
 
 

 
 

 

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby 
 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 
 

Pan: ______________________ 
Narozen: _________________ 

bytem: ______________________ 
 

v textu této smlouvy dále jen „ uživatel “ 
 

a 
 

Sociální služby Bystřice, příspěvková organizace 
739 95 Bystřice nad Olší čp. 1317 

zastoupená Mgr. Monikou Kovářovou, DiS 
ředitelkou 

 

v textu této smlouvy dále jen „poskytovatel “ v souladu se zákonem                     
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto smlouvu o poskytnutí pečovatelské 
služby podle § 40 cit. zák. v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“: 
 

I. 
Rozsah poskytování pečovatelské služby 

 
Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživateli: 

• Dovoz oběda 
 
Četnost poskytování sjednaných úkonů je uvedená v Žádosti o poskytování 
pečovatelské služby (dojednaná žadatelem a sociálním pracovníkem)                   
a průběžně aktualizována v individuálním plánu uživatele. 
 
Osobě, která využívá základní úkony pečovatelské služby, mohou být 
poskytovány i fakultativní úkony dle nabídky poskytovatele. 
 
 



 
 

 
 

II. 
Místo a čas poskytování pečovatelské služby 

 
1. Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují na území obce Bystřice na 

základě písemné žádosti. 
2. Sjednaná služba se poskytuje od 6:30 do 19:00 ve všední den a od 6:30 do 

17:00 v sobotu a neděli a svátky. 
 

III. 
Výše úhrady za pečovatelské služby a způsob jejich placení 

 
1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu dle přiloženého ceníku. 
2. Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrady podle   

skutečně odebraných  úkonů za daný kalendářní měsíc, a to nejpozději 
do 15 následujícího kalendářního měsíce. 

 Evidence skutečně odebraných úkonů pečovatelské služby za daný měsíc 
bude podkladem k vyúčtování sociálních služeb za daný měsíc. Evidenci 
pečovatelských služeb za daný měsíc vede Poskytovatel. 

3. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu zpětně, a to jednou za         
kalendářní měsíc, nejpozději do pěti dnů po dni, kdy poskytovatel předložil 
uživateli měsíční vyúčtování čerpaných služeb. 

4. Uživatel si může vybrat, zda bude úhradu platit hotově, převodem na      č. ú. 
Poskytovatele nebo složenkou. 

 
IV. 

Ujednání o dodržování pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování 
pečovatelské služby 

 
Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s pravidly Poskytovatele pro poskytování 
pečovatelské služby. Osoba prohlašuje, že pravidla jí byla předána v písemné 
podobě – viz. příloha č. 1. Smlouvy, že tato pravidla přečetla a že jim plně 
porozuměla. Osoba se zavazuje a je povinna tato pravidla dodržovat. 

 
 

 

 



 
 

 
 

V. 
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

 
1. Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta 

pro výpověď danou uživatelem, činí deset dní od doručení výpovědi 
Poskytovateli. 

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 poskytnutí sociální služby za dobu delší než jeden měsíc. 

b) jestliže uživatel i po opětovném upozornění hrubě poruší povinnosti, 
které mu vyplývají z pravidel Poskytovatele pro poskytování 
pečovatelské služby. 

c) jestliže se uživatel chová k Poskytovateli nebo pečovatelce způsobem, 
jehož  záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti 
fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo 
zneklidňujícího prostředí. 

d) ze závažných organizačních důvodů, uživatel o tom musí být 
informován nejméně dva měsíce předem. 

e) pokud nejsou v místě poskytování služby zajištěny vhodné hygienické 
podmínky pro poskytování péče, a i přes upozornění pracovníků 
pečovatelské služby není sjednaná náprava v daném termínu. 

3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů 
uvedených v odstavcích 2, bod a, b, c, d tohoto článku činí deset dní a 
počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato 
výpověď Osobě doručena. 

 
VI. 

Ukončení poskytování služby 
 
Smluvní strany se dohodly, že služby mohou být ukončeny: 

a) dohodou smluvních stran 
b) zánikem Poskytovatele 
c) úmrtím uživatele 
d) výpovědí 
e) přestěhováním uživatele mimo dosah působnosti Poskytovatele 

 



 
 

 
 

VII. 
Doba platnosti smlouvy 

 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti od ______________ 
2. Doba platnosti a účinnosti Smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu 

oběma smluvními stranami na dobu neurčitou. Uživatel nemůže práva 
z této Smlouvy postoupit na jinou osobu. 

 
 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá 

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
2. Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky. 
3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou 

vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a 

s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

 

 
V Bystřici dne 1.1.2022 

 

 
 
 
 

................................................................   ...................................................... 
poskytovatel       uživatel  


