
Pan/í (pěstoun – osoba pečující)      nar.       

bytem na adrese           

a 

pan/í  (pečovatel)        nar.      

bytem na adrese           
 

Uzavřeli dne       

 

SMLOUVA O PÉČI O DÍTĚ  
 (zajištění osobní péče o svěřené dítě  při vyřizování nezbytných osobních záležitostí) 

 

Objednavatel má  pravomocně svěřené do pěstounské péče dítě       

nar.     

Objednavatel má ze dne   uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče dle § 47b a násl. 

zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, s organizací 

Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s. 

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1.  Účelem této Smlouvy je úplatné poskytování krátkodobé péče o dítě v této smlouvě uvedeném, v 

souladu s ustanovením § 47b a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů. 

1. 2. Pečovatel (osoba poskytující hlídací službu) po tuto krátkodobou péči zajistí všestrannou péči o dítě, 

kterou se pro tuto Smlouvu rozumí hlídání a zabezpečení základních potřeb dítěte (ochrana života a 

zdraví, hygiena); péče o jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. Bude nad dítětem na vlastní 

odpovědnost vykonávat dohled a zavazuje se odpovídat za veškeré škody vzniklé zanedbáním tohoto 

dohledu. 

1. 3.  Pečovatel je povinen o dítě pečovat řádně. Péče musí být přiměřená věku dítěte a v souladu s jeho 

potřebami a zájmy.  

1. 4. Pečovatel je povinen při předání dítěte zpět do péče pěstounky sdělit jí změny ve zdravotním stavu, 

potřebách a zájmech dítěte. 

1. 5. Pečovatel má povinnost dbát na bezpečnost prostoru, ve kterém péče probíhá. 

1. 6.  Okamžikem předání dítěte pečovateli nese tato veškerou odpovědnost za dítě. Její odpovědnost 

končí předáním dítěte oprávněné osobě - pěstounovi (objednavateli). 

1. 7. Pečovatel odpovídá za zdraví svěřeného dítěte, za škody na majetku a za škody na zdraví a majetku 

dalších osob způsobené v době péče o dítě, které vznikly v přímé souvislosti s její činností. 

1. 8.  Objednatel prohlašuje, že pečovateli sdělil aktuální zdravotní a psychický stav dítěte, změněné 

potřeby a zájmy dítěte. 

1.9. Pečovatel prohlašuje, že byl seznámen se zdravotním stavem dítěte, jeho změněnými potřebami a 

zájmy. 



 

   VÝKON PÉČE 

2.1.  Pečovatel bude poskytovat péči na adrese:                                                                       

Pečovatel má právo poskytovat péči na jiném místě jen v případě, že na změnu tohoto místa předem 

upozornila objednatele a tato s tím souhlasila. Předchozí upozornění není nutné v případě venkovní 

procházky nepřesahující 1 hodinu. 

2.2. Pečovatel výslovně uvádí, že byl seznámen s obsahem této smlouvy i svými povinnostmi, bere je na 

vědomí a souhlasí s nimi, je si vědom toho, že mimo výše uvedené je povinen hlídací službu zajistit 

osobně a není oprávněn své povinnosti z této smlouvy plynoucí přenést na jinou osobu, 

2.3. Objednavatel tuto dohodu v kopii do 7 dnů od uzavření odevzdá klíčovému pracovníkovi. 

2.4. Klíčový pracovník je oprávněn 

- prověřit osobu poskytující tuto krátkodobou službu ve smyslu schopnosti výkonu této služby, 

- kdykoliv provést kontrolu hlídací služby v místě bydliště. 

 

   ODMĚNA ZA PÉČI 

3.1.  pečovateli za řádné poskytování péče náleží odměna ve výši  90 Kč za hodinu. 

3.2.  odměna bude pěstounovi (objednateli) vyplacena pověřenou osobou uvedenou v Dohodě o výkonu 

pěstounské péče na účet číslo:         po předložení této 

smlouvy a vyplněného záznamu péče o dítě. Pečovatel se zavazuje řádně a pravdivě tento záznam 

vyplňovat. 

3.3.  objednatel se zavazuje zaplatit pečovateli za poskytnutou péči odměnu ve smluvené výši, a to vždy k   

                              dni následujícího měsíce v hotovosti. 

 

    UKONČENÍ SMLOUVY 

4.1.  Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou - určitou (nehodící se škrtnout). 

4.2.  Smlouva na dobu neurčitou může být ukončena vzájemnou dohodou obou smluvních stran. 

4.3.  Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět. 

         4.3.1.  Výpověď musí být učiněna písemně a prokazatelně doručena druhé straně.     

         4.3.2.  Výpovědní  lhůta činí 7 dnů ode dne doručení.            

         4.3.3.  Obě strany tak mohou učinit bez udání důvodu.   

4.4. Smlouva na dobu určitou končí uplynutím doby stanovené ve smlouvě, konkrétně v tomto případě 

dnem      

 

    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1.  Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona o 

sociálně právní ochraně dětí a občanského zákoníku. 



5.2.  Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou ze 

smluvních stran. Kopii smlouvy obdrží od objednavatele klíčový pracovník Centra pro rodinu a sociální 

péči Hodonín, z.s. spolu s vyplněným záznamem péče o dítě. 

5. 3. Na důkaz svého souhlasu s celým obsahem Smlouvy smluvní strany připojují své podpisy. 

5.4. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou stran. 

 

V      dne      

     

            

podpis objednavatele                                         podpis pečovatele 



ZÁZNAM PÉČE O DÍTĚ 

 

Datum Od kdy (hod.) Do kdy (hod.) 
Podpis osoby 

poskytující 
péči* 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

* Podpisem stvrzuji pravdivost uvedených údajů. 

       

 



 

Potvrzení o přijetí odměny za hlídání dítěte/dětí 

 

 

Já,         , potvrzuji, že jsem převzal/a  

od          částku     Kč 

za hlídání svěřeného dítěte/dětí          

             

v období od      do      . 

 

 

 

V       dne     

 

 

 

        

Podpis pečovatele 

 


