obsahem právního
jednání pomocí přístrojů či speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby,
kterou si zvolí, opatří smlouvu podpisem. Nemůže-li se osoba podepsat, učiní namísto
podpisu před alespoň dvěma svědky na smlouvě rukou nebo jinak vlastní znamení, ke
kterému jeden ze svědků připíše jméno jednajícího.
Pokud smlouvu podepisuje jiná osoba než žadatel, zapojuje sociální pracovnice co nejvíce
budoucího klienta do projednávání smlouvy. Budoucí klient je při uzavírání smlouvy vždy
přítomen a jsou mu vysvětlovány jednotlivé části smlouvy.
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4. 6 Odmítnutí nástupu ze strany žadatele
Pokud žadatel odmítne nabídku přijetí do DS, je o tom zapsán záznam do IS Cygnus, a dle
jeho zájmu, je žádost dále vedena v evidenci žadatelů nebo je vyřazena.

4. 7 Obsah smlouvy
V souladu s § 91 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, smlouva obsahuje tyto náležitosti:
a) označení smluvních stran,
b) druh sociální služby,
c) rozsah poskytování sociální služby,
d) místo a čas poskytování sociální služby,
e) výši úhrady za sociální službu a způsob jejího placení, včetně způsobu vyúčtování,
f) ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb,
g) výpovědní důvody a výpovědní lhůty,
h) dobu platnosti smlouvy,
ad a)
- první smluvní stranou uvedenou ve smlouvě je žadatel (jméno, příjmení, datum narození
bydliště), u osob nezletilých či omezených svéprávnosti je uvedeno jméno a příjmení
zákonného zástupce, opatrovníka, datum narození a místo bydliště,
- u poskytovatele jako druhé smluvní strany je uvedeno – název, sídlo, jméno a příjmení
jednající oprávněné osoby, IČ.
ad b)
- dle ZSS je jako druh registrované sociální služby uveden denní stacionář (§46),
ad c)
- poskytovaná služba vychází z rozsahu základních činností uvedených v § 46 ZSS
a konkrétně rozvedených v § 12 jeho prováděcí vyhlášky, vedle základních činností jsou
nabízeny služby fakultativní, s nimiž je osoba seznámena již při jednání o službu a následně
při podpisu smlouvy,
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- pokud klient požádá o jiný způsob stravování než je poskytnutí celodenní stravy, je tento
požadavek konkretizován ve smlouvě (např. klient chce odebírat pouze snídani a oběd nebo je
využívána umělá strava aj.),
- ve smlouvě je dále uveden dojednaný osobní cíl klienta, konkrétní rozsah péče
a způsob dojednané podpory jsou dále rozpracovány v rámci individuálního plánování.
ad d)
- místo poskytované sociální služby je stanoveno na konkrétní adresu (Rakouská 552, 289 23
Milovice), poskytování služby je omezeno na provozní dobu DS,
ad e)
- ve smlouvě je uvedena konkrétní výše úhrady za stravu za jeden den, klientovi je vysvětlen
způsob odhlašování stravy,
- ve smlouvě je uvedena konkrétní výše úhrady za péči – hodinová sazba dle výše příspěvku
na péči,
- způsob úhrady je možný těmito způsoby: hotově v pokladně Domova Mladá nebo převodem
na účet Domova Mladá č. 20136191/0100,
- poskytovatel je povinen předložit vyúčtování úhrady za stravu, péči a fakultativní činnosti za
kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. pracovního dne v kalendářním měsíci, který
následuje po kalendářním měsíci, za nějž Poskytovatel vyúčtování předkládá,
ad f)
- při jednání se zájemcem o službu jsou projednávána s budoucím klientem pravidla pro
poskytování služeb v DS, vnitřní pravidla jsou samostatnou přílohou smlouvy,
ad g)
- smlouvu lze ukončit dohodou nebo výpovědí, výpověď musí být vždy písemná
a při ukončení smlouvy dohodou je nutné vždy stanovit konkrétní termín ukončení smluvního
vztahu,
- klient může smlouvu ukončit bez udání důvodu, výpovědní lhůta činí 7 dní,
- poskytovatel může smlouvu vypovědět z těchto důvodů:
a) jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy, za hrubé porušení
smlouvy se považuje zejména:
- nezaplacení úhrady, byl-li klient povinen platit úhradu podle uzavřené smlouvy,
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b) jestliže klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají
z vnitřních pravidel DS,
c) opětovné poškozování zařízení domova a nezaplacení náhrady,
- výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 30 dní a počíná běžet prvním
dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď
klientovi doručena, výpověď se doručuje té osobě, která smlouvu podepsala, zmocněnci se
doručuje pouze v případě, kdy se plná moc vztahuje i na úkony po uzavření smlouvy,
ad h)
- smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Sociální pracovník upozorní klienta, že podpisem smlouvy zároveň vyslovuje souhlas
se zpracováním osobních a citlivých údajů.
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Příloha č. 1

Přijetí nového klienta
1. Za jednání s žadatelem o službu ve věci přijetí do Domova Mladá a projednávání smlouvy
o poskytování sociální služby (dále jen smlouva) je odpovědný sociální pracovník.
Sociální pracovník s žadatelem vyjedná vhodný termín nástupu a projedná s ním další
podmínky přijetí.
2. Před plánovaným přijetím žadatele do Domova, sociální pracovník oznámí:
-

vedoucí 1. patra, že bude přijímán nový klient,

-

pokladní pro sociální věci, že bude zahájeno poskytování služby novému klientovi
(dojde k přijetí), včetně potřebných údajů o klientovi.

3. Po příjezdu do Domova doprovodí sociální pracovník žadatele do kanceláře sociální
pracovnice a zde pak probíhá projednávání o přijetí.
4. Při jednání požádá sociální pracovník klienta o předložení občanského průkazu
(či

rodného

listu)

za

účelem

kontroly

osobních

údajů

uvedených

v jeho

„Žádosti o poskytnutí sociální služby“, případně Listiny o ustanovení opatrovníka.
5. Před uzavřením smlouvy je klient povinen předložit vrchní sestře Domova Mladá (či
zdravotní sestře konající službu), která je přivolána k jednání, posudek o zdravotním stavu
vyhotovený praktickým či odborným lékařem, a to v souladu s § 91 odst. 4 ZSS.
6. Po kontrole údajů, dojde k podepsání projednané smlouvy. Sociální pracovník znovu
s budoucím klientem (případně jeho zákonným zástupcem, opatrovníkem) smlouvu
prochází a vysvětluje. V případě potřeby sociální pracovník dojedná zbývající detaily
předjednané smlouvy. Po dojednání a odsouhlasení všech podmínek dochází k podpisu
této smlouvy a k zahájení poskytování sjednané sociální služby. Smlouva je přitom
s budoucím uživatelem dostatečně předjednána v rámci jednání se zájemcem o službu.
Před uzavřením smlouvy sociální pracovnice činí kroky takové, aby pro klienta již byla
v den předpokládaného zahájení poskytování služby smlouva dostatečně známá
a srozumitelná.
7. Procesem přijetí a zahájení služby uživatele provází sociální pracovník a vedoucí 1. patra.
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8. Při nástupu nového klienta do DS ho obvykle doprovází zákonný zástupce nebo
opatrovník.
9. Sociální pracovník připomene klientovi pravidla pro podávání a vyřizování stížností.
a dále klientovi připomene způsob odhlašování stravy při nepřítomnosti.
10. Po vyřízení všech náležitostí doprovodí sociální pracovnice klienta do prostor DS,
seznámí klienta s pracovnicemi DS a představí přiděleného klíčového pracovníka, který
s klientem postupně vypracovává individuální plán péče.
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Příloha č. 2

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v denním stacionáři
č. x/49534971/20xx
Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i
1) …………………….., nar. ……………, bydliště ………………, v textu této smlouvy dále
jen „Osoba“ zastoupená zákonným zástupcem paní …..……, nar. ….…, bytem …………..
a
2) Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb,
Rakouská 552, 289 23 Milovice,
zastoupený ředitelem panem Miloslavem Müllerem
IČ: 495 34 971
v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto
smlouvu o poskytnutí ambulantní služby sociální péče v Domově Mladá
podle § 46 citovaného zákona.
(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“):
Čl. I
Rozsah poskytování sociální služby
(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Osobě v denním stacionáři na základě individuálního
plánu a s přihlédnutím ke schopnostem, přáním a mírou zdravotního postižení:
a) stravování,
b) úkony péče.
Čl. II
Stravování
(1) Osoba má právo požádat Poskytovatele o poskytnutí stravy.

12

(2) Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle vnitřních
pravidel denního stacionáře.
(3) V případě potřeby Poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního režimu
Osoby.
Čl. III
Péče
Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Osobě, která je příjemcem příspěvku
na péči, tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Čl. IV
Fakultativní činnosti
(1) Poskytovatel může poskytnout Osobě v případě jejího zájmu fakultativní činnosti nad
rámec základních činností uvedených v čl. II a III. Seznam poskytovaných fakultativních
služeb je uveden v aktuálním Sazebníku úhrad za poskytované služby v Domově Mladá.
(2) Fakultativní služby se poskytují za úhradu nákladů těchto služeb dle ceníku nebo zdarma.
(3) Poskytnutí některé z činností uvedených v čl. III se stává fakultativní činností v případě,
že Osoba není příjemcem příspěvku na péči.
Čl. V
Místo a čas poskytování sociální služby
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(1) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v denním stacionáři Domova Mladá,
provozovaném Poskytovatelem v Milovicích – Mladá, ul. Rakouská, č. p. 552
(2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje ve sjednané dny (pondělí až pátek, mimo
státních svátků), a to po dobu platnosti Smlouvy.
Čl. VI
Výše úhrady a způsob jejího placení
(1) Osoba je povinna zaplatit úhradu za stravu v částce X Kč denně (dle zvoleného počtu jídel
z celodenní stravy).
(2) Poskytovatel není oprávněn požadovat po zákonném zástupci úhradu za stravu za dny,
které byla osoba řádně odhlášena z pobytu na denním stacionáři dle vnitřních pravidel
Poskytovatele.
(3) Zákonný zástupce je povinen za Osobu zaplatit za poskytování péče částku X Kč
za každou hodinu v denním stacionáři.
(4) Výše úhrady za péči vychází z výše přiznaného stupně příspěvku na péči Osoby.
(5) Fakultativní činnosti podle článku IV se poskytují za úhradu nákladů těchto činností
podle sazebníku služeb Poskytovatele.
(6) Poskytovatel je povinen předložit Osobě vyúčtování úhrady za stravu, péči a fakultativní
činnosti za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. pracovního dne v kalendářním měsíci,
který následuje po kalendářním měsíci, za nějž Poskytovatel vyúčtování předkládá.
(7) Zákonný zástupce se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby zpětně,
a to do 25. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který má být
úhrada zaplacena.
(8) Zákonný zástupce se zavazuje a je povinen platit úhradu podle tohoto článku v hotovosti
na pokladně Poskytovatele nebo na účet Poskytovatele u Komerční banky v Milovicích
č. 20136191/0100 pod variabilním symbolem rodné číslo Osoby.
Čl. VII
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb
(1) Poskytovatel je povinen seznámit Osobu před nástupem do denního stacionáře s platnými
vnitřními pravidly, a to způsobem a ve formě pro Osobu srozumitelným. Jedná se o:
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- Vnitřní pravidla pro poskytování služby denního stacionáře
(2) Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními pravidly denního stacionáře Domova
Mladá, že jim porozuměla a zavazuje se tyto pravidla dodržovat. Osobu, která je nezletilá
či omezena svéprávnosti, zastupuje zákonný zástupce či opatrovník resp. kolizní
opatrovník, který byl s těmito pravidly taktéž seznámen.
(3) Osoba má právo volného přístupu k výše uvedeným vnitřním normám, Poskytovatel má
povinnost mu tento přístup umožnit.
Čl. VIII
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
(1) Osoba může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď
Osobou činí 7 dní.
(2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) jestliže Osoba hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení
Smlouvy se považuje zejména:
- nezaplacení úhrady, byla-li Osoba povinna platit úhradu podle čl. VI Smlouvy,
b) jestliže Osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají
z vnitřních pravidel denního stacionáře.
c) opětovné poškozování zařízení denního stacionáře a nezaplacení náhrady.
(3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2
tohoto článku činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Osobě doručena.
Čl. IX
Doba platnosti smlouvy
(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dne XX. X. XXXX.
(2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána do XX. X. XXXX. Osoba nemůže práva z
této Smlouvy postoupit na jiného.
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Čl. X
Závěrečná ustanovení
(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.
(2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
(3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli
a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
(4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem
úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
(5) Poskytovatel se zavazuje, že s poskytnutými údaji bude nakládat dle ustanovení zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Osoba, její opatrovník nebo zákonní zástupci byli seznámeni s nakládáním
s osobními údaji (příloha č. 3).

Milovice dne ………………….

……………………………

.………………………………

podpis Osoby (opatrovníka)

podpis Poskytovatele
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