
S m l o u v a
___________

o poskytnutí služby péče o dítě v dětské skupině podle ust. par. 13 zákona č. 247/2014 Sb. a
podle ust. par. 2430 a násl. občanského zákoníku, uzavřená mezi

1/ Občanským sdružením Logo z.s., IČ 26607468, se sídlem v Brně, Vsetínská 20,
zastoupeným panem Ing. Tomášem Ostrým, předsedou rady spolku, jako poskytovatelem
/dále jen „poskytovatel“/

a

2/ zákonný zástupce
jméno a příjmení :
datum narození :
trvalé bydliště :
jako příjemcem / dále jen „ příjemce “ /

1.

Poskytovatel je právnickou osobou, oprávněnou k poskytování služeb formou péče o dítě
v dětské skupině. Děje se tak na základě příslušných oprávnění poskytovatele podle zákona č.
247/2014 Sb. o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině a zákona č. 455/1991 Sb. o
živnostenském podnikání. V rámci těchto oprávnění poskytovatel provozuje zařízení pro péči
o děti předškolního věku, 1 až 7 let, s názvem Logáček a se sídlem v Brně, Vsetínská 20.

2.

Příjemce je fyzickou osobou, která je zákonným zástupcem tohoto dítěte předškolního věku:
jméno  a příjmení:
datum narození:
trvalé bydliště:

3.

Poskytovatel se zavazuje poskytovat příjemci ve svém zařízení podle čl. 1 této smlouvy
službu formou péče o jeho dítě předškolního věku podle čl. 2 této smlouvy, a to

a/ v nepravidelném režimu dle dohody mezi oběma stranami,
b/ v pravidelném režimu, a to v rozsahu 2/3/5 dnů pobytu v označeném zařízení v  týdnu, ve
dnech po/út/st/čt/pá /nehodící se škrtne/

po celou dobu trvání této smlouvy. Jedním dnem pobytu se přitom rozumí doba od 7:30 hodin
do 16,00 hodin příslušného dne. Služba péče o dítě v zařízení je poskytována s částečnou
úhradou nákladů.
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4.

Součástí služby podle čl. 3 této smlouvy je zejména
a/ výkon nezbytného dohledu nad dítětem,
b/ pomoc při běžných životních úkonech, včetně zajišťování čistoty a hygieny dítěte,
c/ zajišťování volnočasových a jiných obdobných aktivit a odpočinku.

Dále je mimo službu zajišťováno stravování dítěte ve formě jednoho teplého jídla denně,
dvou svačin a pitného režimu.

Pokud dítě během pobytu v DS Logáček onemocní, bude tato skutečnost oznámena
zákonnému zástupci, který je povinen dítě s ohledem na své možnosti v co nejkratší době
vyzvednout, aby nedošlo k přenosu nemoci na ostatní děti v kolektivu.

Další konkrétní podmínky poskytování služby jsou uvedeny v Plánu výchovy a péče a ve
Vnitřních pravidlech, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

5.

Poskytovatel se dále zavazuje příjemce informovat o průběhu pobytu jeho dítěte v zařízení
podle čl. 1 této smlouvy, a to zejména při předávání dítěte po skončení pobytu zpět do péče
příjemce.

6.

Za službu podle čl. 3 této smlouvy se příjemce zavazuje platit poskytovateli paušální úhradu
ve výši dle ceníku poskytovatele, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.
V případě nepřítomnosti dítěte příjemce pro překážku na jeho straně se úhrada podle tohoto
článku této smlouvy přiměřeně krátí, nejvíce však o částku ve výši rozdílu mezi paušální
úhradou a tzv. udržovacím poplatkem dle přílohy č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

7.

Příjemce se dále zavazuje platit poskytovateli vedle ceny služby podle čl. 6 této smlouvy cenu
za stravování a pitný režim dítěte ve výši dle přílohy č. 2. Do této ceny se přitom zahrnuje i
cena jídel a nápojů, jejichž odběr nebyl ze strany příjemce zrušen nejpozději do 14,00 hodin
předešlého dne.

8.

Součástí ceny za stravování podle čl. 6 a čl. 7 této smlouvy je i daň z přidané hodnoty ve výši
podle příslušných právních předpisů.
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9.

Příjemce se zavazuje platit poskytovateli cenu za jeho službu podle této smlouvy ve lhůtě
vždy do 20-tého dne předcházejícího kalendářního měsíce dle ceníku poskytovatele, který je
jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. Příjemce se zavazuje platit poskytovateli
cenu za stravování podle této smlouvy ve lhůtě vždy do 10-tého dne následujícího
kalendářního měsíce a to na základě písemného vyúčtování této ceny ze strany poskytovatele.

10.

Pro případ prodlení se splněním uhrazovací povinnosti příjemce ve lhůtě podle čl. 9 této
smlouvy se příjemce zavazuje zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné
částky za každý započatý den prodlení.

11.

Příjemce se dále zavazuje poskytovat poskytovateli součinnost při plnění jeho závazku podle
této smlouvy, a to zejména
a/ osobní účastí či účastí pověřené osoby uvedené v Evidenčním listu pro dítě v DS Logáček
při předávání dítěte do péče poskytovatele a zpět do péče příjemce,
b/ vybavováním dítěte vhodným oblečením, obuví a dalšími pomůckami pro pobyt v zařízení
poskytovatele
c/ předáváním všech informací, nezbytných pro řádnou péči o dítě poskytovatele, zejména
informací o jeho aktuálním zdravotním stavu,
d/ ohlašováním případné nepřítomnosti dítěte, a to předem nejpozději do 8:00 hodin
příslušného dne,
e/ zrušením stravování dítěte pro případ jeho nepřítomnosti, a to předem nejpozději do 14:00
hodin předchozího dne,
f/ ohlašováním všech změn v údajích, které jsou podkladem pro plnění závazků obou stran
podle této smlouvy,
g/ dodržováním vnitřních pravidel zařízení poskytovatele

12.

Poskytovatel ručí za škody na věcech dítěte, odložené na místě k tomu určeném v souvislosti
s poskytováním služby podle této smlouvy, v rozsahu a za podmínek dle ust. par. 2945 a násl.
občanského zákoníku.
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13.

Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi poskytovatelem a
příjemcem příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o příkazní smlouvě a obecnými
ustanoveními o závazcích.

14.

Příjemce souhlasí s tím, aby poskytovatel pořizoval osobní údaje ve formě
zvukově-obrazových záznamů dítěte příjemce při poskytování služby podle této smlouvy, a to
výhradně pro kontrolní, vzdělávací a osvětové účely poskytovatele, a pro účely prezentace
aktivit DS Logáček na webových a facebookových stránkách a na nástěnkách poskytovatele a
Soukromé kliniky LOGO s.r.o. Příjemce souhlasí také s tím, aby poskytovatel zpracovával a
uchovával tyto a jiné osobní údaje, poskytnuté z jeho strany poskytovateli, a to za účelem
uvedeným výše a dále za účelem realizace vzájemných práv a povinností, vyplývajících pro
obě strany z této smlouvy. Součástí této realizace vzájemných práv a povinností je také vedení
příslušné evidence a statistiky v rámci projektu č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/ 0016622
Logáček 2. Příjemce dále potvrzuje, že byl
a/ informován o podmínkách zpracování a uchovávání osobních údajů jeho a jeho dítěte ve
smyslu ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a příslušných ustanovení zákona č. 110/2019
Sb. o zpracování osobních údajů
b/ poučen o svých právech subjektu údajů dle citovaných právních předpisů, a to v rozsahu
dle poučení, které je jako příloha č. 3 nedílnou součástí této smlouvy.

15.

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou stran. Není-li dále
ujednáno jinak, lze tuto smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu, a to
písemnou výpovědí s jednoměsíční kalendářní výpovědní lhůtou. V případě prodlení příjemce
s úhradou ceny za službu a stravování podle této smlouvy nebo její části je poskytovatel
oprávněn od této smlouvy také písemně odstoupit, a to s účinky ex tunc ke dni podání toho
odstoupení k poštovní přepravě.
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16.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ………….

17.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem …………...

18.

Dáno v Brně dne…………………ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž
jedno obdrží poskytovatel, jedno příjemce.

19.
Příjemce před nástupem dítěte doložil správně vyplněné tyto dokumenty

Název dokumentu

Žádost o přijetí do dětské skupiny Logáček

Evidenční list pro dítě v DS Logáček vč. Vyjádření lékaře

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

……………………………………. ………………………………
poskytovatel příjemce
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Příloha č. 2

DS Logáček – ceník

Školné Celkem / beze
stravy

Udržovací poplatek
min. platba

5 dní v týdnu 9 900 Kč 7 920 Kč
3 dny v týdnu 7 500 Kč 6 000 Kč
2 dny v týdnu 5 600 Kč 4 480 Kč

Platby za jednotlivé dny v kolonce „Školné“ platí za celý měsíc.
Při nepřítomnosti dítěte se udržovací poplatek nevrací!

Cena za stravné za den
Svačina 20 Kč
Oběd 60 Kč

Svačina 20 Kč
Celkem 100 Kč

Platba školného na účet: č. ú. KB 27-7656700247/0100
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Příloha č. 3
Informace o právech a povinnostech dle zákona č. 101/2000 Sb., o

ochraně osobních údajů:
 

1) Subjekt údajů se zavazuje bez zbytečného odkladu nahlásit změnu osobních údajů, které
by měly vliv na spolupráci se správcem.

2) Subjekt údajů byl informován o tom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních
údajů je nepovinné a je možné jej kdykoliv bezplatně odvolat. 

3) Kdykoliv v rámci pracovní doby správce umožní subjektu údajů nahlédnout do evidence,
která je o něm vedena.

4) S poskytnutými osobními údaji je oprávněn nakládat v souladu se zákonem o ochraně
osobních údajů a zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, pouze
pracovník správce a to v nejvyšším zájmu subjektu údajů.  

5) Evidence se vede v elektronické a tištěné formě formou statistiky a jednotlivých karet
klienta.

6) Dle tohoto souhlasu mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze kontrolnímu orgánu
v rámci zákonné kontroly činnosti DS Logáček.

7) Tento souhlas není souhlasem s poskytnutím osobních údajů třetím osobám.

8) Subjekt údajů byl v souladu s ustanovením § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů
informován o:

● rozsahu a účelu zpracování
● o právu žádat správce o nápravu v případě, že rozsah a účel zpracování není

dodržován
● kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat 
● komu mohou být osobní údaje zpřístupněny
● o svém právu přístupu k osobním údajům
● o svém právu na opravu osobních údajů
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