
DOHODA O SPOLUÚČASTI NA ÚHRADĚ NÁKLADŮ
Níže uvedené strany

Centrin CZ s.r.o.
IČ: 276 56 535
se sídlem Mirošovice, Na Výsluní 282, PSČ 251 66
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 122025
zastoupená Mgr. et Bc. Helenou Franclovou DiS., jednatelkou
na straně jedné jako „poskytovatel“

a

jméno, příjmení
datum narození …
bytem …
zastoupená/ý jméno, příjmení, oprávnění jednat za klienta
na straně druhé jako „podpůrce“

uzavírají v souladu s ustanovením § 71 odst. 3 a násl. zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění (dále jen „zákon“), tuto

dohodu o spoluúčasti na úhradě nákladů

I.
Úvodní ustanovení

1.1. Poskytovatel je obchodní společností podnikající jako poskytovatel sociálních
služeb,  registrovaný  u  Krajského  úřadu  Středočeského  kraje  se  sídlem
v Praze,  poskytující  sociální  služby v souladu se zřizovací  listinou vydanou
Krajským úřadem v Praze dne 20. 7. 2007.

1.2. Poskytovatel na základě smlouvy o poskytování sociálních služeb ze dne …...
(dále  jen  „smlouva  o  péči“)  poskytuje  jméno,  příjmení,  datum  narození,
bydliště (dále jen „klient“) pobytové sociální služby dle § 49 zákona (domovy
pro seniory) / pobytové služby a péči v souladu s § 50 zákona (domovy se
zvláštním  režimem),  a  to  na  adrese  …....  (dále  jen  „zařízení“).  Klient  za
poskytování sociálních služeb hradí poskytovateli  měsíční odměnu, a to ve
výši  limitované  zákonem,  reflektující  příjmové  schopnosti  klienta.  Výše
odměny je stanovena smlouvou o péči.

1.3. Podpůrce  má  zájem  na  spoluúčasti  na  úhradě  nákladů  na  poskytování
sociálních  služeb  klientovi,  jelikož  klient  nemá  vlastní  příjem,  který  by
dostačoval na úhradu těchto nákladů v plné výši.

1.4. Strany  se  dohodly  na  uzavření  této  dohody,  která  bude  upravovat  práva
a povinnosti stran plynoucích z tohoto vztahu.



II.
Předmět smlouvy

2.1. Touto dohodou se podpůrce zavazuje  hradit  měsíčně poskytovateli  částku,
která  odpovídá  rozdílu  mezi  výší  odměny  stanovené  smlouvou  o  péči
a maximální možnou měsíční úhradou od klienta, jak vyplývá ze zákona (dále
jen „spoluúčast“).

2.2. Smluvní strany shodně konstatují,  že výše spoluúčasti  ke dni uzavření této
dohody činí …. - Kč měsíčně (dále jen „spoluúčast“).

2.3. Podpůrce  se  zavazuje  hradit  poskytovateli  spoluúčast  měsíčně,  a  to
nejpozději  vždy do 25. dne měsíce předcházejícího měsíci,  ve kterém jsou
sociální služby klientovi poskytovány, a to:

a) v hotovosti na pokladně poskytovatele, nebo
b) na bankovní účet poskytovatele č.ú.: 270814418/0300, vedený u ČSOB a.s.,

kdy jako variabilní symbol bude uvedeno datum narození klienta a jako zpráva
pro příjemce jméno a příjmení klienta a město, ve kterém se zařízení nachází.

1.1. Podpůrce  bere  na  vědomí,  že  s ohledem  na  charakter  spoluúčasti  může
průběžně  docházet  k jejímu  snížení  či  zvýšení,  a  to  vždy  v závislosti  na
aktuálních příjmech klienta. V případě změny výše spoluúčasti je poskytovatel
povinen novou výši oznámit podpůrci nejpozději do 20 dnů ode dne její změny.
Podpůrce se pak zavazuje k úhradě takto oznámené nové výše spoluúčasti,
a to ve splatnosti stanovené touto dohodou.

1.2. V případě zvýšení spoluúčasti podle předchozího bodu tohoto článku dohody
o  více  než  25%  je  podpůrce  oprávněn  vztah  založený  touto  dohodou
vypovědět. Výpovědní lhůta činí v tomto případě jeden měsíc a počíná běžet
prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé
smluvní  straně  doručena.  Pokud  podpůrce  nevyužije  možnosti  výpovědi
dohody  podle  tohoto  bodu  dohody  ve  lhůtě  do  15  dnů  ode  dne  doručení
oznámení nové výše spoluúčasti,  má se zato,  že se zvýšením spoluúčasti
souhlasí a je tedy povinen k úhradě takto navýšené spoluúčasti.

III.
Trvání smluvního vztahu

3.1. Strany  se  dohody,  že  vztah  založený  touto  dohodou  vzniká  od  ……………  a  je
uzavřen na dobu neurčitou, nejdéle však na dobu trvání smlouvy o péči. Zánikem
smlouvy o péči zaniká vztah založený touto dohodou bez dalšího.

3.2. Strany  se  dohody,  že  vztah  založený  touto  dohodou  může  každá  ze  stran  dále
ukončit výpovědí, a to bez nutnosti uvedení důvodu. Výpovědní doba činí v tomto
případě 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém byla výpověď druhé straně doručena.

3.3. Strany shodně konstatují,  že ukončení  vztahu mezi  stranami  nemá vliv  na
případné  povinnosti  poskytovatele  plynoucí  tomuto  z příslušných  právních
předpisů.



IV.
Závěrečná ustanovení

4.1. Tato  dohoda  je  vyhotovena  ve  dvou  stejnopisech,  z  nichž  každá  ze  stran
obdrží po jednom vyhotovení.

4.2. Tuto dohodu lze měnit pouze písemnými listinnými dodatky, které budou jako
dodatky označeny, číslovány a stanou se nedílnou součástí této dohody.

4.3. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

4.4. Pro  vyloučení  pochybností  se  výslovně  konstatuje,  že  nic  v této  dohodě
nemůže být  vykládáno tak,  že  by  jakkoli  omezovalo  práva podpůrce nebo
klienta, která jim vyplývají z relevantních právních předpisů.

4.5. Případná neplatnost  některého ujednání  této dohody nemá vliv na platnost
ostatních  ustanovení;  strany  se  v  tomto  případě  zavazují  poskytnout  si
vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k dohodě, kde bude neplatná část
nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co
tato  potřeba  vyvstane.  Nové  ujednání  bude  svým  obsahem  a  účelem  co
nejbližší obsahu a účelu ujednání nahrazovaného.

4.6. Tato  dohoda  byla  sepsána,  účastníky  přečtena  a  podepsána  na  důkaz
souhlasu s jejím obsahem. Účastníci prohlašují, že dohodu uzavřeli svobodně,
vážně,
a nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými
podpisy.

V ……..… dne ………….

_________________________
Centrin CZ s.r.o.

Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS.,
jednatelka

poskytovatel

_________________________
jméno, příjmení

podpůrce

 


