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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ 

uzavřená podle § 13 odst. 1 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině (dále jen „Zákon“), mezi stranami: 
 
Dětská skupina Cihlička 
Provozovatel: Šance na vzdělání, o. p. s. 
IČ: 27556751 
Malé náměstí 125/16, 500 03 Hradec Králové 
Zastoupená Ing. Daniel Suchochleb 
Místo poskytované služby: K Meteoru 757/16, Hradec Králové  
(dále jen „poskytovatel“) 

a  
 
Rodiče: 

Jméno otce:  

RČ: 

Bydliště:  

PSČ 

tel.: 

email:  

  

Jméno matky:   

RČ: 

Bydliště:  

PSČ 

tel.: 

email: 
 

(dále jen „rodiče“ nebo každý z nich samostatně „rodič“) jakožto zákonní zástupci dítěte: 

 

Jméno a příjmení dítěte: 

RČ dítěte: 

Místo narození:  

Bydliště: * 

PSČ: 

Zdravotní pojišťovna:  

(dále jen „dítě“)  
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1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
1.1 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat dítěti péči v dětské skupině dle Zákona. 
1.2 Rodiče se zavazují zajistit přítomnost dítěte v dětské skupině a podílet se na plné úhradě 

nákladů poskytované služby, případně dalších nákladů spojených s volnočasovými aktivitami 
dětské skupiny, a to na období dle této smlouvy, v níže stanovené výši a stanovených termínech. 

1.3 Péče v dětské skupině je poskytována na základě finanční podpory EU v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost. Dětská skupina je realizována v rámci projektu Dětská skupina SD 
registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008228 od 1. 8. 2018 do 31. 10. 2020. 

 
2. TRVÁNÍ SMLOUVY, MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ 
2.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od   do  
2.2 Péče o dítě bude poskytována v sídle poskytovatele dle záhlaví této smlouvy. 
2.3 Péče v dětské skupině je dětem poskytována v pracovní dny po dobu minimálně 6 hodin denně, 

a to v čase dle volby rodičů ve smyslu čl. 3 této smlouvy, nejdříve však od 7:00 h a nejpozději 
do 14:00 h. 

2.4 Právní vztahy ze smlouvy zaniknou uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Před 
skončením dohodnuté doby je poskytovatel oprávněn smlouvu vypovědět, jestliže 
a) rodič závažným způsobem opakovaně narušuje provoz dětské skupiny, 
b) rodič včas a řádně neuhradí náklady poskytované služby či jiné platby dle této smlouvy; 

 c) je dítě nezvladatelné v kolektivu dětské skupiny, soustavně narušuje režim, dopouští se 
fyzických útoků nebo jiným závažným způsobem porušuje vnitřní pravidla poskytovatele. 
 
Výpovědní doba činí 7dní a počíná běžet prvním dnem po odeslání výpovědi na adresu alespoň 
jednoho rodiče dle této smlouvy. Uplynutím výpovědní doby právní vztahy z této smlouvy 
zaniknou. 

2.5 Smluvní strany se dohodly, že v období školních a ostatních prázdnin, státních svátku je 
poskytovatel oprávněn z provozních, technických či obdobných důvodů svůj provoz omezit. 
Rozsah omezení je povinen alespoň jednomu rodiči sdělit nejméně 5 dnů předem. Při omezení 
provozu se měsíčně stanovená úhrada za péči nekrátí. 

2.6 V době letních prázdnin, tj. od 1. 7. do 31. 8. je poskytovatel v prázdninovém provozu, kdy bude 
péči poskytovat jen v případě, že o ni projeví zájem více než 5 dalších dětí, resp. rodičů a to na 
dobu nejvýše 4 týdnů. Pokud rodiče do 31. 5 .písemně / emailem neprojeví zájem o poskytování 
péče o dítě v dětské skupině, má se za to, že o ně nemají zájem. Poskytovatel v takovém případě 
není povinen péči poskytovat. 

 
3. ÚHRADA NÁKLADŮ POSKYTOVANÉ SLUŽBY, STRAVNÉ, VARIANTY PÉČE A ČAS 
3.1 Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s úhradou nákladů (dále jen “úhrada”). 
3.2 Výše úhrady je stanovena ceníkem poskytovatele za úhradu péče v dětské skupině (dále jen 

„ceník“). Odesláním nezávazné přihlášky nebo podpisem této smlouvy rodiče potvrzují, že jim 
byl ceník předložen, seznámili se s ním a souhlasí s výší úhrady dle tohoto ceníku. Ceník úhrad 
je veřejně přístupný na webových stránkách poskytovatele http://www.sancenavzdelani.org 

http://www.sancenavzdelani/
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3.3 Poskytovatel je oprávněn ceník jednostranně přizpůsobovat obecné cenové hladině. O změně 
ceníku je povinen rodiče informovat zejména prostřednictvím shora uvedených webových 
stránek.  

3.4 Úhrada obsahuje platbu za stravování (dále jen „stravné“), není-li domluveno jinak. Výše 
stravného je stanovena ceníkem. Stravné je splatné spolu s úhradou. 

3.5 Úhrada se hradí na měsíc dopředu a je splatná vždy k 25. dni měsíci, aby dítě mohlo nastoupit 
k 1. dni měsíce následujícího. (výjimky po předchozí domluvě).  

3.6 Úhrada může být uhrazena v celku nebo po částech (měsíčně) v závislosti na době trvání této 
smlouvy. 

3.7 Úhradu je možné provést pouze bezhotovostně ve prospěch účtu poskytovatele. 115-
7591080277/0100. 

3.8 Rodiče jsou povinni nejpozději do 10 hod předchozího pracovního dne oznámit telefonicky či 
osobně poskytovateli nepřítomnost dítěte.  V případě akutního onemocnění dítěte jsou rodiče 
povinni nahlásit nepřítomnost nejpozději do 8 hod. Nárok na vrácení úhrady za stravné vzniká 
pouze v případě řádné omluvy do 12 hod předchozího dne.  

3.9 Nedohodnou-li se strany jinak, je úhrada po dobu trvání smlouvy splatná i za dobu, po kterou 
se dítě do dětské skupiny nedostavilo. Za zameškané dny se úhrada nevrací.  

 
4. STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM 
4.1 Poskytovatel zajišťuje stravovací služby, není-li dohodnuto individuální stravování. 
4.2 Stravování spočívá v poskytnutí dopolední svačiny a oběda. Stravování je zajišťováno 

prostřednictvím smluvního partnera poskytovatele. 
4.3 Na výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu, včetně 

zmrazených a zchlazených pokrmů se vztahují právní předpisy upravující činnosti 
epidemiologicky závažné a provozování stravovací služby je zajištěno v souladu s povinnostmi 
stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti hygieny potravin. 

4.4 Po celou dobu poskytování péče se poskytovatel zavazuje zajistit pro dítě pitný režim. 
4.5 Rodiče podpisem této smlouvy výslovně potvrzují, že dítě netrpí žádným onemocněním či alergií 

na jakoukoliv běžnou součást stravy. V případě, že se v průběhu smlouvy vyskytne u dítěte 
onemocnění či alergie, pro které nebude vhodné dítěti podávat určité potraviny a nápoje, jsou 
rodiče povinni o této skutečnosti bezodkladně informovat poskytovatele. 

 
5. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN, VNITŘNÍ PRAVIDLA, ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE 
5.1 Poskytovatel zavazuje poskytovat péči v dětské skupině kvalifikovaným personálem dle zákona 

č. 247/2014 Sb. 
5.2 Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby prostory sloužící k péči o dítě v dětské skupině odpovídaly 

platným hygienickým normám. 
5.3 Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je se poskytovatel zavazuje bezodkladně informovat 

rodiče dítěte, a to nejrychlejším možným způsobem (zejména telefonicky), a předat dítě rodiči 
nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb. 

5.4 Rodiče se zavazují donést vyplněný formulář, který je potvrzením toho, že jsou cílovou skupinou 
realizovaného projektu dle článku 1.3 této smlouvy. Tento formulář, který rodiče obdrželi při 
podpisu této smlouvy, jsou povinni poskytovateli doručit nejpozději v den, kdy jejich dítě začne 
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navštěvovat dětskou skupinu. V případě, že rodiče tuto povinnost nesplní, smlouva automaticky 
zaniká. 

5.5 Rodiče se zavazují po skončení péče vyzvednout dítě osobně, popřípadě předložit písemnou 
plnou moc, ve které bude uvedeno, kterým dalším osobám může být dítě předáváno. Tuto 
skutečnost lze také uvést do závazné přihlášky dítěte včetně opisu OP osob, které budou moci 
dítě vyzvednout. Bez řádného nahlášení změny a ověření osoby dle platného OP nebude dítě 
jiné osobě vydáno. 

5.6 Další podmínky péče o dítě jsou stanoveny ve vnitřních a organizačních pravidlech 
poskytovatele. Rodiče podpisem této smlouvy prohlašují, že se seznámili s vnitřními a 
organizačními pravidly poskytovatele, která upravují provozní otázky poskytování služby, 
koncept výchovy a péče, jenž vymezuje základní požadavky a podmínky pro péči a výchovu dětí 
s cílem zajistit kvalitu služby a rozvíjet schopnosti dítěte a jeho kulturní a hygienické návyky 
přiměřené věku dítěte, zavazují se tyto vnitřní a organizační pravidla dodržovat. 

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
6.1 Vztahy mezi oběma stranami se řídí předpisy českého práva, zejména občanským zákoníkem a 

zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.  
6.2 Za oba rodiče a za dítě je oprávněn v záležitostech vyplývajících z této smlouvy zastupovat každý 

rodič samostatně. 
6.3 Rodiče dítěte souhlasí s tím, aby poskytovatel zpracovával jimi poskytnutá data obsažená v této 

smlouvě nezávazné přihlášce, případně předaná jiným způsobem, pro plnění svých úkolů, a to 
po dobu nezbytnou k zajištění práv a povinností spojených s poskytováním péče o dítě. 

6.4 Rodiče dítěte se zavazují bez zbytečného odkladu nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných 
osobních údajů. 

6.5 Rodiče berou na vědomí, že v rámci realizace projektu tedy po dobu využívání služby péče o dítě 
v dětské skupině budou uchovávány a případně zpracovány osobní údaje v rozsahu nezbytném 
pro potřeby poskytovatele ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 
ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), a to v rozsahu osobních údajů vyplněných podpořenými osobami v této 
přihlášce a jejích přílohách.  
Takto poskytnuté údaje o podpořené osobě budou uchovávány po dobu zapojení v projektu 
(tedy po dobu využívání služby péče o dítě) s navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace 
dokumentů vztahujících se k projektu (lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního 
roku po vyplacení závěrečné platby, příp. po poukázání přeplatku dotace zpět poskytovateli).   
Účelem zpracování je přiřazení zákonného zástupce dítěte, jakožto cílové skupiny projektu, ke 
konkrétnímu dítěti navštěvujícímu aktivity projektu a monitorování skutečností, že podpořené 
osobě vznikl nárok na předmětnou podporu. Jelikož důvodem pro zpracování osobních údajů je 
ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů právní povinnost, 
která se na správce vztahuje, nelze zažádat o předčasný výmaz osobních údajů z databáze 
správce. Toto se netýká práva na opravu chybných údajů.   
Informace o podpořených osobách jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy Evropské 
unie a zákony České republiky. Osobní údaje podpořených osob jsou plně zabezpečeny proti 
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zneužití a zůstanou uloženy v uzamykatelných kancelářích správce osobních údajů. Po uplynutí 
lhůty stanovené v předchozím odstavci budou údaje fyzicky zlikvidovány, tedy skartovány.  
Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů oprávněných provádět 
u zpracovatele osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů a případů, kdy 
takováto povinnost bude přímo plynout ze zákona, jako například spolupráce s orgány činnými 
v trestním řízení. 

6.6 Jakékoliv změny této smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou dohodou obou smluvních 
stran. 

6.7 Bude-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, 
nebude mít za následek neplatnost, neúčinnost ani nevymahatelnost celé této smlouvy. V 
takovém případě smluvní strany nahradí takovéto neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné 
ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového neplatného, neúčinného 
nebo nevymahatelného ustanovení. 

6.8 Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží 1 vyhotovení. 

6.9 Smluvní strany prohlašují, že si přečetly podmínky obsažené v této smlouvě a organizační 
pravidla a porozuměly jim. Na důkaz své skutečné vůle přijmout závazky založené touto 
smlouvou zde připojují své podpisy. Smluvní strany tímto rovněž potvrzují převzetí příslušného 
počtu vyhotovení této smlouvy. 

V Hradci Králové dne              V Hradci Králové dne  

------------------------------------------------ ------------------------------------------------ 
 Šance na vzdělání, o. p. s. rodiče 

Ing. Daniel Suchochleb 


