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Evidenční číslo smlouvy:  

uzavřená mezi 
 

Charita Třinec 
ul. Lidická 1272 

739 61 Třinec 

IČ: 49591215 
jejímž jménem jedná Ing. Monika Byrtusová, ředitelka 

Bankovní spojení číslo účtu: 1735887399/0800 
variabilní symbol (evidenční číslo smlouvy)  

v textu této smlouvy dále jen „poskytovatel“ 
tel.: 731 693 660 

a 

pan/paní  
datum narození  

trvalé bydliště  
PSČ  

v textu této smlouvy dále jen „klient“ 

 
k možnému doplnění 

zastoupený/á opatrovníkem panem/paní  
ustanoveným rozhodnutím Okresního soudu                                      

č. j.                      , ze dne                   
nebo 

zastoupený/á panem/paní                                                    na základě plné moci ze dne 

nebo 
zastoupený/á obecním úřadem obce                        podle § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

neboť klient není podle lékařského posudku ošetřujícího lékaře schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce nebo 
opatrovníka. 

 

(dále jen „smlouva“) 
o obsahu, jak následuje 

 

Článek I 

Druh a rozsah poskytované sociální služby 
1. Poskytovatel poskytne klientovi dle § 39 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, na 

základě individuální zakázky dojednanou podporu v základních činnostech osobní asistence. 

 
2. Prvotní zakázka klienta (odůvodněné potřeby klienta) je sjednána následovně:  

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY                          

OSOBNÍ ASISTENCE 
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3. Individuálně sjednaný rozsah, dohodnutý čas provedení úkonu a způsob poskytnutí podpory jsou specifikovány                  

v individuálním plánu klienta, který poskytovatel zavede nejpozději následující pracovní den po uzavření smlouvy. 

Změny týkající se rozsahu, dohodnutého času provedení úkonu a způsobu poskytnuté podpory v průběhu 
poskytování lze měnit na základě změny v individuálním plánu, aniž by si tato změna vyžadovala změnu smlouvy 

formou dodatku. Poskytovatel i klient se zavazují, že budou při tvorbě, dosahování a přehodnocování individuálního 
plánu klienta a cílů spolupráce aktivně spolupracovat. Hlavním hodnotitelem plánu bude sám klient. 

 
4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout klientovi sjednané činnosti kvalitně, odborně, bezpečně a ve sjednaném 

rozsahu. V případě, že nastanou na straně poskytovatele objektivní personální (např. nemocnost osobních 

asistentů), technické problémy (např. havárie nebo porucha služebního vozu, nebo elektrokola) budou smluvní 
strany jednat o úpravě podmínek, např. ve věci času nebo rozsahu poskytované služby apod.  

 
5. Poskytovatel se zavazuje na základě sjednané zakázky klientovi poskytovat osobní asistenci, a to v rozsahu 

základních činností, které jsou podrobně uvedeny v CENÍKU CHARITNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY (dále jen „ceník“), 

který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, a následně v individuálním plánu klienta. 
 

Článek II 

Místo a čas poskytování osobní asistence 
1. Osobní asistence je poskytována nepřetržitě, tj. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na území obce Třinec, Bystřice, 

Nýdek, Řeka, Smilovice, Střítež a Vendryně. Konkrétní místní dostupnost vychází z rozhodnutí o registraci dle § 81 
odst. 2 zákona o sociálních službách. 

 

2. Konkrétní místo a čas poskytování jednotlivých úkonů jsou sjednány v individuálním plánu klienta. Sjednaný čas a 
rozsah může být v průběhu poskytování služby měněn v souladu s pravidly individuálního plánování služby, a to jak 

ze strany klienta, tak poskytovatele. 
 

Článek III 

Výše úhrady za sociální službu, způsob jejího placení, včetně způsobu vyúčtování 

1. Klient je povinen zaplatit úhradu za poskytnutou osobní asistenci dle ceníku. Ceník je sestaven v souladu s vyhláškou 
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném 

znění. 
 

2. Výše úhrad se stanovuje dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů péče uvedeného v ceníku. 

 
3. Poskytovatel je povinen nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kterého se vyúčtování 

týká, klientovi předložit VYÚČTOVÁNÍ ZA OBDOBÍ. Podkladem VYÚČTOVÁNÍ ZA OBDOBÍ je ČASOVÁ EVIDENCE 
POSKYTNUTÝCH ÚKONŮ, jejíž součástí je Sešit denních záznamů, ve které jsou v průběhu měsíce zaznamenávány 

všechny poskytnuté úkony. Do ČASOVÉ EVIDENCE POSKYTNUTÝCH ÚKONŮ se zaznamenává čas strávený 
poskytováním úkonů péče. Klient podpisem ČASOVÉ EVIDENCE POSKYTNUTÝCH ÚKONŮ potvrzuje, že služba byla 

poskytnuta kvalitně a v uvedeném rozsahu. Připomínky k předloženému VYÚČTOVÁNÍ ZA OBDOBÍ, příp. reklamace, 

řeší klient nejpozději do 7 dnů od předložení VYÚČTOVÁNÍ ZA OBDOBÍ se sociálním pracovníkem.  
 

4. Měsíční vyúčtování poskytnutých úkonů (VYÚČTOVÁNÍ ZA OBDOBÍ) je klientovi předáno osobně prostřednictvím 
osobního asistenta nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kterého se vyúčtování týká. 

Veškeré platby jsou prováděny zpětně, klient je povinen je uhradit do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo vyúčtování 

předloženo. 
 

5. Platbu za poskytnutou službu bude klient provádět:  

       převodem na bankovní účet poskytovatele,  

        v hotovosti.  

(Klient má také možnost si v průběhu služby změnit způsob úhrady, o způsobu změny informuje sociálního pracovníka 
a změna je pak zaznamenána v elektronické podobě v programu eQuip.) 
 
6. Finanční hotovost je předávána proti dokladu. Hotovost je oprávněn přebírat ředitel, sociální pracovník, pracovník                          

v sociálních službách (osobní asistent) a administrativní pracovník. Způsob úhrady se může měnit dle záznamu 
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v elektronické podobě v programu eQuip. 

 

7. Poskytovatel je oprávněn jednostranně provádět změny v ceníku v souladu s prováděcí vyhláškou k zákonu                           
o sociálních službách v platném znění. V souvislosti se změnou je klientovi nabídnuto vyhodnocení a přehodnocení 

rozsahu poskytování osobní asistence. 

 

Článek IV 
Ustanovení o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování osobní 

asistence 
Práva a povinnosti klienta a poskytovatele jsou obsažena ve VNITŘNÍCH PRAVIDLECH PRO POSKYTOVÁNÍ 

CHARITNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY, které jsou jako příloha č. 2, nedílnou součástí této smlouvy. Obě strany se zavazují 

tato pravidla dodržovat a postupovat podle nich. 

 

Článek V 
Doba trvání smlouvy, výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvnímu stranami. 
 

2. Smlouva se sjednává: 
C
h na dobu neurčitou 

 na dobu určitou, a to do . 

 

3. Klient může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou klientem činí 5 kalendářních 
dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla tato písemná 

výpověď doručena poskytovateli. V průběhu této lhůty může klient měnit rozsah poskytovaných úkonů dle pravidel 
individuálního plánování služby. 

 
4. Poskytovatel může smlouvu vypovědět z těchto důvodů:  

a) zdravotní stav uživatele se změnil natolik, že již nespadá do okruhu osob, kterým je služba určena,  

b) pominula nepříznivá sociální situace klienta, 
c) nezaplacení úhrady za poskytnutí osobní asistence za dobu delší než 1 měsíc po obdržení vyúčtování,  

d) klient po ústním a písemném napomenutí porušuje povinnosti, které vyplývají z VNITŘNÍCH PRAVIDEL PRO 
POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY,  

e) klient nevyužívá služeb poskytovatele po dobu delší než 3 měsíců; v případě, kdy klientovi ve využívání služby 

brání zdravotní důvody, může být tato lhůta na základě vzájemné dohody prodloužena dle individuálních potřeb 
klienta, nejdéle však na dobu 1 roku,  

f) klient nespadá do cílové skupiny dle rozhodnutí o registraci dle § 81 odst. 2 zákona o sociálních službách. 
g) poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že klient, osoba blízká nebo asistent sociální péče se 

chová k pracovníkům poskytovatele způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické 

osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího a zneklidňujícího prostředí, nebo je toto chování v rozporu 
s dobrými mravy (např. vulgární výrazy). Odstoupení je účinné okamžikem doručení klientovi. 

 
5. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 4 písm. a) – f) tohoto článku činí 

14 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž 
byla písemná výpověď doručena klientovi. 

 

6. K zániku smlouvy může dojít na základě dohody klienta a poskytovatele. 
 

Článek VI 

Ochrana osobních údajů 
1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje (zejména identifikační, kontaktní a adresné údaje a údaje o plnění této 

smlouvy, stupeň příspěvku na péči) fyzických osob na straně klienta, je-li fyzickou osobou, a dále ostatních osob 

zapojených na plnění této smlouvy, a to pro účely spočívající v poskytování sociální služby. 
 

2. Anonymizované osobní údaje dle předchozího odstavce mohou být předány též dalším příjemcům, a to v roli 
zpracovatelů či dalších správců.  
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Článek VII 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou písemných provedeních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení.  

 
2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, neuzavřely ji v tísni, že smlouvu 

přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy.  

 

3. Klient podpisem smlouvy stvrzuje, že byl seznámen s přílohami, které jsou její nedílnou součástí. 

 

Článek VIII 
Seznam příloh 

Příloha č. 1 CENÍK CHARITNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY 
Příloha č. 2 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY  

 

 
 

V  dne  

 

 
 

……………………………….. 
podpis poskytovatele 

 
 

V  dne  

 

 
 

…..…………………………..               

podpis klienta  
podpis opatrovníka (na základě rozhodnutí soudu) 

podpis zmocněnce (na základě plné moci) 
podpis zástupce obecního úřadu obce s rozšířenou působností  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


