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SMLOUVA  

O SPOLUÚČASTI NA ÚHRADĚ NÁKLADŮ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB  

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle § 71 odst. 3 zákona 

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

1. Pan(í) …, nar. …, č. OP … 

bydliště: … 

(dále jen Přispívatel) 

a 

2. Domov důchodců Roudnice nad Labem, příspěvková organizace  

IČO 00828998  

Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem,  

zastoupený ředitelkou Mgr. Lenkou Novou (dále jen Poskytovatel), 

tuto 

smlouvu o spoluúčasti na úhradě nákladů sociálních služeb 

(dále v textu této smlouvy jen Smlouva). 

I. 

ZPŮSOB ÚHRADY A ZPŮSOB JEJÍHO PLACENÍ 

1. Přispívatel se na základě dohody učiněné ve smyslu § 71 odst. 3 Zákona 

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

ke spoluúčasti na úhradě nákladů za služby sociální péče, které na základě 

Smlouvy o poskytnutí sociální služby, ze dne …, platné od … poskytuje 

Poskytovatel panu(í) …, nar. … (dále jen Klient).  

2. Smluvní strany se dohodly, že měsíční výše Příspěvku na spoluúčast podle 

článku I., odst. 1. činí:  

Kč, slovy …, v měsíci s 31 dny, 

Kč, slovy …, v měsíci s 30 dny, 

Kč, slovy …, v měsíci s 29 dny, 

Kč, slovy …, v měsíci s 28 dny, 

(dále jen Příspěvek). 

3. Přispívatel se zavazuje hradit Příspěvek pravidelně, a to nejpozději vždy 

do 25. dne příslušného měsíce, v němž má Klient podle Smlouvy 

o poskytnutí sociální služby povinnost uhradit Poskytovateli měsíční úhradu 

za poskytnuté služby. 



4. Přispívatel se zavazuje a je povinen platit Příspěvek převodním příkazem 

vystaveným na Poskytovatele, č. účtu 166404670/0600, variabilní symbol 

… nebo v hotovosti v pokladně Poskytovatele. 

II. 

DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smlouva se uzavírá na dobu trvání Smlouvy o poskytnutí sociální služby 

uvedené v odstavci 1. předchozího článku a nabývá platnosti a účinnosti 

okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.   

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá 

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

3. Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky. 

4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou 

vůli, a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí, 

s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují vlastnoručními 

podpisy. 

Tímto se ruší Smlouva o spoluúčasti na úhradě nákladů sociálních služeb ze dne 

…. 

______________________ _______________________ 

Poskytovatele  Přispívatel 

Roudnice nad Labem, dne  


