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OBEC JOSEFŮV DŮL 

Pečovatelská služba 

 

 
 

 

 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

uzavřená v souladu s § 40 a § 91 zákona č.108/2006 Sb., 

o sociálních službách (ZoSS) a zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Uživatel:    
Datum narození:   

Trvale bytem:   

Skutečný pobyt:   

(dále jen „Uživatel“) 

 

a 

 

Poskytovatel:  Pečovatelská služba Josefův Důl 

Sídlo:    Dolní Maxov 218, 468 44 

IČ:    00262391 

Identifikátor služby: 6850823 

Číslo účtu:   2725451/0100 

Zastoupená:   Starostou Ing. Jiřím Slanařem, Ph.D. 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

 

 

uzavírají po vzájemném projednání tuto smlouvu  

(dále jen „Smlouva“) 
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I.  
Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem této Smlouvy je poskytování terénní sociální služby – 

pečovatelská služba – Poskytovatelem Uživateli ve smyslu  ustanovení § 40 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 

2. Poskytovatel je provozovatelem sociální služby. Smlouva je sjednána  

na základě předchozího jednání se zájemcem o službu (Uživatelem). 

 

 

II.  
Rozsah poskytování sociální služby 

 

1. Rozsah služby a jednotlivé úkony jsou stranami této Smlouvy sjednány 

v dokumentu Požadované úkony a rozsah péče, který je Přílohou číslo 1 této 

Smlouvy. 

 

2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat pomoc na základě individuálně určených 

potřeb Uživatele v níže uvedených Základních činnostech (dle ust. § 40 

ZoSS): 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy; 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti; 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 

3. Kromě činností uvedených v odst. 2 tohoto článku Poskytovatel nabízí 

zajišťovat Uživateli a na jeho žádost nad rámec Základních činností  

i Fakultativní činnosti, jejichž výčet je uveden v Příloze č. 1 – Požadované 

úkony a rozsah péče. Fakultativní služby mohou být poskytovány pouze 

Uživateli, který má s Poskytovatelem sjednán alespoň jeden úkon v rámci 

Základních činností. 

 

 

III.  
Místo a čas poskytování služby: 

 

1. Úkony pečovatelské služby sjednané v článku II. odst. 1, 2 a 3 Smlouvy  

se poskytují na území obce Josefův Důl v domácnostech Uživatelů v rámci 

stanovené pracovní doby od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hod. 

 

 



Obec Josefův Důl, Pečovatelská služba Josefův Důl, Dolní Maxov 218, 468 44 

3 

IV.  
Výše úhrady za pečovatelskou službu a způsob jejího placení 

 

1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytnutí služby podle platného 

Sazebníku pečovatelské služby Josefův Důl, schváleného Zastupitelstvem 

obce, dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, v platném znění. Sazebník pečovatelské služby 

Josefův Důl je Přílohou č. 2 Smlouvy. 

 

2. Poskytovatel je povinen předložit Uživateli měsíční vyúčtování čerpaných 

služeb do osmého dne následujícího měsíce a Uživatel je povinen a zavazuje 

se zaplatit služby do patnáctého dne následujícího měsíce a to: 

a) v hotovosti do rukou pracovnice v sociálních službách, jejímž 

prostřednictvím je pečovatelská služba zajišťována; 

b) v hotovosti na Obecním úřadě Josefův Důl k rukám pracovnice podatelny; 

c) převodem z účtu na účet Poskytovatele, číslo účtu: 2725451/0100. Při 

platbě se uvádí variabilní symbol 43512111 a jméno Uživatele  

do poznámky. 

 

3. Poskytovatel je oprávněn zvýšit úhradu za pečovatelskou službu dle tohoto 

článku Smlouvy v závislosti na navýšení přímých a nepřímých provozních 

výdajů. Stanovená úhrada nesmí přesáhnout maximální přípustnou výši 

stanovenou prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb., v platném znění. Zvýšení 

úhrady je Poskytovatel povinen písemně oznámit Uživateli nejpozději 1 měsíc 

před datem platnosti. 

 

 

V.  
Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Poskytovatel se zavazuje realizovat sjednanou sociální službu v souladu 

s příslušnými právními předpisy. 

 

2. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s: 

a) vnitřními pravidly Poskytovatele pro poskytování pečovatelské služby, 

která jsou Přílohou č. 3 Smlouvy; 

b) pravidly Poskytovatele pro podávání a vyřizování stížností, která jsou 

Přílohou č. 4 Smlouvy; 

c) rozsahem služeb poskytovaným Poskytovatelem. 

 

3. Uživatel se zavazuje zaplatit úhradu za poskytnutou sociální službu  

ve sjednané výši a v dohodnutém termínu. 
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4. Uživatel je povinen informovat Poskytovatele o změnách skutečností 

rozhodných pro výkon služby, a to do 8 dnů od jejich vzniku. 

 

 

VI.  
Výpovědní důvody a lhůty: 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva může být ukončena: 

a) ze strany Uživatele: 

I. písemnou výpovědí bez udání důvodu a s udáním data ukončení; 

II. úmrtím Uživatele; 

b) ze strany Poskytovatele písemnou výpovědí z důvodu: 

I. zániku Poskytovatele; 

II. pokud Uživatel onemocní závažným infekčním nebo duševním 

onemocněním, které by mohlo ohrozit zdraví zaměstnanců 

Poskytovatele při výkonu služby; 

III. pokud Uživatel nevyužívá služeb Poskytovatele po dobu 6 měsíců  

a delší, s výjimkou dlouhodobé hospitalizace; 

IV. Poskytovatel může vypovědět tuto smlouvu z důvodu opakovaného 

porušování pravidel poskytování služby. V tomto případě bude 

výpověď smlouvy podána uživateli písemně s odůvodněním  

a výpovědní lhůta je 1 měsíc od data podání výpovědi; 

V. výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem činí 30 dnů  

a začíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato 

výpověď Uživateli doručena. 

 

2. Písemná výpověď musí být podána vedoucí služby, sociální pracovnici nebo 

Obecnímu úřadu k rukám pracovnice podatelny. 

 

3. Uživatel se zavazuje uhradit odebrané služby dle ujednání o způsobu úhrady 

do 15. dne následujícího měsíce.  

 

 

VII.  
Doba platnosti smlouvy: 

 

1. Uživatel a Poskytovatel se dohodli, že Smlouva je sjednána na dobu 

neurčitou / určitou do ……………. 

 

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami. 

 

3. Uživatel nemůže postoupit práva této Smlouvy na jinou osobu.  
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VIII.  
Ochrana osobních údajů 

 

1. Poskytovatel spravuje, zpracovává a archivuje osobní údaje, v rozsahu 

odůvodněném poskytováním pečovatelské služby, a to v souladu s platnými 

právními předpisy EU a ČR. Důvodem této skutečnosti je zajištění služeb 

Uživateli, vymezených touto smlouvou. 

 

2. Údaje o kontaktní osobě jsou poskytnuty pouze pro potřeby řešení mimořádné 

události uživatele. 

 

3. Osobní a citlivé údaje jsou chráněny před jejich zneužitím, ztrátou, nebo 

poškozením, a to jak v papírové podobě, tak i v podobě elektronické. 

V případě porušení povinnosti bude Uživatel informován. 

 

4. Poskytovatel neumožní nahlížení do těchto údajů žádným nepovolaným 

třetím osobám, pouze s nimi nakládají k tomu pověřené osoby. 

 

5. Všichni zaměstnanci Poskytovatele jsou povinni zachovávat mlčenlivost  

dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění. 

 

 

IX.  
Závěrečná ujednání 

 

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

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

 

2. Smlouva může být měněna nebo doplněna pouze písemně formou dodatku. 

 

3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu  

a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena za nápadně 

nevýhodných podmínek a vyjadřuje jejich svobodnou vůli. 

 

5. Uživatel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že mu byly poskytovatelem 

služby při uzavření této smlouvy poskytnuty všechny jím požadované 

informace, že rozumí obsahu a účelu Smlouvy, včetně Příloh, které jsou 

nedílnou součástí této Smlouvy, a že bude dodržovat ustanovení daná v této 

Smlouvě a povinných Přílohách. 
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6. Přílohy Smlouvy, které tvoří její součást: 

a) příloha č. 1 – Požadované úkony a rozsah péče; 

b) příloha č. 2 – Sazebník služeb Pečovatelské služby Josefův Důl; 

c) příloha č. 3 – Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby; 

d) příloha č. 4 – Pravidla podávání a vyřizování stížností. 

 

 

 

V Josefově Dole dne: ………………………… 

 

 

 

………………………………..    ……………………………… 

 podpis Uživatele      za Poskytovatele 


