PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV
Dělnická 161, 541 01 Trutnov
tel.: 739 547 914
IČ: 70153876, identifikátor: 4383860

Smlouva č.: xx/XXXX

* * * VZOR * * *

SMLOUVA
o poskytování pečovatelské služby
podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů
Poskytovatel: Pečovatelská služba Trutnov
zastoupená: Ing. Petrem Forejtkem, ředitelem
se sídlem: Dělnická 161, 541 01 Trutnov
IČO:
70 15 38 76
a
Uživatel:

Jméno:
Bydliště:
Datum narození:
čl. I
Základní ustanovení

1. Předmětem smlouvy je poskytování pečovatelské služby, která se řídí
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů a Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem se uzavírá na základě podané
písemné žádosti o zavedení terénní pečovatelské služby a předchozího
jednání se zájemcem o službu.

čl. II
Rozsah poskytování sociální služby
Poskytovatel se zavazuje, že bude poskytovat Uživateli služby v tomto
sjednaném rozsahu:
Název úkonu

cena za úkon
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Zde bude uveden výčet Vámi nasmlouvaných úkonů.

čl. III
Místo a čas poskytování sociální služby
1. Služby sjednané v čl. 2 Smlouvy se poskytují na území města Trutnova a ve
spádových obcích.
2. Služby sjednané v čl. 2 se poskytují zpravidla každý den od 6.00 hodin do
21.00 hodin. Čas poskytování služeb dle čl. 2 se řídí Vnitřními pravidly
stanovenými Poskytovatelem.
3. Denní doba poskytnutí služby se sjednává dle dohody na základě potřeb
Uživatele a možností Poskytovatele. Podrobnosti jsou uvedeny v
individuálním plánu, který s Uživatelem sestaví klíčový pracovník.

čl. IV
Výše úhrady a způsob platby za sociální službu, včetně způsobu vyúčtování
1. Výše úhrady za poskytnuté služby vychází z platného Sazebníku služeb,
který je sestaven v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění a
schválen Radou města Trutnova.
2. Cena oběda je stanovena dle platné smlouvy mezi dodavatelem obědů a
Poskytovatelem služby. Uživatel byl s cenou oběda seznámen při místním
šetření.
3. Poskytovatel je povinen předložit Uživateli vyúčtování úhrady za poskytnuté
služby dle této Smlouvy za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 10. dne
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se služba uskutečnila.
4. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu na základě předloženého
měsíčního vyúčtování, a to nejpozději do 14. dne kalendářního měsíce, ve
kterém mu bylo vyúčtování předloženo. Uživatel provádí platbu v hotovosti,
nebo převodem na účet, dle předchozí domluvy.
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čl. V
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro
poskytování pečovatelské služby
1. Uživatel se zavazuje dodržovat Vnitřní pravidla stanovená Poskytovatelem
pro poskytování pečovatelské služby. S těmito pravidly byl seznámen při
úvodním sociálním šetření, byly mu předány v písemné podobě a rozumí
jim.
čl. VI
Podmínky poskytování služby
1. Uživatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli při výkonu jeho povinností
nezbytnou součinnost, zejména:
- včas oznamovat požadavky na službu,
- včas nahlásit každou změnu, která by měla vliv na poskytování služeb,
např. zhoršení zdravotního stavu, pobyt v nemocnici apod.,
- poskytnout pečovatelce veškeré nutné prostředky a vytvořit vhodné
podmínky potřebné k provedení sjednaného úkonu.
2. Uživatel bere na vědomí, že sjednané nákupy jsou vyřizovány v nejbližším
místě prodeje požadovaných věcí.
3. Uživatel bere na vědomí, že sjednané úkony se týkají pouze jeho osoby jako
smluvní strany a nebudou poskytnuty třetí osobě.
4. Uživatel bere na vědomí, že pokud neohlásí Poskytovateli včas neodebrání
dohodnuté služby, bude mu účtován poplatek ve výši času stráveného na
cestě pečovatelky za Uživatelem a zpět.
5. Uživatel se zavazuje, že v případě poškození termojídlonosiče, které by mělo
za následek nemožnost jeho dalšího používání, uhradí Poskytovateli
pořizovací cenu termojídlonosiče, pokud nebude dohodnuto jinak.
6. Uživatel je oprávněn vyjádřit svou nespokojenost s poskytnutím služby nebo
podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby.
7. Uživatel má právo nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena.
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8. Uživatel souhlasí s tím, že pověření zaměstnanci Poskytovatele mají právo
seznámit se s jeho zdravotním stavem, a to v rozsahu nezbytném pro
poskytování sociální služby.

čl. VII
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1. Uživatel je oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování služby kdykoliv, a to
i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Uživatelem činí 3
dny.
2. Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a. jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za
poskytnuté sociální služby za dobu delší než 1 měsíc po splatnosti
vyúčtování,
b. jestliže Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti
vyplývající z Vnitřních pravidel poskytovatele pro poskytování sociální
služby,
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,
d. jestliže Uživatel opakovaně nezajistí vhodné podmínky pro poskytnutí
služby, případně pokud pracovníky Poskytovatele opakovaně ohrožují
domácí zvířata Uživatele či jeho rodinných příslušníků,
e. jestliže Poskytovatel zjistí, že poskytované služby jsou využívány ve
prospěch třetí osoby,
f. jestliže Uživatel nevyužívá bezdůvodně služeb Poskytovatele po dobu 9
měsíců. Toto je považováno za pominutí důvodu pro poskytování
sociálních služeb organizací. Podle tohoto bodu se nepostupuje, má-li
Uživatel vážný důvod, proč služby nevyužívá. Vážným důvodem se
rozumí zejména pobyt v nemocničním zařízení, apod,
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g. jestliže dojde k naplnění osobního cíle Uživatele, který se stane natolik
soběstačným, že poskytování sociálních služeb nebude třeba.
3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem činí 10 kalendářních
dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato
výpověď Uživateli doručena.
4. Uživatel i Poskytovatel jsou oprávněni vypovědět Smlouvu dohodou. Ta
musí mít vždy písemnou podobu a obsahovat datum ukončení Smlouvy.
5. Poskytovatel i Uživatel se zavazují, že v případě ukončení poskytované
služby budou vzájemné pohledávky vyrovnány.

čl. VIII
Doba platnosti smlouvy
1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.
2. Doba platnosti a účinnosti Smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu
oběma smluvními stranami na dobu neurčitou.
3. Smlouva může být ukončena uplynutím sjednané doby, pokud byla Smlouva
sjednána na dobu určitou.

čl. IX
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech. Každá strana obdrží jedno
vyhotovení této Smlouvy.
2. Ujednání této Smlouvy lze měnit nebo doplnit uzavřením dodatku ke
Smlouvě. Dodatky jsou číslovány a řazeny vzestupnou číselnou řadou a tvoří
nedílnou součást Smlouvy. V případě, že ke Smlouvě je vypracován větší
počet dodatků, je Poskytovatel oprávněn vypracovat úplné znění Smlouvy
dle zásad obvyklých pro uzavírání smluv.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TRUTNOV
Dělnická 161, 541 01 Trutnov
tel.: 739 547 914
IČ: 70153876, identifikátor: 4383860

3. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o osobních údajích
Uživatele.
4. Uživatel byl seznámen a souhlasí se shromažďováním a zpracováním
osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů.
5. Uživatel svým podpisem stvrzuje, že mu byla předána Vnitřní pravidla
stanovená Poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby.
6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu, že
Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, nebyla uzavřena v tísni
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, že s obsahem Smlouvy
bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
V Trutnově dne:
Podpis Uživatele, popř. jeho zákonného zástupce………………………………...

Podpis oprávněného zástupce Poskytovatele:

Ing. Petr Forejtek

