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          Smlouva č.: _______ 

 
 
 

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby  
 

níže uvedeného dne, měsíce a roku  

u z a v ř e l i 

 

 

 

Pan / paní:  

Narozen / na:  

Bydliště:  

Zastoupený:  

Kontaktní telefon:  

Stupeň postižení:  

 

v textu této smlouvy dále jen „Osoba“ 

 
 
a 

 
 
Borůvka, Borovany spolek, adresa: ul. Petra z Lindy 147, 373 12 Borovany,  

IČ: 266 41 003; telefon: 387 981 969 

 

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“ 
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I. 

Rozsah poskytování sociální služby 

 

(1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat základní činnosti při poskytování 

pečovatelské služby v rozsahu těchto úkonů:   

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) Osobě mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti. 

 

 

II. 

Fakultativní činnosti 

 
Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytnout Osobě následující fakultativní 

činnosti nad rámec základních činností:  

a) Školka pro seniory a pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

b) Dopravu osoby a jejích věcí do a/nebo z místa, které označí. 

 

 

 

III. 

Místo a čas poskytování sociální služby 

 

(1) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v místě bydliště klienta anebo v 

našem zařízení v Borovanech, ul. Petra z Lindy, č. p.: 147 

 
(2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje denně od pondělí do pátku, v době 

od 7:00 do 17:00 hodin, po dobu platnosti Smlouvy. 
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IV. 

Výše úhrady a způsob jejího placení 

 

(1) Osoba je povinna zaplatit úhradu za úkon v částce: Viz. aktuální sazebník, který 

je nedílnou součástí této smlouvy a je vždy předán jako dodatek č. 1 této 

smlouvy. 

 
(2) Pokud by v některém kalendářním měsíci Osoba neměla žádný příjem, úhradu za 

služby a stravu podle odst. 1 tohoto článku za tento kalendářní měsíc Osoba 

neplatí.  

 
(3) Činnosti sjednané v čl. II jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto 

činností podle vnitřních pravidel a přiloženého sazebníku. 

 
(4) Poskytovatel je povinen předložit Osobě vyúčtování úhrady podle odstavců 1 až 4 

za kalendářní měsíc, a to nejpozději do desátého pracovního dne v kalendářním 

měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž Poskytovatel vyúčtování 

předkládá. 

 
(5) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhrady za veškeré služby zpětně, a to do 

patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za 

který má být úhrada zaplacena.         

 
(6) Osoba se zavazuje a je povinna platit úhradu podle tohoto článku v hotovosti v 

pokladně Poskytovatele nebo převodem na účet Poskytovatele. 

 
(7) Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této 

Smlouvy je Poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování Osobě předat 

(doručit) nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním 

měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit Osobě 

v hotovosti nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen předat (doručit) vyúčtování 

tohoto přeplatku. 
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V. 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro 

poskytování sociálních služeb 

 

Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními pravidly, v nichž se poskytuje 

sociální služba podle této Smlouvy. Osoba prohlašuje, že tato pravidla přečetla a že 

jim plně porozuměla. Osoba se zavazuje a je povinna tato pravidla dodržovat. 

 

 

 

VI. 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

 

(1) Osoba může Smlouvu vypovědět: 

- kdykoli i bez udání důvodů 

 

Výpovědní lhůta pro výpověď Osobou je platná následující den po oznámení či 

doručení. 

 

 
(2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: 

     - jiná cílová a věková skupina 

     - vyčerpaná kapacita poskytovatele    

     - v případě, že Osoba opakovaně a prokazatelně porušila smluvní podmínky 

 

Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. VI 

tohoto článku činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato výpověď Osobě doručena. 
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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. Osoba nemůže práva z této 

Smlouvy postoupit na jiného. 

 

 

 

VIII. 

 

(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 nebo dodatkem ke 

smlouvě. 

 
(3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a 

že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

(4) Osoba tímto souhlasí se zpracováním osobních údajů a to pouze pro potřeby 

Poskytovatele za účelem poskytování této služby. Tyto údaje nebudou předány třetí 

straně. Uvedený souhlas může být kdykoli odvolán v sídle Poskytovatele. Tyto 

osobní údaje budou zlikvidovány ihned potom, kdy pominou důvody pro jejich 

zpracování, evidenci a archivaci. 

 
(5) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím 

obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 

podpisy. 
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Sociální služba Terénní pečovatelská služba spolku Borůvka, Borovany zpracovává 
osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“). 
Osoba dává poskytovateli souhlas ke shromažďování, zpracování a uchování jim 
poskytnutých dat, které jsou nezbytné pro Smlouvu o poskytování pečovatelské služby. 
Data budou skartována neprodleně poté, kdy pominou důvody pro jejich zpracování, 
evidenci a archivaci. 
 
Sociální služba spolku Borůvka, Borovany zpracovává a shromažďuje osobní údaje pouze 
pro účely stanovené v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů. Rozsah osobních údajů žadatele a pravidla s jejich 
nakládáním stanovuje vnitřní předpis poskytovatele. 
 

 

 

 

 

 

V Borovanech dne: 

 

 

……………………..        ……………………………… 

   (podpis Osoby)                (podpis Poskytovatele) 


