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Smlouva o hlídání dětí mezi osobou pečující a jinou fyzickou osobou 

 

Jméno a příjmení pečující osoby: 

Datum narození: 

Trvalé bydliště, zvonek č.: 

Telefonický kontakt: 

jako „osoba pečující“ na straně jedné 

 

a 

 

Jméno a příjmení hlídající osoby: 

Datum narození: 

Faktické bydliště, zvonek č.: 

Telefonický kontakt: 

jako „osoba poskytující hlídací službu“ na straně druhé 

 

uzavřeli dne __________ tuto  

 

SMLOUVU O HLÍDÁNÍ DÍTĚTE 

1. Osoba pečující má svěřeno do pěstounské péče dítě jméno a příjmení dítěte, nar. datum narození. 

Osoba pečující uzavřela dne xxxxxxx s Centrem pro rodinu Sluníčko, z.ú. (dále jen „CPR Sluníčko“) 

Dohodu o výkonu pěstounské péče podle § 47b a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní 

ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů.  

2. Osoba poskytující hlídací službu se zavazuje, že nejpozději dne xxxxxxx v xx hod. převezme do 

své krátkodobé péče dítě uvedené v bodě 1. a nejpozději dne xxxxxxx je v xx hod. osobě pečující 

opět předá. Nebude-li vyrozuměna o důvodech nepřevzetí dítěte do 12,00 hod. následujícího dne, 

oznámí tuto skutečnost CPR Sluníčko na telefon telefonní číslo klíčové pracovnice nebo osobně 

v Poradně pro rodiny s dětmi Sluníčko. 

3. Osoba poskytující hlídací službu je povinna poskytnout dítěti odpovídající péči, poskytnout mu 

zaopatření a vykonávat nad ním dohled. Osoba poskytující pečující osobu odpovídá v plné výši za 

škodu, která by vznikla zanedbáním dohledu. 

4. Osoba poskytující hlídací službu bere na vědomí a souhlasí s tím, že: 

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

b) jeden originál této smlouvy bude předložen CPR Sluníčko – slouží jako doklad potřebný k vyplacení 

příspěvku, 

c) pracovník CPR Sluníčko je oprávněn provést kdykoliv, a to i opakovaně, kontrolu naplnění obsahu 

této smlouvy, a to hlídání dítěte osobou poskytující hlídací službu prostřednictvím návštěvy 

pracovníka CPR Sluníčko bez ohlášení v místě faktického bydliště. V případě, že nebude přítomno 

dítě, na kterou je sepsána smlouva o hlídání, nebude vyplacen pečující osobě příspěvek na hlídání 
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dítěte, 

d)  je povinna na žádost CPR Sluníčko nebo Úřadu práce České republiky písemně potvrdit, 

v jakém čase poskytovala hlídací službu podle této smlouvy; neučiní-li tak, je povinna zaplatit 

pěstounovi smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč, a to i opakovaně. 

5. Úhrada za hlídací službu se sjednává ve výši 300 Kč/dítě za každý, i započatý den (v rozsahu 

minimálně 6 hodin hlídací služby), a 100 Kč/každé další dítě/den, a je splatná do 30 dnů po 

odevzdání dítěte pečující osobě podle bodu 2. Výše příspěvku a smlouva o hlídání je každý rok 

aktualizována dle ceníku. 

6. Úhrada je vyplácena k rukám pečující osoby. 

7. Osoba pečující bere na vědomí a souhlasí s tím, že: 

a) vedle úhrady podle bodu 5. hradí pěstoun osobě poskytující hlídací službu stravu, případně též na 

ubytování, přičemž výše příspěvku může činit za jedno dítě 1/30 částky příspěvku na úhradu potřeb 

dítěte za den, 

b) jeden originál této smlouvy bude předložen CPR Sluníčko – slouží jako doklad potřebný k vyplacení 

příspěvku, 

c) je povinna oznámit neprodleně jakékoliv změny týkající se obsahu této smlouvy. 

 

 

 

 

V Karviné, dne ____________ 

 

 

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

Osoba pečující 1     Osoba poskytující hlídací službu 

 

……………………………..... 

Osoba pečující 2 
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