Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.
Kochova 1185, 430 01 Chomutov
Poliklinika dospělých 3.patro

www.zdravotni-sestry.cz
e-mail: asistentka@zdravotni-sestry.cz
+420 725 977 352

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. PS/xx/xx
Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i
1)
Jméno:

Příjmení:

Místo poskytování služby:
Datum narození

Kontakt:

(v textu této smlouvy dále jen „Klient“)
a
2) Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o. se sídlem Kochova 1185, Chomutov 430 01,
zastoupený jednatelem společnosti Monikou Benešovou
(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, 108/2006 Sb. (v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“):

I. Rozsah poskytování sociální služby
(1) Klient má právo, na základě svých individuálních potřeb požádat Poskytovatele o
kterýkoliv úkon z těchto základních činností při poskytování pečovatelské služby podle §
40 zákona o sociálních službách:
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.
Popis jednotlivých úkonů je uveden v příloze této smlouvy – Sazebník úkonů PS.
(2) Kromě činností uvedených v odst. 1 tohoto článku se Poskytovatel zavazuje
poskytnout Klientovi na jeho požádání dle kapacitních možností Poskytovatele
fakultativní činnosti nad rámec základních činností podle odst. 1 tohoto článku
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(3) Rozsah, způsob a četnost využívání činností je uveden v individuálním plánu a jeho
následných aktualizacích.
(4) Poskytovatel se zavazuje poskytnout Klientovi výše uvedené služby kvalitně, odborně
a bezpečně s ohledem na technické a personální možnosti a objektivní příčiny
(povětrnostní podmínky, dopravní kalamita, změna provozu z důvodu nemoci nebo
dovolených apod.). Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o., Kochova 1185, Chomutov,
kancelář společnosti se nachází ve 3.patře polikliniky pro dospělé. Kontaktní spojení
Bc. Klára Benešová +420 725 977 352, e-mail: asistentka@zdravotni-sestry.cz, webové
stránky: www.zdravotni-setry.cz
II. Místo a čas poskytování sociální služby
(1) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují na území města: Chomutov a Jirkov a
dále ve vybraných obcích: Kalek, Jindřichova Ves, Křimov, Načetín, Libědice, Málkov,
Místo, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Všestudy, Vrskmaň,
Vysoká Pec, Výsluní, Hrušovany, Droužkovice, Březno, Černovice, Zelená, Vysoká, Hora
sv. Šebestiána, Blatno, Boleboř, Hořenec, Přečáply, Škrle, Nebovazy, Srážky, Krásná Lípa,
Březenec, Hrádečná, Vinařice, Červ. Hrádek, Zaječice.
(2) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují v základní době, každý den (Po-Ne) od
06:30 hodin do 15:00 hodin po dobu platnosti Smlouvy. Nad základ jsou služby
poskytovány od 15.00 do 21.00 hodin, dle potřeby a předběžné domluvy s klientem.
Klient, který požaduje služby, je povinen oznámit požadavek na poskytnutí služby
Poskytovateli nejpozději 2 pracovní dny (stejně tak u služby nad základ) přede dnem, ve
kterém o poskytnutí služby žádá, v souladu s Vnitřními pravidly pro poskytování
pečovatelské služby.
III. Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení
(1) Klient je povinen zaplatit úhradu za jednotlivé úkony pečovatelské služby dle
platného sazebníku Poskytovatele, který je přílohou této smlouvy (dále jen „Sazebník“).
Sazebník je stanoven na příslušný kalendářní rok a je v souladu s § 6 vyhlášky č. 505/2006
Sb. v platném znění. Klient prohlašuje, že byl před podpisem Smlouvy seznámen s
platným Sazebníkem Poskytovatele. Zvýšení úhrady je Poskytovatel povinen předem
oznámit Klientovi nejpozději měsíc před datem jeho platnosti.
(2) Činnosti sjednané v čl. I odst. 2 Smlouvy jako fakultativní se poskytují za úhradu
nákladů těchto služeb podle Sazebníku Poskytovatele.
(3) Poskytovatel je povinen předložit Klientovi vyúčtování úhrady podle odstavců 1 a 2
za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla služba poskytnuta.
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(4) Klient se zavazuje a je povinen platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc,
nejpozději do patnáctého dne po dni, kdy poskytovatel předložil Klientovi měsíční
vyúčtování čerpaných služeb.
(5) Klient se zavazuje a je povinen platit úhradu:
a) v hotovosti prostřednictvím pověřeného pracovníka Poskytovatele
b) bankovním převodem na účet č. 195640293/0600 vedený u MONETA Money
bank
(6) Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této Smlouvy
existující po započtení případné zálohy, je Poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné
vyúčtování Klientovi doručit nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, za nějž
přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit Klientovi v hotovosti
nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen předat vyúčtování tohoto přeplatku. Toto
ustanovení platí obdobně i o případných nedoplatcích.
(7) Poskytovatel je oprávněn zvýšit úhradu za sociální službu dle tohoto článku smlouvy
v závislosti na navýšení přímých a nepřímých provozních výdajů. Stanovená úhrada
nesmí přesáhnout maximální přípustnou výši stanovenou prováděcí vyhláškou č.
505/2006 Sb. v platném znění. Zvýšení úhrady je Poskytovatel povinen písemně oznámit
Klientovi předem, nejpozději jeden měsíc před datem jeho platnosti.

IV. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro
poskytování sociální služby
(1) Klient prohlašuje, že byl seznámen s Vnitřními pravidly pro poskytování pečovatelské
služby, že tato pravidla přečetl a že jim plně porozuměl. Klient se zavazuje, že bude tato
pravidla dodržovat.
V. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
(1) Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu s okamžitou platností.
(2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) jestliže Klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé
porušení Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální
služby za dobu delší než 30 dní,
b) jestliže Klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí
vyplývají z Vnitřních pravidel pro poskytování pečovatelské služby,
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c) jestliže se Klient chová k zaměstnanci Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.,
Pečovatelské služby způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení
důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo
zneklidňujícího prostředí.
d) pokud Klientův zdravotní stav a sociální situace neodpovídá informacím, které
jím byly sděleny při jednání o službě, případně se zdravotní stav po dobu
poskytování služby natolik zlepšil, že Klient nemá sníženou soběstačnost.
(3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2
písm.a) a b) tohoto článku činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po
dni, v němž byla tato výpověď Klientovi doručena, a končí uplynutím posledního dne
příslušného kalendářního měsíce. Ukončení smlouvy z důvodů uvedených v odst. 2
písm.c) a d) tohoto článku může být okamžité.
VI. Doba platnosti smlouvy
(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
(2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma
smluvními stranami na dobu neurčitou. Pokud není tato smlouva využívána po dobu 6
měsíců, její platnost uplynutím uvedené doby, bez dalšího upozornění, zaniká. Při
podpisu jiné smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby je platnost této Smlouvy
ukončena v den podpisu smlouvy nové.
(3) Klient nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.
VII. Přílohy
(1) Sazebník úkonů pečovatelské služby platný od 1.4.2017

VIII. Další předané informační materiály
(1) Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby
(2) Postup při podávání stížností společnosti Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.
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IX. Závěrečná ustanovení
(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá Smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.
(2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.
(3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že
Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
(4) S osobními údaji obsaženými v této Smlouvě bude nakládáno ve smyslu zákona
č.101/2000 Sb. v platném znění.
(5) Uživatel má právo nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena. Toto právo může
být omezeno jen za podmínek stanovených obecně závaznými předpisy.
(6) Uživatel souhlasí s tím, že pověření pracovníci Poskytovatele mají právo seznámit se
s jeho zdravotním stavem, a to v rozsahu nezbytném pro poskytování sociálních služeb.
(7) Všichni zaměstnanci Poskytovatele jsou povinni zachovávat mlčenlivost dle § 100
zákona, č.108/2006 Sb. o sociálních službách.
(8) Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím
obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Chomutově dne ……………………………..

…..………………………………

………………………………………….

podpis Klienta

zástupce Zdravotní sestry a peč. s.r.o.
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Příloha č.1 – Platný Sazebník

Úkony pečovatelské služby

cena

1)

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU

a

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

120 Kč/hod

b

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

120 Kč/hod

c

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

120 Kč/hod

d

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

120 Kč/hod

2)

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ

a

pomoc při úkonech osobní hygieny

120 Kč/hod

b

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

120 Kč/hod

c

pomoc při použití WC

120 Kč/hod

3)

POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

a

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování

115 Kč/úkon

b

dovoz nebo donáška jídla

30 Kč/úkon

c

pomoc při přípravě jídla a pití

120 Kč/hod

d

příprava a podání jídla a pití

120 Kč/hod

4)

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI

a

běžný úklid a údržba domácnosti

120 Kč/hod

b

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

120 Kč/hod

c

donáška vody

100 Kč/úkon

d

běžné nákupy do 7 kg a pochůzky

100 Kč/hod

e

velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti do 10 kg

115Kč/úkon

5)

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM

a

doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

120 Kč/hod

b

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

120 Kč/hod
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