
V e ř e j n o p r á v n í    s m l o u v a 

 

o   p o s k y t o v á n í   p e č o v a t e l s k é   s l u ž b y 
 

na rok  2023         
 

 

Strany smlouvy: 

 

Res vitae, z.s. 

Zastoupený: 
MUDr. Jiřím Bartošem, předsedou  

Evou Andrejskovou, místopředsedkyní 

Bc. Leonou Plačkovou, DiS, ekonomkou  

se sídlem:  Blahoslavova 659/18, 360 09  Karlovy Vary 

IČ:  69968209, číslo registrace u KÚ KK:  9368538 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s., Karlovy Vary, č. účtu: 35-226990297/0100 

na straně jedné (dále jen „Poskytovatel“) 

 

a 

 

Obec  Kolová 

 

zastoupená panem Mgr. Jakubem Jiskrou, starostou obce 

bankovní spojení:  KB, č.ú.: 3224341/0100 

na straně druhé (dále jen „Objednavatel“) 

 

 

u z a v í r a j í 

 

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů 

t u t o  

 

s m l o u v u 

 

o   p o s k y t o v á n í   p e č o v a t e l s k é   s l u ž b y 

 

 

 



Článek I. 

 

Předmět smlouvy 

 

1. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit a poskytovat pečovatelské služby, dále jen služby, 

občanům obce. 

 

2. Objednavatel se zavazuje uhradit finanční příspěvek obce, související s poskytováním 

služeb, ve výši a termínech, uvedených v čl.II., část B) bod 1.   této smlouvy.   

 

Článek II. 

 

Povinnosti a práva smluvních stran 

 

A. Povinnosti a práva poskytovatele 

 

1. Poskytovatel je povinen provádět služby prostřednictvím svých zaměstnanců  a 

dobrovolných pečovatelek. 

 

2. Poskytovatel se zavazuje, že poskytne nebo zabezpečí služby zejména: 

a) zdravotně a těžce postiženým občanům 

b) mladším a starším seniorům 

c) rodinám, kde se narodí tři a více dětí, nebo opakovaně v rozmezí dvou let současně dvě děti 

d) dětem, jestliže rodiče nebo osoby odpovídající za jejich výchovu nemohou zabezpečit péči 

pro vážné překážky 

e) rodinám, ve kterých se trvale pečuje o dítě, které je podle rozhodnutí nebo posudku 

příslušného orgánu sociálního zabezpečení dlouhodobě těžce zdravotně postižené        a 

vyžaduje mimořádnou péči. 

 

3. Poskytovatel je povinen předložit objednavateli ve sjednané době, nejpozději   do 25. února 

následujícího kalendářního roku vyúčtování skutečných nákladů, které vzniknou při 

poskytování služeb v průběhu předchozího kalendářního roku. 

 

4. Náklady poskytovatele zahrnují zejména: 

a) mzdy zaměstnanců a související sociální a zdravotní pojištění 

b) cestovné 

c) náklady na autoprovoz 

d) provozní náklady (zejm. poštovné, telefonní poplatky, náklady oprav a údržby majetku, 

náklady kanc. potřeb, účetní výše DDHM, další než uvedené nakupované služby) 

 

5. Pečovatelskou službu bude poskytovatel provádět v místě k tomu určeném, tj. zpravidla v 

domácnosti občana , kterému je poskytována pečovatelská služba. 

 



6. Pokud dojde k výpovědi smlouvy ze strany objednavatele, je poskytovatel povinen provádět 

dohodnuté služby občanům obce objednavatele tak, aby poskytování služeb skončilo posledním 

dnem výpovědní lhůty. 

 

 

B. Povinnosti a práva objednavatele 

 

1. Objednavatel se zavazuje, že na náklady související s poskytováním služeb občanům obce 

poskytne příspěvek ve výši  92 000,- Kč za kalendářní rok takto: 

    - na I. čtvrtletí částku        23 000,- Kč  do 25.1.2023  

    - na II. čtvrtletí částku       23 000,- Kč  do 25.4.2023 

    - na III. čtvrtletí částku      23 000,- Kč  do 25.7.2023     

    - na IV. čtvrtletí částku      23 000,- Kč  do 25.10.2023 

a to vždy na účet poskytovatele. 

 

6. Pokud objednavatel vypoví tuto smlouvu v průběhu čtvrtletí, zavazuje se uhradit 

poskytovateli i tu částku příspěvku, která odpovídá příslušné výpovědní lhůtě, nejpozději do 

konce této lhůty. 

 

 

Článek III. 

 

Lhůty a zánik smlouvy a vypořádání vzájemných nároků 

 

1. Jako jednotlivá čtvrtletí byly pro účely této smlouvy stanoveny termíny, uvedené v čl.II.,část 

B) body 2) až 5). 

 

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.1. 2023 do 31. 12. 2023, v případě 

oboustranné výhodnosti může být tato smlouva prodloužena pro příští období formou dodatku 

k této smlouvě.   

 

3. Byla-li smlouva uzavřena v průběhu čtvrtletí, poskytovatel je povinen provést služby ve lhůtě 

pokryté smlouvou a objednavatel je povinen uhradit alikvotní část příspěvku týkajícího se 

čtvrtletí, v němž byla uzavřena smlouva. 

 

4. Před uplynutím této doby může být smlouva vypovězena písemnou výpovědí ze strany 

objednavatele. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po dni výpovědi. Objednavatel může od smlouvy odstoupit, jestliže poskytovatel 

použije poskytnuté finanční prostředky v rozporu s touto smlouvou. V takovýchto případech je 

poskytovatel povinen provést zvláštní vyúčtování ke dni odstoupení od smlouvy. 

Pokud by poskytovateli objednavatel znemožnil z jakéhokoliv zásadního důvodu výkon 

činnosti pečovatelské služby podle čl.I., bod 1. a čl. II., bod 2. (zejména neposkytnutí finančních 

prostředků podle čl.II.,část B) bod 1. této smlouvy), je poskytovatel rovněž oprávněn od této 

smlouvy odstoupit, a to výše popsaným způsobem.  

 

5. Poskytovatel i objednavatel jsou povinni do uplynutí výpovědní lhůty splnit vzájemně 

dohodnuté povinnosti, zejména v čl.II., část A) bod 6. a v čl.II., část B)    bod 6. 

 

6. Účinky výpovědi zanikají jejím písemným zpětvzetím, prokazatelně doručeným druhé 

smluvní straně, nejpozději do posledního dne výpovědní lhůty. 



 

 

 

Článek IV. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Smlouvou lze měnit nebo doplňovat oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky, které 

se stávají přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 

 

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou. 

 

 

V Karlových Varech dne 22.12.2022 

 

 

Poskytovatel:      Objednavatel: 

 

 

……………………………………  ……………………………………. 

 

               zastoupen                 zastoupen 

MUDr. Jiřím Bartošem, předsedou                    Mgr. Jakubem Jiskrou       

Evou Andrejskovou, místopředsedkyní                       starostou obce 

Bc. Leonou Plačkovou, DiS, ekonomkou 

 Res vitae, z.s.                                          
 


