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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE 

číslo smlouvy:____________ 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

 

Jméno a příjmení : _______________________________ 

datum narození: _______________________________ 

bydliště:  _______________________________ 

v textu této smlouvy dále jen „uživatel“  

 

zastoupený(á): 

Jméno a příjmení: _______________________________ 

bydliště  _______________________________ 

 v textu této smlouvy dál jen „opatrovníka“ 

 

a 

 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., se sídlem v Prachaticích SNP 

559, pracoviště Strakonice, Stavbařů 213, 386 01 Strakonice, IČ : 26594463, zastoupené 

Janou Horvátovou, DiS., vedoucí pracoviště, v textu této´smlouvy dále jen „poskytovatel“ 

 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto smlouvu o poskytnutí 

osobní asistence podle § 39 cit. zák. (v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“): 

I. 

Osobní cíl uživatele 

 

 

Osobní cíl uživatele bude dále specifikovaný v Individuálním plánu služby osobní asistence. 

II. 

Rozsah poskytování sociální služby 

(1) Služba osobní asistence se bude týkat těchto základní činnosti: 
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(2) Přesný rozsah základních činností (dle § 39 zákona o sociálních službách) poskytovaných 

uživateli je stanoven v Individuálním plánu služby osobní asistence. 

 

III. 

Místo a čas poskytování sociální služby 

(1) Služby sjednané v čl. II. Smlouvy a v Individuálním plánu se poskytují v místě bydliště 

uživatele a jeho nejbližším okolí, případně na jiném předem sjednaném místě dle možností 

a kapacity poskytovatele na území města Strakonice.  

(2) Služby osobní asistence sjednané v čl. II. a v Individuálním plánu se poskytují po dobu 

platnosti Smlouvy o poskytování osobní asistence v pondělí až pátek v době od 07.00 do 

20:00 hod., v sobotu a neděli v době od 07.00 do 20:00 hod. 

Místo a čas konání osobní asistence je konkretizován v Individuálním plánu služby osobní 

asistence.  

IV. 

Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení 

(1) Uživatel je povinen zaplatit úhradu za poskytování služeb osobní asistence dle platného 

ceníku, tj.: 

Pondělí až pátek 

v době od 07.00 do 16.30 hod. 1 hodina   100,-Kč   

v době od 16.30 do 20.00 hod.  1 hodina   100,-Kč 

 

Sobota a neděle  

v době od 7.00 do 20.00 hod. 1 hodina   135,-Kč   

 

Státní a jiné svátky 

v době dle příslušného dne, na který připadne 1 hodina 135,-Kč   

 

Podkladem pro vyúčtování za kalendářní měsíc je Výkaz osobní asistence, na kterém se 

odebrané služby vykazují, a to vždy nejpozději do prvého následujícího měsíce. 

(2) Výše úhrady se poměrně krátí. Není-li odpracována celá hodina, uživatel zaplatí za každou 

započatou čtvrt hodinu služby osobní asistence. Konečná výše úhrady za poskytnuté služby 

se zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu.  

(3) Poskytovatel je povinen předložit uživateli nebo opatrovníkovi písemné vyúčtování úhrady 

odebraných služeb za kalendářní měsíc společně se stvrzenkou o zaplacení, a to nejpozději 

do pátého dne následujícího měsíce po měsíci, v němž byla služba poskytnuta. 

(4) Uživatel nebo opatrovník je povinen platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, 

nejpozději do patnáctého dne následující měsíce.   
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(5) Uživatel nebo opatrovník je povinen platit úhradu: 

 v hotovosti (osobně nebo prostřednictvím svého zástupce, popřípadě osobního 

asistenta, v kanceláři poskytovatele)  

 bezhotovostním platebním stykem na účet č. 2902011349/2010 

 

V. 

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování 

sociální služby 

(1) Uživatel nebo opatrovník prohlašuje, že byl seznámen s Vnitřními pravidly pro poskytování 

služby osobní asistence, s Vnitřními pravidly pro vyřizování stížností, včetně postupu jak 

podat stížnost, Ceníkem osobní asistence a Individuálním plánem služby osobní asistence. 

Opatrovník prohlašuje, že pravidlům porozuměl a zavazuje se, že bude tato vnitřní pravidla 

dodržovat. 

(2) Poskytovatel je povinen prokazatelně a bez zbytečného odkladu uživatele nebo opatrovníka 

seznámit se všemi novelizacemi uvedených norem jakož i případnými normami dalšími, 

které mohou ovlivnit poskytování služeb osobní asistence.  

 

VI. 

Práva a povinnosti uživatele 

(1) Opatrovník i uživatel mají právo na ochranu před jakýmikoliv formami zneužívání 

a diskriminace ze strany poskytovatele a jeho zaměstnanců.  

(2) Uživatel a opatrovník mají právo na respektování své důstojnosti ze strany poskytovatele a 

jeho zaměstnanců.  

(3) Uživatel a opatrovník mají právo podávat stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb osobní 

asistence dle postupu jak podat stížnost.  

(4) Opatrovník i uživatel dodržují předem domluvené termíny a jsou povinni v případě nemoci 

nebo v případě jiných vážných příčin bránících ve vykonávání osobní asistence neprodleně 

informovat sociální pracovnici nebo osobního asistenta jeden den předem nejpozději dvě 

hodiny před domluveným termínem služby osobní asistence. 

(5) Opatrovník i uživatel jsou povinni uvádět pravdivé údaje a hlásit změny ve svých osobních 

údajích nejpozději do 8 dnů, a to buď sociální pracovnici či své osobní asistentce osobně 

nebo telefonicky. 

(6) Opatrovník i uživatel jsou povinni umožnit osobní návštěvu sociální pracovnici nebo 

vedoucí pracoviště v místě bydliště před zahájením služby osobní asistence v rámci 

sociálního šetření. 

(7) Opatrovník je povinen zajistit bezpečného a neohrožujícího prostřední pro řádný výkon 

služby.  
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 VII.  

Práva a povinnosti poskytovatele 

(1) Poskytovatel je povinen zajišťovat služby osobní asistence podle zákona č.108/2006 Sb. o 

sociálních službách a v souladu s Vnitřními pravidly pro poskytování služby osobní 

asistence. 

(2) Poskytovatel má povinnost chránit v souvislosti s poskytováním služby osobní asistence 

uživatele před jakoukoliv formou diskriminace, respektovat jeho osobní svobodu a 

soukromí. 

(3) Poskytovatel má povinnost řešit stížnosti uživatele a opatrovníka podle Vnitřních pravidel 

pro vyřizování stížností. 

 

VIII. 

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

(1) Uživatel nebo zákonný zástupce může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu písemnou 

formou. Výpovědní lhůta pro výpověď danou uživatelem činí jeden kalendářní měsíc a 

začíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď poskytovateli 

doručena. 

(2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: 

a) jestliže zákonný zástupce nezaplatí úhradu v řádném termínu (do 10-ti dnů následujícího 

 měsíce) ani po druhé písemné upomínce,  

b) jestliže zákonný zástupce nebo uživatel hrubě porušují své povinnosti vyplývající ze 

Smlouvy a Vnitřních pravidel pro poskytování služby osobní asistence,    

c) jestliže se uživatel nebo zákonný zástupce či uživatel hrubě porušují dobré mravy, 

d) pokud je uživatel nebo při poskytování služby nepřiměřeně agresivní, nebo pod vlivem 

návykových a omamných látek, 

e) služba není využívána déle jak 6 měsíců. 

(3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto 

článku činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, 

v němž byla tato výpověď doručena. 

(4) Poskytovatel může smlouvu vypovědět také z důvodu zániku služby osobní asistence. 

Výpovědní lhůta je jeden kalendářní měsíc a začíná běžet prvním dnem následujícím po 

dni, v němž byla tato výpověď doručena. 

(5) Po vzájemné dohodě mezi zákonným zástupcem a poskytovatelem, kdykoli písemně. 

(6) Úmrtím uživatele. 
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IX. 

Doba platnosti smlouvy 

(1) Doba platnosti Smlouvy je po dohodě uzavřena do ________________. Případné změny 

Smlouvy budou řešeny dodatkem ke Smlouvě.  

(2) Uživatel nebo zákonný zástupce nemůže práva z této Smlouvy postoupit na někoho jiného. 

X. 

Další ustanovení  

(3)  Nedílnou součástí poskytování služby osobní asistence je poskytování základního 

sociálního poradenství. 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

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

obdrží jedno vyhotovení. 

(2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 

(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 obsahu Smlouvy rozumí a s jejím obsahem úplně 

a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

 

Před podpisem Smlouvy uživatel obdržel: 

Souhlas se zpracování osobních údajů dle nových pravidel GDPR, Vnitřní pravidla pro 

poskytování služby osobní asistence, Vnitřní pravidla pro vyřizování stížností vč. postupu jak 

podat stížnost, Ceník služeb osobní asistence a Havarijní a nouzové situace. 

 

 

Ve Strakonicích  dne ________________ 

 

 

 

 

 

 

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

      (podpis uživatele, příp. opatrovníka)              (podpis a razítko poskytovatele) 


