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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

dle ust. § 1724 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník – v posledním znění 

 

 

Níže uvedené smluvní strany 

 

a) Poskytovatel: nezisková organizace Ve vatičce, z.s., IČ: 06489800, se sídlem ul. 

Velehradská čp. 529, 767 01 Kroměříž, zastoupená Ing. Lenkou Vašíčkovou, nar. 13.2.1971, 

trv. bytem ul. Velehradská čp. 529, 767 01 Kroměříž, číslo účtu: 2801306033/2010 

 

& 

 

b) Objednatel: pan/í…………………………, datum narození ………………………,  

bydliště ………………………………………………………………………………………..... 

 

 

UZAVÍRAJÍ TUTO SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 

I. 
 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele řádně a včas poskytnout 

Objednateli služby specifikované v této smlouvě. 

 

 2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli plnění spočívající ve vykonání 

smluvených činností a služeb pro rodinu a domácnost, služeb osobního charakteru a pro osobní 

hygienu v domácím prostředí klienta v dohodnutém časovém rozsahu, a to zejména: 

 

 Procházky na čerstvém vzduchu s nápojem 

 Návštěvy na pokoji s aktivizací ke cvičení, s povídáním, čtením apod. 

 Drobné nákupy spojené s návštěvou 

 Drobná pomoc na pokoji dle potřeby 

 Sezónní výzdoba pokoje získaná od dobrovolníků nebo chráněných dílen 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Poskytovatel se zavazuje, že bude jednotlivé aktivity, které byly učiněny v rámci 

předmětu smluvené činnosti, zapisovat do listu činností a předkládat jej objednavateli k 

nahlédnutí. Objednavatel si vyhrazuje právo osobní kontroly. 

 

II. 
 

1. Poskytovatel se zavazuje, že bude svou smluvenou činnost vůči Objednateli, plnit 

v domácím prostředí tohoto klienta - ………………………………………………..., kdy tato 
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smluvená činnost bude probíhat v období od ………….. – do ………………, v tomto 

smluveném čase ……………………………………………………………………………… 

 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení smluvené činnosti, jak je upraveno v této 

smlouvě, zaplatí Poskytovateli částku ve výši …………….Kč/hod. s DPH, a to do maximální 

výše ……………….. hodin.  

 

3. Smluvní strany se dohodly na době splatnosti faktury 10 kalendářních dnů ode dne 

jejího doručení Objednateli (osobně, písemně, nebo v elektronické podobě).  

 

 4. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené faktury, je Poskytovatel 

oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 1% z fakturované částky za každý 

započatý den prodlení za předpokladu předchozího písemného upozornění na takové prodlení 

Poskytovatelem. Smluvní pokuta není stanovena. Úrok z prodlení je splatný do 10-ti 

kalendářních dní, ode dne doručení jeho vyúčtování Poskytovateli – v písemné podobě.  

 

III. 
 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli potřebné podklady a nezbytnou 

součinnost k plnění předmětu této Smlouvy. 

 

2. Poskytovatel je při poskytování služeb podle této Smlouvy povinen postupovat podle 

svých nejlepších odborných znalostí a schopností, v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, pokyny a aktuálními potřebami Objednatele v rámci vymezení předmětu Smlouvy, 

přičemž je povinen sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele. 

 

3. Poskytovatel se zavazuje upozornit Objednatele na nevhodnost jím udělených 

pokynů, jestliže tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení péče. Poskytovatel je však povinen 

pokyny Objednatele splnit, trvá-li na tom Objednatel i přes jeho upozornění, v takovém případě 

však Poskytovatel neodpovídá za tím vzniklou škodu. 

 

IV.  
 

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této Smlouvy lze ukončit těmito způsoby: 

 

a) písemnou dohodou Smluvních stran, 

b) písemnou výpovědí jedné ze stran, v případě porušení podmínek této smlouvy. 

c) zánikem Poskytovatele, nebo Objednatele 

 

2. V případě jakéhokoliv ukončení tohoto smluvního vztahu podle této Smlouvy, je 

Poskytovatel vždy povinen neprodleně předat Objednateli veškeré věci a dokumenty, 

poskytnuté mu Objednatelem za účelem plnění předmětu Smlouvy, a to do 5-ti pracovních dnů 

ode dne ukončení smluvního vztahu.  

 

3. Poskytovatel má v případě předčasného ukončení Smlouvy, ze své strany, nárok na 

úhradu pouze té části ceny, která byla do okamžiku ukončení Smlouvy řádně Poskytovatelem 

splněna a následně vyúčtována v souladu se Smlouvou. 
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V. 
 

 1. Poskytovatel není bez předchozího ústního souhlasu Objednatele oprávněn uzavřít 

jakoukoliv subdodavatelskou smlouvu na realizaci jakékoliv části plnění předmětu této 

Smlouvy, případně umožnit poskytnutí jakéhokoliv plnění ve vztahu k realizaci takovéto služby 

subdodavatelem.  

 

2. Poskytuje-li Poskytovatel Objednateli část plnění vyplývající z této Smlouvy 

prostřednictvím subdodavatele, je za veškerá taková plnění subdodavatele odpovědný 

Poskytovatel sám, jako kdyby tato plnění byla poskytována Poskytovatelem. Tato odpovědnost 

nemůže být dotčena skutečností, že Objednatel udělil souhlas s uzavřením subdodavatelské 

smlouvy. 

 

3. Zajištění plnění, která Poskytovatel svěří subdodavateli, není subdodavatel oprávněn 

zadat třetím osobám. Poskytovatel je povinen na tuto skutečnost subdodavatele upozornit před 

uzavřením subdodavatelské smlouvy. 

 

4. Uzavření jakékoliv subdodavatelské smlouvy nebo uskutečnění jakéhokoliv 

smluvního plnění subdodavatelem bez předchozího ústního souhlasu Objednatele, případně 

jakákoliv změna v osobě subdodavatele bez předchozího ústního souhlasu Objednatele, budou 

považovány za podstatné porušení této Smlouvy.  

 

VI. 
 

1. Poskytovatel může poskytovat služby, které jsou předmětem této Smlouvy osobně 

nebo prostřednictvím zaměstnanců a jiných osob určených k poskytování plnění, se kterými 

předem Objednavatele obeznámí. 

 

VII. 
 

1. Tato Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně 

dohodnutými, postupně číslovanými dodatky. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 

jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

 

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jednu 

obdrží Objednatel a jednu Poskytovatel. 

 

 

V Kroměříži dne  ............................. 

 

 

 

Poskytovatel: ……………………..   Objednatel: …………………… 


