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DOHODA O SPOLUÚČASTI 
dle ust. § 71 odst. 3 zák.č. 108/2006 Sb., zákona o sociálních službách 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými účastníky 
(dále jen „dohoda“) 

 
1)  Domov pro seniory Dobřichovice 

příspěvková organizace 
 Brunšov 365 
 Všenory 
 25231 
 IČ 70875880 
 
 jako poskytovatel na straně jedné 
  

a 
 
2) XXXXX (osoba blízká) 
 
 jako plátce na straně druhé 
 
 

1. Smlouvu o poskytování sociálních služeb uzavřenou dne …… mezi poskytovatelem 
a panem/paní …….. (dále jen „klient“) se poskytovatel zavázal poskytovat klientovi 
v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 
ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb vymezené a blíže specifikované služby. 
 

2. Klient se zavázal za poskytované služby měsíčně hradit za ubytování, stravu a za 
péči dle platného ceníku poskytovatele. Při poskytování pobytových služeb musí 
klientovi zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. 
 

3. Vzhledem ke skutečnosti, že vlastní příjmy klienta nepostačují na úhradu za 
poskytované služby, dohodl se poskytovatel s plátcem v souladu s ustanovením § 
71 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách na spoluúčasti na náhradě 
nákladů spojených s poskytováním sociální služby.  
 

4. Plátce je v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
osobou blízkou klienta, která je oprávněna dohodu o spoluúčasti na úhradě nákladů 
klienta s poskytovatelem uzavřít.  
 

5. Poskytovatel a plátce se dohodli na měsíční spoluúčasti ve výši …..  
 

6. Částka uvedená v bodě 5 této dohody bude hrazena měsíčně: 
 

a. bezhotovostní platbou, a to na účet poskytovatele 
č.ú.:2001580034/6000, v.s. rodné číslo klienta 

 
b. popřípadě bude složena hotovostně v pokladně Domova pro seniory 

Dobřichovice, 
 
 a to vždy do 15. dne kalendářního měsíce, na měsíc na který je příspěvek určen. 
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7. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
 

8. Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. 
 

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli 
a že tuto smlouvu neuzavřely v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní 
strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím 
obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 

10. Dohoda se uzavírá na dobu určitou s tím, že dohoda pozbývá platnosti a účinnosti 
nejpozději dnem ukončení poskytování sociální služby klientovi. 

 
 
Ve Všenorech dne  
 
 
 
 
……………………………………   ………………………………………… 
              jméno a příjmení             Bc. Robert Pitrák, ředitel 
 
 


