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Smlouva o poskytování sociální služby čís. …….. 

- odlehčovací služba - 

 

Smluvní strany: 

Pan (paní): x y 

datum narození: x 

bydliště: x, y 

(dále jen ‘‘Uživatel“) 

 

a  

 

Charita Příbram  

IČ:  47072989 

se sídlem: Jiráskovy sady 240, Příbram II, 261 01 

statutární zástupce:  Ing. Jiří Kala 

(dále jen ‘‘Poskytovatel‘‘) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku: 

 

v souladu s § 40 zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto 

 

 

Smlouvu o poskytování odlehčovací služby  

(dále jen „Smlouva“) 

 

I. Druh a rozsah poskytování sociální služby 

1. V rámci odlehčovací služby jsou Uživateli nabízeny podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, tyto základní úkony: 

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)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, 

f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

g) sociálně terapeutické činnosti. 

 

2. Poskytovatel se zavazuje Uživateli pomáhat a podporovat ho v naplňování jeho 

osobních cílů a poskytovat mu dohodnuté činnosti/úkony dle jeho potřeb, možností a 

schopností. Je vycházeno ze záznamu prvního jednání a dále z průběhu poskytování služeb v 

Individuálním pečovatelské plánu, který vychází ze zjištění samotného sociálního šetření.   

 



  
Charita Příbram 
Jiráskovy sady 240, 261 01 Příbram II  
tel: 318 635 050, mail: info@charita-pribram.cz 
IČO: 47072989, www.pribram.charita.cz 

 

Stránka 2 z 4 

 

3. Uživatel má právo vždy dále požádat Poskytovatele o poskytnutí kterékoliv 

činnosti/úkonu uvedených v odst. 1. článku. Poskytovatel tyto činnosti/úkony zajistí vždy v 

návaznosti na potřeby, schopnosti Uživatele, a to s ohledem na čas a místo poskytovaní sociální 

služby.  

 

 

II. 

Konkrétní úkony poskytované Uživateli 

1. Touto Smlouvou Poskytovatel s Uživatelem sjednali konkrétně poskytování: 

 

Úkony    

 

 

 

III. 

Rozsah, místo a čas poskytování sociální - odlehčovací služby 

1. Činnosti/úkony sjednané podle této Smlouvy se poskytují v místě bydliště Uživatele, 

mimo jeho domácnost. Četnost, čas a rozsah poskytování sociální služby, v době uzavření 

smlouvy jsou specifikovány v záznamu z prvního jednání se zájemcem o službu a dále v 

individuálním plánu péče.   
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IV. 

Výše a způsob úhrady 

1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytnuté základní úkony, podle této Smlouvy 

ve výši stanovené platným Ceníkem, který je nedílnou součástí této Smlouvy, a se kterým byl 

Uživatel seznámen a převzal ho. Pokud je výše úhrady za činnost/úkon stanovena hodinově, je 

účtováno vždy podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činnosti/úkonu. 

Pokud poskytování činnosti/úkonu, včetně času nezbytného k jeho zajištění, netrvá celou 

hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

2. Poskytovatel předkládá uživateli vyúčtování úhrady za poskytnuté základní úkony za 

kalendářní měsíc, a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byly 

poskytnuty. Ve vyúčtování pro Uživatele je uvedena celková výše úhrady za poskytnutí  

činností/úkonů, která se rovná součtu částek za jednotlivé úkony v účtovaném měsíci. Pokud si 

Uživatel přeje podrobné vyúčtování, bude mu na požádání Poskytovatelem vystaveno. 

3. Uživatel se zavazuje platit úhradu za poskytnuté základní úkony v hotovosti v pokladně 

Poskytovatele proti dokladu o zaplacení nebo bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele 

vedený u České spořitelny a.s. č. ú. 0520131389/0800. Variabilní symbol platby je uveden vždy 

ve vyúčtování.  

 

 

V. 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

1. Smlouva může být ukončena dohodou mezi Poskytovatelem a Uživatelem ke dni, na 

kterém se Poskytovatel a Uživatel dohodli. 

2. Uživatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro 

výpověď danou Uživatelem činí 30 dnů. Výpovědní lhůta začíná plynout v následujícím dni od 

doručení výpovědi Poskytovateli, ve výpovědní lhůtě nemusí uživatel čerpat službu.  

3. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu výhradně z těchto důvodů: 

a) Uživatel opakovaně přes předchozí písemné upozornění hrubě porušuje povinnosti 

vyplývající pro něho z této Smlouvy, např. nezaplatí úhradu za poskytnutí sociální služby za 

dobu delší než 1 měsíc, 

b) Uživatel i po opětovném písemném upozornění poruší povinnosti, které vyplývají z 

Vnitřních pravidel Poskytovatele pro poskytování pečovatelské služby, 

4. Výpovědní lhůta pro výpověď ze strany Poskytovatele z důvodů uvedených v odstavci 

3. tohoto článku činí 30 dnů a běží od prvního dne následujícího po dni doručení výpovědi 

Uživateli.  

5. Poskytovatel může vypovědět Uživateli tuto Smlouvu s okamžitou platností z důvodu, 

kdy bude Uživatel bezprostředně ohrožovat zdraví a důstojnost zaměstnanců Poskytovatele.  

6. Smlouva také zaniká ke dni zrušení/ukončení registrace poskytované sociální služby, 

nebo ke dni zrušení Poskytovatele. O této skutečnosti je Uživatel vždy ihned informován. 
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VI. 

Pravidla poskytování sociální služby a ochrana osobních údajů 

1. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Vnitřními pravidly pro poskytování 

pečovatelské služby, že si je řádně přečetl, plně jim porozuměl a převzal je v písemné podobě. 

2. Uživatel prohlašuje, že byl při podpisu této Smlouvy seznámen v jakém rozsahu a pro 

jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje 

zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny a o dalších právech vycházejících ze 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Pokud máme zapůjčeny klíče, klientovi je předáno písemné potvrzení.  

 

 

VII. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, oba s platností originálu, z nichž po 

jednom výtisku obdrží každá smluvní strana. 

2. Smlouva může být měněna nebo doplněna pouze formou písemného dodatku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s tímto 

obsahem bez výhrad souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

4. Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. 

5. Pokud není tato Smlouva využívána po dobu delší než 6 měsíců, její platnost uplynutím 

uvedené doby bez dalšího upozornění zaniká. 

6. Součástí této Smlouvy jsou následující dokumenty: 

a) Ceník pečovatelské služby, platný ke dni podpisu smlouvy. 

b) Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby, platná ke dni podpisu smlouvy. 

c) Potvrzení o převzetí klíčů, v případě, že klíče byly zapůjčeny. 

 

 

 

V …………………………….. dne …………………….. 

 

 

_____________________________ ______________________________ 

podpis Uživatele podpis Poskytovatele 

 


