DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, Třída Kpt. Jaroše 9, Brno
OBLASTNÍ CHARITA HODONÍN, Wilsonova 7 , Hodonín

Charitní pečovatelská služba
Bučovice a Slavkov u Brna
Zahradní 886, 685 01 Bučovice
Tel.517 381 056
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Tel. 544 221 798
Brna
http://www.hodonin.charita.cz
dps.bucovice@hodonin.charita.cz
Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Jméno příjmení
Datum narození
Bydliště
v textu této smlouvy dále jen „Uživatel“
a
DCH Brno, Oblastní charita Hodonín, Charitní pečovatelská služba
Bučovice a Slavkov u Brna, Zahradní 886, 685 01 Bučovice, zastoupená Bc.
Alenou Kožíkovou, v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto
smlouvu o poskytnutí pečovatelské službypodle § 40 citovaného
zákona.(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“)
I. Rozsah poskytování sociální služby
1. Uživatel a poskytovatel se na základě soc. šetření dohodli o poskytování
pečovatelské služby podle § 40 zákona o sociálních sl. v rozsahu úkonů:
Označe
ní

Název služby

Četnost, rozsah

Cena/hod

II. Místo a čas poskytování sociální služby
1. Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují v místě bydliště uživatele
(terénní služby) nebo v zařízení Poskytovatele (ambulantní služby).
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2. Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují dle Individuálního plánu, který
je součástí dokumentace Uživatele, kde je dále rozpracován časový
harmonogram péče.
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, podle
aktuálního sazebníku, jež je přílohou této smlouvy.
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.
4. Uživatel se zavazuje platit úhradu v hotovosti prostřednictvím pracovníků
CHPS. Po dohodě s Poskytovatelem je možno platit úhradu i převodem na
účet Oblastní Charity Hodonín, CHPS Bučovice a Slavkov u Brna.
5. Přeplatky na úhradách za poskytované služby je Poskytovatel povinen
vyúčtovat a přeplatek vyplatit v hotovosti Uživateli nejpozději do konce
měsíce následujícího po měsíci, za nějž přeplatek vznikl.
6. Poskytovatel je oprávněn v závislosti na navýšení provozních výdajů zvýšit
úhradu za sociální službu. V případě změny úhrady za službu je o tomto
Uživatel písemně informován nejméně 15 dnů před datem platnosti úpravy.
IV. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených
poskytovatelem pro poskytování sociální služby
1. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s Vnitřními pravidly pro poskytování
pečovatelské služby. Uživatel prohlašuje, že jim plně porozuměl. Uživatel se
zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat.
V. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty
1. Uživatel může Smlouvu vypovědět s okamžitou platností bez udání důvodu
ústní nebo písemnou formou.
2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět 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, od data plnění platby.
B. jestliže Uživatel i po opětovném napomenutí opakovaně poruší povinnosti,
které mu vyplývají z Vnitřních pravidel pro poskytování pečovatelské služby
C. zhoršení celkového stavu Uživatele natolik, že již není možno zajistit jeho
potřeby prostřednictvím pečovatelské služby nebo zlepšení soběstačnosti
Uživatele natolik, že službu již nadále nepotřebuje.
D. 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.
E. Zařízení nemá dostatečnou personální kapacitu k poskytnutí pečovatelské
služby – důvody personálního vytížení. Výběr klientů bude proveden dle
sociální potřebnosti a individuální životní situace na základě provedených
sociálních šetření. Na přání uživatele bude nová žádost o zavedení služby
vedena v „Evidenci neuspokojených žadatelů“
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3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v
odst. 2 tohoto článku činí 10 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím
po dni, v němž byla tato výpověď Uživateli doručena.
4. V případě ukončení služby Poskytovatelem bude Uživateli nabídnuta
informace o možnostech poskytovatele obdobných služeb.
5. Stížnosti na poskytované služby může Uživatel podávat ústně či písemně dle
„Postupu při podávání stížnosti“ který je uveden ve Vnitřních pravidlech
CHPS.
6. V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených se budou obě strany
řídit obecně závaznými a platnými právními předpisy České republiky.
VI. Doba platnosti smlouvy
1. Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Doba platnosti se sjednává na dobu neurčitou. Uživatel nemůže práva z
této Smlouvy postoupit na jiného. Touto smlouvou se ukončují smlouvy
předchozí, pokud byly sjednány.
3. Pokud Uživatel nevyužil poskytnutí žádné služby po dobu 6 měsíců, její
platnost uplynutím uvedené doby bez dalšího upozornění zaniká, pokud
není dohodnuto jinak.
4. Smlouva zaniká odchodem uživatele do pobytového nebo jiného zařízení,
změnou bydliště mimo působnost CHPS či úmrtím Uživatele. A dále
výpovědí smlouvy ze strany Uživatele či Poskytovatele.
5. Smlouva zaniká prvním dne účinnosti nového Sazebníku, jestliže uživatel se
změnou Sazebníku nesouhlasí.
VII. Závěrečná ustanovení
1. Poskytovatel se zavazuje nakládat s údaji o Uživateli v souladu se zákonem
o ochraně osobních údajů z.č. 101/2000 Sb. a souvisejících předpisů.
2. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou
vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s
jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Přílohou smlouvy jsou:
 Příloha č. 1 Sazebník za pečovatelskou službu
 Příloha č. 2 Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby, jejichž
součástí je postup při podávání stížnosti
Služba bude zahájena dne (smlouva nabývá účinnost)...................................
V ….......................................... dne …..................................

_________________________

_________________________

podpis Uživatele nebo
zákonného zástupce uživatele

podpis Poskytovatele
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Příloha č. 1
Sazebník za pečovatelskou službu platný od 1.7.2018
Charitní pečovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 221 798, e-mail: dps.slavkov@hodonin.charita.cz
Zahradní 886, 685 01 Bučovice, tel. 517 381 056, e-mail: dps.bucovice@hodonin.charita.cz

Sazebník služeb je stanovený v souladu se zákonem č.108/2006 Sb.,
prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a platnými novelami.
Popis úkonů

Cena

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
Pomoc při přesunu na lůžko, vozík

130,- Kč/hod
130,- Kč/hod
130,- Kč/hod
130,- Kč/hod

B1
B2
B3

Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro
hygienu.
Pomoc při úkonech osobní hygieny
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při použití WC

130,- Kč/hod
130,- Kč/hod
130,- Kč/hod

C
C2
C3
C4

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
Dovoz nebo donáška jídla
Pomoc při přípravě jídla a pití
Příprava a podání jídla a pití

30,- Kč/úkon
130,- Kč/hod
130,- Kč/hod

D
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti
Pomoc při zajištění velkého úklidu, sezónní úklid
Donáška vody
Topení v kamnech, příprava topiva, údržba
Běžné nákupy a pochůzky
Velký týdenní nákup, nákup ošacení a zařízení, 50 min
Praní a žehlení ložního prádla
Praní a žehlení osobního prádla

130,- Kč/hod
130,- Kč/hod
130,- Kč/hod
130,- Kč/hod
130,- Kč/hod
115,-Kč/úkon
70,- Kč/kg
70,- Kč/kg

E
E1
E2

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení dětí do školy, lékaři a zpět
Doprovázení dospělých k lékaři, na úřady, instituce ……

130,- Kč/hod
130,- Kč/hod

F
F1

Fakultativní činnosti
Doprava uživatele

F 20

Podpora při dodržování léčebného režimu

A
A1
A2
A3
A4
B

130,- Kč/hod
+ 7,-Kč/km
130,- Kč/hod

Cena se stanovuje podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.
U fakultativního úkonu F1 se k potřebnému času připočítává cena za počet ujetých km.

4

