Obec Babice
687 03 Babice 508
Zastoupená starostkou Mgr. Martinou Horňákovou
Bankovní spojení: 1543046309/0800
Pečovatelská služba Babice
se sídlem v Babicích 594
(dále jen „Poskytovatel“)
a
pan/paní:
datum narození:
bydliště:
(dále jen „Uživatel“)
zastoupený(á) opatrovníkem………………………..
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
v souladu s ustanovením § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
(dále jen „zákon o sociálních službách“)

smlouvu o poskytnutí sociální služby
(dále také jen „Smlouva“)

Článek I.
Předmět smlouvy
1. Poskytovatel se zavazuje Uživateli poskytovat pečovatelskou službu ve smyslu ustanovení
§40 zákona o sociálních službách.
2. Pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba (poskytovaná zejména v domácnostech
uživatelů), která je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
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Článek II.
Rozsah poskytování sociální služby
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli základní činnosti ve smyslu ustanovení
§ 6 vyhlášky č. 505/2006, a to dle níže sjednaného rozsahu (článek II., odst. 4 a 5 této
smlouvy), a tedy Uživatel si sám stanoví četnost nabízených úkonů.
2. Základní činnosti mohou být při poskytování pečovatelské služby zajišťovány zejména
v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: tj. pomoc a podpora při podávání
jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při
prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na
lůžko nebo vozík,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, tj. pomoc
při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití
WC,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, tj. zajištění stravy odpovídající věku,
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, dovoz nebo donáška jídla,
pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, tj. běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc
při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných
zařízení, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a
nezbytného vybavení domácnosti, praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné
opravy, praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, tj. doprovázení dospělých do školy,
školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující
veřejné služby a doprovázení zpět.
3. Kromě shora uvedených základních činností Poskytovatel nabízí poskytnout Uživateli
fakultativní činnosti. Jde o činnosti nad rámec základních činností dle možností Poskytovatele,
jejichž výčet je uveden v Ceníku Pečovatelské služby Babice.
4. Rozsah sjednaných základních činností je následující:
- …………
Požadavek na poskytnutí činností sjednaných „dle potřeby“ je nutné nahlásit minimálně 3
pracovní dny dopředu.
5. Rozsah sjednaných fakultativních činností je následující:
- Uživatel může využívat fakultativní činnosti nabízené Poskytovatelem – dle aktuální nabídky
zveřejněné na vývěsce v obci, nástěnce v DsUCHB a webových stránkách. Požadavek na
poskytnutí fakultativních činností musí Uživatel Poskytovateli nahlásit minimálně 3 pracovní
dny dopředu.
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6. Uživatel s Poskytovatelem sjednali následující cíl spolupráce:
- ……………

Článek III.
Místo a čas poskytování sociální služby
1. Služby sjednané v článku II. této Smlouvy se poskytují v domácnosti Uživatele na adrese:
- …………..
- v případě činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a doprava osob
automobilem Poskytovatele, také na cestě k místu určení, na místě určení a zpět z tohoto místa.
2. Služby sjednané v článku II. této Smlouvy se poskytují v pracovní dny od ……do………

Článek IV.
Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení
1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za skutečně poskytnuté činnosti dle Ceníku Pečovatelské
služby Babice, který je přílohou této Smlouvy, případně je povinen doložit Poskytovateli
doklad prokazující nárok na poskytování bezplatné pečovatelské služby dle § 75 odst. 2
zákona o sociálních službách.
2. Úhrada za činnosti sjednané v článku II. odst. 4 a 5 této smlouvy je následující:
- ………………………
3. Poskytovatel je povinen předložit Uživateli písemné vyúčtování úhrady za poskytnuté činnosti
ve smyslu článku IV. odstavce 1 této smlouvy za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. dne
následujícího kalendářního měsíce.
4. Uživatel je povinen platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, nejpozději
do 15. dne po dni, kdy Poskytovatel předložil Uživateli vyúčtování úhrady za poskytnuté
činnosti.
5. Uživatel může zaplatit úhradu za poskytnuté činnosti hotově nebo převodem na účet
Poskytovatele.
6. Platbu hotově uskuteční Uživatel ve své domácnosti nebo v kanceláři Poskytovatele, a to
pracovnici poskytovatele, Poskytovatel Uživateli vyhotoví stvrzenku.
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7. Platbu převodem uskuteční Uživatel na bankovní účet Poskytovatele č. 1543046309/0800,
vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., s uvedením variabilního symbolu 43592111,
do zprávy pro příjemce uvede Uživatel svoje jméno a příjmení.

Článek V.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem
pro poskytování sociální služby
Uživatel prohlašuje, že byl Poskytovatelem seznámen s Vnitřními pravidly Pečovatelské služby
Babice. Uživatel prohlašuje, že mu byla Vnitřní pravidla Pečovatelské služby Babice předána v
písemné podobě, a že jim plně porozuměl. Poskytovatel i Uživatel se zavazují tato Vnitřní
pravidla dodržovat.

Článek VI.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1. Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být Uživatelem podána
písemně na adresu Poskytovatele. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Uživatelem činí 7 dní
od jejího doručení Poskytovateli.
2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pokud:
a) Uživatel hrubě poruší povinnosti vyplývající ze Smlouvy - zejména pokud nezaplatí úhradu
za poskytnutí sociální služby za období jednoho měsíce nebo poruší povinnosti Uživatele
vyplývající z Vnitřních pravidel Pečovatelské služby Babice,
b) Uživatel přestane být v nepříznivé sociální situaci,
c) k tomu má Poskytovatel zvlášť závažné provozní důvody, zejména již nebude schopen dále
pečovatelské služby poskytovat.
3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto
článku činí 15 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato písemná
výpověď Uživateli doručena.
4. Smlouva automaticky zaniká, pokud Uživatel po dobu 3 měsíců nevyužívá sjednané služby.
5. Smlouva automaticky zaniká, pokud dojde ke zrušení registrace Pečovatelské služby Babice, a
to k datu nabytí účinnosti rozhodnutí o zrušení registrace.
6. Smlouva automaticky zaniká úmrtím Uživatele.

Smlouva o poskytnutí sociální služby
-4-

Článek VII.
Doba platnosti smlouvy
1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
ode dne ………… (Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma
smluvními stranami). a je sjednána na dobu neurčitou. Uživatel nemůže práva z této Smlouvy
postoupit na jiného.
2. Dohodou lze smlouvu vypovědět kdykoli. Dohoda musí být sepsána písemně a jejím obsahem
je i doba její platnosti a účinnosti.

Článek VIII.
Závěrečná ujednání
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.
2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, vyjma případů uvedených v článku
VI., odstavci 4 až 6 této smlouvy, kdy smlouva zaniká automaticky.
3. Touto Smlouvou se nahrazují veškeré předchozí smlouvy a dodatky mezi stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že Smlouvu
neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly (Uživatel byl s jejím obsahem seznámen také
Poskytovatelem ústně), jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně
souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V ………………. dne ……………………..

V Babicích dne ……………………..

.......................................
Uživatel

..............................................
Poskytovatel

Přílohy:
- Ceník Pečovatelské služby Babice
- Vnitřní pravidla Pečovatelské služby Babice
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