
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA PRO OBSTARÁVÁNÍ PÉČE O DÍTĚ
DĚTSKÁ SKUPINA: ČÁP-DOOSAN

uzavřená v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dle Zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby
péče o dítě v dětské skupině v aktualizovaném znění k 1.2.2022

Příkazce (dále jen „rodič“1):  ………………………………………………………………………………….
na straně jedné (tentýž rodič podepisuje i veškeré přílohy, vč. postavení na trhu práce)

a

Příkazník/poskytovatel: Obecně prospěšná společnost ČAP, IČ 24264334 se sídlem: Vilová 258,
Nový Knín 262 03 jednající: Bc. et Bc. Michaela Sarnovská (zastoupena hlavní pečující osobou)
dále jen „poskytovatel“ na straně druhé, 

uzavírají tuto příkazní smlouvu.

Poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině na základě zákona č. 247/2014 Sb. o
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „DS“). Tuto službu bude dítěti poskytovat
v dětské skupině ČÁP-DOOSAN na adrese Lidická 384, Dobříš 263 01. Poskytovatel je pojištěn pro
případ odpovědnosti za škodu na životě a zdraví dítěte a za škodu na věci.

II. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je úplatné obstarávání péče o dítě:

jméno, příjmení: ......................................................................... datum narození: ………………………

trvalým pobytem:  ...................................................................................................................................

(dále jen „dítě“), jehož je rodič zákonným zástupcem. 

Nedílnou součástí této smlouvy je PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE. Obstaravatelská činnost spočívá v péči o dítě
věku od 1 roku do jeho zahájení povinné docházky a je poskytována odborně způsobilými pečujícími
osobami. 

III. Povinnosti a oprávnění poskytovatele
1) Poskytovatel je povinen:
- pečovat o svěřené dítě od jeho převzetí do jeho předání rodiči v rozmezí provozních hodin DS,
- řídit se pokyny rodičů; od těchto pokynů se může odchýlit jen tehdy, je-li to nezbytné v zájmu dítěte
  a nemůže-li obdržet včas souhlas rodičů,
- poskytovatel za svěřené dítě v době péče přebírá plnou odpovědnost,
- při výskytu onemocnění je pečující osoba povinna bezodkladně informovat rodiče, předat dítě rodiči

nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb.

2) Poskytovatel má právo:
- vyžadovat, aby dítě bylo předáno ve sjednanou dobu zdravé tzn. aby nejevilo známky onemocnění,
- odmítnout převzít dítě, pokud není cena školného předem uhrazena,
- odmítnout převzít dítě v případě, že u poskytovatele vzniknou překážky pro péči o dítě, např. 

technické důvody, karanténa pečujících osob apod.

IV. Práva a povinnosti rodičů
1) Rodiče jsou povinni:
- předat dítě v dohodnutou dobu, zdravé, čisté a vybavené lahvičkou s pitím, příp. stravou,
- řídit se Vnitřními pravidly zvolené DS a dalšími relevantními dokumenty,
- hradit cenu školkovného ve sjednané výši, termínu a sjednaným způsobem,
- poskytovatele informovat o všech změnách v údajích, které uvedl pro evidenci dětí v dětské skupině 
- oznamovat a dokládat změny týkající se vazby na trh práce do 10 dnů ode dne vzniku změny 
- dokládat změny ve zdravotní způsobilosti dítěte do 10 dnů ode dne vzniku změny.

2) Rodiče mají právo:
- využívat služby péče o dítě ve zvolené DS, dny a čas
- využívat možnosti nadstavbových služeb jako jsou výlety, volnočasové aktivity apod. 
- účastnit se akcí pořádaných poskytovatelem. 

 V. Trvání smlouvy
Smlouva se sjednává na dobu určitou od .............................  do ...............................

1 Rodič či jiný zákonný zástupce dítěte. 
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VI. Platební podmínky
Vlivem rozdílné výše státního příspěvku je cena pro děti starší vyšší a je za potřebí definovat dítě 
MLADŠÍ – dítěti jsou 3 roky dovršené do 31. 8. tj. děti které své 3. narozeniny oslaví do 31. 8. a 
STARŠÍ – dítě je starší než výše uvedené. 
Dítě bude DS navštěvovat v časovém rozmezí uvedeném níže pravidelně všechny pracovní dny v
měsíci  (vyjma  příležitostné  docházky).  V  případě  absence  dítěte  plyne  příspěvek  na  příslušné
kapacitní místo z obsazenosti tímto nepřítomným dítětem. 

Výše školkovného dle věku dítěte v Kč

 

Časové rozmezí
Pravidelná
(1 měsíc)

Cena po
SLEVĚ na dani

Pravidelná
(1 měsíc)* Příležitostná - 

Příležitostná
(1 měsíc)

MLADŠÍ od 7:00 do 13:00 3200 1850 300 6300

od 7:00 do 17:00 3500 2150 400 8400

STARŠÍ
od 7:00 do 13:00  4300 2950 x  x 

od 7:00 do 17:00 4800 3450 250 5250

*) Slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení dle § 35ba odst. 1 písm. g) a § 35bb Zákona č. 586/1992 Sb., o dani 
z příjmu. Pro rok 2022 lze uplatnit slevu ve výši 16 200 Kč.
 

Zvolený typ docházky:   pravidelná do 13:00   příležitostná do 13:00

  pravidelná do 17:00  příležitostná do 17:00

Způsob úhrady  bezhotovostní na b. ú. číslo 2500450699/2010                 v hotovosti

Mám zájem o zajištění stravy pro své dítě (bez nároku na normativ)  ano       ne     částečně

Tato částka je splatná k 15. dni kalendářního měsíce, ve kterém je služba péče o dítě poskytnuta.
Školkovné, které hradí rodič na základě této smlouvy nad rámec slevy za umístění dítěte dle § 35ba
odst. 1 písm. g) a § 35bb zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, v platném znění, o kterou se
snižuje vypočtená daň z příjmu, je příjmem vnitřního fondu rozvoje služeb péče poskytovatele. Rodič
prohlašuje, že je s tímto seznámen a souhlasí s tím. 

VI. Storno poplatek
V případě, že rodič od této smlouvy náhle odstoupí a službu péče o dítě nezačne využívat, je mu
účtován  storno  poplatek  ve  výši  2 000  Kč  (zahrnuje  náklady  na  administraci,  rezervaci  místa  a
odmítnutí jiného zájemce). 

VI. Závěrečná ujednání
Dodatky  k této  smlouvě  mohou  být  uzavírány  pouze  písemně  po  vzájemné  dohodě  obou  stran.
Nedílnou součástí smlouvy jsou i její přílohy bez nichž je smlouva neplatná.  Vnitřními pravidly
mají  povinnost  řídit  se  obě strany.  Údaje  a  dokumenty k  dítěti  obsažené v evidenci  poskytovatel
povinně uchovává po dobu 10 let od ukončení poskytování služby péče a bude s nimi nakládáno dle
pravidel pro ochranu osobních údajů.

Strany  prohlašují,  že  si  smlouvy  přečetly,  že  smlouva  byla  vyhotovena  podle  jejich  svobodné  a
skutečné  vůle  a  že  nebyla  uzavřena  pod  nátlakem  nebo  za  nápadně  nevýhodných  podmínek.
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží po jednom každá ze smluvních stran. 

Přílohy smlouvy:
1. Vnitřní pravidla 
2. Plán výchovy a péče

3. GDPR
4. Postavení rodiče na trhu práce

V………………………….     dne………………

………………………………………….                            ………………………………………......
            rodič                                   poskytovatel

         (jméno, příjmení, podpis oprávněné osoby)
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