
 
 

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby 
    č. 

 

 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

 

Jméno příjmení, nar. , bydliště Ulice 123, 000 00 , v textu této smlouvy dále jen „Uživatel“  

a 

 

Pečovatelská služba města Příbram, Brodská 100,Příbram VIII, zastoupená p.Ing. Šperkovou Jitkou 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 citovaného zákona  

 

(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“) 

 

I. Rozsah poskytování sociální služby 

 

1. Uživatel má právo požádat Poskytovatele o kterýkoli úkon z těchto činností při poskytování 

pečovatelské služby podle § 40 zákona o sociálních službách: 

 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1.  pomoc a podpora při podávání jídla a pití                                                                  80 Kč/hod. 

2.  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek                                              80 Kč/hod. 

3.  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru                      80 Kč/hod. 

4.  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                                                 80 Kč/hod. 

  

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

1.  pomoc při úkonech osobní hygieny                                                                             80 Kč/hod. 

2.  pomoc při základní péči o vlasy a nehty                                                                         80 Kč/hod. 

3.  pomoc při použití WC                                                                                                   80 Kč/hod. 

  

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

1.  zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální 

     výživy a potřebám dietního stravování – poskytnutí oběda                                           52Kč/oběd 

2.  dovoz nebo donáška jídla 

-         dovoz oběda ve všední dny                                                    12 Kč 

-         dovoz oběda v sobotu, neděli a ve svátcích                                 15 Kč 

-         dovoz oběda ve všední dny mimo obec                                                 14 Kč 

-         dovoz oběda v sobotu, neděli a ve svátcích mimo obec                                    16 Kč 

3.  pomoc při přípravě jídla a pití                                                                                        80 Kč/hod. 

4.  příprava a podání jídla a pití; tato základní činnost může 

     být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4                                                     80 Kč/hod. 

  

pomoc při zajištění chodu domácnosti: 



1.  běžný úklid a údržba domácnosti                                                                                   80 Kč/hod. 

2.  údržba domácích spotřebičů                                                                                          80 Kč/hod. 

3.  pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například                      

     sezonního úklidu, úklidu po malování                                                                            80 Kč/hod. 

4.  donáška vody                                                                                                             80 Kč/hod. 

5.  topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení                   80 Kč/hod. 

6.  běžné nákupy a pochůzky                                                                                            80 Kč/hod. 

7.  velký nákup, například týdenní nákup, 

     nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti                                                       100 Kč/hod. 

8.  praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy                                          50 Kč/kg 

9.  praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy                                       50 Kč/kg 

     ( kontaminované prádlo hmyzem a pod. musí projít pracím cyklem 2x, proto 1kg praní 

        tohoto prádla odpovídá 2kg praní a žehlení prádla ) 

 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

1.  doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět                        80 Kč/hod. 

2.  doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři,  

     na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět              80 Kč/hod. 

 
Jiné hrazené úkony pečovatelské služby 

 
  

  1. zástřih vlasů                                                                                                              40 Kč/úkon 

  2. dohled nad dospělým občanem od 6:00 – 19 hod.                                                         40 Kč/hod. 

  3. noční služba od 19:00 do 6:00 spojená s prováděním jednoduchých oš.úkonů      100 Kč/úkon 

  4. mytí společných prostor                                                                                               80 Kč/hod. 

  5. dovoz klienta do SOH                                                                                                  10 Kč/úkon 

  6. odklízení sněhu                                                                                                           80 Kč/hod. 

  7. ošetření a venčení psa                                                                                               100 Kč/hod. 

8. masáže: 

  Masáž v domácnosti - docházka                                                                                       20 Kč 

  Masáž klasická v SOH – celá záda                                                                                    70 Kč 

                                           -  bederní páteř                                                                     50 Kč 

                                           -  krční páteř                                                                         50 Kč 

                                           -  1 ruka                                                                               25 Kč 

                                           -  1 noha                                                                              30 Kč 

  Masáž celého těla                                                                                                         105 Kč 

  Masáž rehabilitačním přístrojem                                                                                      30 Kč 

  Nahřívání - termosáčky - 15 min                                                                                     15 Kč 

  Magnetoterapie                                                                                                              15 Kč 

  Masáž vodou, trysky, perlička - zábal                                                                                65 Kč 

  Perličková koupel nohou                                                                                                  30 Kč 

  Bioptronová lampa – 1 impuls                                                                                           4 Kč 



  Rotoped   - 5 min                                                                                                             5 Kč 

  Chůze      - 15 min                                                                                                          15 Kč 

  Stepper    - 5 min                                                                                                             5 Kč 

  Posilovací lavice  - 15 min                                                                                                15 Kč 

  Cvičení ½ hodiny                                                                                                             25 Kč 

  Prádlo pro účel masáže                                                                                                    10 Kč 

  Prádlo pro účel koupele                                                                                                    20 Kč 

9. pedikúra: 

 Pedikúra v domácnosti – docházka                                                                                     20 Kč 

 Pedikúra v SOH              - mokrá                                                                                       65 Kč 

                                          - suchá                                                                                   85 Kč 

 Prádlo pro účel pedikúry                                                                                                    10 Kč 

 

10.  doprava klienta do místa určení                                                                                   10 Kč/km 
 

11.  pronájem postele                 10 Kč/den
  
 

 

 

II. Místo a čas poskytování sociální služby 

 

1. Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují v místě bydliště Uživatele nebo v zařízení 

Poskytovatele. 

2. Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují na vyžádání uživatele úkonů sociální služby v řádné 

provozní době. 

 

III. Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení 

 

1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytování sociální služby ve výši rovnající se součtu částek 

za jednotlivé úkony v účtovaném měsíci. 

2. Poskytovatel je povinen předložit Uživateli vyúčtování úhrady podle odstavce 1 za kalendářní 

měsíc, a to nejpozději do desátého dne následujícího měsíce. 

3. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, nejpozději 

do patnáctého dne po dni, kdy poskytovatel předložil Uživateli měsíční vyúčtování čerpaných 

služeb. Pokud uživatel hradí platbu prostřednictvím SIPO, prodlužuje se termín splatnosti o 1 měsíc  

na základě podmínek pro zadání úhrad do SIPO. 

4. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu bezhotovostní platbou (převodem z bankovního 

účtu, inkasem z bankovního účtu, prostřednictvím SIPO ).Ve vyjímečných případech může uživatel 

složit úhradu v hotovosti v pokladně Poskytovatele. 

5. Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této Smlouvy je 

poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování Uživateli předat (doručit) nejpozději do  3 

     měsíců následujících po měsíci, za nějž přeplatek vznikl. Poskytovatel je povinen přeplatek       

     vyplatit Uživateli v hotovosti nejpozději ve lhůtě, v jaké je povinen předat vyúčtování tohoto 

     přeplatku. 

 

IV. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování 

sociální služby 

 

1. Uživatel prohlašuje, že bude dodržovat vnitřní pravidla Poskytovatele pro poskytování pečovatelské 

služby. 

 

V. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

 

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

Uživatelem 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 nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší než 30 

dnů, 

b) jestliže Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z 

vnitřních pravidel Poskytovatele pro poskytování sociální služby „Pečovatelská s lužba“, 

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

důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.  

1. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto 

článku činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď Uživateli 

doručena. 

 

VI. Doba platnosti smlouvy 

 

   Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními 

   stranami, a to na dobu neurčitou. Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.  

 

 

VII. Závěrečná ustanovení 

 

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. 

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.  

 

 

 

V Příbrami dne 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ _________________________ 

(podpis Uživatele) (podpis Poskytovatele) 

 


