
Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby č. XXX 
 

uzavřená v souladu s § 40 a § 91 zákona č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

1) Pan/í           
Narozen/a  
Trvale bytem:   
Skutečný pobyt:  
(v textu smlouvy dále jen „Uživatel“)  
 
a 

 
2) Pečovatelská služba města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 

se sídlem Martinovská 940/26, 250 01 Brandýs nad Labem 
IČO: 08592241 
zastoupená ředitelkou Bc. Hanou Jarskou, DiS. 
bankovní spojení:  
č. účtu: 123-682890257/0100, var. symbol 5102000XXX 
(v textu smlouvy dále jen „Poskytovatel“) 
 

uzavírají po vzájemném projednání a na základě stanoveného osobního cíle uživatele 

níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu: 
 

Čl. l 
 
Úvodní ujednání Poskytování pečovatelské služby se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 

MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, dalšími souvisejícími předpisy, touto Smlouvou 

a Individuálním plánem. 
  

Čl. ll 
Rozsah poskytování pečovatelské služby 

 

Uživatel na základě svých individuálních potřeb, má právo požádat Poskytovatele o 

kterýkoli 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 

 
Poskytovatel a uživatel se spolu dohodli, že cíl spolupráce, rozsah, způsob a četnost 
využívání činností je uveden v Individuálním plánu a jeho aktualizacích, který aktuálně 

zohledňuje individuální potřeby uživatele.  

 

 



                                                                           ČI.  III 
Místo a čas poskytování pečovatelské služby 

 
1. Úkony pečovatelské služby sjednané v článku II. Smlouvy se poskytují na území 

města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a na území obcí spadajících pod 
pověřený MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 

2. Místo a čas poskytování úkonů dle ČI. II se řídí Vnitřními pravidly stanovenými 
poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby. Místo a čas určené na 
provedení konkrétního úkonu uživateli je dohodnuté již při jednání se 
zájemcem o poskytnutí pečovatelské služby a přesněné v Individuálním plánu.  

3. V případě, že pro některý den Uživatel poskytnutí služby nepožaduje, je 
povinen tento den oznámit Poskytovateli nejpozději 3 dny před tímto dnem a 
to buď telefonicky, nebo prostřednictvím pečovatelky.  

 
Čl. IV 

Výše úhrady za pečovatelskou službu a způsob jejího placení 
 

1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za sjednanou a poskytnutou službu dle 
platného Ceníku za služby poskytované Pečovatelské služby města Brandýs nad 
Labem - Stará Boleslav, schválené radou města dne 15.01.2016 dle vyhlášky č. 
505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách, v platném znění. Ceník pečovatelské služby je Přílohou č.1 ke 
smlouvě. 

2. Uživatel je povinen a zavazuje se zaplatit služby do patnáctého dne po dni, kdy 
Poskytovatel předložil uživateli měsíční vyúčtování čerpaných služeb a to: 
 
a) v hotovosti v sídle Pečovatelské služby, Martinovská 940/26,   

b)složenkou, která bude přiložena k vyúčtování,  

c)bezhotovostně na účet Pečovatelské služby města Brandýs nad Labem - Stará 
Boleslav, č. ú. 123-682890257/0100 v. symbol 5102000XXX, s. symbol = rok a 
číslo měsíce (např. 202008 = 2020 srpen), za který se úhrada provádí. 

3. Poskytovatel je oprávněn požadovat zálohové platby za poskytnutí stravy, dle 
Čl. ll odst. c) této smlouvy. Zálohy jsou splatné nejpozději předposlední 
pracovní den měsíce předcházejícího měsíci, v němž bude služba poskytnuta.  

4. Poskytovatel je oprávněn zvýšit úhradu za pečovatelskou službu dle tohoto 
článku smlouvy v závislosti na navýšení přímých a nepřímých provozních 
výdajů. Stanovená úhrada nesmí přesáhnout maximální přípustnou výši 
stanovenou prováděcí vyhláškou 505/2006Sb. v platném znění. Zvýšení úhrady 
je poskytovatel povinen písemně oznámit uživateli předem, nejpozději 1 měsíc 
před datem jeho platnosti. 

 
Čl. V 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro 
poskytování sociální služby 

 
1. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Vnitřními pravidly pro poskytování 

Pečovatelské služby města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (Vnitřní 
pravidla), která je Přílohou č.2 této smlouvy, s pravidly souhlasí a zavazuje se 
tato pravidla dodržovat. 

 
 



 
Čl. VI 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 
 

Smlouva lze ukončit dohodou smluvních stran ke sjednanému datu, dohoda musí být 
vždy písemná a musí obsahovat datum, ke kterému se obě strany dohodly na 
ukončení smlouvy. 
 
Smlouva zaniká smrtí uživatele a dále, když dojde ze strany uživatele ke 
skutečnostem: 

1. K přestěhování uživatele mimo územní působnost poskytovatele, tj. mimo 
město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a příslušných spádových obcí, 
smlouva zaniká dnem, kdy se uživatel přestěhoval, nebo kdy poskytovatel tuto 
skutečnost zjistil. 

2. K naplnění osobního cíle uživatele a zániku důvodů potřeby využívat 
pečovatelské služby – zánik nepříznivé sociální situace. 

3. Nevyužívání zavedené služby po dobu 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců 
bez udání důvodu. 

 
Smlouvu lze ukončit výpovědí: 

1. Uživatel může smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní 
lhůta pro výpověď danou Uživatelem činí 5 dní a počíná běžet následujícím 
dnem po doručení písemné výpovědi. 

2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:    
a. jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze 

Smlouvy. Za hrubé porušení se považuje zejména neplacení úhrady 
za poskytnuté sociální služby za dobu delší než 1 měsíc a to i přes to, 
že byl písemně vyzván k úhradě. 

b. jestliže Uživatel i po opětovném napomenutí, upozornění, případně 
výzvě, hrubě poruší povinnosti, které vyplývají z Vnitřních pravidel. 

c. jestliže se Uživatel chová k pracovníkovi Poskytovatele způsobem, 
jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické 
osoby, nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo 
zneklidňujícího prostředí. 

d. pokud se uživatel nenachází v nepříznivé sociální situaci, pro kterou 
byl do služby přijat (zlepšení zdravotního stavu, zlepšení sociální 
situace, návrat soběstačnosti) 

e. výpověď musí být vždy učiněna písemně. 
3. Výpověďní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z výše uvedených 

důvodů činí 30 dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, 
v němž byla tato výpověď Uživateli doručena. 

4. Ukončení smlouvy z důvodů uvedených v odst. 2 písm. c. a d., tohoto 
článku, může být okamžité. 
 

Čl. VII 
Doba platnosti smlouvy 

 
1. Uživatel a poskytovat se dohodli, že pečovatelská služba bude na základě této 

smlouvy poskytována od:………………………..do:…………………………. 
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami a je uzavřena na dobu určitou/neurčitou. Pokud nejsou 
služby využívány po dobu 6 měsíců, smlouva zaniká. 



3. Uživatel nemůže práva z  této Smlouvy postoupit na jiného uživatele (osobu). 
4. Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemně. 

 
Čl. VIII 

Předané informační materiály 
 

1. Příloha č. 1 Ceník Pečovatelské služby města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 
2. Příloha č. 2 Vnitřní pravidla pro, poskytovaní Pečovatelské služby města Brandýs 

nad Labem-Stará Boleslav 
3. Příloha č. 3 Oznámení o zpracování osobních údajů při uzavření smlouvy a při 

poskytování pečovatelské služby 
 

Čl. IX 
Závěrečná ujednání 

 
1. Ujednání této smlouvy lze měnit nebo doplnit pouze písemně formou dodatku. 
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu. Každá smluvní 

strana obdrží jedno vyhotovení. 
3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou vůli a že 

smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
4. Uživatel svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen s možnostmi a způsoby 

podávání stížností na kvalitu nebo způsob poskytování pečovatelské služby. 
5. Uživatel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že mu byly 

poskytovatelem služby při uzavření této smlouvy poskytnuty všechny jím 
požadované informace, že rozumí obsahu a účelu smlouvy, včetně příloh, které 
jsou nedílnou součástí této smlouvy, a že bude dodržovat ustanovení daná 
v této smlouvě a povinných přílohách. 

 
 
V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, dne ……………………….. 

 
 

 
 
 
......................................................                               …….…………………………………………. 
                  podpis Uživatele                                                  za Poskytovatele ředitelka 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
......................................................                               …….…………………………………………. 
                  podpis Opatrovníka                                    za Poskytovatele sociální pracovník 


