Smlouva o poskytnutí sociální služby
poskytované pečovatelskou službou
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Pan(í): …………………………………………………………………………………………………….
Datum narození: ………………………………………………………………………………………………………………
Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………….
(dále jen „Klient“)
a
Svazek obcí AZASS,
Palackého nám. 160, 572 01 Polička,
IČO: 68208146,
zastoupený ředitelem MUDr. Jiřím Tomanem,
(dále jen „Poskytovatel“)
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vyhláška“), uzavřeli tuto smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen „smlouva“):
I. Druh a rozsah poskytování sociální služby
1. Poskytovatel bude na základě této smlouvy poskytovat „Pečovatelskou službu“ (§40
zákona, dále jen „služba“)
Služba je terénní službou, poskytovanou s cílem zajistit Klientovi pomoc a podporu, kterou
potřebuje vzhledem ke své snížené soběstačnosti z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení.
2. Poskytované služby budou zajišťovány a plánovány s Klientem, s ohledem na jeho přání a
potřeby. Budou specifikovány v „Osobním plánu klienta“.
3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi sociální službu v tomto rozsahu:
a. Úkony péče dle vyhlášky 505/2006 Sb. zákona
II. Místo a čas poskytování sociální služby
1. Služby sjednané v článku I. Smlouvy, se poskytují Klientovi na výše uvedené adrese
v domácnosti Klienta.
2. Služby sjednané v čl. I. Smlouvy, se poskytují od 7.00 do 15.30 hodin, a to každý pracovní
den po dobu platnosti Smlouvy. V případě, že pro některý den Klient poskytnutí služby
nepožaduje, je povinen oznámit Poskytovateli tuto skutečnost nejpozději 2 dny před tímto
dnem.
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II. Rozsah poskytované péče
1. Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Klientovi 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
2. Konkrétní rozsah činností bude upřesněn v „Předběžném plánu péče“, který se stává
součástí této smlouvy jako příloha č. 1. „Předběžný plán péče“, bude aktualizován a
hodnocen ve formuláři „Osobní plán péče“ v kartě Klienta.
3. Poskytovatel dále zajišťuje základní sociální poradenství a to bezúplatně.
III. Fakultativní služby
1. Poskytovatel zajišťuje nad rámec základních činností i fakultativní činnosti, dle ceníku
poskytovaných úkonů, který je součástí smlouvy.
IV. Výše úhrady a způsob jejího placení
1. Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona, ve znění prováděcích právních předpisů, jako součet cen stanovených ceníkem
Poskytovatele podle Přílohy č. 1 této smlouvy, pro jednotlivé úkony pečovatelské služby
sjednané touto smlouvou, poskytnutých Klientovi v jednom kalendářním měsíci.
2. Klient se zavazuje a je povinen platit úhradu za sociální službu do 7. kalendářního dne
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla sociální služba poskytnuta. Úhrada je placena
v hotovosti pracovnici v sociálních službách, která vystaví příslušný doklad o zaplacení.
3. Poskytovatel je povinen předložit Klientovi vyúčtování a zároveň vyúčtovat úhradu za
poskytnuté sociální služby do 7.dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž
byly sociální služby poskytnuty.
4. O změnách v poskytování služeb, zejména o změnách výše úhrad za sjednané služby dle
Přílohy k této smlouvě, bude Klient informován nejpozději do 5ti kalendářních dnů přede
dnem, kdy vstoupí tyto změny v platnost.
V. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro
poskytování sociální služby
1. Klient prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly Poskytovatele týkajících se Klienta v
rámci poskytování sociální služby, zejména s pravidly pro podávání a vyřizování stížností a
pravidly pro havarijní/nouzové situace. Klient prohlašuje, že tato pravidla přečetl a že jim
porozuměl. Klient se zavazuje a je povinen pravidla dodržovat.
VI. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1. Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď klientem je
1 týden.
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2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů:
a) jestliže Klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení
smlouvy se považuje zejména
a) nezaplacení úhrady, podle článku IV. smlouvy
b) jestliže Klient i po opětovném napomenutí poruší povinnosti, které pro něho vyplývají
z vnitřních pravidel Poskytovatele pečovatelské služby,
c) jestliže bude Klient bezprostředně ohrožovat zdraví a důstojnost zaměstnanců
Poskytovatele.
3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto
článku činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato
výpověď Klientovi doručena.
VII. Doba platnosti a účinnosti smlouvy
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem ….........
2. Tato smlouva zaniká v případě úmrtí klienta a v případě zániku registrace poskytovatele.
3. Tato smlouva je sjednána na dobu neurčitou. Obě strany prohlašují, že akceptují změny ve
výši úhrad dle čl. IV. v případě, že dojde ke změně (zvýšení/snížení) nákladů na poskytování
sociální služby.
VIII. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení.
2. Klient prohlašuje, že byl seznámen s přílohami této smlouvy: „Předběžným plánem péče“
(příloha č.1) a „Pravidly pro podávání stížností“ (příloha č. 2) a že byl seznámen s vnitřními
předpisy, zejména s „Pravidly pro nouzové a havarijní situace“.
3. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. Klient nemůže práva z této
smlouvy postoupit na jiného.
4. Práva a povinnosti v této smlouvě neobsažená se řídí dalšími vnitřními předpisy
Poskytovatele.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu
neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Dále smluvní strany prohlašují, že
smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí,
což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
V …………… dne …………………
………………………………………………..

………………………………………………………

Klient

Poskytovatel
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Příloha č.1 ke Smlouvě o poskytnutí sociální služby „Pečovatelská služba“

Předběžný plán péče
Ceník úkonů platný od 1.7.2017
Svazek obcí AZASS, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

písm. bod

výše úhrady

rozsah
péče

úkon

výše úhrady
s použitím
pomůcek
poskytovatele

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

a)
1.
2.
3.
4.
b)
1.
2.
3.

pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu:
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při základní péči o vlasy a nehty
pomoc při použití WC

100 Kč / 60 min.
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min

104 Kč / 60 min
104 Kč / 60 min
104 Kč / 60 min
104 Kč / 60 min

100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min

104 Kč / 60 min
104 Kč / 60 min
104 Kč / 60 min

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

c)
1.
2.
3.
4.
5.

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování
dovoz nebo donáška jídla

*)

dovoz nebo donáška jídla do vzdálenosti 150 m

8 Kč / úkon
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min

9 Kč / úkon
104 Kč / 60 min
104 Kč / 60 min

100 Kč / 60 min

104 Kč / 60 min

100 Kč / 60 min
100 Kč / 60 min

104 Kč / 60 min
104 Kč / 60 min

100 Kč / 60 min
100 Kč / úkon

104 Kč / 60 min
104 Kč / úkon

68 Kč / kg
68 Kč / kg

70 Kč / kg
70 Kč / kg

100 Kč / 60 min

104 Kč / 60 min

pomoc při přípravě jídla a pití
příprava a podání jídla a pití
pomoc při zajištění chodu domácnosti:

d)
1.
2.

běžný úklid a údržba domácnosti

3.

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního
úklidu, úklid po malování
donáška vody

4.
5.
6.
7.
8.
9.

údržba domácích spotřebičů

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných
zařízení
běžné nákupy a pochůzky
velký nákup, například týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti
praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

14 Kč / úkon

15 Kč / úkon

104 Kč / 60 min
104 Kč / 60 min

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

e)
1.
2.

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení
zpět
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k
lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a

100 Kč / 60 min. 104 Kč / 60 min
+ cena za odvoz + cena za odvoz

fakultativní činnosti

f)

2.

doprava osobním vozem v souvislosti s poskytnutím služby,
k lékaři, na úřady apod.
dohled nad klientem (v nepřítomnosti rodiny, nad užíváním léků)

120Kč / 60 min

3.

přemývání jídlonosiče

15 Kč / úkon

1.

8 Kč / 1 km

126 Kč / 60 min
-

*) dle aktuálních podmínek dodavatele stravy
Pozn.: pokud při hodinové sazbě poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou
hodinu, výše úhrady úměrně snižuje.
Předběžný plán péče - viz vyznačené úkony v tabulce, aktualizace rozsahu úkonů v IP, viz smlouva odst. II., č. 2.
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