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SMLOUVA O POSKYTNUTÍ OSOBNÍ ASISTENCE 
 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 
 
1) Pan (paní)…………………………………….……….….….  nar …………………..……………. 
 
    Bydliště…………………………………………………….…........................…………………….. 
 
    v textu této smlouvy dále jen „Osoba“ 
 
   zastoupený (á) ….................................................................................................................... 
 
a 
 
2)  CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. 
     se sídlem Zahradní 415/10, Liberec XI, 460 01 
     IČ: 26593980 
     DIČ: CZ 26593980 
     registrována v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ústí  
     nad Labem sp. zn. O 485 
     Číslo bankovního účtu: 94 – 4655980247 / 0100, Komerční banka a.s. 
     zastoupená Jaroslavem Leškem, ředitelem 
 
     v textu této smlouvy dále jen „Poskytovatel“ 
 
 
v souladu s ustanovením § 91 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění tuto 

 
Smlouvu o poskytnutí osobní asistence 

 
(v textu této smlouvy dále jen „Smlouva“): 

 
 

I. 
Druh a rozsah poskytování sociální služby 

 
 
Poskytovatel a Osoba sjednali, že na základě této smlouvy bude v rozsahu a za podmínek 
níže stanovených touto Smlouvou poskytnuta Osobě ze strany Poskytovatele služba sociální 
péče spočívající v osobní asistenci v rozsahu dle § 39 zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních 
službách v platném znění.  
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Osoba má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při 
poskytování osobní asistence podle § 39 zákona o sociálních službách: 
 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla 

a pití; pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; pomoc při prostorové 
orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru; pomoc při přesunu na lůžko 
nebo vozík), 

 
b) pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny; pomoc při použití WC), 
 
c) pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití),  
 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních 

věcí; nákupy a běžné pochůzky),  
 
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc a podpora rodině v péči o dítě;               

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 
aktivitách, podporujících sociální začleňování osob; pomoc s nácvikem a upevňováním 
motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 

 
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do školského zařízení, 

zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce 
poskytující veřejné služby a doprovázení zpět) 

 
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

(pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů; pomoc při 
vyřizování běžných záležitostí) 

 
 

II. 
Místo a čas poskytování sociální služby 

 
 
1) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují v Libereckém kraji, mimo Liberecký kraj po 

předchozí písemné žádosti Osoby podle kapacitních možností Poskytovatele. 
 

Smluvní strany sjednali, že: 
 

Služba bude Osobě poskytována v místě ……………………………………………………… 
 
 
2) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují v době od 7,00 hod. do 18,00 hod. od pondělí 

do pátku. V době od 18,00 do 7, 00 hod., a dále o sobotách, nedělích a svátcích je služba 
poskytována na základě individuální dohody mezi Osobou a Poskytovatelem podle 
kapacitních možností Poskytovatele. 

 
Smluvní strany sjednali, že: 

 
Služba bude Osobě poskytována ve dnech …………….…….………………………………… 

 
 

Doba poskytované služby………………………….…………..…………………………............. 
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Služba je poskytována ve výše uvedeném rozsahu po dobu platnosti Smlouvy. Jakékoli rozšíření 
nebo zkrácení doby a rozsahu poskytovaných služeb bude upraveno Dodatkem ke Smlouvě. 
 
V případě, že pro některý den Osoba poskytnutí služby nepožaduje, je povinna tento den 
oznámit Poskytovateli telefonicky, emailem nebo písemně nejpozději 48 hodin před tímto 
dnem. Telefonické oznámení je Osoba povinna vždy následně potvrdit písemně. 
 
 
 

III. 
Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení 

 
 
 
1) Osoba je povinna zaplatit za jednu hodinu poskytovaní sociální služby:  

a) Pondělí – Pátek v době od 7,00 do 18,00 hod. při poskytování služby jedním osobním 
asistentem        100,- Kč 
b) při poskytování souvislé služby podle bodu a)   

  v rozsahu 2 – 2,5 hodin po sobě jdoucích   90,- Kč 
  v rozsahu 3 – 5,5 hodin po sobě jdoucích   80,- Kč 
  v rozsahu 6 a více hodin po sobě jdoucích   70,- Kč 

c) Pondělí – Pátek v době od 7,00 do 18,00 hod. při poskytování služby dvěma osobními 
asistenty       130,- Kč 

d) Pondělí – Pátek v době od 18,00 do 7,00 hod.  130,- Kč 
e) Soboty, Neděle a Svátky     130,- Kč 

 
2) Úhrada za 1 hodinu sociální služby může být poskytovatelem zvýšena až do maximální výše, 

uvedené ve Vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o 
sociálních službách. 

 
3) V individuálních případech může být Poskytovatelem stanovena výše úhrady odpovídající 

finančním možnostem Osoby na základě písemné žádosti Osoby a následného uzavření 
písemného dodatku ke smlouvě. 

 
4) Poskytovatel je povinen předložit Osobě písemné vyúčtování úhrady podle Odst. (1) a (2) za 

kalendářní měsíc, v němž jí byla služba poskytnuta, a to nejpozději 15. den následujícího 
měsíce. 

 
5) V individuálních případech může být, na základě písemné žádosti klienta, dohodnut a 

písemným dodatkem upraven způsob úhrady převodem na účet. Úhrada probíhá na základě 
vystavené faktury. 

 
6) Osoba se zavazuje a je povinna zaplatit vyúčtovanou úhradu v hotovosti nebo převodem na 

účet při předložení vyúčtování. Nemůže-li uhradit službu v tomto termínu, je povinna zaplatit 
nejpozději do patnácti kalendářních dnů po předložení vyúčtování služeb osobní asistence 
nebo do pokladny Poskytovatele. 
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IV. 
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem  

pro poskytování sociální služby 
 
 
Osoba prohlašuje, že byla před podpisem této Smlouvy seznámena s Pravidly pro poskytování 
služeb osobní asistence. Osoba prohlašuje, že Pravidla pro poskytování služeb osobní asistence jí 
byla předána v písemné podobě a že si tato pravidla přečetla a že jim plně porozuměla. Pravidla pro 
poskytování služeb osobní asistence jsou nedílnou součástí této smlouvy. Osoba se zavazuje a je 
povinna tato pravidla dodržovat. 
 
 

V. 
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

 
 
1) Osoba může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez udání důvodů. Výpovědní lhůta 

pro výpověď danou Osobou činí 14 dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž 
byla výpověď Poskytovateli doručena. 

 
2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí pouze z důvodů uvedených v 

Pravidlech pro poskytování služeb osobní asistence. Výpovědní lhůta pro výpověď danou 
Poskytovatelem činí 14 dní, není-li v „Pravidlech pro poskytování služeb osobní asistence“ 
prodloužena. Výpovědní lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla tato 
výpověď Osobě doručena. 

 
3) Smluvní strany mohou tuto Smlouvu ukončit rovněž písemnou dohodou ke sjednanému datu. 
 
4) Smlouva může zaniknout i z dalších důvodů uvedených v „Pravidlech pro poskytování služeb 

osobní asistence“. 
 
 

VI. 
Doba platnosti Smlouvy 

 
 
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 stranami 

na dobu neurčitou. Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného. 
 
 

VII. 
Ostatní ujednání 

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

obdrží jedno vyhotovení. 
 
2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 
 
3) Nedílnou součástí této Smlouvy jsou „Pravidla pro poskytování služeb osobní asistence“ v 

platném znění. 
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4) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu 

neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
5) Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem 

úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 
 
 
 
 
 
   V………………………, dne………………                  V………………………., dne………….………. 
 
 
 
 
 
   ……………………………………………                  ………..………………………………………… 
                   Podpis Osoby                                                         Podpis Poskytovatele 
 
 


