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Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby terénní
č.
Smluvní strany:
TŘI, o.p.s.
Sokolská 584, 257 22 Čerčany
IČO: 18623433
č.ú.: 530 530 359/0800
zastoupen: PharmDr. Monika Horníková, MHA
dále jen „poskytovatel“
a
jméno a příjmení:
nar.:
bydliště:
dále jen „uživatel“
a
jméno a příjmení:
nar.:
bydliště:
dále jen „zástupce“
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto
smlouvu o poskytování odlehčovací služby terénní podle § 44 cit. zákona
(dále jen smlouva)
I.
Rozsah poskytování sociální služby
(1) Uživatel má právo požádat poskytovatele o kterýkoliv úkon ze základních činností při poskytování odlehčovací
služby terénní (dále jen služby) podle § 44 zákona o sociálních službách a §10 vyhlášky č. 505/2006 Sb..
Rozsah a specifikace poskytovaných služeb je uveden v Příloze č. 1/2019 ke smlouvě o poskytování odlehčovací
služby terénní podle § 44 zákona o sociálních službách (dále jen Příloha č.1/2019).
(2) Kromě činností uvedených v Příloze č.1/2019 se poskytovatel zavazuje poskytnout uživateli na jeho žádost
nebo žádost zástupce fakultativní činnosti uvedené v platném Ceníku služeb – odlehčovací služba terénní.
II.
Místo a čas poskytování sociální služby
(1) Služby se poskytují v obci Čerčany a v přilehlých vesnicích (cca do 20 km).
(2) Služby se poskytují v pracovní dny od 8:00 hod. do 16:00 hod. po dobu platnosti smlouvy.
(3) Na žádost uživatele nebo zástupce může být služba poskytována v rámci pracovní doby dle individuální
dohody, a to na základě aktuálních potřeb uživatele a možností poskytovatele.
(4) V případě, že některý den uživatel poskytnutí služby nepožaduje, je povinen uživatel nebo zástupce oznámit
poskytovateli den, kdy službu nepožaduje, a to 2 dny před tímto dnem.
(5) Poskytovatel si vyhrazuje možnost ve výjimečných případech (př. pracovní neschopnost pracovníka služby)
přerušit výkon služby po dobu nezbytně nutnou.
(6) O poskytnutých službách je vedena písemná evidence. Údaje v ní uvedené jsou podkladem pro vyúčtování.
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III.
Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení
(1) Výše úhrady za služby je v souladu s § 10 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách.
(2) Výše úhrady za služby je uvedena v Ceníku služeb – odlehčovací služba terénní, který je nedílnou součástí této
smlouvy.
(3) Poskytovatel si vyhrazuje právo na úpravy a změny ceníku. Uživatel nebo zástupce bude o této změně
v dostatečném časovém předstihu informován.
(4) Poskytovatel je povinen předložit uživateli nebo zástupci písemné vyúčtování úhrady za poskytnuté služby
za kalendářní měsíc formou faktury, a to nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.
(5) Uživatel nebo zástupce se zavazuje platit úhradu za služby na základě vystavené faktury, ve které je stanoveno
i datum splatnosti.
(6) Uživatel nebo zástupce se zavazuje platit úhradu buď v hotovosti v pokladně poskytovatele nebo bankovním
převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy nebo poštovní poukázkou na účet poskytovatele.
(7) Uživatel a zástupce souhlasí se zasíláním faktury na email:………………………………………………………..……………….
IV.
Ujednání o dodržování Vnitřních pravidel pro poskytování odlehčovací služby terénní stanovených poskytovatelem
sociální služby
(1) Uživatel a zástupce prohlašují, že byli seznámeni s Vnitřními pravidly pro poskytování odlehčovací služby
terénní (dále jen Pravidla). Svým podpisem potvrzují, že jim byla Pravidla předána v písemné podobě, že si je
přečetli a že jim porozuměli.
(2) Uživatel a zástupce se zavazují Pravidla dodržovat.
V.
Trvání smlouvy, výpovědní důvody a výpovědní lhůty
(1) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
(2) Uživatel nebo zástupce může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.
(3) Poskytovatel může smlouvu vypovědět, pokud:
a) uživatel nebo zástupce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za hrubé porušení
smlouvy se považuje zejména prodlení s placením úhrady za poskytnuté služby delší než 30 dnů. V případě
nezaplacení úhrady je poskytovatel oprávněn účtovat si úrok z prodlení v zákonné výši;
b) se uživatel nebo zástupce chová k zaměstnanci poskytovatele (dále jen zaměstnanec) způsobem, jehož
záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti zaměstnance nebo k vytváření nepřátelského,
ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí;
c) uživatel nebo zástupce odmítne ověřit průběh skutečně poskytované služby;
d) uživatel nebo zástupce i po opětovném napomenutí porušují Vnitřní pravidla;
e) uživatel nebo zástupce požaduje úkony, které nejsou v rámci služby poskytovány.
(4) Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem nebo uživatelem činí 7 dní a počíná běžet prvním dnem
následujícím po dni, v němž byla tato výpověď doručena.
VI.
Doba platnosti a účinnosti smlouvy
(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.
(2) Uživatel ani zástupce nemůže práva z této smlouvy postoupit na jiného.

Článek VI.
Poskytnutí osobních údajů
(1) Uživatel a zástupce souhlasí s poskytnutím osobních údajů, včetně údajů o uživatelově zdravotním stavu,
nutných pro vnitřní potřebu poskytovatele za účelem vedení agendy terénních odlehčovacích služeb. Osobní
data jsou vnímána jako citlivá a je s nimi obezřetně zacházeno ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., O ochraně
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osobních údajů. Správa, zpracování a uchování osobních údajů bude probíhat po dobu trvání této smlouvu
a po dobu nezbytné archivace dokumentů v souladu platnými zákony ČR.
(2) Uživatel a zástupce souhlasí s tím, že jejich osobní údaje nezdravotního charakteru mohou být dány k dispozici
orgánům státní správy a samosprávy v rámci žádostí poskytovatele o dotaci/grant.
(3) Zaměstnanci poskytovatele jsou vázáni mlčenlivostí o osobních údajích, tato jejich povinnost trvá i po skončení
pracovního poměru k poskytovateli resp. skončení spolupráce. Poskytovatel je registrován u Úřadu
pro ochranu osobních údajů.
VII.
Závěrečná ustanovení
(1) Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, jestliže je ve smlouvě vyplněn zástupce.
V ostatních případech je smlouva vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu.
(2) Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
(3) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být prováděny pouze písemnou formou dodatku k této smlouvě.
Dodatek musí být podepsán všemi smluvními stranami.
(4) Výpověď ze smlouvy se podává písemně.
(5) Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že smlouvu neuzavřely v tísni
za nápadně nevýhodných podmínek.
(6) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
Přílohy této smlouvy:
(1) Příloha č. 1/2019 ke smlouvě o poskytování odlehčovací služby terénní podle § 44 zákona o sociálních službách
(2) Ceník služeb – odlehčovací služba terénní
(3) Vnitřní pravidla pro poskytování odlehčovací služby terénní

V Čerčanech dne

……………………………………..
podpis uživatele

…..……………………………..
podpis zástupce

……………………………………..
podpis poskytovatele
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