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SMLOUVA O HLÍDÁNÍ DÍTĚTE/DĚTÍ 

 

se uzavírá mezi 

 

Jméno a příjmení pěstouna: 

datum narození: 

adresa bydliště: 

telefon: 

email: 

dále jen „pěstoun“ 

a 

 

Jméno a příjmení osoby poskytující hlídání dětí: 

datum narození: 

adresa bydliště: 

telefon: 

email: 

dále jen „osoba poskytující hlídání dětí“ 

1. Pěstoun má svěřeno do pěstounské péče nezletilé dítě/děti (jméno, dat. nar.): 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Pěstoun má uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče (podle § 47b a násl. zákona č. 

359/1999 Sb. zákona o SPOD) s organizací Temperi, o.p.s. ze dne……………………………… 

 

3. Osoba poskytující hlídání dětí se zavazuje, že převezme v místě bydliště pěstouna/jinde do své 

péče děti pěstouna dne………….. v  předem dohodnutém termínu a pěstounovi je opět předá 

tamtéž dne ………………..mezi ……………………hodinou. Pakliže by v důsledku neočekávaných 

okolností pěstoun nemohl děti převzít ve smluveném termínu, je povinen o tom osobu poskytující 

hlídání dětí bez zbytečného odkladu vyrozumět na kontakt uvedený v záhlaví této smlouvy, a tato 

osoba je povinna osobně zajišťovat hlídání dětí i nadále, nejdéle však do druhého dne do 12. hod. 

Nebude-li vyrozuměna o důvodech nepřevzetí dětí pěstounem a/nebo pěstoun si nevyzvedne děti 

do druhého dne do 12. hod., či se stane jiná neočekávaná událost, oznámí tuto skutečnost klíčové 

pracovnici pěstounů ………………………………………….. telefon ………………………………… 

 

4. Osoba poskytující hlídání dětí je povinna poskytnout dětem odpovídající péči, poskytnout jim 

zaopatření a vykonávat nad nimi dohled. V plné výši odpovídá za škodu, která by vznikla 

zanedbáním dohledu. 

 

5. Hlídání dítěte bude poskytnuto v místě bydliště osoby poskytující hlídání dětí/jinde. Osoba 

poskytující hlídání dětí je však oprávněna s dětmi v přiměřenou dobu pobývat i mimo dohodnuté 
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místo, za účelem zajištění adekvátního programu dětem (hřiště, vycházka) či zajištění zaopatření 

(společný nákup).  

 

6. Osoba poskytující hlídání dětí bere na vědomí a souhlasí s tím, že: 

a) je povinna hlídat děti osobně a není oprávněna předat dohled nad dětmi jiné osobě či 

organizaci. 

b) tato dohoda bude předložena organizaci Temperi, o.p.s.,  která je oprávněná vytvořit a 

archivovat kopii této smlouvy pro účely prokazatelného účetnictví státního příspěvku pro 

výkon PP.  

c) pracovník organizace Temperi, o.p.s. je oprávněn kdykoliv provést kontrolu hlídání dítěte a 

samostatně hovořit s dětmi uvedenými v bodě 1 této smlouvy. 

d) poskytuje své osobní údaje uvedené v této smlouvě organizaci Temperi, o.p.s. za účelem 

prokázání účelného hospodaření se státním příspěvkem pro výkon PP a za účelem nutného 

kontaktu v případě péče o děti pěstounů. 

e) je povinna na žádost Temperi, o.p.s. nebo Úřadu práce České republiky písemně potvrdit, 

v jakém čase hlídala děti podle této smlouvy; neučiní-li tak, je povinna zaplatit pěstounovi 

smluvní pokutu 1000,- Kč, a to i opakovaně.   

7. Úhrada za hlídání se sjednává ve výši ………Kč za jeden den, v celkové výši………….., a je 

splatná do 30 dnů po odevzdání dítěte/dětí. Hlídání může být propláceno doprovázející organizací. 

8. Vedle úhrady podle bodu 6 hradí pěstoun i stravné, pokud se s osobou poskytující hlídání 

nedomluví jinak.  

V  ……………………………………….. 

Dne  ………………………………………..   

 

 

 

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

        podpis pěstouna    podpis osoby poskytující hlídání dětí

                                                                                                                        

 


