
Pan/í       bytem          

jako pěstouni – osoby pečující  

a  

paní        nar.   , bytem    

 

      

jako osoba zajišťující  celodenní dočasnou péči  

 

uzavřeli dne      

 

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ CELODENNÍ   PÉČE  O DÍTĚ   

 

 

1. Pěstouni – pečující osoby mají  pravomocně svěřené  do pěstounské péče dítě   

   ,nar.         

Pěstouni – pečující osoby  mají 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. 

 

2. Celodenní dočasná  péče o svěřené dítě  se zajišťuje  na základě § 47a, odst. 2, písm. b  zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.     

 

3. Péče o děti bude zajišťována  v místě           

       v termínu od    2018   do   2018 .   

 

4. Osoba zajišťující celodenní dočasnou  péči   se zavazuje, že dne    2018 ve  

  hod. převezme v místě        do své  péče nezletilé 

dítě  uvedené v bodě 1 a dne    2018 je tamtéž v čase do     hod. předá 

pěstounům.  

5. Osoba zajišťující celodenní  péči je povinna poskytnout dítěti  bezpečí, odpovídající péči,  zaopatření 

a vykonávat nad nimi dohled. Odpovídá v plné výši za bezpečnost a zdraví dítěte a za  škodu, která 

by vznikla zanedbáním dohledu. 

6. Osoba poskytující péči   bere na vědomí a souhlasí s tím, že 

a) je povinna zajistit péči a dohled nad dítětem  osobně a není oprávněna předat dohled  jiné osobě, 

b) je povinna poskytovat pěstounům informace o dítěti a v případě zdravotních potíží nebo úrazu je 

neprodleně vyrozumět na tel.      

c) je povinna umožnit klíčovému pracovníkovi doprovázející organizace provést kontrolu v místě 

výkonu péče. 



7. Odměna  za  zajištění celodenní péče  je dohodnuta  ve výši 350 Kč/den. Úhradu vynaložených 

nákladů na zajištění celodenní péče o dítě  uhradí doprovázející organizace Centrum pro rodinu a 

sociální péči Hodonín, z.s. pěstounům - pečujícím osobám v celkové výši         ,- Kč převodem  

na účet číslo       na základě nároku vznikajícího z Dohody o 

výkonu pěstounské péče podepsané dne       

Odměnu  vyplatí pěstouni – osoby pečující osobě zajišťující  celodenní dočasnou péči. V případě 

zkrácení doby, kterou osoba zajišťující  celodenní péči pečuje o dítě, vyplatí poměrnou částku.  

8. 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. 

Platnost smlouvy je  ode dne podpisu.    

 

Pěstouni-pečující osoby:      

 

             

             podpis                   podpis 

 

Osoba zajišťující  celodenní péči:   

                                                                                                 

                                                                                                                  podpis    

 

V     , dne     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 osoby zajišťující celodenní péči 

 


