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Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby  
uzavřená mezi 

 
1) Poskytovatel služby 

 
Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace,  
Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí,  
301 00 Plzeň 
IČO: 00075 345 
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem V Plzni, v oddílu Pr., vložka 580 
zastoupený: Mgr. Františkem Šampalíkem, ředitelem organizace 
dále jen „ Poskytovatel „ 
 

2)  Klientem služby 
 
Příjmení a jméno:       

Datum narození:       

Bydliště:        

Zastoupen:        

dále jen „ Klient“ 

 
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto  
 

Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby dle § 40 citovaného zákona dále jen 
„Smlouva“ 

 

I. 
 

1) Klient má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností, při 
poskytování pečovatelské služby podle § 40 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.: 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 
3. pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
1. pomoc v úkonech osobní hygieny 
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
3. pomoc při použití WC 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

stravování 
2. dovoz nebo donáška jídla 
3. pomoc při přípravě jídla a pití 
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4. příprava a podání jídla a pití, tato základní činnost může být zajišťována jen 
v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 
1. běžný úklid a údržba domácnosti 
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 
3. donáška vody 
4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 
5. běžné nákupy a pochůzky 
6. velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení 

domácnosti) 
7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 
8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány 

veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 
 
2) Výčet požadovaných úkonů Klientem definováno v příloze č. 2 „Požadavkový list –  

úkony pečovatelské služby za úhradu“ této smlouvy. 
 
3) Poskytovatel si vyhrazuje v případech zjevné změny sociální či zdravotní situace Klienta právo 

maximálně 2 x ročně provádět kontrolní sociální šetření u Klienta. Tímto šetřením bude 
opakovaně hodnocen stupeň závislosti Klienta pečovatelské služby na pomoci jiné fyzické 
osoby v průběhu poskytování sociální služby, zejména to, zda i nadále Klient splňuje cílovou 
skupinu stanovenou pro poskytování pečovatelské služby. 

 
4) Na základě sjednaných úkonů a rozsahu sociálních služeb si Klient stanovuje cíl poskytované 

sociální služby, který je zaznamenán v Požadavkovém listě, který je přílohou č. 2 této Smlouvy. 
Cíle jsou aktualizovány v individuálním plánu Klienta. 
Cíl služby si Klient může kdykoliv měnit v závislosti na poskytované službě. Změna cíle 
poskytované služby bude uvedena v příloze č. 2 na pořadově číslovaném Požadavkovém listě 
včetně editace již Klientovi poskytovaných úkonů Pečovatelskou službou. 

 

II. 
 

Místo a čas poskytování sociální služby 
 
(1) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují na území města Plzně. 
(2)  Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují celoročně, denně v časovém rozmezí od 
   07.00 -19.00 hodin, po dobu platnosti Smlouvy. Dovoz stravy je poskytován ve dnech pondělí 

až sobota. 
Časové rozmezí dovážky stravy pondělí – pátek:        
Časové rozmezí dovážky stravy v sobotu:        

(3) V případě, že pro některý den Klient poskytnutí služby nepožaduje, je povinen tento den 
oznámit Poskytovateli nejpozději 1 pracovní den předem. 

(4) Služba je poskytována na adrese Klienta uvedené ve Smlouvě. 
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III. 
 

Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení 
 

(1) Poskytovatel je povinen předložit Klientovi vyúčtování úhrady poskytnutých služeb včetně 
vyúčtování odebraných obědů za uplynulý kalendářní měsíc, a to nejpozději do pátého dne od 
ukončení měsíce, kdy byla služba poskytována. 

(2) Klient se zavazuje a je povinen platit úhradu za služby a odebrané obědy zpětně, a to jednou za 
kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího po dni, kdy byl Poskytovatelem 
předložen doklad o měsíčním čerpání služeb Klientovi. 

(3) Službu uhradí Kient poskytovateli: 
a) v hotovosti osobně na okrsku Pečovatelské služby 
b) v hotovosti přímo zástupci Poskytovatele proti zjednodušenému daňovému dokladu 
c) jednorázovým převodem na účet organizace číslo účtu 34133311 kód banky 0100, 

variabilní symbol       (v případě bezhotovostní platby přidělen Poskytovatelem). 
d) INKASEM z účtu, variabilní symbol       (přidělen Poskytovatelem) 

(4) Klient je povinen zaplatit úhradu poskytnutých služeb dle poslední aktuální verze přílohy „Ceník 
služeb – pečovatelská služba“ této smlouvy. Obě strany se dohodly, že výše úhrady bude do 
budoucna měněna v závislosti dle přijatých změn vyhlášky 505/2006Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. 

(5) Obě strany se dohodly, že výše úhrad může být také měněna na základě stoupajících nákladů 
(inflace), nejvýše však do maximální částky stanovené vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. 

 

IV. 
 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 
 

(1) Klient může Smlouvu písemně vypovědět s nebo bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro 
výpověď daná Klientem činí 15 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení 
výpovědi Poskytovateli. V případě, pokud Klient uvede přesný datum ukončení smlouvy, 
Smlouva je ukončena k datu uvedenému Klientem. 
 

(2) Poskytovatel může Smlouvu jednostranně písemně vypovědět pouze z těchto důvodů: 
a) jestliže Klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení 

Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby, a to déle 
než 5 pracovních dnů po uplynutí splatnosti úhrady poskytnutých pečovatelských služeb. 

b) jestliže Klient svým jednáním přistupuje k pracovníkům Poskytovatele způsobem, jehož 
záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření 
nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí, 

c) jestliže Klient nevyužívá žádný z úkonů pečovatelských služeb po dobu tří měsíců po sobě 
jdoucích, 

d) jestliže dojde ke změně legislativních předpisů týkajících se poskytovaných sociálních 
služeb, 

e) jestliže Klient na základě provedeného kontrolního sociálního šetření článek I. bod 3) této 
smlouvy již nesplňuje cílovou skupinu stanovenou pro poskytování pečovatelské služby, 

f) jestliže Klient naplní skutečnost definovanou Poskytovatelem „Služba se neposkytuje“: 
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1.1 Osobám, které jsou plně soběstačné a nepotřebují ke zvládání běžných  
 úkonů a dovedností pomoc druhé fyzické osoby, 

1.2 Občanům, kteří potřebují stálou lékařskou péči, vyžadující pobyt ve zdravotnickém 
zařízení; nebo specializovanou psychiatrickou péči,  

1.3   Osobám závislým na alkoholu nebo jiných drogách, 
1.4   Osobám s infekčním onemocněním. 

 
U písmene f), bod 1.2. - 1.4. je možné ukončit poskytování pečovatelské služby v den obdržení 
lékařského posudku praktického lékaře, který si v odůvodněných případech vyžádá Poskytovatel 
u praktického lékaře Klienta. Klient tímto souhlasí s poskytnutím informací uvedených u písmene 
f), bod 1.2 – 1.4 o jeho zdravotním stavu praktickým lékařem Poskytovateli.  
 
(3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem u písmene a) – e) činí 15 kalendářních 

dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po odeslání výpovědi Klientovi.  

 
V. 
 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel pro poskytování pečovatelské služby 
 

(1) Klient prohlašuje, že byl seznámen s Vnitřními pravidly Pečovatelské služby MÚSS Plzeň, že 
jim plně porozuměl a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Vnitřní pravidla Pečovatelské služby 
jsou přílohou č. 3. této smlouvy. 

 
VI. 

 
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: 
 
  určitou od       do        

  neurčitou 

 
Klient nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. 
 

VII. 
 
(1) Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech. Každá smluvní strana obdrží jedno  

vyhotovení. 
 
V Plzni dne:       
 
………………………………………….   …………………………………. 

Poskytovatel      Klient 


