
  

Žadatel              

Příjmení, jméno:  

Datum narození:  

Adresa:               

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Digitus Mise, z. ú. 

se sídlem Hořovice, Pražská 904/28, PSČ 268 01 

zastoupené: ředitelem Janem Křížkem 

IČO 247 98 983 

Tel. kontakt: 311 517 265, 739 833 316 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

uzavírají podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb. 

 

 

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
 
 

 I. 

 

Po vzájemné dohodě mezi objednatelem a poskytovatelem pečovatelské služby bude objednateli 

služba poskytována v pracovních dnech od 7hod do 16hod nebo dle vzájemné dohody. Místem 

poskytování služby bude domácnost objednatele.    

 

Poskytované úkony sociálních služeb prováděné dle prováděcí vyhlášky č. 505/ 2006Sb. 

 v platném znění a vycházející z těchto základních činností: 

   

A)        pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 - pomoc a podpora při podávání jídla a pití           120,- Kč/hod 

 - pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek           120,- Kč/hod 

 - pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitř. prostoru     120,-Kč/hod 

 - pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík           120,- Kč/hod 

 - souběh výše uvedených úkonů           120,- Kč/hod 

 

B) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

            - pomoc při úkonech osobní hygieny              120,- Kč/hod 

            - pomoc při základní péči o vlasy a nehty             120,- Kč/hod 

            - pomoc při použití WC              120,-Kč/hod 

            - souběh výše uvedených úkonů              120,-Kč/hod 

 

C)       poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

            - dovoz nebo donáška jídla/ dovoz pro dvojici (manž. pár apod.)         20,- / 30,- Kč 

            - pomoc při přípravě jídla a pití             120,- Kč/hod 

            - příprava a podání jídla a pití             120,- Kč/hod 
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D)    pomoc při zajištění chodu domácnosti 

         - běžný úklid a údržba domácnosti               120,- Kč/hod 

         - údržba domácích spotřebičů               120,- Kč/hod 

         - pomoc při zajištění velkého úklidu (NE samostatně)                           130,- Kč/hod 

         - donáška vody               130,- Kč/hod 

         - topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba top. zaříz.           130,- Kč/hod 

         - běžné nákupy a pochůzky               120,- Kč/hod 

         - velký nákup (např. týdenní, nákup ošacení a vybavení domácnosti)                110,- Kč/úkon 

         - praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy             70,- Kč/kg 

         - praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy             70,- Kč/kg 

 

E)     zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

         - doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět     110,- Kč/hod 

          - doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné služby a zpět                    110,- Kč/hod 

 

Fakultativní úkony  

 - zapůjčení 2 ks jídlonosičů s termoobalem            40,- Kč/měsíc  

Režijní výdaje (např. délka trasy, fyzická náročnost) – cena stanovena před provedením úkonu 

dle vnitřního předpisu organizace.                    

      

 

 II. 

 

Uživatel se zavazuje, že bude úkony pečovatelské služby přijímat v uvedené rozsahu, místě a čase, 

řádně tak, jak je uvedeno ve smlouvě. 
 

 III. 

 

Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje zajistit objednateli ty služby, které jsou předem písemně 

sjednány a stvrzeny podpisy obou stran na formuláři „Záznamy“ (šetření), které je součástí této 

smlouvy. 

 

 IV. 

 

Objednatel je před poskytováním péče osobně seznámen s ceníkem nabídnutých služeb. V případě 

změny ceníku je objednatel včas seznámen s jeho úpravou. 

 

 

 V. 

 

Úhrada provedených služeb je splatná měsíčně pozadu. Objednatel je povinen za provedené úkony 

zaplatit poskytovateli vždy do 15. dne následujícího měsíce, a to přímou platbou proti 

vystavenému dokladu. Jiný způsob placení je možný pouze po vzájemné dohodě na číslo účtu 

2315276369/0800. 
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VI. 

Objednatel je povinen nahlásit změny, např. zdravotní, sociální, které by mohly změnit původní 

situaci a stav věcí. Požadavky objednatele na vykonání potřebných úkonů jsou nutné oznamovat 

včas, aby nedošlo k narušení provozu. Objednatel je pro výkon služeb povinen vytvořit 

odpovídající podmínky. 

 

 

 

 VII. 

Objednatel může kdykoliv i bez udání důvodu vypovědět smlouvu, a to ústní či písemnou formou.  

 

 

 VIII. 

 

Poskytovatel může od této smlouvy kdykoliv odstoupit, jestliže objednatel přestane splňovat 

původní podmínky pro poskytování nezbytných úkonů, případně neplní-li podmínky uvedené 

v bodě V. a v bodě VI. 

  

 IX. 

 

Poskytovatel může jednostranně smlouvu vypovědět zejména v těchto případech: 

- hrubé porušení soužití (vyhrožování, osobní obtěžování, požívání alkoholu, drog apod.) 

- výskyt infekčního onemocnění (nebezpečí nákazy) 

- umístění objednatele do ústavní péče 

- ze strany poskytovatele může být důvodem zánik organizace 

 

 X. 

 

Smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem se vzájemným souhlasem obou zúčastněných stran. 

 

 XI.  

 

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno 

vyhotovení. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran a uzavírá se na 

dobu neurčitou.   

 

 

 

 

 

V Hořovicích dne:  

 

 

 

 

 

 

………………………………………………            …………………………………………... 

                    Objednatel    Poskytovatel 


