Smlouva číslo 000/2021
o poskytování pečovatelské služby ze dne
Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace

1)

IČ: 00830411
se sídlem: Šafaříkova 852, Žatec, 438 01
Bankovní spojení: MONETA Money Bank Žatec, č. ú. 1801401714/0600
statutární orgán: Mgr. Petr Antoni, ředitel organizace, jmenován na základně usnesení rady
Města Žatec č. 100/14 ze dne 25.2.2014
v textu této smlouvy dále jen "poskytovatel"
a
2)

Pan
Rodné číslo:

nar.
Bydliště:
v textu této smlouvy dále jen "klient"
zastoupený (á)
Pan (paní)

, rozhodnutí soudu č.

v textu této smlouvy dále jen "zákonný zástupce, zmocněnec"
v souladu § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, smlouvu o
poskytnutí pečovatelské služby.
Obě strany se dohodly takto:
I.
Úvodní prohlášení
1)
Poskytovatel tímto prohlašuje, že je příspěvkovou organizací města Žatce, která mimo jiné
poskytuje terénní službu v rozsahu stanoveném v § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění - pečovatelskou službu.
2)
Klient tímto prohlašuje, že je osobou, která má sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a proto jeho situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.
II.
Rozsah činností
1)
Poskytovatel se zavazuje poskytovat tyto základní činnosti pečovatelské služby, které jsou
upřesněny v příloze smlouvy:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytování podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
2)
Poskytovatel fakultativně zajišťuje další činnosti, které jsou nad rámcem stanoveným
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
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3)
Služba bude poskytována dle individuálního plánu péče, na jehož tvorbě se klient aktivně
podílí. Rozsah služby může být rozšířen nebo změněn po vzájemné dohodě. V individuálním plánu
péče je uveden osobní cíl a četnost poskytovaných služeb.
4)
Provedené služby jsou evidovány. Nejpozději do 15. následujícího měsíce je klientovi
předložen k podpisu měsíční přehled o poskytnutých službách včetně jejich rozsahu a data
provedení. Svým podpisem klient souhlasí, že služby byly provedeny a v náležité kvalitě.
III.
Místo a čas poskytování pečovatelské služby
1)
Pečovatelská služba sjednaná v článku II. smlouvy se poskytuje v místě bydliště klienta
na adrese:
...................................................................…………………………………...…………………………….
2)
Pečovatelská služba objednaná klientem se poskytuje celoročně od 7.00 hodin do 21.00
hodin po celou dobu platnosti smlouvy.
3)
Konkrétní čas objednané pečovatelské služby bude stanoven na základě dohody mezi
vedoucí pečovatelské služby (PS) a klientem.
4)
V případě, že klient poskytnutí objednané služby v dohodnutém termínu nebude požadovat,
je povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději 2 pracovní dny před dnem výkonu objednané služby
svému klíčovému pracovníkovi.
IV.
Výše úhrady za pečovatelskou službu a způsob jejího placení
1)
Klient bere na vědomí, že výše úhrad se odvíjí od sazebníku platného v době odebrání
poskytované služby. Vyúčtování úhrad je prováděno měsíčně.
2)
Poskytovatel je povinen na požádání předložit klientovi nebo jeho zákonnému zástupci
vyúčtování za poskytnuté služby, a to nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po měsíci,
v němž byly služby poskytnuty.
3)
Výše úhrady za poskytnuté služby je splatná nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po
měsíci, v němž byly služby odebrány, pokud není s klientem domluven individuální termín. Klient
je povinen tuto částku uhradit:
a) v hotovosti na pokladně poskytovatele k rukám vedoucí PS,
b) bezhotovostně na účet poskytovatele.
4)
Po předložení osvědčení je osvobozen od úhrady za pečovatelské služby v rozsahu
základních činností klient uvedený v § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění.

VI.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem
pro poskytování pečovatelské služby
1)

Klient prohlašuje, že byl seznámen s platnými vnitřními pravidly, které byly vydány
poskytovatelem.

2)

Klient prohlašuje, že si vnitřní pravidla poskytovatele přečetl nebo mu byly přečteny a že jim
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plně porozuměl. Klient se zavazuje veškerá tato pravidla dodržovat.
VII.
Ostatní ujednání
1)
Podle ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
klient dává výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů včetně rodného čísla za
účelem poskytování pečovatelské služby.
2)
Klient dává - nedává (nehodící se škrtněte) výslovný souhlas s fotografováním a
pořizováním filmových záběrů své osoby a jejich zveřejňováním pro potřeby poskytovatele při
realizaci sociální služby a doplňkového programu pro klienta (společenský, kulturní apod.).
3)
Klient má možnost vyjádřit ústně či písemně, a to i anonymně stížnost a připomínku na
poskytovanou službu.
4)
Klient může využívat služeb, při kterých budou zaměstnanci poskytovatele používat jeho
soukromé
domácí elektrospotřebiče. Klient prohlašuje, že jím poskytnuté běžné domácí
spotřebiče odpovídají revizním a právním normám platným v České republice a jsou provozně
nezávadné. Dále prohlašuje, že taktéž elektrorozvody v bytě/domě, kde je pečovatelská služba
užívána, odpovídají platným revizním a právním normám a jsou zcela provozně nezávadné.
V případě, že by toto prohlášení bylo klamavé či by neodpovídalo skutečnosti a došlo by k újmě na
zdraví, životě zaměstnanců poskytovatele či škodě poskytovatele, bere klient na vědomí, že je plně
odpovědný k náhradě škody na životě, zdraví a majetku a to v plné výši.
VIII.
Výpověďní důvody a výpověďní lhůty
1)
Klient může smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí mít písemnou podobu a
musí být poskytovateli doručena prokazatelným způsobem. Smluvní strany se dohodly, že
výpověďní doba bude činit 15 dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení
výpovědi poskytovateli.
2)
Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze písemně, a to pouze z důvodů, kdy klient
hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje
zejména:
a) nezaplacení úhrady za poskytnuté služby ve lhůtě větší než 30 dnů ode dne předložení
vyúčtování,
b) jestliže klient přestane naplňovat znaky osoby oprávněné využívat pečovatelskou
službu, která je uvedena v čl. I. odst. 2 této smlouvy,
c) klient i přes napomenutí poskytovatele hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z
vnitřních pravidel poskytovatele.
3)

Poskytovatel může vypovědět smlouvu také z důvodu, kdy:
a) klient pozbyl zdravotní způsobilost k užívání dané služby a nelze předpokládat, že jde
pouze o dočasnou změnu zdravotního stavu. Toto musí být jednoznačně prokázáno a
to na základě zdravotní či jiné dokumentace a klient popř. zástupce klienta bude s tímto
prokazatelně seznámen,
b) jestliže se klient chová k zaměstnanci poskytovatele způsobem, jehož záměr nebo
důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo vytváření nepřátelského,
ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí,
c) pokud klient bez udání vážného důvodu přestane využívat Pečovatelskou službu déle
než tři měsíce.

4)
Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí 30 dnů a počíná běžet od prvního
dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď klientovi
doručena prokazatelným způsobem.
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5)

Smlouvu o poskytování pečovatelské služby lze ukončit dohodou obou smluvních stran.
IX.
Doba platnosti smlouvy

1)
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou - určitou do
................................ (nehodící se škrtněte) a to s účinností ode dne podpisu smlouvy.
2)

Klient nemůže práva ze smlouvy podstoupit na jiného.

X.
Závěrečná ustanovení
1)
Smluvní strany se dohodly, že smlouva může být doplňována či měněna pouze písemnou
formou - číslovaným dodatkem s výjimkou vnitřních pravidel, kde je poskytovatel oprávněn upravit
výši úhrad za poskytované služby z důvodu novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, v platném znění, či z důvodu změny výše nákladů na poskytování sjednaných služeb.
2)
Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.
3) Smluvní strany shodně prohlašují, že tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně,
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
V Žatci dne

.................................................................................................
podpis poskytovatele

....................................................................................................
podpis klienta,
alt. jeho zákonného zástupce, zmocněnce
nebo pověřeného zaměstnance
obce s rozšířenou působností
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Příloha ke smlouvě č. 000/2021
o poskytování pečovatelské služby ze dne
Požaduji Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání
Pomoc při prostorové orientaci a samostatného pohybu ve vnitřním prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při úkonech osobní hygieny
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při použití WC
Použití střediska osobní hygieny
Pomoc s objednáním stravy
Dovoz nebo donáška jídla
Pomoc při přípravě a příprava jídla a pití a jeho podání
Pomoc s běžným úklidem a údržba domácnosti
Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní úklid, úklid po malování,
mytí oken)
Úklid společných prostor
Donáška vody
Topení v kamnech včetně údržby topných zařízení
Pomoc s běžnými nákupy
Pochůzky
Pomoc s velkým nákupem (týdenní nákup, nákup ošacení a vybavení domácnosti)
Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jiné drobné opravy
Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jiné drobné opravy
Žehlení a mandlování
Doprovázení k lékaři, na úřady, instituce a zpět

Četnost

Požaduji Fakultativní služby

Četnost

Použití bezbariérové sprchy mimo domácnost klienta bez pomoci pečovatelky do 30 minut
Telefonování ze služebního telefonu do 30 minut
Kopírování A4
Půjčovné kompenzační pomůcky – velké/malé chodítko
Půjčovné kompenzační pomůcky – invalidní vozík/toaletní křeslo
X Křížkem označená požadovaná služba.
V Žatci dne
.................................................................................................
podpis poskytovatele

....................................................................................................
podpis klienta,
alt. jeho zákonného zástupce, zmocněnce
nebo pověřeného zaměstnance
obce s rozšířenou působností
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