
 

 

Smlouva o poskytování terénní odlehčovací služby při 

Mobilním hospici Dačice 

Uzavřena dne: _______________  

Výše uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli  

Jméno a příjmení: _______________________________________________________________ 

Datum narození: _______________________________________________________________ 

Bydliště: _______________________________________________________________ 

Zastoupený(á): _______________________________________________________________  

(dále jen „uživatel“)  

a  

Domácí péče Dačice s. r. o. 

IČO: 280 89 782  

Sídlem: Svobodova 106, Dačice, 38001  

Identifikátor služby: 7169948  

Zastoupena: Mgr. Marta Šaboukovou, jednatelkou společnosti 

(dále jen „poskytovatel“)  

v souladu s ust. § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto smlouvu o poskytnutí 

odlehčovací služby podle § 44 cit. zákona.  

(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“):  

I.  

Rozsah poskytování sociální služby 

Uživatel má právo požádat poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při 

poskytování odlehčovací služby podle § 44 zákona o sociálních službách.  

Poskytovatel se zavazuje pro uživatele vykonávat tyto služby:  

Základní činnosti: 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

• pomoc a podpora při podávání jídla a pití  

• pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek  

• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  

• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  

• pomoc při úkonech osobní hygieny  

• pomoc při použití WC  

• pomoc při základní péči o vlasy a nehty  

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  

• zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální 

výživy a potřebám dietního stravování – celodenní strava v rozsahu minimálně 3 hlavních 

jídel  

• pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby  



 

 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

• doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné 

moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět  

• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob  

• sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji 

nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 

začleňování osob  

• běžné pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

• pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů  

• pomoc při vyřizování běžných záležitostí  

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

• nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností  

• podpora při zajištění chodu domácnost  

Detailní náplň a konkrétní důvod poskytování služby bude stanoven individuálním plánem.  

II.  

Místo a čas poskytování odlehčovací služby 

1. Služba se poskytuje v místě bydliště uživatele, popřípadě na dalších místech, jež uživatel určí, a 

to v rozsahu: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Služby sjednané v čl. I Smlouvy se poskytují pondělí až pátek od 8 do 14 hod po dobu platnosti 

Smlouvy. V případě, že uživatel některé sjednané činnosti nepožaduje, je povinen změnu oznámit 

nejpozději jeden den předem. Pokud tak neučiní a na sjednané místo výkonu služby se dostaví 

zaměstnanec odlehčovací služby, poskytovatel je oprávněn žadateli vyúčtovat náklady s tím 

spojené.  

III.  

Výše úhrady za odlehčovací službu a způsob jejího placení 

1. Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytované služby dle bodu I. ve výši stanovené Ceníkem 

odlehčovací služby společnosti Domácí péče Dačice s.r.o., který je uveden v příloze č. 1 a je 

nedílnou součástí této Smlouvy.  

2. Ceny služeb jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb.  

3. Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrady za poskytované služby za uplynulý 

kalendářní měsíc, a to nejpozději do 20 dnů.  

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

nejpozději do 15. dne po dni, kdy poskytovatel předložil uživateli měsíční vyúčtování čerpaných 

služeb.  

5. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu v hotovosti pověřenému pracovníkovi 

poskytovatele nebo bezhotovostně na účet poskytovatele.  

  



 

 

IV.  

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro 

poskytování odlehčovací služby 

Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními Pravidly pro poskytování terénní odlehčovací služby 

(dále jen Pravidla) a plně jim porozuměl. Uživatel se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat. 

Tato Pravidla jsou uvedena v příloze číslo 2.  

Poskytovatel zpracovává tyto osobní údaje uživatele: jméno, příjmení, datum a místo narození, adresu 

bydliště, telefonní číslo a e-mail.  

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na 

marta@dp-dacice.cz nebo zasláním dopisu na kontaktní osobu společnosti: Mgr. Marta Šabouková, 

ředitelka společnosti, Svobodova 106, Dačice, 38001. Bez souhlasu nelze službu poskytovat.  

V.  

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

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

činí 3 dny. Výpověď uživatele musí být písemná.  

2. Smlouva může zaniknout také dohodou mezi uživatelem a poskytovatelem.  

3. Smlouva automaticky zaniká při úmrtí uživatele služby a zánikem poskytovatele.  

4. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze písemně z těchto důvodů: 

a. jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení 

Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí odlehčovací služby za dobu delší 

než 1 měsíc.  

b. jestliže uživatel poruší Pravidla pro poskytování terénní odlehčovací služby hrubým způsobem 

anebo opakovaně (viz.: příloha č. 2 této smlouvy)  

5. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 4) tohoto 

článku činí 3 dny a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď 

uživateli doručena.  

VI.  

Ostatní ustanovení 

Náhradu škody na majetku uživatele, která prokazatelně vznikla činností poskytovatele, bude 

poskytovatelem vyrovnána.  

VII.  

Doba platnosti smlouvy 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

2. Smlouva o poskytování odlehčovací služby se uzavírá na dobu neurčitou.  

3. Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.  

  



 

 

VIII.  

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží 

jedno vyhotovení.  

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu smlouvy, každou změnu musí uživateli neprodleně 

písemně oznámit dodatkem smlouvy a ten může smlouvu vypovědět, pokud se změnou nebude 

souhlasit.  

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.  

5. Smlouva obsahuje dvě přílohy, jež jsou její nedílnou součástí. Podpisem smlouvy uživatel 

souhlasí i se zněním příloh, přílohy se nepodepisují.  

 

V___________________________ Dne: ________________  

 

 

____________________________      ________________________ 

podpis uživatele        podpis poskytovatele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Ceník  

Příloha č. 2: Pravidla pro poskytování terénní odlehčovací služby 

 


