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DOMOV PRO SENIORY PELHŘIMOV 

Příspěvková organizace, IČO: 751 36 295 

Pečovatelská služba 

 

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

1) 

Pan (paní):   ………………………………. 

nar.:    ………………………………. 

trvale bytem:   ………………………………. 

zastoupený (á):  ………………………………. 

 

(dále jako „Uživatel“) 

 

a 

 

2) 

Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace 

IČ 75136295 

se sídlem Radětínská 2305, 393 01 Pelhřimov 

zaps. pod sp. zn. Pr 523 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

zastoupen Mgr. Bc. Petrou Kratochvílovou, DiS., ředitelkou 

 

(dále jako „Poskytovatel“) 

 

Uživatel a Poskytovatel společně také jako „smluvní strany“ 

 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto 

 

Smlouvu o poskytnutí Pečovatelské služby  

(dále jako „Smlouva“) 

 

I. 

Rozsah poskytování sociální služby 

1/ Uživatel má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních 

činností při poskytování pečovatelské služby podle § 40 zákona o sociálních 

službách: 

(individualizováno dle potřeb klienta) 

- ……………………………………….. 

- ……………………………………….. 
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- ……………………………………….. 

- ……………………………………….. 

- ……………………………………….. 

2/ Uživateli mohou být poskytovány nad rámec dohodnuté sociální služby další 

fakultativní služby, a to za úhradu dle aktuálního sazebníku poskytovatele. 

 

3/ Rozsah a frekvence jednotlivých činností a úkonů je dále upravena 

v individuálním plánu. 

4/ Sjednané služby jsou poskytované v domácnosti klienta, případně v jiném 

prostředí (doprovod na nákupy, doprovod k lékaři apod.)na území Města 

Pelhřimov, místních částech, Červené Řečici.   

 

5/Sjednané služby se poskytují v době od 7.00 do 19.00 hodin, a to každý pracovní 

den, o víkendu a svátcích od 7.00 do 19.00 hodin po dobu platnosti Smlouvy. 

V případě, že některý den Uživatel poskytnutí služby nepožaduje, je povinen tuto 

skutečnost oznámit Poskytovateli nejpozději 48 hodin před tímto dnem. 

 

II. 

Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení 

1/ Uživatel se zavazuje zaplatit úhradu za sjednané služby a úkony podle ceníku 

úkonů Pečovatelské služby. Úhradu se zavazuje zaplatit ve výši dle počtu 

provedených úkonů.  

2/ Poskytovatel je povinen předložit Uživateli 1x záznamový list i s časovými údaji 

a Uživatel správnost výkazu potvrdí svým podpisem.   

3/ Poskytovatel je povinen předložit Uživateli měsíční vyúčtování poskytnutých 

služeb nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Uživatel se zavazuje platit 

úhradu zpětně nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, kdy služby 

čerpal.   

4/ Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu v hotovosti proti stvrzence 

Poskytovatele nebo bezhotovostním převodem na účet č. 1476146309/0800 u 

ČS Pelhřimov (individualizované dle potřeb klienta). Případná změna je řešena 

v rámci individuálního plánování.  

 

III. 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro 

poskytování sociální služby 

1/ Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Vnitřními pravidly Poskytovatele pro 

poskytování Pečovatelské služby. Uživatel prohlašuje, že Vnitřní pravidla mu byla 

předána v písemné podobě, že tato pravidla přečetl a že jim plně porozuměl. 

Uživatel se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat. 
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2/ Dojde-li ze strany Poskytovatele ke změně ve Vnitřních pravidlech, je klient 

seznámen s aktuální verzí a může do 15 dní ode dne, kdy mu byla předána aktuální 

verze, sdělit Poskytovateli, že o další poskytování služby nemá zájem. 

 

IV. 

Ukončení poskytování sociální služby 

1/ Uživatel může ukončit využívání smluvené služby bez udání důvodu. Jeho 

povinností je však toto rozhodnutí oznámit Poskytovateli alespoň 48 hodin dopředu, 

a to písemně, osobně, telefonicky, nebo elektronicky. 

2/Uživatel je povinen uhradit jím smluvenou službu i v případě, že tuto bez udání 

důvodu nezrušil, a to nejpozději 48 hodin před jejím dohodnutým čerpáním. 

Výjimkou je nečerpání této služby z vyšší moci, např. náhlá hospitalizace. 

3/ Poskytovatel může Smlouvu vypovědět písemně z těchto důvodů: 

a) jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé 

porušení Smlouvy se považuje zejména prodlení s úhradou ceny za poskytnutí sociální 

služby nebo části této ceny trvající déle než 30 dní, 

b) jestliže Uživatel nezajistí bezpečné prostředí pro poskytování sociální služby v souladu 

s Vnitřními pravidly Poskytovatele, 

c) jestliže se Uživatel chová k zaměstnancům Pečovatelské služby způsobem, jehož 

záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření 

nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí. 

Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v bodech a), 

b) a c) není stanovena. Smlouva může být ukončena okamžitě.  

4/ Smlouva může být ukončena ze strany Poskytovatele bez písemné výpovědi 

z těchto důvodů: 

a) v případě zajištění trvalé péče v pobytové sociální službě, 

b) v případě úmrtí klienta, 

c) v případě zániku Poskytovatele,  

d) v případě nevyužívání služby nepřetržitě v délce 6 měsíců. 

V. 

Doba platnosti smlouvy 

 

1/ Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami. 
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2/ Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu 

oběma smluvními stranami do dne: datum, neurčito (individualizováno dle potřeb 

uživatele). Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. 

  

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1/ Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá 

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

2/ Smlouva může být měněna pouze písemně, zrušena však může být také ústně, 

elektronicky či telefonicky. 

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. 

 

Přílohy smlouvy tvoří: 

1. Ceník základních úkonů 

2. Poučení o ochraně osobních údajů 

3. Vnitřní pravidla pro poskytování služby 

 

 

V Pelhřimově, dne ……………………. 

 

 

…………………………………………   …………………………………… 

podpis Uživatele     podpis Poskytovatele 

 


