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Smlouva o poskytnutí péče o dítě v Dětské skupině Rybičky 

dle ust. § 13 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

v platném znění,  

Článek 1 

Smluvní strany 

 

Poskytovatel: 

Domov důchodců Dobrá Voda 

Pod Lesem 1326/16, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic 

zastoupený ředitelkou Janou Zadražilovou 

IČ: 00666262, DIČ: CZ00666262 

Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice 

Číslo účtu: 47735231/0100 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl 

Pr, vložka 406 

(dále jen „Poskytovatel“) 

a 

Podpořená osoba: 

Jméno 

Trvalé bydliště 

Tel. 

Mail 

(dále jen „Příjemce“) 

 

Článek 2 

Úvodní prohlášení 

 

1. Poskytovatel je držitelem oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

dle § 4 odst. 1 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

v platném znění. 

 

Článek 3 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem smlouvy je poskytování všestranné péče o dítě pečujícími osobami 

poskytovatele. Poskytovatel dítě do péče přijímá a zavazuje se o ně pečovat způsobem 
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a v rozsahu stanoveném touto smlouvou, Vnitřními pravidly a Plánem výchovy a péče o dítě, 

které jsou přílohami smlouvy. 

2. Místem poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině je: Domov důchodců Dobrá Voda, 

Pod Lesem 1326/16, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic. 

3. Pečující osoby poskytovatele splňují podmínky plné svéprávnosti, zdravotní způsobilosti 

k výkonu práce péče o dítě, bezúhonnosti a odborné způsobilosti. 

4. Čas poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v časovém rozmezí pondělí až pátek 

v době od 6.00 hod do 19.30 hod. 

 

Článek 4 

Služba péče o dítě 

 

1. Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely této smlouvy rozumí ve smyslu 

§ 2 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, nevýdělečná 

činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní 

docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena 

na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, jakož i kulturních a hygienických 

návyků dítěte. 

 

Článek 5 

Úplata za služby 

 

1. Služba péče o dítě v dětské skupině je zajišťována s využitím příspěvku na provoz dětské 

skupiny a zákonný zástupce hradí částečné náklady služby. 

2. Příjemce se zavazuje hradit každou další úplatu za službu péče o dítě ve výši 1.000,- Kč 

do pátého dne daného měsíce.  

3. Příjemce se zavazuje hradit úhradu za odebranou stravu vždy do pátého dne následujícího 

měsíce dle vyúčtování na základě ceníku, jenž je součástí Vnitřních pravidel v příloze č. 1. 

4. Smluvní strany si zvolily způsob úhrady veškerých poskytovaných služeb prostřednictvím 

bankovního převodu nebo v hotovosti do pokladny Domova důchodců Dobrá Voda. 

5. Úhradu nákladů za službu v případě delší nepřítomnosti dítěte, a to více než jeden 

kalendářní měsíc, může poskytovatel snížit na základě písemné žádosti zákonného zástupce 

na 500,- Kč měsíčně. 

6. Příjemce požaduje ... kusů přístupových čipů pro vstup na horní parkoviště DDDV na dobu 

nezbytně nutnou pro doprovod dítěte do DSR. V případě zájmu bude záloha 102,- Kč/ks 

složena v hotovosti do pokladny DDDV. 
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Článek 6 

Práva a povinnosti poskytovatele 

 

1. Poskytovatel má právo daný den odmítnout přijetí dítěte jevícího příznaky nemoci 

dle postupu popsaného ve Vnitřních pravidlech.  

2. Poskytovatel se zavazuje zajistit potřebné pojištění odpovědnosti za škodu. 

3. Práva a povinnosti poskytovatele jsou upraveny ve Vnitřních pravidlech DSR. 

4. Poskytovatel je povinen uchovat údaje a dokumenty obsažené v evidenci dětí o konkrétním 

dítěte po dobu 10 let od ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině rodiči 

tohoto dítěte. 

 

Článek 7 

Práva a povinnosti příjemce 

 

1. Příjemce má právo na včasné a úplné informace o svém dítěti, které navštěvuje dětskou 

skupinu. 

2. Příjemce má právo požadovat ze strany poskytovatele vystavení Potvrzení o umístění dítěte 

v dětské skupině za účelem uplatnění zákonných daňových úlev. 

3. Příjemce je povinen vyzvednout si dítě nejpozději do 19.30 hod., a to v souladu s Vnitřními 

pravidly DSR. 

4. Příjemce je v souladu s § 11 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě 

v dětské skupině, povinen bezodkladně informovat poskytovatele o následujících 

skutečnostech a o jejich změnách: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a adresu trvalého bydliště dítěte, 

b) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu trvalého bydliště alespoň jednoho z 

rodičů (příjemce), liší-li se od adresy trvalého bydliště dítěte, 

c) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu trvalého bydliště osoby, která na základě 

pověření rodiče (příjemce) může pro dítě docházet, 

d) dny v týdnů a doba v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá, 

e) údaj týkající se úhrady nákladů za služby péče o dítě v dětské skupině, 

f) údaj o zdravotní pojišťovně dítěte, 

g) telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče (příjemce) a na osobu uvedenou v písmeni c), 
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h) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, a to včetně dokladu, že se dítě podrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže 

očkování podrobit pro kontraindikace, 

i) doklad o existenci základního pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru rodiče, 

denní formě studia rodiče, evidenci rodiče jako uchazeče o zaměstnání nebo o povinnosti 

rodiče, který je osobou samostatně výdělečně činnou, platit zálohy na pojistné na 

důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle jiného právního 

předpisu. V případě změny týkající se vazby na trh práce je příjemce povinen písemně 

změnu oznámit do 10 dnů ode dne vzniku změny. 

- Údaje uvedené v bodě 4. písm. a) až f) a jejich změny je povinen příjemce sdělit 

poskytovateli v písemném prohlášení. 

- Údaje uvedené v bodě 4. písm. g) a h) a jejich změny je povinen příjemce doložit lékařskou 

zprávou poskytovateli ještě před uzavřením smlouvy o poskytování služby péče o dítě 

v dětské skupině a následné změny je povinen dokládat do 10 dnů od dne vzniku změny. 

6. Příjemce je povinen zajistit, aby dítě nenosilo do dětské skupiny drahé šperky, mobil a jiné 

cenné nebo nebezpečné předměty z důvodu ztráty takových předmětů a ohrožení bezpečnosti 

dětí nebo pečujících osob. Za případnou ztrátu odpovídá poskytovatel pouze v rozsahu 

platných právních předpisů.  

7. Příjemce je povinen zajistit, aby byl po celou dobu pobytu dítěte v dětské skupině 

přiměřeným způsobem dostupný pro případ mimořádné události (například úrazu či akutního 

onemocnění dítěte). Způsob komunikace pro případ mimořádné události je zákonný zástupce 

povinen poskytovateli sdělit před svěřením dítěte do péče, a to písemně v přihlášce dítěte 

do dětské skupiny. Jakož to zákonný zástupce dítěte, plně odpovídá za dítě dle ust. § 858 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a 

práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, 

citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v 

zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a 

spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné 

svéprávnosti. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit jen soud). 

8. Pečující osoby zodpovídají za předání dítěte, proto příjemce, nebo jím zmocněná osoba 

k vyzvednutí dítěte z dětské skupiny, je povinen na žádost pracovníka dětské skupiny kdykoli 

předložit průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno 

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrná i podoba.  

 

Článek 8 

Odpovědnost poskytovatele za svěřené dítě 

 

1. Poskytovatel odpovídá za dítě, které mu bylo příjemcem svěřeno, a to od okamžiku, 

kdy příjemce předá dítě osobně pracovníkovi dětské skupiny, až do okamžiku předání dítěte 

zpět příjemci. 
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2. Odpovědnost poskytovatele se v tomto směru řídí obecně závaznými a účinnými právními 

předpisy. 

3. Poskytovatel je povinen zajistit nad svěřeným dítětem náležitý dohled.  

4. Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je poskytovatel povinen bezodkladně informovat 

zákonného zástupce dítěte a předat dítě zákonnému zástupci nebo zajistit poskytnutí 

zdravotních služeb.  

5. Dítě bude předáno zpět příjemci nebo osobě písemně zmocněné příjemcem. 

 

Článek 9 

Podmínky stravování dítěte 

 

1. Stravování dítěte v rámci dětské skupiny včetně pitného režimu dětem zajišťuje: 

a) poskytovatel ve spolupráci se stravovacím provozem DDDV na základě ujednání 

s příjemcem, 

b) příjemcem donesenou stravou, za kterou plně odpovídá.  

2. Veškeré nakládání s pokrmy se řídí systémem kritických bodů (HACCP) dětské skupiny. 

3. V případě zajištění stravování poskytovatelem je strava přizpůsobena věku dítěte a jeho 

potřebám. 

4. Jídelníček na aktuální týden je sestavován nutričním terapeutem DDDV a je zveřejněn na 

nástěnce v prostorech DSR. 

5. Děti mají po celý den přístup k různým druhům nápojů.  

6. Bližší informace k podmínkám stravování dítěte jsou uvedeny ve Vnitřních pravidlech 

DSR. 

 

Článek 10 

Postup při onemocnění a nepřítomnosti dítěte 

 

1. V případě, že dojde k onemocnění dítěte v domácím prostředí, nebo jiná neplánovaná 

nepřítomnost je nutné omluvit dítě v dětské skupině den dopředu do 14.00 hod. z důvodu 

nabídky volného místa v dětské skupině náhradníkům. Vzhledem k tomu, že dětská skupina 

neprovozuje nepřetržitou činnost, včetně víkendu, mohou rodiče v pondělí ráno dítě odhlásit 

do 8.00 hod. ráno. Provozovatel dětské skupiny si vyhrazuje právo vyžádat potvrzení 

od zákonného zástupce, že se dítě může začlenit zpět do kolektivu. 

2. V případě, že dojde k onemocnění dítěte v prostředí dětské skupiny, je dítě izolováno 

od kolektivu do příchodu rodičů, kterým je okamžitě podána zpráva s žádostí o vyzvednutí 

dítěte v co nejkratším možném čase. 
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Článek 11 

Trvání smlouvy 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy oběma 

smluvními stranami od...........do......... 

2. Smlouva o poskytování péče o dítě v dětské skupině se vztahuje na níže uvedené dítě: 

Jméno a příjmení: 

Trvalé bydliště: 

Datum narození: 

3. Dítě nastoupí do dětské skupiny dne: ……………….. a bude docházet dle uvedeného 

rozvrhu nebo v případě volné kapacity v provozní době dětské skupiny. 

 
Příchod Odchod Délka pobytu Poznámka 

Pondělí 
    

Úterý 
    

Středa 
    

Čtvrtek 
    

Pátek 
    

4. Zákonný zástupce souhlasí/nesouhlasí s obsazením místa po dobu nepřítomnosti dítěte, 

odhlášku provedu telefonicky dle platné smlouvy.  

5. V případě volné kapacity je možné po dohodě s poskytovatelem uzavřít smlouvu na dobu 

neurčitou s požadavkem na docházku jen v určitém období roku. V tomto případě bude 

zákonný zástupce hradit jen poplatek za toto období. 

 

Článek 12 

Ukončení smlouvy 

 

1. Tato smlouva může být ukončena: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 

b) výpovědí, a to jak ze strany příjemce, tak ze strany poskytovatele, a to písemně, 

i bez udání důvodu. Výpovědní doba je 1 měsíc a začíná běžet od prvního dne 
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následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď 

prokazatelně doručena jedné ze stran této smlouvy. Po dobu běhu výpovědní doby 

je příjemce povinen hradit poplatky spojené se zařazením dítěte do dětské skupiny, 

a to i v případě, že se dítě programu neúčastní, 

c) odstoupením od smlouvy. Poskytovatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, 

že příjemce neuhradí platby uvedené v Článku 6 této smlouvy. Poskytovatel má dále 

právo odstoupit od této smlouvy v případě, že ze strany příjemce dojde k hrubému 

porušení dobrých mravů a pravidel občanské slušnosti (např. hrubé verbální urážky 

personálu dětské skupiny, agresivní projevy, fyzické vyhrožování, napadení, apod.). 

Odstoupení od smlouvy je účinné k datu následujícího dne po převzetí či doručení 

příjemci, 

d)  uplynutím sjednané doby. 

2. Tato smlouva skončí nejpozději dnem ukončení pracovního poměru příjemce 

u poskytovatele. V případě skončení smlouvy dnem ukončení pracovního poměru příjemce 

u poskytovatele může od následujícího dne příjemce a poskytovatel v zájmu zachování 

sociální interakce dítěte uzavřít novou smlouvu s maximální dobou trvání smlouvy v délce 

3 měsíců. 

 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž poskytovatel a příjemce obdrží 

po jednom vyhotovení. 

2. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy 

a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy.  

3. Smluvní strany souhlasí, že práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přechází na právní 

nástupce stran. 

4. Veškeré změny této smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou chronologicky 

číslovaných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.  

6. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné 

vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Svými podpisy stvrzují 

povinnost plnit závazky z této smlouvy plynoucí. 

7. Práva a povinnosti účastníků výslovně neupravené touto smlouvou se řídí obecně 

závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

a zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. 
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Seznam použitých zkratek 

DDDV – Domov důchodců Dobrá Voda 

DSR – Dětská skupina Rybičky 

HACCP – Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Vnitřní pravidla Dětské skupiny Rybičky 

Příloha č. 2: Plán výchovy a péče Dětské skupiny Rybičky 

 

 

V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne ..................... 

 

 

 

 

 

_________________________________   ____________________________ 

Poskytovatel       Příjemce 


