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Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany  

 

Centrum sociálních služeb Praha 
se sídlem:  

Žilinská 2769/2, Praha 4, 141 00 
IČ: 70 87 82 77  
Zastoupené: Mgr. Tomášem Jánem, MBA, ředitelem  

(dále jen „poskytovatel“)  

a  

Jméno a příjmení:   
Adresa trv.bydliště:   
E-mail:      

(dále společně jen „příjemce“)  

(dohromady též „smluvní strany“, anebo pouze „smluvní strana“)  

tuto  

Smlouvu o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině 

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

v platném znění, v souladu s ust. § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „smlouva“) 

takto:  

1. Úvodní prohlášení 

1.1. 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.  

2. Předmět smlouvy 

2.1. Tato smlouva upravuje poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

poskytovatelem.  

2.2. Místem poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině je: Šromova 862/3, 198 00 

Praha 9 - Černý Most. 

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

pátek v době od 7:00 do 17:00.  
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3. Služba péče o dítě 

3.1. 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, činnost 

spočívající v pravidelné péči o dítě od dvou let 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.  

 

4. Plán výchovy a péče 

4.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat dítěti příjemce péči v dětské skupině založenou 

na Plánu výchovy a péče (dále jen „plán“), který zohledňuje specifika práce s dětmi. 

Plán je příjemci k dispozici ve zkrácené podobě na webových stránkách organizace ke 

stažení a v celém rozsahu (v podobě závazného pracovního dokumentu) k nahlédnutí 

v prostorách dětské skupiny.  

 

5. Výše a způsob úhrady nákladů za poskytování péče a stravy 

5.1. Příjemce se zavazuje platit úhradu za službu péče o dítě dle ceníku, který je přílohou 

přiloženého dokumentu s názvem Vnitřní pravidla dětské skupiny BONA (dále jen 

„vnitřní pravidla“) v podobě jeho přílohy č. 1 - Ceník. V případě tíživé finanční situace 

je příjemce oprávněn podat poskytovateli písemnou žádost o prominutí/snížení 

úplaty za službu péče o dítě. Žádost bude posouzena poskytovatelem a příjemce bude 

písemně vyrozuměn do 5 pracovních dnů. Prominutí/snížení úplaty za službu péče o 

dítě bude posuzováno dle vnitřní směrnice poskytovatele.  

5.2. Úhrada nákladů za službu péče o dítě i za stravné je splatná k 15. dni kalendářního 

měsíce, ve kterém je služba poskytována. Stravné je příjemcem hrazeno zálohově 

každý měsíc, zúčtováno poskytovatelem bude na konci každého druhého měsíce 

a případný přeplatek bude vrácen příjemci do 15. dne měsíce následujícího. 

5.3. Smluvní strany si zvolily způsob úhrady veškerých poskytovaných služeb 

prostřednictvím převodu na bankovní účet poskytovatele s č. 2001440189/6000. 

5.4. Příjemce bere na vědomí, že jiný způsob úhrady, než je uveden v předchozím bodě, 

například hotovostní platba přímo v provozovně dětské skupiny, je možný jen 

po předchozí domluvě s vedením dětské skupiny. 

5.5. Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel má právo požadovat úhradu 

za poskytovanou péči o dítě i v případě, že ze strany příjemce nedojde k včasnému 

oznámení o ukončení docházky dítěte do dětské skupiny, a to nejpozději do 15. dne 

kalendářního měsíce předcházejícímu měsíci, ve kterém dítě ukončí svou docházku.  
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6. Ujednání o dodržování a změnách vnitřních pravidel 

6.1. Smluvní strany se zavazují dodržovat podmínky vnitřních pravidel, které mají 

charakter obchodních podmínek ve smyslu § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník.  

6.2. Příjemce si je vědom skutečnosti, že jestliže v budoucnu po uzavření této smlouvy 

nastane rozumná potřeba pozdější změny vnitřních pravidel, smluvní strany si 

ujednávají, že poskytovatel je může v přiměřeném rozsahu změnit.  

6.3. Změna dle předchozího bodu bude e-mailem nebo písemně oznámena příjemci a 

současně bude k dispozici k nahlédnutí v místě poskytování služeb péče o dítě v dětské 

skupině, případně zveřejněna i na webových stránkách poskytovatele.  

6.4. Příjemce má právo tyto změny odmítnout a tuto smlouvu z tohoto důvodu vypovědět.  

6.5. Vnitřní pravidla jsou ke stažení na webových stránkách www.dsbona.cz a k nahlédnutí 

v prostorách provozovatele. Zároveň jsou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 

6.6. Příjemce podpisem potvrzuje, že se s vnitřními pravidly seznámil, že textu porozuměl 

a že s ním souhlasí.  

6.7. Příjemce dále podpisem této smlouvy stvrzuje, že mu na jeho případné dotazy ohledně 

vnitřních pravidel bylo poskytovatelem uspokojivě odpovězeno.  

 

7. Podmínky stravování dítěte 

7.1. Celodenní stravování je přizpůsobeno věkové kategorii dětí.  

7.2. Obědy dětem zajišťuje poskytovatel prostřednictvím dodavatele Ekolandia, s.r.o. 

(dodavatel garantuje skladbu jídelníčku a kvalitu jídel v souladu s platnými předpisy a 

doporučeními), přesnídávky a svačiny zajišťuje personál poskytovatele.  

7.3. Poskytovatel zajišťuje podmínky pro dodržování pitného režimu. Děti mají po celý den 

přístup k nápojům.  

7.4. V případě, že dítě není přítomno odpolední svačině, je mu poskytnuta v hygienickém 

balení s sebou.  

7.5. Odhlašování obědů je nutné provést do 9:00 předchozího dne, v opačném případě si 

zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba oběd může vyzvednout do vlastních 

nádob. 

7.6. Bližší informace k podmínkám stravování a nakládání s potravinami jsou uvedeny 

ve vnitřní směrnici organizace, která se řídí platnými hygienickými předpisy a jsou 

zveřejněny v prostorách provozovny. 

  

8. Postup při onemocnění dítěte 

8.1  Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je pečující osoba povinna bezodkladně 

informovat rodiče dítěte a předat dítě rodiči nebo zajistit poskytnutí zdravotních 

služeb.  
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9. Ujednání o způsobu docházky 

9.1   Dítě je přijato k půldenní/celodenní docházce, přičemž půldenní docházkou se rozumí 

pobyt dítěte od 3 do 6 hodin denně, celodenní docházkou se rozumí pobyt dítěte 6 a 

více hodin denně.  

 

10. Trvání smlouvy 

10.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu ne/určitou, a to ode dne podpisu této smlouvy 

oběma smluvními stranami s tříměsíční zkušební dobou.  

10.2. Dítě příjemce nastoupí do dětské skupiny dne  

 

11. Ukončení smlouvy 

11.1. Tato smlouva může být ukončena:  

 

a.a. Písemnou dohodou smluvních stran.  

a.b. Výpovědí ze strany příjemce, a to písemně, i bez udání důvodu. Výpovědí ze 

strany poskytovatele v případě, kdy dítě nedocházelo bez řádné omluvy do 

dětské skupiny po dobu delší než jeden měsíc. Výpovědní doba je jeden měsíc 

a začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, 

ve kterém byla písemná výpověď prokazatelně doručena. 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.  

a.c. Odstoupením od smlouvy. Poskytovatel má právo od této smlouvy odstoupit 

v tříměsíční zkušební době či na doporučení lékaře či poradenského zařízení 

podaného na základě podnětu odborných pracovníků dětské skupiny. Dále v 

případě, že příjemce neuhradí platby uvedené v čl. 5 této smlouvy v řádném 

či vyjednaném náhradním termínu nebo pokud příjemce závažným způsobem 

či opakovaně porušuje pravidla stanovená ve smlouvě a vnitřních pravidlech 

nebo kdy 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 okamžikem jeho doručení příjemci.  

 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1. Na uzavření této smlouvy nebo jejích případných dodatků či jiných dohod na tuto 

smlouvu navazujících se neaplikuje možnost modifikované akceptace dle ustanovení 

§ 1740 odst. 3 věty první zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

Nabídku uzavření této smlouvy tedy není možné platně přijmout se změnou 

či odchylkou, která mění podmínky nabídky. 

12.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž 

poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.  

http://www.csspraha.cz/
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12.3. 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.  

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

právní nástupce stran. Ukáže-li se některé z ujednání nebo jeho část v této smlouvě jako 

neplatné či zdánlivé a takové ujednání bude oddělitelné od ostatního obsahu, nastanou 

účinky neplatnosti či zdánlivosti pouze u této části, lze-li předpokládat, že by k tomuto 

právnímu jednání došlo i bez neplatné či zdánlivé části, rozpoznala-li by smluvní strana 

neplatnost či zdánlivost včas. Smluvní strany se dále zavazují v takovém případě 

nahradit neplatné či zdánlivé ujednání nebo jeho část novým ujednáním o obdobném 

významu sledující totožný účel a smysl. 

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

číslovaných dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami.  

12.6. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, společně se zákonem č. 

247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, v platném znění.  

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

stranami.  

12.8. 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.  

 

 Příloha č. 1: Vnitřní pravidla 

 

  

 

 

V Praze dne      V Praze dne  

  

  

  

 

……………………………………………..    ………………………………………………….. 

 Příjemce      Poskytovatel 
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