Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

SMLOUVA o poskytování pečovatelské služby
č. 00/2015

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y smluvní strany

1. Pan/í:
jméno a příjmení:
nar:
bydliště:
zastoupený(á): ‐‐‐‐‐‐
(v textu této Smlouvy dále jen „Uživatel" )

a

2. Město Vratimov
se sídlem Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
IČ: 00297372
bankovní spojení: 4180000005/6800
zastoupené JUDr. Dagmar Hrudovou ‐ starostkou (v textu této Smlouvy dále jen
,,Poskytovatel"),

po vzájemném projednání a na základě stanovených osobních cílů Uživatele tuto Smlouvu o
poskytování pečovatelské služby (v textu této smlouvy dále jen „Smlouva") a to v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů (v textu této smlouvy dále jen „Zákon“), vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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I.
Rozsah poskytování pečovatelské služby
(1) Uživatel má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností
při poskytování pečovatelské služby podle § 37 odst. 2 a § 40 Zákona:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygieny
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
základní sociální poradenství

(2) Rozsah a průběh poskytování pečovatelské služby je upřesněn v
Příloze č. 1 – Rozsah a průběh poskytování pečovatelské služby, která je nedílnou
součástí této Smlouvy.
(3) Dohodnutý rozsah a průběh poskytování pečovatelské služby bude dále podle pravidel
plánování služby aktualizován, vyhodnocován a měněn s ohledem na osobní cíle a
individuálně určené potřeby Uživatele.
II.
Místo a čas poskytování pečovatelské služby
(1) Služby sjednané v Příloze č. 1 této Smlouvy se poskytují na území města Vratimova a
Horních Datyních a jsou poskytovány v domácnosti Uživatele.
(2) Služby sjednané v Příloze č. 1 této Smlouvy se poskytují v rámci pracovní doby
pečovatelek, tj. od 7:00 do 15:30 hodin, a to v pracovních dnech (pondělí až pátek) po
dobu platnosti Smlouvy.
III.
Způsob úhrady za pečovatelskou službu
(1) Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytované služby sjednané v Příloze č. 1 této
Smlouvy na základě skutečně odebraných služeb odsouhlasených Uživatelem
v Záznamovém archu pro daný měsíc.
(2) Úhrada za poskytované služby je stanovena v souladu s platným Sazebníkem úhrad za
úkony pečovatelské služby města Vratimova, který je Přílohou č. 2 této Smlouvy.
(3) Poskytovatel je povinen předložit Uživateli písemné vyúčtování úhrady za poskytované
služby za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 8. dne následujícího po měsíci, v němž
byly služby poskytnuty.
(4) Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc,
nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce, ve kterém mu bylo písemné vyúčtování
předloženo.
(5) Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu v hotovosti pracovníkovi Poskytovatele,
který Uživateli předá stvrzenku jako doklad o zaplacení za poskytnuté služby.
(6) V případě úmrtí Uživatele neuhrazená pohledávka za poskytnutou službu přechází na
dědice. Pokud příslušný dědic dlužnou částku neuhradí do 30 dní ode dne úmrtí
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Uživatele, Poskytovatel se připojí do dědického řízení u příslušného notáře.
(7) V případě, že pro některý den Uživatel poskytnutí služby nepožaduje, je povinen tuto
skutečnost oznámit pracovníkovi Poskytovatele alespoň 1 den před tímto dnem.
V případě neodhlášení úkonu – dovoz oběda ve stanovené lhůtě, bude Uživateli
účtována částka za tento neodebraný oběd.
IV.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel poskytovatele
(1) Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s platnými vnitřními pravidly a předpisy
Poskytovatele, vztahující se k poskytování sjednané sociální služby a to zejména
s Pravidly poskytování pečovatelské služby města Vratimova.
(2) Uživatel prohlašuje, že Pravidla poskytování pečovatelské služby města Vratimova mu
byla předána v písemné podobě, že tato pravidla přečetl, a že jim plně porozuměl.
Uživatel se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat.
(3) Poskytovatel se zavazuje seznamovat Uživatele se změnou vnitřních pravidel a
předpisů, které se jej bezprostředně dotýkají v návaznosti na poskytovanou sociální
službu.
V.
Podmínky ukončení poskytování pečovatelské služby, výpovědní důvody a lhůty
K ukončení poskytování pečovatelské služby podle této Smlouvy může dojít:
(1) Ukončení činnosti Poskytovatele nebo zrušením registrace sjednané sociální služby
podle Zákona. Poskytovatel je povinnen písemně informovat Uživatele o ukončení
poskytování pečovatelské služby nejméně 2 kalendářní měsíce před ukončením
poskytování s uvedením data, ke kterému k ukončení poskytování pečovatelské služby
dojde. Uživateli je doporučen další způsob řešení jeho nepříznivé situace.
(2) Úmrtím Uživatele.
(3) Písemnou dohodou smluvních stran o ukončení poskytování pečovatelské služby.
(4) Výpovědí danou Uživatelem a to za těchto podmínek:
Uživatel může Smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro
výpověď danou Uživatelem činí 3 dny a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni,
kdy byla tato výpověď Poskytovateli doručena.
(5) Výpovědní danou Poskytovatelem a to pouze z těchto důvodů:
a) jestliže Uživatel nezaplatil úhradu za poskytnutí pečovatelské služby za dobu
delší než 1 kalendářní měsíc po obdržení vyúčtování
b) jestliže Uživatel i po opětovném ústním a písemném napomenutí hrubě
porušuje povinnosti, které vyplývají z vnitřních pravidel Poskytovatele
c) jestliže se Uživatel chová k pracovníkům Poskytovatele způsobem, jehož
záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k
vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí
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d)
e)
f)

g)
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jestliže Uživatel přestal patřit do cílové skupiny nebo došlo k naplnění
osobního cíle Uživatele (odpadnou důvody poskytování služby)
nevyužívá‐li Uživatel více jak 6 měsíců po sobě jdoucích úkony pečovatelské
služby sjednané v Příloze č. 1
jestliže se Uživatel přestěhoval do nového bydliště, které je mimo dosah
působnosti Poskytovatele nebo je‐li Uživatel umístěn do zařízení sociálních
služeb pobytového typu (Smlouva pozbývá platnosti ke dni změny bydliště
nebo dnem umístění v zařízení, popř. dnem, kdy se Poskytovatel takovou
skutečnost dozvěděl)
jestliže Uživatel odvolá souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů
(Smlouva pozbývá platnosti dnem odvolání souhlasu se zpracováním osobních
a citlivých údajů)

(6) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 5,
písm. a) až d) tohoto článku činí 7 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem
následujícím po dni, v němž byla tato výpověď Uživateli doručena.
(7) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 5,
písm. e) tohoto článku činí 1 pracovní den po uplynutí doby 6 měsíců nečerpání služby.
Doba 6 měsíců začíná běžet od 1. dne následujícího měsíce po vykonání posledního
úkonu Uživateli. Podle tohoto bodu Poskytovatel nepostupuje, je‐li vážný důvod, proč
Uživatel služby nevyužívá, a tím je zejména pobyt ve zdravotnickém zařízení.
VI.
Doba platnosti smlouvy
(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
(2) Uživatel a Poskytovatel se dohodli, že pečovatelská služba bude na základě této
Smlouvy poskytována od ……………………. na dobu neurčitou/určitou do …………………...
VII.
Závěrečné ustanovení
(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jeden stejnopis.
(2) Ujednání této Smlouvy lze měnit nebo doplnit pouze písemně se souhlasem obou
smluvních stran.
(3) Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jinou fyzickou osobu.
(4) Uživatel byl seznámen a výslovně souhlasí se shromažďováním, zpracováním a
uchováváním všech výše uvedených osobních a citlivých údajů v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro
potřeby Pečovatelské služby města Vratimova a po dobu poskytování pečovatelské
služby. Poskytovatel se zavazuje nakládat s údaji Uživatele tak, aby Uživatel neutrpěl
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újmu na svých právech.
(5) Tato Smlouva nahrazuje Smlouvu č………. ze dne…………………..
(6) Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, Smlouvě a
všem povinným přílohám rozumí, že Smlouva je v souladu s jejich pravou a svobodnou
vůlí, nebyla uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a s obsahem
Smlouvy bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
(7) Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Rozsah a průběh poskytování pečovatelské služby,
Příloha č. 2 – Sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby města Vratimova,
které jsou v případě potřeby aktualizovány a řádně označeny datem aktualizace a
Uživatel je stvrdí svým podpisem.

Ve Vratimově, dne 00. 00. 2015

……………………………………………………..
podpis Uživatele

……………………………………………………
podpis Poskytovatele
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