
Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.           /2019 
 
 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku   u z a v ř e l i 
 
 

Město Sezimovo Ústí 
Dr. E. Beneše č. 21, 391 01  Sezimovo Ústí 
zastoupené: Mgr. Ing. Martinem Doležalem, starostou 
IČO: 00252859 
  
(dále jen “Poskytovatel“) 

 
 

a 
 
 
Pan (paní) ………………………………………………………….…………………………………………. 
(dále jen „Uživatel“) 
 
nar.: …………………………………….………………………………………..………………..………….. 
 
trvalé bydliště: …………………………………………………………..………………………………… 
 
skutečné bydliště: …………………………………………………..…………………………………… 
(liší-li se od trvalého bydliště) 

 
v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
platných právních předpisů, dále jen „Zákon“, tuto  
 
 

smlouvu o poskytování terénní Pečovatelské služby města Sezimovo Ústí 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 
 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 

1. Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek poskytování úkonů Pečovatelské služby 
města Sezimovo Ústí na základě podané žádosti Uživatele. Terénní pečovatelská služba je dle 
Zákona poskytována osobám s chronickým onemocněním, s kombinovaným postižením, 
s mentálním postižením, s tělesným postižením, se sluchovým postižením, se zdravotním 
postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Věk Uživatelů 
v cílové skupině není omezen. 



 
2. Poskytovatel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy ověřovat, zda Uživatel splňuje 
podmínky dle předchozího odstavce (tj. zda je osobou se sníženou soběstačností z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jehož situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby). Uživatel se zároveň zavazuje poskytnout Poskytovateli za tímto účelem 
potřebnou součinnost. 
 
 

 
 

II. 
Rozsah poskytování sociální služby 

 
1. Podle ustanovení § 40 Zákona se s Uživatelem sjednávají následující úkony: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  
…… týdně, 

 b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
  …… týdně, 
 c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
  Po Út St Čt Pá, 
 d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 
  …… týdně, 
 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
 
Konkrétní den a hodina budou sjednány při individuálním plánování mezi Uživatelem a jeho 
klíčovou pracovnicí. 
 
2. Následující fakultativní činnosti mohou být nabídnuty nad rámec základních činností podle 
odst. 1 tohoto článku: 

a) dohled nad dospělým Uživatelem 7,00 - 9,00 hodin a od 13,00 hodin do 15,00 
hodin (v pátek do 13,30 hodin), 
b) dohled nad užíváním léků, aplikací mastí apod., 
c) doprava vozidlem Poskytovatele po městě Sezimovo Ústí, 
d) tisk a distribuce jídelního lístku, 
e) vybírání schránky, 
f) zapůjčení jídlonosiče na 1 měsíc, 
g) mytí jídlonosiče, 
h) doprovod na procházku 
i) telefonování na žádost Uživatele, 
j) jednoduchá úprava vlasů (foukání a natáčení), 
k) společenská konverzace s pečovatelkou, 
l) zapůjčení elektrospotřebiče Poskytovatele (vysavač). 

  



III. 
Místo a čas poskytování sociální služby 

 
 

IV. 
Výše úhrady za pečovatelskou službu a způsob jejího placení 

 
1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za jednotlivé úkony pečovatelské služby dle platného 
Ceníku úkonů Pečovatelské služby města Sezimovo Ústí (dále jen „Ceník“). Ceník je stanoven 
v souladu s ustanovení § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
Zákona, a dle příslušného usnesení Rady města Sezimovo ústí. Ceník tvoří nedílnou součást 
této Smlouvy. 
 
2. Uživatel se zavazuje platit úhradu za základní i fakultativní služby zpětně, a to jednou za 
kalendářní měsíc, nejpozději do patnáctého dne po dni, kdy Poskytovatel předložil Uživateli 
písemné měsíční vyúčtování čerpaných služeb. Vyúčtování je předkládáno pečovatelkami 
osobně, při poskytování sjednaných služeb. Platbu za obědy platí Uživatel zálohově na konci 
předcházejícího měsíce. 
Případné přeplatky a nedoplatky obědů jsou vyúčtovány mezi 15. a 20. dnem v následujícím 
měsíci a předloženy Uživateli k odsouhlasení. Zároveň jsou Uživateli peníze vráceny, popř. je 
vybrán nedoplatek. Po zaplacení služeb a obědů je Uživatelům vystaven doklad o zaplacení. 
 
3. Uživatel se zavazuje platit úhradu v hotovosti pověřeným zaměstnancům města Sezimovo 
Ústí, kteří obdržené peníze odevzdají do pokladny Poskytovatele v den předání Uživatelem. 
 
  

 
1. Služby sjednané v čl. II Smlouvy se poskytují výhradně na území města Sezimovo Ústí 
každý pracovní den po dobu účinnosti této Smlouvy, a to v domácnosti Uživatele. 

Uživatel, který poskytnutí služby požaduje, je povinen oznámit Poskytovateli tuto 
skutečnost, nejpozději do 15 hodin 1 pracovní den před dnem, ve kterém o poskytnutí 
služby žádá.  
V případě volné kapacity, bude Uživateli vyhověno. 
V opačném případě není Poskytovatel povinen požadovanou službu poskytnout. 
 
2. Orientační časy poskytovaných úkonů: 
Vyzvednutí léků a pochůzky: dle potřeb Uživatelů  
Nákup: 8,00 – 9,00 h; 13,00 – 15,00 h (pátek 13,30 h) 
Dohled nad dospělým uživatelem: 7,00 - 9,00 h; 13,00 - 15,00 h (v pátek 13,30 h) 
Donáška oběda: 10,00 – 12,30 h (orientační čas; může být ovlivněn dopravní situací, 
mimořádnou situací u jiného uživatele, technickými závadami apod.) 
Ostatní úkony – úklid, praní a další úkony: 13,00 – 15,00 h (v pátek 13,30 h) 
 
 



V. 
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

 
1. Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta počíná 
běžet dnem následujícím po prokazatelném doručení výpovědi Poskytovateli. Výpovědní 
lhůta činí 30 dní. 
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, je-li Uživatel v prodlení s úhradou za 
poskytnuté sociální služby po dobu delší než 30 dní po obdržení vyúčtování;  
b) jestliže Uživatel opakovaně, více než 2x, a přes upozornění pečovatelek porušuje 
ustanovení Smlouvy nebo Pravidel pro poskytování Pečovatelské služby města 
Sezimovo Ústí; 
c) jestliže se Uživatel chová k pracovnicím Pečovatelské služby způsobem, jehož 
záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření 
nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí; 
d) dojde-li mezi smluvními stranami ke střetu zájmů; střetem zájmů se rozumí např. 
poskytování služby rodinnému příslušníkovi některého pracovníka anebo blízké osobě 
někoho, kdo má vliv na fungování či financování pečovatelské služby, pokud Uživatel 
vyžaduje při vykonávání pečovatelských služeb nestandardní postupy náročnější pro 
pečovatelku časově, pracně nebo odborně, Uživatel vyžaduje od pečovatelky osobní 
vztah bez profesionálních hranic apod.;  
e) pokud Uživatel nevyužívá služeb Poskytovatele po dobu delší než 6 měsíců; 
f) jestliže Uživatel opakovaně neposkytuje součinnost za účelem ověřování, zda 
Uživatel splňuje podmínky dle článku I., odstavce 2; 
g) jestliže se Uživatel přestěhoval do nového bydliště, které je mimo území města 
Sezimovo Ústí.  

 
3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. 
a), b), c), d), e) a f) tohoto článku činí 30 dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, 
v němž byla tato výpověď Uživateli doručena. V případě, že výpověď Uživateli nelze doručit, 
postupuje se dle zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění platných právních předpisů. 
Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodu uvedeném v odst. 2 písm. g) 
je platná ke dni změny bydliště Uživatele, popř. ke dni, kdy se Poskytovatel o této 
skutečnosti dozvěděl. 
 
4. Tuto Smlouvu lze také ukončit kdykoliv na základě oboustranné písemné dohody 
smluvních stran. 
 
 

 
  



VI. 
Doba platnosti smlouvy 

 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 
 
2. Smlouva je sjednána na dobu určitou, maximálně na období dvou let, přičemž období 
končí 1. 6. 2019. 
 
 

 
 

VII. 
Ostatní ustanovení 

 
1. Uživatel prohlašuje, že obdržel a byl seznámen s Pravidly pro poskytování Pečovatelské 
služby a Ceníkem. Uživatel se zavazuje tato Pravidla dodržovat. 
 
2. Uživatel prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění platných právních předpisů, a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění platných právních předpisů, výslovně souhlasí se zpracováním jeho 
osobních údajů Poskytovatelem. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu 
neurčitou pro účely vnitřní potřeby Poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti 
o jeho činnosti. Výslovně je Poskytovateli za tímto účelem konstatován souhlas Uživatele 
s možným zpřístupněním či zveřejněním této Smlouvy v jejím úplném znění, jakož i všech 
úkonů a okolností s touto Smlouvou souvisejících. 
 
3. Smluvní strany s ohledem na charakter předmětu této Smlouvy výslovně vylučují možnost 
přechodu práv a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na třetí osobu. 
 
 

 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 
 
2. Obsahu této Smlouvy může být měněn pouze formou písemných dodatků, postupně 
očíslovaných a podepsaných oběma smluvními stranami. 
 
3. Ceník a Pravidla mohou být upraveny jednostranně, ze strany Poskytovatele, a Uživatel 
toto bere na vědomí. 
 
4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že 
Smlouvu neuzavřely v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 



………….  ………...……………………………………… 
Mgr. Ing. Martin Doležal     Uživatel 
 starosta 
  

 
5. Tato Smlouva může být zrušena pouze písemně. 
 
6. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem 
úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy, níže uvedenými. 
 
 
  
 
Přílohy:  
 
Ceník úkonů Pečovatelské služby města Sezimovo Ústí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Poskytovatele:     Za Uživatele: 
  
Sezimovo Ústí dne     Sezimovo Ústí dne 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………… 



Ceník úkonů Pečovatelské služby města Sezimovo Ústí                                                                                
platný od 1. 6. 2017 

         
I. Úkony vymezené vyhláškou MPSV č. 505/2006 (povinné)   

ÚKON CENA / ČAS 

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

25 Kč / úkon 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

  pomoc při podávání jídla a pití 15 Kč / 10 minut 

  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 20 Kč / 15 minut 

  pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 20 Kč / 15 minut 

  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 20 Kč / 15 minut 

  

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

  pomoc při úkonech osobní hygieny 20 Kč / 30 minut 

  pomoc při základní péči o nehty a vlasy (stříhání nehtů, mytí a sušení vlasů) 20 Kč / 15 minut 

  pomoc při použití WC 20 Kč / 15 minut 

  výměna plen a manipulace s inkontinenčními pomůckami 30 Kč / 15 minut 

  

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

  zajištění stravy (oběda) 75 Kč / 1 porce 

  dovážka oběda 12 Kč / úkon 

  pomoc při přípravě jídla a pití 25 Kč / 15 minut 

  příprava a podání jídla a pití 15 Kč / 10 minut 

  

Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

  běžný úklid a údržba domácnosti s použitím úklidových prostředků klienta 50 Kč / 30 minut 

    vytírání, vysávání, utírání prachu     

    úklid WC a koupelny     

    běžný úklid kuchyňské linky, mytí nádobí, údržba domácích spotřebičů     

            přestlání lůžka (pokud bude provedeno jako samostatný úkon) 15 Kč / 10 minut 

            vynesení odpadků (pokud bude provedeno jako samostatný úkon) 7 Kč / 10 minut 

  velký a mimořádný úklid *1 s použitím úklidových prostředků Uživatele 60 Kč / 30 minut 

    převlečení ložního prádla     

    mytí celé kuchyňské linky     

    mytí velmi znečištěných prostor     

  donáška vody 25 Kč / 15 minut 

  topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 25 Kč / 15 minut 

  běžné nákupy (do 300 Kč) 20 Kč / 15 minut 

  velký nákup (nad 300 Kč), nákup ošacení, nezbytného vybavení domácnosti 50 Kč / úkon 

  pochůzky po Sezimově Ústí (lékárna, pošta…) 20 Kč / 15 minut 

  praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy 50 Kč / 1 kg 

  praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy 50 Kč / 1 kg 

  

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

  

  
         

*1 Velký a mimořádný úklid poskytujeme pouze Uživatelům, kteří pravidelně využívají běžný úklid. Po 

domluvě můžeme poskytnout kontakt na úklidovou službu. 
         



II. Úkony fakultativní - nevymezené vyhláškou MPSV (nepovinné)   

 
ÚKON CENA / ČAS 

  

dohled nad dospělým Uživatelem 7,00 - 9,00 hodin; 13,00 -  15,00 hodin 20 Kč / 15 minut 

dohled nad užíváním léků, aplikací mastí apod. 20 Kč / 10 minut 

doprava vozidlem Poskytovatele po Sezimově Ústí 25 Kč / 1 cesta 

tisk a distribuce jídelního lístku 1 Kč / úkon 

vybírání schránky 8 Kč / úkon 

zapůjčení jídlonosiče (1 ks) na 1 měsíc 5 Kč / 1 ks 

mytí jídlonosiče 10 Kč / úkon 

doprovod na procházku 20 Kč / 15 minut 

telefonování na žádost klienta 9 Kč / 2 minuty 

jednoduchá úprava vlasů (foukání a natáčení) 60 Kč / úkon 

společenská konverzace s pečovatelkou 130 Kč/ 1 hodina 

zapůjčení elektrospotřebiče Poskytovatele (vysavač) 20 Kč / úkon 

      

         
Fakultativní činnosti mohou být poskytovány jen při čerpání základních činností Pečovatelské 
služby. 

         
Výše úhrady u základních úkonů pečovatelské služby je stanovena za každý započatý časový úsek a 
je v souladu s vyhláškou 505/2006. 

         
V rámci úhrady není klientovi účtován čas strávený na cestě k němu. 
         
Při neodhlášení objednaných (domluvených) služeb, budou klientům účtovány nezbytné náklady 
(doprava ke klientovi a strávený čas). 
         
Podrobný popis jednotlivých úkonů je v Pravidlech pro poskytování Pečovatelské služby města 
Sezimovo Ústí, která obdržel a s kterými byl seznámen každý Uživatel pečovatelské služby. 

         
 


