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Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby, číslo smlouvy ODSL   

 

Smlouva o poskytnutí odlehčovacích služeb 

Smluvní strany 

Domácí hospic Athelas – středisko Husitské diakonie 

se sídlem Karla Čapka 589, 397 01 Písek 

IČO 03663353 

číslo registrace sociální služby – odlehčovací služby: 9899403 

číslo účtu: 8491450001/5500 

zastoupeno Bc. Petrou Šindelářovou, sociální pracovnicí, na základě plné moci ze dne 2.1.2020  

(dále jen poskytovatel), 

a 

Jméno:  

Datum narození:   

Adresa trvalého bydliště:   

Adresa poskytování služby:  

(dále jen uživatel) 

 

uzavírají v souladu s § 44 a § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a v souladu 

s vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách, tuto smlouvu o poskytnutí odlehčovacích služeb (dále jen smlouva): 

 

 

Článek I. 

Rozsah poskytování sociální služby 

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

poskytování odlehčovacích služeb podle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

(dále jen zákon): 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod k lékaři, doprovod 

dětí do školy, na vycházku...) 
e) sociálně terapeutické činnosti (např. vedoucí k udržení dovedností, komunikace, kontaktu 

s lidmi...) 
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f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
(např. doprovod na návštěvu, na poštu, do obchodu, na úřad...) 

g) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. podpora při zajištění chodu domácnosti, 
udržení dovedností...) 

2. Konkrétní rozsah poskytování služby je mezi smluvními stranami sjednaný v individuálním 

plánu (dále jen IP) uživatele. Tento sjednaný rozsah je možno kdykoli po dohodě změnit. Tato 

změna bude vždy zaznamenána do IP. 

3. Uživatel má právo sjednat si také fakultativní služby dle aktuálního Ceníku služeb pro terénní 

odlehčovací službu (dále jen Ceník), který je přílohou této smlouvy – viz. Příloha č. 1. Možnosti 

jak si objednat fakultativní služby jsou popsány v této příloze. 

 

Článek II. 

Místo a čas poskytování služby 

1. Služby jsou poskytovány na území města Písek a jeho okolí do vzdálenosti 30 km od Písku, 

na uživatelem uvedené adrese poskytování služby (dále jen domácnost). 

2. Služby se poskytují ve všední dny mezi 9.00 - 15.00 hodin. V případě dohody smluvních stran 

je dle aktuální kapacity možné domluvit se i na jiném čase poskytování služby. 

 

 

Článek III. 

Výše úhrady za službu, způsob jejího vyúčtování a placení 

1. Výše úhrady za poskytnutou odlehčovací službu, případně fakultativní službu, se řídí dle 

aktuálního Ceníku, včetně podrobného popisu úkonů základních činností – viz. Příloha č. 1 této 

smlouvy. 

2. Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrady za odlehčovací službu, 

případně za fakultativní službu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do 10. kalendářního 

dne následujícího měsíce. 

3. Uživatel se zavazuje platit úhradu za poskytnutou službu zpětně, a to jednou za kalendářní 

měsíc, nejpozději do doby splatnosti uvedené na faktuře.  

4. Uživatel se zavazuje platit úhradu za poskytnutou službu buď převodem na účet 

poskytovatele 8491450001/5500 nebo hotově do pokladny poskytovatele.                                                                                               

5. Tuto fakturu bude poskytovatel zasílat uživateli:  

 - na korespondenční adresu  

 - na email:  

 - předávat osobně 

6. Pokud o to uživatel požádá, je možno předávat fakturu jiné osobě, tím však uživatel není 

zbaven povinnosti hradit úhradu za službu. 
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Článek IV. 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel poskytování služby stanovených poskytovatelem 

1. Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s dokumentem Vnitřní pravidla odlehčovací služby 

(dále jen Pravidla) – viz. Příloha č. 2 této smlouvy, přečetl si ho a plně mu porozuměl.  

2. Uživatel se zavazuje tato Pravidla dodržovat. 

 

 

Článek V. 

Poskytnutí osobních údajů 

1. Osobní data jsou vnímána jako citlivá a je s nimi obezřetně zacházeno dle Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(GDPR).  

2. Zaměstnanci i dobrovolníci poskytovatele jsou vázáni mlčenlivostí o osobních údajích, tato 

jejich povinnost trvá i po skončení pracovního poměru k poskytovateli, resp. skončení 

spolupráce.  

 

 

Článek VI. 

Platnost smlouvy, výpovědní důvody a lhůty 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do                  , neurčitou. 

2. Smluvní strany se mohou kdykoli dohodnout na písemném ukončení smluvního vztahu. 

3. Uživatel může kdykoliv písemně smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní lhůta činí 

5 dní od doručení písemné výpovědi poskytovateli.  

4. Poskytovatel může smlouvu vypovědět ve lhůtě 7 dnů, která počíná písemným doručením 

výpovědi uživateli z těchto důvodů: 

a) jestliže má uživatel prodlení s úhradou delší než jeden měsíc od doby splatnosti vyúčtování 

úhrady za službu, 

b) jestliže uživatel nenaplňuje podmínky Pravidel, 

c) pokud uživatel opakovaně (4x do měsíce) bez omluvy zruší službu mimo určenou dobu, 

d) pokud uživatel přestane náležet do cílové skupiny, 

e) pokud uživatel déle než 3 měsíce nevyužije službu, 

f) změní-li uživatel místo poskytování služby a to je mimo dojezdovou působnost 

poskytovatele, 

g) pokud poskytovatel zruší registraci.  

5. Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem počíná běžet prvním dnem 

následujícím po dni, v němž byla tato výpověď uživateli doručena. 
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Článek VII. 

Závěrečné ustanovení 

1. Touto smlouvou zanikají všechny dříve uzavřené smlouvy či dohody se stejným či obdobným 

předmětem mezi poskytovatelem a uživatelem. 

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

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a platností originálu, kdy každá smluvní strana 

obdrží po jednom. 

4. Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky. 

5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu smluvními stranami. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem, že byla 

sepsána podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V                        dne:  

 

 

 

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

Podpis uživatele     Podpis poskytovatele 

 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Ceník služeb pro terénní odlehčovací službu včetně základních a fakultativních 

činností 

Příloha č. 2 Vnitřní pravidla odlehčovací služby 

 

 

 

 


