
Prosíme, pište čitelně tiskacím písmem a veškeré informace si pečlivě uschovejte. 

Souhlas k inkasu (ubytování, stravné, čip) 

příjmení a jméno dítěte  

příjmení a jméno plátce  

číslo účtu plátce  kód banky  

limit  3. 300,- Kč*  (1x měsíčně) 

číslo účtu příjemce  28834461 kód banky 0100 
 

Vážení rodiče,  

v našem DM probíhá platba za ubytování a stravování zálohově (např. na září již v srpnu atd.), 

a to formou INKASNÍHO PŘÍKAZU.   

 

Jakoukoliv výjimku týkající se platby je třeba předem projednat se ZŘ pro DM. 

 

Žádáme Vás o následující postup:     

1) V internetovém bankovnictví, popř. v bance, zřiďte SOUHLAS S INKASEM ve prospěch našeho 

účtu. Pokud jste inkaso zřizovali již v minulém šk. roce, ověřte, zda k 15. 8. 2021 jeho platnost 

trvá. 

2) Při zakládání souhlasu s inkasem do kolonky var. symbol NIC NEVYPLŇUJTE, do poznámky 

pro příjemce uveďte PŘÍJMENÍ A JMÉNO DÍTĚTE. 

3) Ke dni splatnosti, tj. cca k 15. dni předchozího měsíce, je nutno mít na svém účtu k dispozici         

3 300,- Kč. *Částka 3 300,- představuje maximální možnou výši úhrady, v níž je zahrnuta platba 

za ubytování, stravu (plná penze) a čip. Výše inkasované částky se mění, proto platby NELZE 

HRADIT TRVALÝM příkazem. 

4) Inkaso se provádí pouze 1x měsíčně, což znamená, že nebude-li k 15. dni v měsíci na Vašem účtu 

celá požadovaná částka, platba vůbec neproběhne. Pokud inkaso neproběhne, po předchozí 

domluvě proveďte platbu jednorázovým příkazem k úhradě na náš účet 28834461/0100. 

Přesnou částku a správné označení, bez něhož nelze platbu identifikovat, Vám sdělí 

- pro DM Jungmannova paní Procházková - tel. 775 944 915,   

- pro DM Zeyerova paní Záleská - tel. 485 101 297.   

5) Kompletně vyplněný Souhlas k inkasu doručte do Domova mládeže společně s přihláškou 

nejpozději do 31. 5. 2021. Nemějte obavy, pokud Vaše dítě nebude v DM umístěno, inkaso 

neproběhne. A to ani v případě, že souhlas s inkasem sami nezrušíte.    

  

 

Mgr. Josef Mužíček, zástupce ředitele pro DM  
 

 

 

 

Čestné prohlášení: 
Čestně prohlašuji, že z mého výše uvedeného účtu byl dán souhlas k inkasnímu příkazu ve prospěch 

účtu: 288 344 61/0100 (platba za ubytování, stravné a čip v DM)     

       
V………………………..................                             dne….................................... 

 

 podpis majitele účtu: ………………… 

 


