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SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ PÉČE O DÍTĚ 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném 

znění 

 Příkazce: (zákonný zástupce dítěte dále jen „rodič“)  

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

(otec/matka dítěte)  

Bytem………………………………………..……..………………………………………………………………………………………… 

a  

Příkazník: (dále jen „realizátor“)  

Název organizace:   Cesta zpět z.s.  

IČ: 04293584  

se sídlem Lesní  199 , 270 61 Lány 

 statutární orgán Stanislava Mariašová, MBA, předsedkyně 

 kontakt info@anglictinaprakticky.cz nebo 605259929 

 I.  Preambule  

Realizátor pořádá příměstský tábor (dále jen „PT“) pro děti, který je souhrnem aktivit vhodných pro 

předškolní a mladší školní děti. Realizátor prohlašuje, že PT bude pořádat Cesta zpět z.s.  na adrese 

Lesní 199 , 270 61 Lány (dále jen „provozovna“). V případě příznivého počasí bude realizátor 

organizovat pro děti výlety v blízkém okolí obce Lány, případně celodenní výlety na vzdálenější místa. 

S plánem výletů budou rodiče seznámeni při zahájení tábora.  

PT budou probíhat v termínech:  

11/07/2022 - 15/07/2022 – Sherlock Holmes  

18/07/2022 - 22/07/2022 - Stroj času  

15/08/2022 - 19/08/2022 - Harry Potter  

22/08/2022 - 26/08/2022 - Pevnost Boyard  

 

Vždy v době od 7:30 do 16:00 hodin. Realizátor prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti u 

ČPP, a.s. Realizátor nesjednává pro účastníky tábora žádné úrazové pojištění. Realizátor doporučuje 

rodičům, aby pro děti sjednali vlastní úrazové pojištění, případně pojištění odpovědnosti za škodu. 
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 II. Předmět smlouvy  

Předmětem této smlouvy je úplatné obstarávání péče o dítě/děti, které se účastní PT: 

……………………………………..…datum narození/věk ………………………...trvale bytem…………………………….….  

………………………………………datum narození/věk …………………………trvale bytem…………………………….….…… 

 ………………………………………datum narození/věk ………………………... trvale bytem …………………………….….… 

(dále jen „dítě“),  

jehož jsou rodiče zákonnými zástupci.  

Nedílnou součástí této smlouvy je, 

příloha č. 1 – Přihláška pro účastníky tábora, obsahující informace o dítěti včetně jeho zdravotního 

stavu a kontaktní údaje rodičů.  

příloha č. 2 – Prohlášení bezinfekčnosti a příloha  

č. 3 – Informovaný souhlas s pořizováním a zpracováním fotografií a video záznamů.  

2. Realizátor obstará řádnou péči o dítě ve věku od 6 let v souladu s potřebami dítěte v bezpečném 

prostředí prostřednictvím kvalifikovaných vedoucích. Rodiče předají dítě v místě konání PT v době mezi 

7:30 až 8:00 hodin a vyzvednou si jej v době mezi 15:30 až 16:00 hodin. Realizátor dítěti poskytne 

dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu a dostatečný přísun tekutin. Obědy (stravu vhodnou pro 

děti) zajišťuje realizátor prostřednictvím dodavatele.  

 III. Povinnosti a oprávnění realizátora 

 Realizátor je zejména povinen: 

 − řádně pečovat o svěřené dítě ve sjednané době; − za svěřené dítě ve sjednané době přebírá plnou 

odpovědnost, včetně případných výletů mimo provozovnu;  

− dodržovat veškeré hygienické podmínky stanovené pro péči o děti; 

 − řídit se pokyny rodičů a od těchto pokynů se může odchýlit jen tehdy, je-li to nezbytné v zájmu dítěte 

a rodičů a nemůže-li obdržet včas souhlas rodičů;  

− vzít na vědomí zdravotní stav dítěte dle informací poskytnutých rodiči v dotazníku a zohlednit jej v 

rámci denního programu PT; 

 − poskytnout dítěti stravu a přísun tekutin.  

Realizátor má právo:  

− vyžadovat, aby dítě bylo předáno ve sjednanou dobu, a to čisté a zdravé; 

 − odmítnout převzít dítě do péče v případě nesplnění podmínek této smlouvy bez toho, že by ztrácel 

právo na odměnu za svou činnost;  
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− odmítnout převzít dítě v případě, že vzniknou překážky pro péči o dítě, např. technické problémy 

provozovny, nemoc většiny kvalifikovaných vedoucí; na tuto skutečnost realizátor rodiče upozorní v co 

nejkratší možné době. V případě odmítnutí převzetí dítěte z důvodu překážek na straně realizátora 

ztrácí tento právo na sjednanou odměnu za dotčené období. Realizátor nepřejímá hmotnou 

odpovědnost za cennosti dítěte (peníze, šperky, elektroniku aj.). 

 IV. Práva a povinnosti rodičů  

Rodiče jsou povinni: 

 − informovat realizátora o všech věcech, které mohou mít význam při plnění činnosti realizátora a 

předat realizátorovi pokyny nezbytné k účasti dítěte v PT; 

 − oznámit realizátorovi bez zbytečného odkladu jakékoli změny; 

 − dopravit dítě do provozovny realizátora;  

− předat dítě v dohodnutou dobu, zdravé a čisté; 

 − vyzvednout dítě v dohodnutou dobu;  

− hradit paušální odměnu ve sjednané výši a ve sjednanou dobu.  

  

Rodiče mají právo:  

− po předchozí dohodě s realizátorem navštívit PT,  

− Individuálně sjednané podmínky (strava, dřívější příchod/odchod atd.)  

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

V. Odměna a storno podmínky  

Příspěvek za účast dítěte na PT (dále jen „odměna“) se sjednává paušální částkou a je brána jako 

příspěvek spolku. Příspěvek se skládá z pobytu a stravy včetně pitného režimu, výtvarné materiály, 

drobné odměny, fotodokumentaci, mzdu vedoucích a další drobné výdaje. Součástí odměny není 

případně organizovaný jeden tematický celodenní výlet (jízdné a vstupné). Tento bude hrazen zvlášť 

na začátku tábora (orientační cena 150,-kč jedno dítě).  

Příkazník tímto závazně objednává celodenní pobyt (pondělí-pátek) 2. 600,-Kč/1 dítě, jeden turnus, 

plus stravné 550,- Kč / jedno dítě jeden týden.  

 Odměna spolku za PT se hradí do 14 dnů od podpisu smlouvy výhradně bankovním převodem na 

účet spolku 2701742671/2010, (zpráva pro příjemce = jméno dítěte). Zaplacení příspěvku je 

podmínkou nabytí účinnosti této smlouvy.  

Účast na PT lze zrušil pouze písemně, a to formou doporučeného dopisu, anebo formou emailu či SMS 

zprávy z emailu či telefonního čísla uvedeného v příloze této smlouvy. Při zrušení účasti bude vrácena 

zaplacená částka snížená o stornovací poplatky takto:  
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− 40 % z celkové částky při odhlášení 30 a více dnů před prvním dnem tábora;  

− 50 % z celkové částky při odhlášení 29-7 dnů před prvním dnem tábora; 

 − 75 % z celkové částky při odhlášení 7-1 den před prvním dnem tábora;  

− 100 % z celkové částky při odhlášení v den nástupu na tábor nebo jeho průběhu;  

− v případě, že bude na místo zařazen náhradník, bude částka vrácena v plné výši.  

VI. Doba  

Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na zaklade výběru termínu v přihlášce. Tato smlouva 

zaniká okamžikem doručením výpovědi realizátorovi nebo uplynutím sjednané doby. Výpověď musí 

mít písemnou formu.  

VIII. Závěrečná ujednání  

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem úhrady odměny. Za úhradu odměny je považován okamžik 

připsání odměny na bankovní účet uvedený v této smlouvě. Nebude-li odměna uhrazena do 30. 4. 

2020, tato smlouva již v účinnost nevstoupí. Dodatky k této smlouvě mohou být uzavírány po vzájemné 

dohodě obou stran pouze písemnou formou. Strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že smlouva byla 

vyhotovena podle jejich svobodné vůle, a že nebyla uzavřena pod nátlakem. Smlouva je sepsána ve 

dvou vyhotoveních, z nichž obdrží po jednom každá ze smluvních stran.  

 

V Lánech dne ................................................. ............... 

 

  

Jméno a příjmení, Podpis, Příkazník („rodič“)  

 

 

 

Jméno a příjmení, Podpis, Příkazce („realizátor“) 
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Příloha 1: Přihláška na příměstský tábor pro děti v Lánech  

Údaje o přihlašovaném dítěti 

Jméno a příjmení dítěte: 

Datum narození: Rodné číslo: 

Adresa trvalého pobytu:  

Zdravotní pojišťovna:  

Upozornění na zdravotní problémy dítěte (např. Alergie):  

 

 

*Souhlasím s obchodními podmínkami.  

*Souhlasím s fotografováním mého dítěte a použití fotografických materiálů v rámci 

propagace, zobrazení fotografii na www.anglictina-prakticky.cz a sociálních sítí.    

• Ano/Ne 
 

*Souhlasím se zpracováním osobních údajů v rámci podnikatelské činnosti provozovatele a 

jeho partnerů.  

• Ano/Ne  
*S přihláškou je nutné dodat kopii kartičky pojištěnce a prohlášení o bezinfekčnosti.  

 

Požadovaný termín, prosím zaškrtnout:   
 
11/07/2022 - 15/07/2022 - Sherlock Holmes  

18/07/2022 - 22/07/2022 - Stroj času  
15/08/2022 - 19/08/2022 - Harry Potter  

22/08/2022 - 26/08/2022 - Pevnost Boyard  
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Údaje o rodičích/osobách, které pečují o dítě ve společné domácnosti 

 

 

Zákonný zástupce: …………… ……………………………………………………………………….  

 

V ………………………………dne …………………… ………………… 

 

Jméno a příjmení matky : 

Datum narození: 

Adresa trvalého bydliště:  

Telefon do zaměstnání:  Mobilní telefon:  

Telefon domů: E-mail:  

 

Jméno a příjmení otce:   

Datum narození:  

Adresa trvalého bydliště:  

Telefon do zaměstnání:  Mobilní telefon: 

Telefon domů:  E-mail: 

Informace o odchodu dítěte z tábora:  
 
Samostatně:                  Ano / NE  
 
V doprovodu / prosíme o jména a příjmení osob, které mohou dítě vyzvednout/:  
 
 
 

Informace o odchodu dítěte z tábora:  
 
Samostatně:                 Ano / NE  
 
V doprovodu / prosíme o jména a příjmení osob, které mohou dítě vyzvednout/:  
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příloha č. 2 – Prohlášení bezinfekčnosti   

Prohlášení o bezinfekčnosti Toto prohlášení nesmí být starší než 1 den před nástupem na příměstský 

tábor EMC v Lánech. Prohlašuji, že můj syn / má dcera 

…………………………………………………………………………………. je zdráv(a). Současně mi není známo, že by mé 

dítě v posledních 14 dnech přišlo do styku s infekčním prostředím nebo osobami, které onemocněly 

infekční chorobou. Dítě nejeví známky onemocnění (zvracení, průjem, zvýšená teplota ap.). Ošetřující 

lékař ani hygienik nenařídil mému dítěti ani jiným osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, 

zvýšený zdravotní dohled, lékařský dozor při onemocnění nebo karanténní opatření. Jsem si vědom(a) 

právních následků, které by mě postihly, kdyby z nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo 

zdravotní ohrožení dětského kolektivu. Dítě je schopno zúčastnit se příměstského letního tábora EMC 

v Lánech. Telefonní a písemné spojení na rodiče po dobu pobytu dítěte v táboře:  

 

Matka/otec:…………… ……………………………………………………………………….  

 

Email: …………………………………………………………………………………………..  

 

Tel.: ……………………………………………………………………………………………  

 

V ………………………………dne …………………… ………………… 
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č. 3 – Informovaný souhlas s pořizováním a zpracováním fotografií a video záznamů.  

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Jako zákonný zástupce dávám svůj souhlas EMC 4U s.r.o., a Stanislava Mariašová,MBA  ke 

shromažďování, zpracovávání a evidenci níže uvedených osobních a citlivých údajů:  

Zde zaškrtněte, koho přihlašujete na kurz:  

• dítě  

• sebe. 

Prosím vyplňte údaje přihlášené osoby/ dítěte:  

………………………………………………………………, nar. …………….……… ve 

smyslu evropského nařízení GDPR a směrnice subjektu ohledně zpracování osobních údajů. 

 

Osobní údaj Účel zpracování Zaškrtněte 

v případě 

souhlasu 

Fotografie  Webové stránky  www.anglictina-prakticky,cz , Facebook 

English Mini Club , propagační materiál  

 

 

Jméno, příjmení Informování na akcích výlety, soutěže, jiné akce.   

Jména, příjmení, rok 

narození, adresa, 

zdravotní pojišťovna, 

telefon, email včetně 

zákonných zástupců 

informace o 

zdravotním stavu 

dítěte  

Přihláška na kurz, data se automaticky vkládají do informačního 

systému spravovaného firmou Aperus s.r.o. V rámci 

partnerských aktivit k těmto údajům mají přístup dva 

spolupracující subjekty Cesta zpět z.s. a Stanislava Mariašová, 

MBA.  

 

 

 

Jméno, příjmení, 

bydliště 

Poskytnutí těchto údajů v rámci fakturace účetní firmě.   

Jméno, příjmení,  
Diplomy, soutěže a výlety  

 

 

Email zákonného 

zástupce  

Je uschována v databázi informačního systému WEB 4U s.r.o. a 

Seznam s.r.o.   
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Souhlas poskytuji po dobu docházky přihlášené osoby do daného subjektu či jeho partnerů. Byl 

jsem poučen o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat, a to i bez 

udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí 

osobního údaje je dobrovolné, o právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a 

k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že pokud zjistím nebo se budu 

domnívat, že subjekt provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou 

soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li 

osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o 

vysvětlení, požadovat, aby subjekt odstranil takto vzniklý stav. 

 

V………………………     dne   …………………………… 

 

Jméno zákonného zástupce ……………………….…………  a podpis ……………… 

 

Jméno zákonného zástupce……………………………...…………… a podpis………………. 
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