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Dohoda o spoluúčasti na úhradě nákladů 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely 

 

1 Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb 

Kytín 2 

252 10 Mníšek pod Brdy 

IČO : 69344035  

zastoupený: Ing. Petrem Kordulem, ředitelem 

v textu této dohody dále jen „poskytovatel“  

 

a 

 

2 jméno a příjmení: 

trvalé bydliště: 

datum narození: 

v textu této dohody dále jen „účastník“  

 

v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plném znění pozdějších 

předpisů a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, v platném znění tuto  

 

                                   

dohodu o spoluúčasti na úhradě nákladu vzniklého poskytnutím služby sociální péče 

v Domově Kytín podle § 49 cit. zákona 

v textu této smlouvy dále jen „dohoda“ 

 

                                                                       Čl. I 

Účastník jako osoba blízká osoby, které je sociální služba poskytována, podle ustanovení § 71 

odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění se dobrovolně dohodl s 

poskytovatelem sociální služby na spoluúčasti při úhradě nákladů za uživatele pana /paní 

…………………….  . Pan /paní …………………….  bytem: 

…………………………………………….. nar.: ………………………………….. , podle 

smlouvy č. …………………….. uzavřené dne: ……………….. je uživatelem služeb, 

poskytovatele sociální služby Domov Kytín a nemá vlastní příjem nebo jeho příjem 

nepostačuje na úhradu nákladů.                                                 

 

                                                                       Čl. II 

Smluvní strany se dohodly, že finanční částka za pana/paní ………………. ve výši …..,- Kč 

za 31 dní,- a …..,- Kč za 30 dní pobytu bude vyplacena v hotovosti, nebo na účet 

poskytovatele sociálních služeb Domova Kytín. Tato částka odpovídá úhradě nákladů za 

měsíc a vyrovnává výši nepokrytých nákladů z příjmu uživatele. 

                                                                        

Čl. III 

Poskytovatel se zavazuje, že po vyhotovení vyúčtování úhrad za každý měsíc, vždy předá 

písemně výši nepokrytých nákladů uživatele druhé smluvní straně a druhá smluvní strana 

uhradí částku na účet poskytovatele Domova Kytín č.ú.: 0385 067 379/0800, V.S: .………. 

nebo do pokladny Domova Kytín v hotovosti. 
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                                                                        Čl. IV 

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti jejím uzavřením, tj. okamžikem jejího podpisu 

oběma smluvními stranami. Doba platnosti a účinnosti se sjednává na dobu neurčitou. 

 

                                                                         Čl. V 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem 

úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

Smluvní strany souhlasí z podstaty věci, aby Domov Kytín  zjišťoval, zpracovával, 

shromažďoval a uchovával osobní údaje obsažené v této dohodě po dobu poskytování služby 

ze smlouvy vyplývající, a to až do doby její archivace a skartace.    

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 

 

 

V Kytíně dne …..… 

 

 

 

 ..............................................                                                         ............................................... 

   Ing. Petr Kordule                                                                                        podpis účastníka                                                                                         

ředitel Domova Kytín  
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