č.
Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 91 ve spojení s ust. § 40 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, mezi
Pan/Paní:
nar.
trvale bytem:
tel.:+420
Zdravotní pojišťovna:

Pan/Paní:
nar.
trvale bytem:
tel.:+420
email:

dále též Uživatel

dále též Objednatel

a
Sociální služby Běchovice (SS Běchovice)
Za Poštovskou zahradou 557
190 11 Praha - Běchovice
IČ: 03387046, zastoupené Martinem Stromským
dále též Poskytovatel

1.
2.

3.
4.

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem této smlouvy je poskytování sociálních služeb v oblasti osobní péče ve smyslu ust. § 40
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále též „Služby“).
Předmětem Služeb jsou zejména:
a) pečovatelské služby (pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
přijímání stravy a s osobní hygienou, zapojení do běžného života, pomoc s navázáním vztahů,
podpora a posílení zájmové, vzdělávací a společenské činnosti spojené s plnohodnotným
životem, pomoc při zajištění chodu domácnosti)
b) společenské aktivity (např. pravidelná cvičení a pravidelné volnočasové činnosti)
c) placené externí služby (např. stravování, masáž, pedikúra).
Poskytovatel sestaví individuální rozsah poskytování Služby dle individuálních potřeb Uživatele a na
základě jeho požadavků bude společně vypracován individuální plán Uživatele.
Strava, jež je pouze fakultativní, tj. nenárokovou, složkou poskytovaných Služeb, není dodávána
Poskytovatelem, avšak je zajišťována na základě smlouvy uzavřené Poskytovatelem s třetí osobou.

II.
DOBA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli Služby na základě této smlouvy v období
od
do na dobu neurčitou.
2. Služby dle čl. I. odst. 2 písm. a) jsou poskytovány jako terénní služby, tj. v domácnosti Uživatele, anebo
ambulantní služby, tj. v prostorách SS Běchovice, v předem dohodnutých termínech (den a čas) po
dobu platnosti této smlouvy.
3. Ostatní Služby (společenské aktivity a placené externí služby) jsou poskytovány buď v prostorách SS
Běchovice nebo v případě vhodnosti na jiných místech.

III.
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1.
2.

3.
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PLATBA ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ POSKYTOVATELEM
Smluvní cena za Služby je stanovena v souladu s ust. § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, dle
sazebníku Poskytovatele.
Na základě přehledu poskytnutých Služeb a evidence skutečně spotřebovaného času, resp. počtu úkonů,
předloženého do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, za nějž je přehled předkládán, je Objednatel,
resp. Uživatel, povinen do sedmi dnů od předložení tohoto přehledu (nejpozději do 10. dne
následujícího měsíce po měsíci, v němž byly Služby poskytnuty) uhradit poskytnuté Služby.
Poskytovatel je oprávněn provést vzájemné vyúčtování a započtení pohledávek Poskytovatele a
Objednatele, resp. Uživatele.
Veškeré platby Poskytovateli je Uživatel, resp. Objednatel, povinen uhradit v hotovosti na pokladně
Poskytovatele, formou bankovního převodu na účet Poskytovatele č. 3581852319/0800 vedený u České
spořitelny a.s., nebo poštovní složenkou na firmu a sídlo Poskytovatele.
V případě, že nedojde k úhradě za poskytované nebo poskytnuté Služby dle této smlouvy, zašle
Poskytovatel Uživateli i Objednateli písemnou upomínku na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy,
ve které je vyzve k úhradě dlužné částky nejpozději do 10 pracovních dní od doručení upomínky. Pokud
ani po takto stanovené lhůtě nedojde k úhradě za poskytnuté nebo poskytované Služby, bude
pohledávka vymáhána prostřednictvím soudu.

IV.
PŘERUŠENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
1. V době nevyužívání Služeb, např. z důvodu hospitalizace či jiné nepřítomnosti v domácnosti Uživatele,
není Poskytovatelem účtována žádná částka, za předpokladu, že bude tato skutečnost Poskytovateli
včas oznámena (nejméně 24 hodin předem).
2. Uživatel je povinen v případě infekčního onemocnění svého či člena domácnosti nahlásit Poskytovateli
tuto skutečnost z důvodu možnosti přenosu infekce na personál Poskytovatele a rizika jejího dalšího
šíření. Z tohoto důvodu může být dočasně přerušeno poskytování Služeb, mimo jiné na základě
vyjádření ošetřujícího lékaře.
3. Jestliže se Uživatel chová k personálu Poskytovatele způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke
snížení důstojnosti nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.

V.
UKONČENÍ SMLOUVY
1. Smlouva může být ukončena před uplynutím sjednané doby dohodou účastníků nebo výpovědí ze strany
Poskytovatele s 14denní výpovědní dobou:
a) jestliže Uživatel již nepatří do okruhu osob, kterým mohou být poskytovány Služby dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
b) jestliže Uživatel i po opětovném napomenutí vážně poruší povinnosti, které vyplývají z předpisů pro
poskytování Služby, nebo pokud je jeho jednání v rozporu s dobrými mravy,
c) jestliže se Uživatel chová k personálu Poskytovatele způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke
snížení důstojnosti nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí,
d) jestliže Uživatel, resp. Objednatel, vážně poruší povinnost stanovenou mu touto smlouvou, zejména
tedy neuhradí platbu za poskytování Služeb dle této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dní,
e) pokud vážný zdravotní stav Uživatele vylučuje další poskytování Služeb dle této smlouvy,
f) pokud Poskytovatel z objektivních důvodů nemůže pokračovat v poskytování Služeb Uživateli.
2. Výpovědí této smlouvy jakýmkoli účastníkem i jejím ukončením dohodou nebo i jinak nezaniká
Poskytovateli nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s jednáním Uživatele
zejména uvedeným v odst. 1 písm. b), c) a d) tohoto článku.
3. Objednatel nebo Uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 14 dnů.
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4. V případě, že Uživatel neodebere Služby dle čl. I. odst. 2 písm. a) ve lhůtě delší než 365 dnů od data
posledního poskytnutí této Služby, se smlouva automaticky ukončuje. Dnem ukončení je následující den
po uplynutí této lhůty.

1.

2.
3.

4.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Účastníci této smlouvy svým podpisem souhlasí s podmínkami této smlouvy a jsou plně srozuměni
s jejím obsahem. Veškeré závazky Uživatele a Objednatele z této smlouvy jsou solidární ve smyslu
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Smlouva je vyhotovena ve dvou (třech) vyhotoveních, přičemž každý z účastníků obdrží jedno
vyhotovení.
Poskytovatel se zavazuje nakládat s osobními údaji Uživatele i Objednatele v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, v platném znění. Uživatel i Objednatel
souhlasí se zpracováním osobních a citlivých údajů pro účely poskytování Služeb ze strany
Poskytovatele. Za citlivé údaje se považují údaje o zdravotním stavu Uživatele.
Jakékoli změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného chronologicky
číslovaného dodatku odsouhlaseného všemi účastníky této smlouvy.

VII.
PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ
1. Volnou přílohou k této smlouvě se stávají Sazebník úhrad za poskytované Služby Poskytovatelem dle
čl. II odst. 2 této smlouvy a Pravidla pečovatelské služby Poskytovatele.
2. Volnou přílohou k této smlouvě se stávají Přehledy poskytnutých služeb za jednotlivé měsíce dle
sjednané doby poskytování Služeb.
V Praze dne
Uživatel

Objednatel
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za Poskytovatele
Bc. Martin Stromský, DiS

