SMLOUVA
o poskytování terénní pečovatelské služby
podle § 40 zák. 108/2006 Sb. o sociálních službách
v platném znění

Městská charita Plzeň, Francouzská tř. 40A, 326 00 Plzeň, IČO 45334692,
zastoupená vedoucí Charitní pečovatelské služby Mgr. Ivanou Frankovou, dále
jen „Poskytovatel“
a
pan/paní ………………………………..., narozen(a) dne …………………….,
trvale bytem ……………………………………………………………………...,
v textu této smlouvy dále jen „Uživatel“

uzavírají vzájemnou smlouvu o poskytování terénní pečovatelské služby za těchto
podmínek:
1.

Poskytovatel na základě požadavků uživatele se zavazuje uživateli poskytovat
následující úkony pečovatelské služby v souladu s ustanovením § 40 zákona č.
108/2006 Sb. v platném znění. Služba obsahuje 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 nebo pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Služba je poskytována za cenu uvedenou v bodě 4 v čase uvedeném v sešitu Průběh
služby, který je umístěn v domácnosti uživatele. Zúčtovacím obdobím je kalendářní
měsíc. Místem poskytování služby je domácnost uživatele.
pečovatelský výkon

četnost

1

cena / čas

2.

Osobní cíl uživatele
…………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

3.

Cíl uživatele v poskytované službě
…………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

4.

Cena pečovatelské služby je 130 Kč za hodinu. Minimální účtovací čas se počítá 30
minut/ 65,- Kč a čas je načítán pomocí miniterminálu. Osobám uvedeným v
ustanovení § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném
znění, jsou úkony pečovatelské služby poskytovány bez úhrady s výjimkou nákladů na
stravu poskytnutou dle bodu 1. písm. c) této smlouvy. Předpokládaný čas je uveden ve
smlouvě. Pokud skutečný čas překročí předpokládaný čas uvedený v této smlouvě,
uživatel se zavazuje zaplatit pečovatelskou službu dle skutečného času.
Poskytovatel prohlašuje, že při poskytování sociální služby postupuje od data
účinnosti v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) a se souvisejícími právními předpisy obsaženými v právním
řádu České republiky.
Uživatel a poskytovatel shodně prohlašují, že uživatel byl seznámen s
informacemi o jeho právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které jsou
přílohou č. 1 Smlouvy.
Uživatel souhlasí se změnou pečovatele(ky) – klíčového pracovníka - při personálních
změnách poskytovatele či z jiných provozních důvodů na straně poskytovatele.

5.

6.

7.

Rozsah služeb se může měnit podle individuálního plánu služby.

8.

Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta pro výpověď danou
uživatelem činí 15 kalendářních dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po
doručení výpovědi poskytovateli. Výpovědní lhůta pro výpověď danou
poskytovatelem činí 15 kalendářních dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po
doručení výpovědi uživateli
Uživatel může Smlouvu vypovědět z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodů.
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Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z následujících důvodů:
a) uživatel nenaváže předem sjednaný kontakt do jednoho měsíce od data zahájení
péče
b) uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy (Za hrubé porušení
Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za
dobu delší než 1 měsíc od dohodnutého data splatnosti.)
c) uživatel se chová k pracovníkům CHPS způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede
ke snížení osobní důstojnosti nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo
zneklidňujícího prostředí (chování, které je v rozporu s dobrými mravy, slovní či
fyzické obtěžování, vulgární chování, prokazatelně nepravdivé obviňování,
nezabezpečení domácích zvířat apod.) Ukončení služby v těchto případech musí
předcházet nejméně 3 opakovaná jednání zaznamenaná v individuální
dokumentaci uživatele, při druhém z těchto jednání bude uživatel upozorněn na
možnost okamžité výpovědi služby a budou mu nabídnuty adresy jiných
poskytovatelů služeb.
d) uživatel přerušil bez důvodu službu na dobu delší než 1 měsíc (Péči lze přerušit
z vážných důvodů - dovolená, návštěva rod. příslušníků - po vzájemné domluvě,
nejdéle na dobu 1 měsíce).
9.

Způsob úhrady se provádí v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet
263109059/0300 s variabilním symbolem – rodné číslo uživatele bez lomítka, a to
zpětně ve lhůtě 20 dnů po uplynutí příslušného zúčtovacího období. Při platbě
v hotovosti je dokladem pro uživatele příjmový doklad, který je mu předán při převzetí
hotovosti. V případě, že uživatel poskytnutí služby ve smlouvou stanoveném dnu a
čase nepožaduje, je povinen toto oznámit poskytovateli nejpozději den před tímto
dnem, a to do 14 hod., s výjimkou nenadálých zdravotních problémů (hospitalizace
apod.).

10.

Uživatel má možnost na požádání kdykoli nahlédnout do své dokumentace.

11.

Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly a ceníkem činností
poskytovatele pro poskytování pečovatelské služby. Uživatel dále prohlašuje, že
vnitřní pravidla a ceník činností mu byly předány v písemné podobě, že tato pravidla a
ceník přečetl, a že jim plně porozuměl. Uživatel se zavazuje a je povinen tato pravidla
dodržovat.

12.

Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se budou obě strany smlouvy řídit
obecně závaznými a platnými právními předpisy České republiky.

13.

Je-li uživatel rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, jeho
opatrovník je povinen předložit rozsudek soudu o změně způsobilosti k právním
úkonům, na jehož základě je po předchozím jednání za účasti uživatele oprávněn
smlouvu podepsat. Rozhodnutí soudu je třeba předložit též v případě, že smlouvu
podepisuje podpůrce nebo zástupce z řad členů domácnosti.
Pokud rozhodnutím soudu nebyla omezena uživatelova způsobilost k uzavírání
smluvních vztahů, smlouvu podepisuje uživatel sám a opatrovník je zde pouze jako
svědek.
Uživatele, za něhož nejedná žádná z výše uvedených osob, ačkoliv samostatného
jednání není schopen, zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou
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působností podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu osoby, v souladu s
ustanovením § 91 odst. 6 zákona o sociálních službách.
Uživatel je oprávněn zmocnit k podpisu této smlouvy třetí osobu na základě ověřené
plné moci.
Za nezletilé zájemce podepisuje smlouvu zákonný zástupce.
14.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami. Je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy lze
uzavřít pouze písemnou formou po souhlasu obou stran. Smluvní strany prohlašují, že
Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím
obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha smlouvy č.1 Informace GDPR

V ………………………..……….. dne …………………..

………………………………….
Podpis uživatele

……………………………………
Podpis poskytovatele
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