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                                St. Antonius 
Gemeinnütziger Verein von Hauskrankenhilfe und Pflege 

“Rund und die Uhr” 

 

 

 

SMLOUVA 
 

 

 

 

 

uzavřená dle Zakona prace socialnich sluzeb 

ve znění pozdějších předpisů,  

                                                 mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 

 

 

 

Poskytovatelem: St. Antonius 

                             se sídlem: Linz  

                             zastoupeným: Iva Lampart 

                             kontakt/tel.č.: 0650 703 4020 

a 

 

 

Pečovatelem:   

                            Jméno a přijmeni: ................................................... 

                            datum narození:....................................................... 

                            č.OP:........................................................................ 

                            bytem:...................................................................... 

                            kontakt/tel.č.:........................................................... 

 

                   

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

Poskytovatel je registrovaný dobročinný spolek § 13 (2) iVm § 14 (1) zakona roku 2002  na 

Vereinsreferatu bei Bundespolizei, Linz, zapsaný do rejstříku Socialne prospěšných společností 

vedeném v Pergu. 
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II. 

Předmět smlouvy 

 

Předmětem smlouvy je zprostředkování a poskytování servisních služeb poskytovatelem. Služba 

potřebným klientům bude pečovatelem vykonavána  v jejich domácím prostředí.  

 

Klient: 

                     Jméno a příjmení:....................................................... 

                     datum narození:............................................................. 

                     bytem:........................................................................ 

                     kontakt/tel.č.:................................................................  

 

Zástupce klienta:   

                     Jméno příjmení:............................................................ 

                     vztah ke klientovi:......................................................... 

                     datum narození:............................................................ 

                     bytem:......................................................................... 

                   kontakt/ tel.č.:............................................................... 

 

 

 

 

III. 

Způsob a rozsah poskytování služeb 

 

Poskytovatel se zavazuje zprostředkovat pečovatelům a klientům servisni služby, spojené se 

zahájením pobytu a následujícími pobyty u ošetrovaných osob. 

 

Zúčastněné strany se dohodli na rozsahu poskytované  služby dle požadavků klienta a možností 

pečovatele tak, že  klientovi poskytne následující základní služby: 

 

 

l. Pomoc při zajištění vedení domácnosti 

Klientovi bude  zajišťován běžný denní úklid, nákup, připrava stravy,  dle potřeby praní a žehlení 

prádla. 

Při zajišťování nákupu pečovatelem klient poskytne pečovateli 100,-Euro týdně na domácnost. 

Tato finanční částka není určena pro nákup léků. Pečovatel je povinen předládat klientovi 

vyúčtování. 

 

2. Pomoc při zvládání běžných úkonu péče o vlastní osobu 

 

3. Pomoc při osobní hygieně   
Koupání a mytí hlavy včetně úpravy vlasů minimálně 1x týdně.  

Úpravu nehtů u nohou zabezpečuje odborník. 

 

4. Zabezpečení podání medikamentů dle ordinace lékaře  

Podávání léků je průběžně dokumentováno. Rozpis léků (dávkování a četnost) je součástí 

písemně vypracovaného “Režimu dne” a dle potřeby  je aktualizován. 

 

5. Aktivizační činnosti  
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6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 

8. Pomoc při obstarávání osobních záležitosti 

 

9. Zdravotní péče osobám, které ji potřebují, bude poskytována prostřednictvím pečovatelů, 

kteří mají kvalifikační oprávnění. 

  

 

 

IV. 

Úhrada za poskytované služby  

 

1.Pečovatel se zavazuje k úhradě přispěvku poskytovateli za poskytnuté servisní služby a 

náklady s tím spojené  ve výši  326,- Euro vždy na dobu 84 pracovních dnů.  

 

2.První úhrada proběhne předposlední den prvního pracovního turnusu. 

  

3.Pečovatel se zavazuje uhradit příspěvek poskytovateli bez vyzvání, nejpozději do 84tého 

odpracovaného dne. 

 

4.Přispěvek je nevratný v připadě: 

 nevyužití služeb poskytovatele  

 predčasného ukončení smlouvy ze strany pečovatele 

 předčasného ukončení smlouvy ze strany poskytovatele pro hrubé porušení povinností 

vyplývající z této smlouvy. 

 

 

5.Poskytovatel smluvně zavazuje klienta, že uhradí pečovateli sjednaný plat za poskytnuté 

služby ve výši ...........Euro za každý odpracovaný den, cestovné ve výši............Euro a měsíční 

pojištění ve výši..........…Euro nejpozději 2 dny před ukončením služby. 

 

6.Poskytovatel smluvně zavazuje klienta, že za poskytnuté služby o svátcích ( 24. 12.,1.1.  

a velikonočni pondělí) uhradí pečovateli  100% příplatek denního tarifu. 

.  

 

 

V. 

 Hospitalizace klienta 

 

1.V případě dlouhodobé hospitalizace klienta pecovatel službu přeruší a naleží mu plat za 

odpracované dny. 

 

2.V případě, že klient bude krátkodobě hospitalizován, čeká pečovatel na jeho propuštění z 

nemocnice v jeho domácnosti, nejdele však 3 dny.  Za tyto 3 dny mu náleží sjednaný plat.  

 

3.V průběhu hospitalizace pečovatel pravidelně klienta v nemocnici navštěvuje. 

4.V nepřítomnosti klienta nepřijímá pečovatel v jeho domácnosti žádné návštěvy. 
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VI. 

Podmínky poskytování služby 

 

1.Vztah mezi pečovatelem a klientem je založen na vzájemném respektovnání lidské  důstojnosti 

a důvěře. 

 

2.Poskytovatel a pečovatel se zavazují, že budou poskytovat služby a podporu v rozsahu a za 

podmínek stanovených touto smlouvou, za předpokladu, že : 

 

 Klient netrpí infekční a parazitární chorobou, tuberkulózou, pohlavní nemocí v akutním 

stádiu, psychózou nebo psychickou poruchou takového rázu, při které by mohl ohrožovat 

sebe nebo své okolí, chronickým alkoholismem nebo toxikomanií. 

 

 Zdravotní stav klienta nevyžaduje intenzivní péči v noci. 

 

3.Klient s težkým zdravotním postižením závislým na péči druhé osoby musí mít rodinou 

zajištěné potřebné kompenzační, rehabilitační či ortopedické pomůcky, např.: ortopedicke 

vozítko, chodítko, madla na WC, nástavec na WC, polohovací postel, antidekubitní a 

protiskluzové podložky, plenkové kalhotky, inkontinentní pleny apod. 

 

4.Pečovatel má v domácnosti klienta k dispozici vhodné samostatné ubytování a stravu na 

náklady klienta a to pouze pro svou osobu. 

 

5.Při nástupu pečovatele do služby zajistí poskytovatel seznámení s klientem a jeho rodinou.  

 

6.Pečovatel je přijat na zkušební dobu 14 dnů. Pokud po této době bude vzájemná shoda všech 

zúčastněných stran, následující turnus bude pečovatel klientem přihlášen k pobytu. Poskytovatel 

zajistí živnostenský list a přihlášeni na  sociální a zdravotní pojišťovně včetně žádosti o formulař 

”E 106”.  Po jeho obdržení si pečovatel sám vyžádá plnou péči na zdravotni pojišťovně ve své 

zemi, která mu v rámci členství v EU vybaví registraci a vystaví tzv “žlutou kartu” s nárokem na 

plnou péči s platností jednoho roku. O prodloužení si žádá pečovatel sám. 

 

7.Poskytovatel průběžně dle svého uvážení ověřuje plnění povinností vyplývajicí z této smlouvy 

a na vyžádání zprostředkuje potřebné servisní služby. 

 

8.K řešení případných neshod či stížností je vždy co nejdříve přizván poskytovatel. 

 

9.Pečovatel má aktivní přístup ke svému osobnímu rozvoji a k celoživotnímu vzdělávání. 

Účastní se seminařů pořádaných poskytovatelem. 

 

10.Pečovatel nepožívá v průběhu denní služby alkoholické nápoje. 
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VII. 

Průběh, místo a čas poskytování služby 

 

1. Služby 

 

1. Služby budou klientům poskytovány v jejich domácím prostředi. 

2. Celodenní péči zabezpečují pecovatelé střídající se zpravidla ve 14ti denních turnusech.    

3. Pečovatel má nárok na osobní volno 2 hodiny v průběhu každého dne. 

4. Pečovatelé si předávají službu osobně v domácnosti klienta 

5. Práce v noci bude zabezpečena pouze v pohotovostním režimu. 

6. Pečovatel vede dokumentaci  péče o klienta. 

 

2. Denní režim 

 

Klient si během dne určuje režim podle svého přání a podle svých potřeb, schopností a 

dovedností. Respektuje činnosti pečovatele dané jeho náplní práce, zejména pak „Režim dne”, 

který zahrnuje cíle a potřeby klienta, s přihlédnutím k jeho možnostem, rozsahu postižení a věku.  

 

 

3. Havarijní a nouzové situace 

 

1.Pečovatel byl seznámen s postupy při řešení havarijních a nouzových situací - voda, plyn 

elektřin apod.. 

 

2.Seznam nejdůležitějších telefonních čísel  pro případ nouze jsou součástí „Režimu dne”.  

 

3.V případě přímého ohrožení zdraví a života klienta použije pečovatel opatření omezující pohyb 

tj. šetrné úchopy, bezpečnostní zábrany na lůžku apod. Tato opatření smí být použita pouze po 

dobu nezbytně nutnou, tj. dokud trvá nebezpečí ohrožení jednáním klienta. Bude vždy zachován 

individuální přístup, vycházející z aktuálních potřeb klienta. Přitom vždy bude zajištěna a 

podporována důstojnost klienta a jeho bezpečí. 

 

 

VIII. 

Ukončení poskytování služby 

 

1.Smluvní vztah založený touto smlouvou může zaniknout písemnou dohodou  smluvních stran, 

písemnou výpovědí, odmítnutím pečovatele klientem, umístěním klienta do pobytověho zařízení 

sociálních služeb nebo úmrtím klienta. 

 

2.Službu je oprávněn vypovědět:  

 

 Pečovatel,  při dodržení 14ti denní výpovědní lhůty. 

 Poskytovatel, pokud došlo ke změně poměrů klienta zejména zdravotního stavu a 

poskytovatel nemůže poskytovat služby, které v důsledku této změny klient potřebuje a 

požaduje.  

 Poskytovatel, pokud se v průběhu služby zjistí, že pečovatel je ohrožen  syndromem 

vyhořeni “burnout” – dohodou.  

 Poskytovatel, jestliže pečovatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy 

– okamžítá výpověď. 
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IX. 

Závěrečné ustanovení 

 

 

2.Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu  smluvními stranami. 

 

3.Tato smlouva může být změněna pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními 

stranami. 

 

5.Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý 

pečovatel. 

 

7.Účastníci smlouvy výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetli, jejímu obsahu rozumí a 

souhlasí se všemi jejími ustanoveními, což dobrovolně stvrzují svými zdola připojenými 

vlastnoručními podpisy. 

 

 

 

 dne: ………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

      Poskytovatel                                                                     Pečovatel 

 

Předsedkyně spolku 

 

   


