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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

kterou uzavřely dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tyto smluvní strany:

DOMOV PRO SENIORY KORYČANY, p. o., IČO: 68684053
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, ID 5832918
Kyjovská 77, 768 05 Koryčany
zastoupený Mgr. Radkou Hapalovou, ředitelkou
ve věci smlouvy oprávněna jednat: Mgr. Vendula Stránská, sociální pracovnice

dále jen poskytovatel

a

dále jen uživatel

I. Předmět smlouvy
1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje prostřednictvím Pečovatelské služby poskytovat

uživateli pečovatelskou službu podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění, a to terénní formou v rozsahu dále sjednaném.

2. Poskytování sociálních služeb se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., v platném znění, touto
smlouvou a Vnitřními pravidly Pečovatelské služby, v platném znění, které jsou přílohou č. 2
této smlouvy.

3. V rámci poskytování sjednané sociální služby jedná s uživatelem za poskytovatele
sociální pracovník Pečovatelské služby, který řeší v průběhu trvání této smlouvy otázky
rozsahu a kvality služeb.

II. Rozsah poskytování
1. Rozsah služeb, které lze uživateli prostřednictvím Pečovatelské služby poskytnout, je popsán

v příloze č. 1 této smlouvy – platný Ceník Pečovatelské služby.
2. Konkrétní rozsah poskytovaných sociálních služeb sjednává poskytovatel s uživatelem na

základě individuálních potřeb a cílů uživatele, a dle možností poskytovatele. Cíle a
individuální potřeby uživatele jsou zjišťovány při prověřování sociální situace uživatele.

3. Rozsah úkonů sjednaných touto smlouvou lze měnit písemným číslovaným dodatkem na
základě změn vyjednaných v individuálním plánu služby uživatele.

4. Rozsah sjednaných služeb při uzavření smlouvy:
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III. Místo a čas poskytování sociální služby
1. Terénní služby jsou poskytovány v domácnostech uživatelů v obcích Koryčany, Blišice,

Jestřabice, Lískovec, Chvalnov, Lísky, Střílky, Zástřizly, Stupava, Staré Hutě.
2. Pracovní doba terénní služby je denně (i o víkendech a o svátcích), v době od 7.00 do 21.15

hodin, dle potřeb uživatele a dle předchozí domluvy s pracovníkem služby. Doba poskytování
sociální služby se aktuálně přizpůsobuje individuálním potřebám uživatele. V případě, že pro
některý den uživatel poskytnutí služby nevyžaduje, je povinen tuto skutečnost oznámit
poskytovateli nejpozději 1 den před tímto dnem.

IV. Výše úhrady za sociální služby a způsob jejího placení
1. Uživatel je povinen platit úhradu za poskytnuté sociální služby dle platného Ceníku

poskytovatele, popřípadě je povinen poskytovateli doložit doklad prokazující nárok na
poskytování bezplatné pečovatelské služby dle § 75, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb.

2. Poskytovatel je povinen předložit uživateli písemné vyúčtování za každý kalendářní měsíc,
ve kterém byla služba poskytována, a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

3. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc,
nejpozději do patnáctého dne po dni, kdy mu poskytovatel předložil měsíční vyúčtování
čerpaných služeb. Zaplatit služby lze těmito způsoby:

a) v hotovosti pověřenému pracovníkovi poskytovatele, a to v den předložení písemného
vyúčtování,

b) v hotovosti sociálnímu pracovníkovi na adrese sídla poskytovatele nejpozději do 3
pracovních dnů ode dne doručení vyúčtování poskytnutých služeb.

V. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro
poskytování sociální služby

1. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly Pečovatelské služby v platném
znění (příloha č. 2), že jim plně porozuměl. Uživatel se zavazuje tato pravidla dodržovat.

VI. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1. Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou

uživatelem činí 5 dní.
2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět ihned z těchto důvodů:

a) jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé
porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální
služby,

b) jestliže uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu
vyplývají z vnitřních pravidel poskytovatele pro poskytování pečovatelské služby,
c) jestliže uživatel odmítne akceptovat změnu výše úhrady v souladu s právním
předpisem,
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d) jestliže uživatel již nespadá do cílové skupiny nebo je přímo osobou, které není služba
poskytována,

e) jestliže se uživatel chová k pečujícímu pracovníkovi způsobem, jehož záměr nebo
důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského,
ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.

3. Dohodou lze smluvní vztah ukončit kdykoliv.

VII. Doba platnosti smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem jejího podpisu účastníky
smlouvy a účinnosti dne ……………….

VIII. Závěrečná ujednání
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemně formou číslovaného dodatku.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Ceník Pečovatelské služby v platném znění,

příloha č. 2 Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v platném znění a příloha č. 3 Podávání
stížností v platném znění.

4. Uživatel souhlasí s užitím osobních údajů pro potřeby zařízení poskytující sociální služby.
S osobními údaji pracují pouze pověření pracovníci, ti jsou povinni zachovávat mlčenlivost a
nesmějí tyto údaje poskytnout neoprávněným osobám.

5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že
není uzavřena pod nátlakem za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a že s obsahem úplně

a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Koryčanech dne………………….. V ……………………dne……………….

……………………………………… ……………………………………………
za poskytovatel podpis uživatele
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