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Smlouva o poskytování sociální služby – pečovatelské služby 

 

 

  Poskytovatel:                                                                                           
  Senior caring s.r.o                                                                                              
  Josefa Dobrovského 2162/5                                                                        
  434 01 Most                                                                                                   
  IČO:                                                     
  Zastoupený:                                         
               Bankovní spojení: ČSOB, a.s.                                                                                             
  Č. účtu:    
 
  a 
 
  Odběratel:  
  Jméno a příjmení:  
  Narozen/a:  
  Bydliště: 
  Zastoupený: 
  
                                                                                                

I. 

Obě strany uzavřely smlouvu o poskytování sociální služby – pečovatelské služby 
 
 1.  Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od  

  2.  Poskytovatel služby je Senior caring s.r.o ,  zastoupena Uhlíkovou Stanislavou, prokura – Poskytování      
      sociální služby,  pečovatelské služby (podle § 40 zák. č. 108/2006 Sb.). Smlouva je sjednaná na základě 
      předchozího jednání se zájemcem o služby.  

      Budou výhradně poskytovány tyto služby: 
 

      a/ pomoc s hygienou 

      b/ doprovod k lékaři 

      c/ donáška nebo ohřev jídla 
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II. 

Místo a čas poskytování služeb 
 

1. Služby sjednané v čl. l. smlouvy se poskytují na adrese odběratele uvedené v záhlaví. 
2. Služby se poskytuji v rozsahu dle přání odběratele služeb. 

 

      V případě, že pro některý sjednaný den uživatel poskytnutí služby nepožaduje, je povinen tuto 

      skutečnost oznámit poskytovateli nejpozději 2 dny před tímto dnem, jinak bude služba uživateli 

      vyúčtována. Oznámení o neodebrání služeb se provádí telefonicky na číslo 417 633 200, 773 052 727 

 

 

III. 

Výše úhrady za poskytnutou službu a způsob jejího placení 

 

 1. Odběratel je povinen zaplatit úhradu za poskytování služby poskytovatele, na základě měsíčního vyúčtování 

     služeb. 

      2. Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc, a to nejpozději 

           do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se služba uskutečnila. Odběratel je povinen 

           uhradit fakturu do 7 dnů od přijetí . 

  3. Poskytovatel zašle vyúčtování zástupci odběratele na e-mail : 

 

      

IV. 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování 

služeb 

 

  1. Odběratel bere na vědomí, že sjednané úkony se týkají pouze jeho domácnosti a nebudou 

     poskytnuty druhé osobě. 

 2. Odběratel je oprávněn vyjádřit svoji nespokojenost nebo podat stížnost na poskytovanou službu 

      ústně nebo písemně. 

  3. Informace o odběrateli a o průběhu služby se podávají jiným osobám výhradně se souhlasem odběratele a 

     jeho zástupce. 

 4. Průběh služby je s odběratelem nebo zástupcem plánován. 

. 5. Odběratel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně          

          osobních údajů. 

      6. Obě strany se dohodly, dojde-li k ukončení smlouvy, odběratel služby se zavazuje, že po dobu 2 let od            . 

     ukončení této smlouvy nezaměstná zaměstnance firmy Senior caring, s. r. o., kteří pracovali v místě výkonu 

    poskytování služby. 

 

V. 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 
 

 1. Odběratel služby může smlouvu vypovědět bez udání důvodu.  

 2. Poskytovatel služby může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: 

        jestliže odběratel služby hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za hrubé porušení 

      povinností se považuje zejména: 

     a) neplacení úhrady faktury odběratelem, byl-li odběratel povinen dle čl. I. platit úhrady  
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     b) dlouhodobé agresivní chování, ataky odběratele vůči poskytovateli v takové míře, že je znemožněno     

          řádné poskytování služby poskytovatelem 

     c) dohodou obou smluvních stran – musí být vždy písemná. 

           

     Výpovědní lhůta pro výpověď této smlouvy je 7 dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v      

     němž byla tato výpověď doručena druhé straně. Výpověď musí být písemná. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

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

      2. Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními 

           stranami na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou uvedenou v čl. V.  Práva a povinnosti této smlouvy 

           nelze postoupit třetí straně. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. 

      3.  Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze 

           písemným dodatkem. 

      4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že smlouvu 

           neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu 

           přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují 

           svými vlastnoručními podpisy. 

 

 

 V    Mostě                             dne:  

 

 

 

 

      Poskytovatel:                       Odběratel/zástupce: 

 

 

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

          Uhlíková Stanislava 

                  prokura 

   

 

 


