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Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková 
organizace 

 
 

Smlouva č. X/2017 
o poskytování sociální služby 

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

I. 
Smluvní strany 

 
1. Klient:   pan/paní, nar.,  

  bytem  
   (dále jen Klient) 
 
zastoupen 
 
zastoupen dle § 91 odst. 6, zákona č. 108/2006, o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů Statutárním městem Ostrava – 
ÚMOb. Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 36, 
Ostrava, Bc. Miroslavou Škrobánkovou, DiS    

    
2. Poskytovatel služby: Domov pro seniory Iris 

 Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace,  
 Rybářská 13, IČ:70631824,  

 zastoupený ředitelem RNDr. Oldřichem Šeremkem  
    (dále jen Poskytovatel) 
 
 

II. 
Rozsah poskytování sociální služby 

 
1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi sociální pobytovou službu dle §49 – 

domov pro seniory, zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  
2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi ubytování, stravování a úkony péče.  
3. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi zdravotní, ošetřovatelskou a 

rehabilitační péči.  
4.  Poskytovatel se zavazuje, že sociální službu bude poskytovat individuálně podle 

potřeb a přání Klienta s přihlédnutím ke svým personálním a provozním možnostem.  
5. Průběh poskytování služby se odvíjí od osobního cíle Klienta, který je sjednán a 

zaznamenán v individuálním plánu. Podle vnitřních pravidel pro individuální 
plánování služby bude naplňování osobního cíle průběžně hodnoceno.  
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III. 
Ubytování 

 
1. Klientovi se poskytuje ubytování na oddělení... ve dvoulůžkovém pokoji.  
2. Klient má na pokoji pro vlastní potřebu následující zařízení: lůžko, noční stolek, šatní 

skříň s nástavcem a poličku. Další vybavení pokoje je Klientovi poskytnuto podle 
aktuální situace a vzájemné dohody. Po dohodě s Poskytovatelem si může Klient 
pokoj vybavit vlastními drobnými bytovými doplňky, obrázky či televizorem. 

3. K pokojům na jednotlivých odděleních má Klient k dispozici společné toalety a velké 
koupelny, vybavené sprchovými lůžky, umyvadly a sprchovými kouty. 

4. Mimo pokoj může Klient obvyklým způsobem používat společně s ostatními Klienty v 
domově chodby, jídelny, knihovnu s čítárnou, klubovny, společenské místnosti, 
kuřárnu a zahradu.  

5. Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, 
praní, drobné opravy ošacení, ložního a osobního prádla a žehlení.  

6. Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu 
způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Klienta, 
spojených s užíváním těchto prostor.  

7. V prostorách k ubytování a k užívání nesmí Klient bez souhlasu Poskytovatele 
provádět žádné změny.  

 
 

IV. 
Stravování 

 
1. Poskytovatel se zavazuje zajišťovat Klientovi celodenní stravování připravované ve 

vlastním stravovacím provozu.   
Klient nežádá o zajištění stravování a bude se stravovat na vlastní náklady.  

2. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle 
Domácího řádu.  

3. Poskytovatel zajistí Klientovi dietní stravování. Druhy diet, které je Poskytovatel 
schopen zajistit, jsou uvedeny v Domácím řádu.  

 
 

V. 
Péče 

 
1. Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Klientovi tyto základní činnosti:  

 - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  
 - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,  
 - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  
 - sociálně terapeutické činnosti,  
 - aktivizační činnosti,  
 - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí.  

2. Konkrétní rozsah poskytovaných činností je sjednáván v Příloze č. 1 ke Smlouvě. 
Rozsah činností se aktuálně upravuje v rámci individuálního plánování. 
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3. Poskytovatel se zavazuje, že na žádost Klienta zajistí placené služby – tzv. 
fakultativní činnosti. Nabízené činnosti a jejich ceny jsou uvedeny v Domácím řádu. 

4. Smluvní strany se dohodly, že provedené fakultativní činnosti budou vyúčtovány a 
uhrazeny v hotovosti ihned po poskytnuté službě.  

 
 

VI. 
Zdravotní péče 

 
1. Poskytovatel poskytne Klientovi zdravotní ošetřovatelskou a rehabilitační péči 

především vlastními zaměstnanci, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání. 

2. Poskytovatel zprostředkuje zdravotní péči prostřednictvím zdravotnického zařízení.  
 
 

VII. 
Místo a čas poskytování sociální služby 

 
1. Služba sjednaná v čl. II. této smlouvy se poskytuje v sídle Poskytovatele, tj. na 

adrese Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, 
Rybářská 13, č. p. 1223. 

2. Služba je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně. Zahrnuje ubytování, stravování a 
základní úkony péče dle individuálních potřeb Klienta. Další úkony jsou sjednány 
v rámci individuálního plánování.   

 
 

VIII. 
Výše úhrady a způsob jejího placení 

 
1. Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování ve dvoulůžkovém pokoji ve výši 168,- 

Kč denně a úhradu za stravu ve výši 160,- Kč denně, tj. celkem 328,- Kč denně.  
Měsíční úhrada se liší dle počtu dní v měsíci následovně: 
  

Počet dní 1 den 28 dní 29 dní 30 dní 31 dní 

Ubytování 168,- Kč 4 704,- Kč 4 872,- Kč 5 040,- Kč 5 208,- Kč 

Strava 160,- Kč 4 480,- Kč 4 640,- Kč 4 800,- Kč 4 960,- Kč 

Úhrada celkem 328,- Kč 9 184,- Kč 9 512,- Kč 9 840,- Kč 10 168,- Kč 

 
2. První úhrada od …… do ………. činí …………….. Kč. 
3. Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je klient povinen zaplatit 

Poskytovateli za poskytovanou péči měsíčně částku, která se rovná výši přiznaného 
příspěvku na péči. 

4.   A)Smluvní strany se dohodly, že příspěvek na péči bude zasílán na účet 
Poskytovatele č. 14129761/0100. První úhrada za poskytovanou péči od …… do 
………. činí …………….. Kč. 

 B) Smluvní strany se dohodly, že příspěvek na péči bude hrazen Poskytovateli v 
hotovosti. První úhrada za poskytovanou péči od …… do ………. činí …………….. 
Kč. 
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5. Poskytovatel je povinen na žádost Klienta předložit vyúčtování úhrady podle 
odstavců 1 až 3 za předcházející kalendářní měsíc.  

6. Smluvní strany se dohodly, že platba úhrad za ubytování, stravování a péči bude 
provedena do posledního dne v kalendářním měsíci, za který mají být zaplaceny.  

7. A) Smluvní strany se dohodly na platbě úhrad podle tohoto článku převodem na účet 
Poskytovatele č. 14129761/0100, vedený u Komerční banky Ostrava. Platba je 
provedena dnem připsání na účet Poskytovatele. 

 B) Smluvní strany se dohodly na platbě úhrad podle tohoto článku v hotovosti. 
C) Smluvní strany se dohodly, že důchod Klienta bude zasílán hromadnou výplatní 
listinou ČSSZ převodem na účet Poskytovatele. Z tohoto důvodu se smluvní strany 
dohodly, že úhrada plateb za stravu a ubytování podle odst. 1 tohoto článku bude 
provedena ihned bezhotovostně. Do doby, než bude Klient zařazen ČSSZ na 
hromadnou výplatní listinu, bude úhrada prováděna v hotovosti nebo převodem na 
účet Poskytovatele č. 14129761/0100, vedený u Komerční banky Ostrava.  

8. Přeplatky na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem podle této Smlouvy je 
Poskytovatel povinen vyúčtovat a vyplatit Klientovi nejpozději do 10. dne 
kalendářního měsíce, následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl.  

8.1 Za přeplatek stravy při pobytu mimo Domov je považována hodnota stravovací 
jednotky, která je vyčíslena v platném sazebníku úhrad. 

8.2 Za přeplatek příspěvku na péči při pobytu mimo Domov bude za základ výpočtu brán 
jeden den příslušného měsíce (1/30, 1/31 apod.). Podmínkou přeplatku je 
zajišťování péče rodinou či jinak blízkou osobou. 

 
 

IX. 
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro 

poskytování sociálních služeb 
 

1. Klient prohlašuje, že byl seznámen s Domácím řádem Domova pro seniory Iris 
(interní předpis č. 1/13, platným od 1. 1. 2013), v němž se popisuje poskytování 
sociální služby.  

2. Klient se zavazuje tento Domácí řád dodržovat.  
3. Klient souhlasí se shromažďováním a zpracováváním následujících osobních a 

citlivých údajů, které jsou nutné pro poskytování služby: jméno a příjmení, datum 
narození, rodné číslo, bydliště, číslo občanského průkazu a zdravotní stav. Tato 
osobní data budou zpracována za účelem poskytování sociální služby. Klient 
souhlasí s archivováním těchto dat po stanovenou dobu.  

4. Klient byl poučen, že tento souhlas může kdykoliv písemně odvolat a že odvolání 
souhlasu s poskytováním osobních a citlivých údajů znamená ukončení smluvního 
vztahu.  

5.  Poskytovatel se zavazuje, že získané informace nezneužije a bude je používat jen 
v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V případě 
odejmutí souhlasu je Poskytovatel povinen údaje o Klientovi zlikvidovat.  

 
 

X. 
Doba platnosti smlouvy, výpovědní důvody a výpovědní lhůty 

 
1. Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma 

smluvními stranami na dobu neurčitou/URČITOU, od – do- 
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2. Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď 
danou Klientem činí dva měsíce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

3. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět z důvodu hrubého porušení povinností 
Klientem, vyplývajících ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje 
úmyslné nezaplacení úhrady, byl-li Klient povinen platit úhradu podle odst. 1 čl. VIII. 
Smlouvy.  

4. Poskytovatel může Smlouvu rovněž vypovědět z důvodu hrubého porušení 
povinností, které Klientovi vyplývají z Domácího řádu.  

5. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 3 
a 4 tohoto článku činí 7 dnů ode dne doručení výpovědi Klientovi.  

 
 

 
XI. 

Závěrečná 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 číslovanými dodatky k této 
smlouvě. 

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 smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím 
obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

 
 
V Ostravě-Mariánských Horách dne  
 
 
 
 
podpis Klienta      podpis Poskytovatele  
 
 
 
 
 
 


