
    Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku  u z a v ř e l i  

 

1) Pan (paní)    narozen(a):   

bydliště: ,    

 

v textu této smlouvy dále jen „klient“ 

a 

2) Městská správa sociálních služeb Kadaň 

    Věžní 958, 432 01  Kadaň 

    IČ: 65642481 

    Bankovní spojení: Komerční banka Kadaň 

    Číslo účtu: 19-8186090257 / 0100 

    zastoupená: ředitelkou paní Mgr. Lenkou Raadovou, MBA 

 

    dále 

 

    Pečovatelská služba 

    Tyršova 567, 432 01 Kadaň 

     zastoupená: vedoucí pečovatelské služby paní Ilonou Žákovou 

 

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  
 

1)  Klient má právo 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, 

      c) pomoc při zajištění stravy, 

      d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, 

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



2)  Klientovi mohou být individuálně poskytovány fakultativní činnosti. 

3)  Rozsah a průběh poskytovaných služeb je uveden v Individuálním plánu, na kterém se klient 

s Poskytovatelem dohodil při jednání se zájemce o službu a může být následně aktualizován. Rozsah 

jednotlivých činností může být na přání a dle zdravotního stavu klienta upravován, měněn, 

přehodnocován. Individuální plán je přílohou Smlouvy. 

 

II. 

Místo a čas poskytování pečovatelské  služby 

  
1)  Sjednané služby se poskytují na území města Kadaně.  
 

2)  Sjednané služby se poskytují v pondělí a pátek od 6,30 do 15,00 hodin a dále v úterý, středu a čtvrtek od 

6,30 do 16,30 hodin po dobu platnosti Smlouvy.  
 

Rozvoz obědů: PO – PÁ              11,00 – 14,00 hodin 

                       SO, NE, svátek    11,00 – 13,00 hodin 
Čas dovozu oběda závisí na konkrétní adrese klienta, je znám při podpisu Smlouvy s možnou odchylkou 

10 – 15 minut. V SO, NE a svátek je čas dovozu jiný (závisí na počtu odběratelů oběda). V případě 

nenadálé situace (dopravní nehoda, klimatické podmínky) může být čas dovozu oběda zcela posunut. 

3)  Sjednané služby se poskytují v konkrétní den (dny) dle dohody s pečovatelkou. 

4)  V případě, že pro některý den klient poskytované služby nepožaduje, je povinen tento den oznámit 

Poskytovateli nejpozději 2 dny před tímto dnem.  

  

III. 
 

Fakultativní činnosti 

Poskytovatel se zavazuje poskytnout klientovi fakultativní činnosti nad rámec základních činností za 

poplatek (rozsah a výše jednotlivých činností je stanoven ve Stanovení úhrad v PS – klient obdržel při 

jednání se zájemcem). 

 

IV. 

 

Způsob placení za poskytnuté pečovatelské služby 

1)  Klient se zavazuje a je povinen platit úhradu za vykonané služby ihned v hotovosti prostřednictvím 

zaměstnance pečovatelské služby oproti podpisu pečovatelce. 

2)  Poskytovatel je povinen předložit klientovi písemné vyúčtování úhrady za poskytovanou službu  za 

kalendářní měsíc, a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. 

3)  Činnosti sjednané jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů podle Stanovení úhrad v PS. Úhrada 

za tyto činnosti bude probíhat následující měsíc po měsíci poskytnutí těchto činností a to do 

15. pracovního dne. 

4)  Poskytovatel si vyhrazuje právo navýšit úhrady za služby při změně podmínek poskytované služby (míra 

inflace, zvýšení cen energií, potravin, počtu zaměstnanců apod.) do výše stanovené vyhláškou.  

5)  Přeplatky či nedoplatky na úhradách za služby je Poskytovatel povinen vyúčtovat a předat klientovi 

nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který přeplatek vznikl. 

Přeplatky či nedoplatky v případě úmrtí klienta postupuje Poskytovatel dědickému řízení. 

 



V.  

Ostatní ujednání  

  
1) Klient prohlašuje, že byl seznámen s Vnitřními pravidly k poskytování pečovatelské služby a se Směrnicí 

č. 2 Rozsah a způsob poskytovaných služeb, které převzal při jednání se zájemcem o zavedení 

pečovatelské služby. Klient prohlašuje, že zmíněným pravidlům plně porozuměl. Klient se zavazuje, že 

bude tato pravidla dodržovat.  

 

2) Klient byl seznámen se způsobem podávání stížností na poskytování pečovatelské služby, jež převzal 

v písemném vyhotovení Podávání stížností.  

 

VI. 

  
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

  

1)  Klient může Smlouvu vypovědět pouze písemně a to bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 

10 pracovních dní. 

 
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 pečovatelské služby za dobu delší než 14. dní, 

opakované nevpuštění pečovatelky do domácnosti dle sjednaného termínu, 

b)  jestliže klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají z vnitřních 

pravidel Poskytovatele pro poskytování pečovatelské služby, 

c)  jestliže se klient chová k pečovatelce způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení 

důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího 

prostředí, 

d)  poskytovatel ukončuje svou činnost. 
 

3)  Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku činí 

1 měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď písemně klientovi 

doručena. 

 
4)  Smlouva automaticky zaniká při nečerpání služby 6 kalendářních měsíců (s výjimkou dlouhodobé 

hospitalizace). 
 

VII. 

  
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.  

  

3)  Klient nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. 

  



VIII. 

Závěrečná ustanovení 

  
1)  Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno 

vyhotovení. 

  
2)  Smlouva nebo příloha mohou být měněny 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)  Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně 

a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

  

 

     IX. 
 

Zpracování osobních údajů 

 

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů Vás informujeme o tom, že 

-  Organizace nakládá a zpracovává osobní údaje klientů pečovatelské služby  z "Žádosti o zavedení pečovatelské služby“ a "Záznamu z 

jednání se zájemcem o pečovatelskou službu“, které souvisejí se zavedením pečovatelské služby, Úřadem práce, Okresním soudem, notářem, 

PČR (identifikační kontaktní údaje, hospitalizaci, přeplatky a pohledávky při úmrtí) 

-  Uvedené osobní údaje jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti, ochranu oprávněných zájmů organizace nebo ve veřejném zájmu, k jejichž 

zpracování získala souhlas subjektu. 

-  Osobní údaje se uchovávají pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu jejich zpracování. Při stanovení konkrétních lhůt se 

organizace řídí kromě zákonů také směrnicí č.17 Spisový a skartační řád, skartační plán, odsouhlasený Státním okresním archivem Chomutov 

se sídlem v Kadani. 

-  K osobním údajům mají přístup osoby k tomu oprávněné zákonem nebo na základě zákona. 

Do osobního spisu klienta mohou nahlížet sociální pracovnice, vedoucí PS a ředitelka organizace v kancelářích pečovatelské služby. Právo nahlížet 

do osobního spisu má úřad práce, soud, státní zástupce, příslušný orgán Policie České republiky, Národní bezpečnostní úřad a zpravodajské služby. 

Klient má právo nahlížet do svého osobního spisu, činit si z něho výpisky a pořizovat si stejnopisy dokladů v něm obsažených, a to na náklady 

poskytovatele sociálních služeb. 

 

Správcem osobních údajů je Městská správa sociálních služeb Kadaň, Věžní 958, 432 01 Kadaň,  
Pečovatelská služba, Tyršova 567, 432 01 Kadaň 

kontakt: tel: 474 341 225 (773 561 313), e-mail: pec.sluzba.kadan@seznam.cz 
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:  

Ing. Josef Kolařík, tel: 777 319 140, e-mail: dpo.kadan@gmail.com 
 
 

Příloha: 

 1)    Prvotní individuální plán 

  

  
V Kadani, dne:   

  

---------------------------------- 

  

---------------------------------- 

Podpis klienta Podpis Poskytovatele 

Mgr. Raadová Lenka, MBA 

ředitelka MěSSS Kadaň 
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