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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Níže uvedené strany  

  

Centrin CZ s.r.o. 

IČ: 276 56 535 

se sídlem Mirošovice, Na Výsluní 282, PSČ 251 66 

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 122025 

zastoupená Mgr. et Bc. Helenou Franclovou DiS., jednatelkou 

na straně jedné jako „poskytovatel“ 

 

a  

  

jméno, příjmení  

datum narození … 

bytem …  

zastoupená/ý jméno, příjmení, oprávnění jednat za klienta na 

straně druhé jako „klient“  

  

uzavírají v souladu s ustanovením § 91 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

v platném znění (dále jen „zákon“), tuto  

  

smlouvu o poskytnutí sociální služby  

  

I.  

Úvodní ustanovení  

1.1. Poskytovatel je obchodní společností podnikající jako poskytovatel sociálních služeb, 

registrovaný u Krajského úřadu Středočeského kraje se sídlem v Praze, poskytující sociální 

služby v souladu se zřizovací listinou vydanou Krajským úřadem v Praze dne 20. 7. 2007.  

 

1.2. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje poskytovat sociální služby, konkrétně 

ambulantní sociální službu Denní stacionář v souladu s § 46 zákona.  

 

1.3. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy za účelem jasného vymezení vztahu 

a náležitostí poskytovaných služeb, stejně jako za účelem jasného vymezení plnění za tyto 

poskytované služby.  

II.  

Předmět smlouvy  

2.1.   Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytovat klientovi služby dle § 46 zákona, 

a to v místě sídle služby, a to na adrese …………………………….. (dále jen „zařízení“) 

a klient se zavazuje hradit poskytovateli úhradu, to vše v rozsahu a za podmínek dále 

stanovených touto smlouvou. 

 

2.2.   V zařízení se poskytují ambulantní sociální služby osobám, které pro svůj věk nebo 

zdravotní stav nemohou žít zcela samostatně, ale rodina nebo osoba blízká je schopna 

poskytnout částečnou pomoc v jejich domácím prostředí. Služba je v těchto zařízeních při 

poskytování sociálních služeb přizpůsobena specifickým potřebám těchto osob.  
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2.3.   Klient se zavazuje za řádně a včas poskytnuté služby dle předchozího bodu tohoto článku 

smlouvy uhradit poskytovateli odměnu, a to ve výši a splatnosti stanovené dále touto smlouvou.  

  

III.  

Závazky smluvních stran  

Před uzavřením této Smlouvy projednal poskytovatel s klientem potřebný rozsah poskytování 

služby, a to na základě individuálních schopností a potřeb klienta a reálných možností 

poskytovatele.   

3.1.  Rozsah poskytování služby:  

3.1.1  Při poskytování sociální služby jsou Poskytovatelem Klientovi nabízeny 

a individuálně zajišťovány v souladu se Zákonem, Vyhláškou č. 505/2006 Sb., 

a individuálním plánem následující základní úkony (dle § 12 Vyhlášky):  

  

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,  

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,  

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,  

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,  

  

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,  

2. pomoc při použití WC,  

  

c) Poskytnutí stravy:  

Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování.  

  

d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  

1. pracovně výchovná činnost,  

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností  

a dovedností,  

3. vytvoření podmínek pro zajištění přiměřeného vzdělávání nebo pracovního 

uplatnění,      

  

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob.  

  

f) Sociálně terapeutické činnosti:  

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních 

a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.  
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g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.  

  

3.2. Poskytovatel se zavazuje dále plánovat společně s klientem průběh poskytování sociální 

služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby. K naplňování potřeb a osobních cílů 

uživatele bude sestaven individuální plán poskytování sociální služby, který se v průběhu 

poskytování služeb může měnit s ohledem na potřeby a přání klienta. Za tímto účelem 

bude sestaven individuální plán péče, který tvoří souhrn osobních cílů klienta, jichž chce 

klient dosáhnout za pomoci a ve spolupráci s poskytovatelem, tak, aby poskytování služby 

směřovalo k řešení nepříznivé životní situace.  

  

3.3. Rozsah poskytovaných služeb v době uzavření této smlouvy tvoří přílohu č. 1 a je 

v průběhu poskytování služeb pravidelně aktualizován nejméně jednou za 6 měsíců.  

  

IV.  

Odměna za služby  

4.1.   Klient je povinen hradit poskytovateli odměnu za služby sestávající z úhrady za stravu  

          a úhrady za poskytnutou péči:  

  

Úhrada za stravu  

4.1.1.  Smluvní strany se dohodly, že za poskytnutí stravy dle bodu 3.1, písm. c) článku III.  

této smlouvy je klient povinen hradit poskytovateli částku rovnající se součinu počtu 

dnů, kdy stravu odebíral s tím, že její cena je stanovena jako 163,- Kč denně za 

celodenní stravu v rozsahu snídaně, svačina, oběd, svačina, popř. 105,- Kč za oběd.  

  

4.1.2.  Klient je oprávněn odhlásit poskytování stravy, a to vždy nejpozději do 10.00 hod dne 

předcházejícího dni, ve kterém klient nemá zájem stravu odebrat (den předem).   

  

Úhrada za péči, za službu  

4.1.3.  Klient se zavazuje za poskytnuté úkony dle bodu 3.1, písm. a), b), d), e), f), g) článku 

III. této smlouvy, hradit poskytovateli částku za péči a služby ve výši 155,-Kč za hodinu, 

podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování 

těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá-li celou hodinu, výše 

úhrady se poměrně krátí. Pokud klient využije poskytování sociální služby více jak 80 

hodin za měsíc, bude mu účtována snížená úhrada za péči a služby ve výši 135,-Kč za 

hodinu. Pokud by chtěl klient využít snížení úhrady z důvodu, že čerpal ambulantní 

a terénní sociální služby od jiného poskytovatele a splňuje využití více jak 80 hodin za 

měsíc a požaduje snížení úhrady, je nutné toto doložit při podpisu smlouvy.  

 Další viz příloha smlouvy – ceník.  

 

Splatnost odměny  

4.2.     Smluvní strany se dohodly, že úhrada za péči a úhrada za stravu jsou splatné měsíčně 

a to následně, nejpozději k 10. (slovy: desátému) dni měsíce následujícího po měsíci, ve 

kterém byla služba poskytnuta. O poskytnuté službě vede Poskytovatel evidenci. Na 

základě této evidence provede Poskytovatel vyúčtování.   
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4.3.  Odměnu se klient zavazuje hradit buďto:  

a) v hotovosti do pokladny poskytovatele;  

b) platbou na bankovní účet poskytovatele  

č. ú.: 270814418/0300, vedený u ČSOB a.s., kdy jako variabilní symbol uvede datum 

narození klienta ve tvaru DDMMRRRR (příklad 01012020) a jako zprávu pro příjemce 

jméno a příjmení klienta a město, ve kterém se zařízení poskytující služby nachází; 

  

Zvýšení odměny  

4.4.    Poskytovatel je oprávněn jednostranně upravit výši úhrady za péči a úhrady za stravu, 

avšak pouze v přímé návaznosti na změnu v cenách vstupů, maximálně však do výše 

stanovené právními předpisy.  

  

V.  

Místo a čas poskytování služby   

5.1      Místo   

5.1.1.  Služba je poskytována na adrese uvedené dle bodu 2.1, článku II. této smlouvy.  

5.1.2. Klient a Poskytovatel se mohou průběžně domlouvat také na jiných místech poskytování 

základních činností služby. Tato jejich vzájemná dohoda bude vždy zaznamenána 

v individuálním plánu.  

  

5.2      Čas  

5.2.1   Službu může Klient využít v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 hodin.  

5.2.2  Na přesných časech čerpání Smlouvy se Klient a Poskytovatel domlouvají průběžně 

a vzájemná dohoda je vždy zaznamenávána do individuálního plánu Klienta.  

  

VI.  

Vnitřní pravidla poskytovatele  

6.1.    Klient tímto prohlašuje, že měl možnost důkladně se seznámit s vnitřními pravidly, 

směrnicemi a dalšími instrukcemi, stejně jako s organizací zařízení poskytovatele (dále 

jen „vnitřní pravidla“) a výslovně stvrzuje, že se s těmito vnitřními pravidly seznámil 

a porozuměl jim, stejně jako se zavazuje tato vnitřní pravidla dodržovat.  

  

6.2.   Vnitřní pravidla jsou k nahlédnutí a zapůjčení na příslušných místech ve společných 

prostorách zařízení, nebo na vyžádání u sociálních pracovnic. Klient bere výslovně na 

vědomí, že pokud by mu cokoliv z vnitřních pravidel nebylo jasné, může klient kdykoliv 

vše konzultovat s poskytovatelem, a to se sociálními pracovnicemi a svým klíčovým 

pracovníkem, jak je definován dále v textu.  

6.3.   Poskytovatel stanoví klientovi klíčového pracovníka, tedy pracovníka poskytovatele 

působícího v zařízení, který je určen k péči o určenou skupinu klientů, a jehož úkolem 

je zejména naplňovat přání a potřeby klientů (dále jen „klíčový pracovník“). Klíčový 

pracovník bude s klientem plánovat schůzky a pracovat na sestavení tzv. individuálního 

plánu.  
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6.4.      Poskytovatel je povinen zajistit možnost schůzky klienta s klíčovým pracovníkem alespoň 

jednou měsíčně, v případě potřeby i častěji po individuální dohodě. Klient má právo 

požádat poskytovatele o změnu klíčového pracovníka, o změně klíčového pracovníka 

rozhoduje poskytovatel.  

  

 6.5.   Pokud klient poruší povinnosti vyplývající mu z této smlouvy či z vnitřních pravidel, 

nebo jestliže bude jakkoli narušovat soužití s dalšími klienty nebo pracovníky 

poskytovatele, může poskytovatel přikročit k následujícím nápravným opatřením:  

           a)  domluva,  

           b) písemné napomenutí,  

           c) návrh na ukončení poskytování sociální služby.  

  

VII.  

Trvání smluvního vztahu  

7.1.   Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah založený touto smlouvou vzniká ke dni 

……………..  a je uzavřen na dobu ………………..   

7.2.   Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah založený touto smlouvou může každá ze 

stran ukončit výpovědí, a to bez nutnosti uvedení důvodu. Výpovědní doba činí v tomto 

případě 5 pracovních dní, a počíná běžet prvním dnem následujícím po dnu, ve kterém 

byla výpověď druhé smluvní straně doručena.  

7.3.   Poskytovatel může smlouvu vypovědět také z těchto důvodů:  

a) jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající mu ze smlouvy, za hrubé 

porušení smlouvy   

b) jestliže je klient déle než 14 dní v prodlení úhradou odměny nebo její části,  

c) jestliže klient i přes písemné napomenutí opět poruší své povinnosti,  

d) jestliže klient vědomě zatají onemocnění infekční chorobou,  

e) jestliže chování klienta závažným způsobem narušuje soužití v zařízení,  

f) jestliže zdravotní stav klienta vyžaduje jiný druh sociální služby nebo vyžaduje trvalé 

poskytování péče ve zdravotnickém zařízení.  

g) jestliže klient odmítne hygienická opatření směřující k zachování jejího zdraví nebo 

zdraví ostatních klientů.  

  

7.4.   Smluvní strany shodně konstatují, že ukončení smluvního vztahu mezi stranami nemá vliv 

na případné povinnosti poskytovatele plynoucí tomuto z příslušných právních předpisů.  

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení  

8.1.   Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom 

vyhotovení.  

  

8.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými listinnými dodatky, které budou jako dodatky 

označeny, číslovány a stanou se nedílnou součástí této dohody.  
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8.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.  

   

8.4. Pro vyloučení pochybností se výslovně konstatuje, že nic v této smlouvě nemůže být 

vykládáno tak, že by jakkoli omezovalo práva klienta, která mu vyplývají z relevantních 

právních předpisů.  

   

8.5. Případná neplatnost některého ujednání této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních 

ustanovení; smluvní strany se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou 

součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena 

novým ujednáním, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co tato potřeba vyvstane. 

Nové ujednání bude svým obsahem a účelem co nejbližší obsahu a účelu ujednání 

nahrazovaného.  

  

8.6. Tato smlouva byla sepsána, účastníky přečtena a podepsána na důkaz souhlasu s jejím 

obsahem. Účastníci prohlašují, že smlouvu uzavřeli svobodně, vážně, a nikoliv v tísni, ani 

za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.  

  

8.7. Smluvní strany prohlašují, že prostřednictvím přílohy č. 3 plní poskytovatel vůči klientovi 

svoji informační povinnost dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/79 ze 

dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dle zákona č. 110/2019 

Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  

  

8.8. Podpisem této smlouvy klient dále stvrzuje, že se seznámil se zněním všech příloh, že tyto 

přílohy jsou pevně připojeny ke smlouvě, a to způsobem neumožňujícím jejich oddělení.  

  

Přílohy:  

Příloha č. 1       Rozsah poskytovaných služeb  

Příloha č. 2   Výpočet úhrad  - ceník  

Příloha č. 3   Informace o zpracování osobních údajů  

      

 

V ………………. dne ……………..  

 

 

 

        _________________________    _________________________  

          Centrin CZ s.r.o.                  jméno, příjmení  

Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS.,                  klient 

jednatelka    

poskytovatel  
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PŘÍLOHA Č.1 ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB  

Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytování sociální péče, uzavřené mezi obchodní společností 

Centrin CZ s.r.o. jako poskytovatelem a jméno, příjmení jako klientem.  

  

Poskytovatel sjednává s klientem rozsah a průběh poskytování sociální služby s ohledem na 

osobní cíl klienta.  

K naplňování potřeb a osobních cílů uživatele bude sestaven individuální plán poskytování 

sociální služby.  

  

Oblast péče o vlastní osobu  ZVLÁDÁ  DOHLED  POMOC  NEZVLÁDÁ  Pozn:  

  

Podávání, porcování stravy  

          

Přijímání stravy, dodržování 

pitného režimu  

          

Péče o ústa, vlasy, nehty, holení            

Výkon fyziologické potřeby  

a náležité hygieny  

          

Sezení, schopnost vydržet  

v sedu  

          

Stání, schopnost vydržet stát            

Přemisťování předmětů denní 

potřeby  

          

Chůze po rovině, po schodech  
          

  

Oblékání, svlékání, obouvání, 

zouvání  

          

Orientace v přirozeném 

prostředí  

          

Provedení jednoduchého 

ošetření  

          

Dodržování léčebného režimu            

  

  

       Oblast soběstačnosti  

  
ZVLÁDÁ  DOHLED  POMOC  NEZVLÁDÁ  Pozn:  

Komunikace slovní, písemná, 

neverbální  

          

Orientace vůči jiným fyzickým 

osobám, v čase, mimo  

přirozené prostředí  

          

Nakládání s penězi či 

cennostmi  

          

Obstarávání osobních 

záležitostí  
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Uspořádání času, plánování 

života  

          

Zapojení se do sociálních 

aktivit odpovídajících věku  

          

Vaření, ohřívání jednoduchého 

jídla např. vaření kávy, čaje  

          

Obsluha běžných domácích 

spotřebičů (varná konev atd.)  

          

Manipulace s kohouty 

a vypínači  

          

Manipulace se zámky, okny, 

dveřmi  

          

  

  

  

  

  

V ……………..………. dne ……..…….  

  

  

  

  

  

  

  

_________________________ 

Centrin CZ s.r.o.  

Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS., 

jednatelka  

_________________________  

jméno, příjmení 

klient  

  

poskytovatel  
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PŘÍLOHA Č.2 VÝPOČET ÚHRAD - CENÍK   

Příloha č. 2 ke smlouvě o poskytování sociální péče, uzavřené mezi obchodní společností 

Centrin CZ s.r.o. jako poskytovatelem a jméno, příjmení jako klientem.  

         

                     Denní stacionář   

Základní činnosti – úkony   
Úhrada  

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:   

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,   

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,   

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru,  

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,   

155,- Kč/hodina*   

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu:   

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,   

2. pomoc při použití WC,   

155,- Kč/hodina*   

c) Poskytnutí stravy:   

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, 

zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,   

105,- Kč za oběd  

 163,-Kč za 

celodenní 

stravu  

  

d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:   

1. pracovně výchovná činnost,   

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 

schopností a dovedností,   

3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo 

pracovního uplatnění,   

155,- Kč/hodina* 

individuální výkon   

38 Kč/hodina* 

skupinový výkon   

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:   

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a 

podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.   

155,- Kč/hodina* 

individuální 

výkon  

38 Kč/hodina* 

skupinový výkon   

f) Sociálně terapeutické činnosti:   

1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 

udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 

sociální začleňování osob.   

155,- Kč/hodina* 

individuální výkon   

38 Kč/hodina* 

skupinový výkon   
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g) Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání 

osobních záležitostí:   

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.   

155,- Kč/hodina*  

  

  

Pokud není výkon poskytován individuálně, ale skupinově, je částka dělena průměrným počtem 

klientů, kterým byl skupinový výkon poskytován. Údaj vychází z předpokladu služby pro rok 

2022, kdy průměrný počet uživatelů ve skupině pro 2022 je stanoven na 4 klienty. na celé 

koruny.   

* Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou 

hodinu, výše úhrady se poměrně krátí na minuty. Výše úhrady se takto nekrátí u poskytnuté 

stravy dle bodu c)  

* Pokud klient využívá sociální službu více jak 80 hodin měsíčně, je mu účtována snížená úhrada ve 

výši 135,-Kč / h.  

 

SAZBY ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY  

   

Druh fakultativní služby   

   

Cena   

   

Poznámky   

   

Přeprava automobilem    ……. Kč/ km   

V případě přepravy více 

klientů se cena dělí počtem 

přepravovaných klientů.   

 

  

Vypracoval:     

Datum:  

  

  

V …………………….……… dne ………………..  

  

  

  

  

  

_________________________                         _________________________  

    Centrin CZ s.r.o.                                              jméno, příjmení  

Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS.,                                  klient  

           jednatelka    

                 poskytovatel  
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PŘÍLOHA Č.3 INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Příloha č. 3 ke smlouvě o poskytování sociální péče, uzavřené mezi obchodní společností 

Centrin CZ s.r.o. jako poskytovatelem a jméno, příjmení jako klientem.  

  

jméno a příjmení klienta    

datum narození    

bydliště    

zástupce (např. opatrovník)    

  

Klient poskytovatele nebo jeho zástupce (dále jen „klient“), podpisem tohoto dokumentu bere 

na vědomí, že při poskytování služeb sociální péče dochází ke zpracování osobních údajů 

v rozsahu nutném pro splnění smluvních a zákonných povinností poskytovatele a v případě 

zvláštní kategorie osobních údajů, což jsou údaje vypovídající o zdravotním stavu, pro nutnost 

takového zpracování pro účely poskytování zdravotní nebo sociální péče. Ke zpracování 

osobních údajů dochází po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po přiměřenou dobu 

po skončení smlouvy.  

  

Povinnost poskytnout osobní údaje  

Klient je srozuměn s tím, že pokud by se zpracováním osobních údajů ve výše uvedeném 

rozsahu nesouhlasil, poskytovatel by mu nemohl požadovanou sociální službu poskytnout. 

Poskytnutí výše uvedených údajů je proto smluvním požadavkem.  

  

Zpracování na základě oprávněných zájmů  

Klient dále bere na vědomí, že poskytovatel zpracovává na základě svých oprávněných zájmů 

další osobní údaje poskytnuté klientem (např. rodinný stav, poslední zaměstnání, oblasti 

zájmů…), a to za účelem individualizace péče a zlepšování poskytovaných služeb. 

Poskytnutí těchto údajů není povinné.  

  

Poskytovatel taktéž na základě svého oprávněného zájmu umisťuje jména a fotografie 

jednotlivých klientů vedle vstupu do jejich pokoje, popř. v jídelně za účelem lepší orientace 

pracovníku a taktéž klientů. Současně umisťuje jména jednotlivých klientů na jeho osobní věci, 

což slouží k rozpoznání zmíněných klienty a personálem.  

  

Poskytovatel vyvěšuje údaje o objednaném jídle jednotlivými klienty ve společných prostorech 

společnosti, což slouží k uvědomění, které z nabízených variant jídel si daný klient objednal.  

  

Příjemci osobních údajů jsou pouze subjekty, u nichž předání vyplývá přímo ze zákona, tedy 

zejména zdravotní pojišťovna, úřad práce, poskytovatelé navazujících sociálních nebo 

zdravotních služeb, popř. další osoby, přičemž k předávání dochází pouze v rozsahu nezbytně 

nutném pro zajištění odpovídající a efektivní péče.  
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Práva klienta související se zpracováním  

• Klient má právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, 

době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;  

• Klient má právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;  

• Klient má právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními 

předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich 

zpracování omezeno;  

• Klient má právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat 

stížnost u dozorového úřadu;  

• Klient má právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to 

tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké 

riziko pro jeho práva a svobody.  

  

Bližší informace o zpracování osobních byly sděleny klientovi při podpisu tohoto dokumentu.  

  

Prohlášení klienta  

Poté, co jsem měl možnost klást doplňující otázky a zeptat se na vše, co pokládám za podstatné, 

a moje dotazy mi byly uspokojivě zodpovězeny, prohlašuji, že jsem informacím a vysvětlením 

plně porozuměl a považuji poučení mé osoby za dostatečné.  

  

V případě, že tento dokument podepisuji v zastoupení klienta, prohlašuji, že s jeho obsahem 

a důsledky pro práva a povinnosti dotčených subjektů byl přiměřeným způsobem, tedy jasně, 

srozumitelně a za použití jednoduchých jazykových prostředků, seznámen i samotný klient.  

  

  

  

  

V ……………..………… dne ……………  

  

  

  

  

  

  

_________________________             _________________________  

            Centrin CZ s.r.o.      jméno, příjmení  

Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS.,                        klient  

                  jednatelka    

               poskytovatel  

  

  

  

  

  

  


