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Domov pro seniory Pohoda 
Identifikační číslo: 70947571, datová schránka: cdykix5, číslo účtu: 780648130297/0100, telefon: 702 066 733 

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

 

1. Smluvní strany 

 

Poskytovatel sociální služby: Domov pro seniory Pohoda, p. o.  

Adresa:    Budějovická 159, 384 11 Netolice 

Identifikační číslo:  70947571 

Zastoupená:   Mgr. Bc. Andreou Tajanovskou, DiS., ředitelkou organizace 

(dále jen Poskytovatel) 

a 

pan/paní:    

Adresa:     

Datum narození:   

(dále jen Klient) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se Zákonem 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách (dále jen Zákon) tuto smlouvu: 

Registrační číslo smlouvy:  

Platnost smlouvy od:    

Smlouva se uzavírá:   

 

2. Úvod 

1. Účelem této Smlouvy je stanovení podmínek, za kterých bude Klientovi poskytována sociální 

služba v souladu se Zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen Zákon) a navazujícími obecně závaznými právními předpisy. 

2. Smlouva je uzavírána s cílem zajistit nutnou podporu, pomoc a péči, kterou potřebuje Klient 

vzhledem ke své nepříznivé sociální situaci, a která vychází z jeho individuálně určených 

potřeb a očekávání. 

3. Smlouva je uzavírána v souladu s kritérii pro přijetí stanovenými Zákonem a Poskytovatelem.    
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3. Druh poskytované služby 

1. Předmětem této smlouvy je poskytování terénní formy sociální služby pečovatelská služba 

podle § 40 Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Přílohou č. 1 této Smlouvy je dokument „Základní a fakultativní činnosti a výše úhrad“. 

 

4. Rozsah poskytování pečovatelské služby 

1. Poskytovatel se zavazuje Klientovi v domově pro seniory poskytovat tyto základní činnosti: 

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. 

2. Klient má právo požádat Poskytovatele o kterýkoli úkon ze základních činností pečovatelské 

služby. Kromě základních činností nabízí Poskytovatel další fakultativní činnosti, které může 

z kapacitních důvodů odmítnout poskytovat. „Základní a fakultativní činnosti a výše úhrad“ je 

přílohou č. 2 této smlouvy. 

 

5. Místo a čas poskytování pečovatelské služby 

Úkony podle „Základních a fakultativních činností a výše úhrad“ se poskytují v pracovní dny, a to od 

8:00 do 15:30 hod. po dobu platnosti Smlouvy. S Klientem, se kterým byla Smlouva uzavřena budou 

konkrétní poskytované úkony a jejich časový interval sjednány v příloze č. 1 k této Smlouvě. Každá 

změna, která se týká poskytovaných činností, bude sjednána dodatkem ke Smlouvě. 

 

6. Výše a způsob úhrady za pečovatelskou službu 

1. Klient se zavazuje zaplatit úhradu za poskytnuté činnosti za každý kalendářní měsíc a to 

zpětně, nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Úhradu je možné provést v hotovosti 

nebo převodem na účet zařízení. 

2. Poskytovatel se zavazuje, že každý měsíc předloží Klienti písemné vyúčtování poskytnutých 

činností a výši úhrady za tyto činnosti.  
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7. Ujednání o dodržování Vnitřních pravidel pečovatelské služby 

Klient prohlašuje, že byl seznámen s Vnitřními pravidly pečovatelské služby, v nichž je uveden způsob 

poskytování pečovatelské služby. Dále prohlašuje, že mu byla Vnitřní pravidla pečovatelské služby 

předána v písemné formě, že je přečetl a plně jim porozuměl. Klient se zavazuje Vnitřní pravidla 

pečovatelské služby dodržovat. 

 

8. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

1. Klient může tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou 

Klientem činí 10 dnů od následujícího kalendářního dne po dni, ve kterém byla výpověď 

podána, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z těchto důvodů: 

a. klient porušil své povinnosti vyplývající se Smlouvy, zejména pokud nezaplatil úhradu 

v řádném termínu a nereaguje ani na upomínku; 

b. klient porušil Vnitřní pravidla pečovatelské služby.  

3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem je 1 měsíc ode dne doručení výpovědi, 

pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

 

9. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, jeden obdrží Klient, jeden Poskytovatel. 

2. Smlouva a její podmínky mohou být měněny pouze písemně. Totéž platí o jejím zrušení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva je jejich pravou a svobodnou vůlí, že ji neuzavřely 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 „ Poskytované činnosti“ a příloha č. 2 „Základní 

a fakultativní činnosti a výše úhrad“. 

5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním, což 

stvrzují svými podpisy. 

 

V Netolicích, dne  

 

 

………...................................................                                   ………................................................... 

podpis Klienta nebo opatrovníka                Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
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          Příloha č. 1 

Poskytované činnosti 

 

Poskytovatel sociální služby: Domov pro seniory Pohoda, p. o.  

Adresa:    Budějovická 159, 384 11 Netolice 

Identifikační číslo:  70947571 

Zastoupená:   Mgr. Bc. Andreou Tajanovskou, DiS., ředitelkou organizace 

(dále jen Poskytovatel) 

a 

pan/paní:    

Adresa:     

Datum narození:   

 (dále jen Klient) 

 

Tato příloha konkretizuje čl. II. výše uvedené Smlouvy. Na základě vzájemné dohody mezi Klientem a 

Poskytovatelem bude Poskytovatel vykonávat pro klienta tyto činnosti: 

Druh činnosti Den Časový interval 

   
 

  

 

Každá změna druhu nebo ceny poskytovaných činností, nebo doby poskytování bude upravena 

Dodatkem Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby. 

 

V Netolicích, dne  

 

 

………...................................................                                   ………................................................... 

podpis Klienta nebo opatrovníka                Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS. 
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Příloha č. 2 

Základní a fakultativní činnosti a výše úhrad  
 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI NÁHRADA v Kč 

I. POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,- za hodinu 

Pomoc při oblékání, svlékání 135,- za hodinu 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 135,- za hodinu 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135,- za hodinu 

II. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 135,- za hodinu 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty (mytí, fénování vlasů, stříhání nehtů) 135,- za hodinu 

Pomoc při použití WC 135,- za hodinu 

III. POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY 

Poskytnutí oběda odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám 
dietního stravování 

95,- za oběd 

Dovoz oběda  25,- za úkon 

Donáška oběda obyvatelům Domu s pečovatelskou službou 20,- za úkon 

Pomoc při přípravě jídla a pití 135,- za hodinu 

Příprava a podání jídla a pití 135,- za hodinu 

IV. POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI 

Běžný úklid a údržba domácnosti (utření prachu, vytření podlahy, vysávání, 
mytí WC, koupelny, vynesení odpadků, převlečení ložního prádla, mytí 
nádobí, praní prádla ve vlastní  pračce klienta) 

135,- za hodinu 

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, 
úklidu po malování, mytí oken 

135,- za hodinu 

Donáška vody 135,- za hodinu 
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Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných 
zařízení 

135,- za hodinu 

Praní a žehlení osobního a ložního prádla, včetně drobných úprav u 
poskytovatele 

80,- za kilogram 

Běžný nákup, pochůzka 135,- za hodinu 

Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení 
domácnosti 

120,- za úkon 

V. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM 

Doprovázení klienta k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující 
veřejné služby a doprovázení zpět, doprovázení dětí do školy 

135- za hodinu 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI NÁHRADA v Kč 

Doprava klienta vozidlem poskytovatele (Fabia/ WV trans.) – v okruhu 
Netolice, Petrův Dvůr, Babice, Olšovice, Chvalovice, Mahouš, Němčice, 
Lužice, Malovice 

10,- / 20,- za 1 km 

Doprovod klienta, např. na vycházky, nákupy 155,- za hodinu 

Dohled nad klientem (nad požitím léků, předčítání)  155,- za hodinu 

Telefonování na žádost klienta, např. objednávání k lékaři (v rámci ČR) Cena dle záznamu o 
hovorech z tel. ústředny 

Úklid společných prostor domu, chodníku, sněhu 155,- za hodinu 

Drobné práce na zahradě, úprava hrobu 155,- za hodinu 

Přeprava drobných věcí do 15 kilogramů 155,- za hodinu 

Péče o domácí zvíře (nakrmení, krátké vyvenčení) 155,- za hodinu 

Základní a fakultativní činnosti a výše úhrad pečovatelské služby jsou v souladu se Zákonem č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách a dle ustanovení Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách. 

Výše úhrad je vypočítávána na základě skutečně stráveného času při vykonávání úkonu. 
V Netolicích, dne  

 

………...................................................                                   ………................................................... 

podpis Klienta nebo opatrovníka                Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS.   
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