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 Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO 
se sídlem: Předměstí, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice  
a dále provozem: Předměstí, Revoluční 1846/32, 412 01 Litoměřice  
IČO: 70854165, zastoupené ředitelkou Ing. Ivanou Humlovou,  
jako budoucí poskytovatel služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu 
ve formě poskytování služby Dětská skupina – JESLIČKY  
dále jen „Poskytovatel“ 
 
a 

 
Zákonní zástupci/osoby odpovědné za výchovu dítěte/objednavatel:  
Otec:………................................................................................................................................ 
místo trvalého bydliště:……………………………………..…….……………………..……….……………………..…….. 
místo faktického bydliště:………………………………….…….………………………………….…………………………. 
Tel. kontakt:……………………………………..…..………………….……………………………………………………………. 
e-mail: …………………………………………..………………………….………………………………………………….………… 
 
Matka: ……............................................................................................................................... 
místo trvalého bydliště:………………………..………….………….…………….…………………………….….……..…. 
místo faktického bydliště:……..……………………………………….……………….………………………………………. 
Tel. kontakt:…………………………….………..…………………………….………………………………………………….... 
e-mail: ……………………..………….…………………………………………….………………………………………….……… 
 
Jméno a příjmení nezletilého dítěte  ........................................................................................ 
datum narození: ……..……………………......................................................................................... 
místo trvalého bydliště:………………………………………………………………………………………………………….. 
místo faktického bydliště: ………………………………………………………………………….……………….…………. 
 

jako objednatel a potencionální příjemce služby, dále jen „Objednavatel“ 

 

Správnost uvedených údajů o místě trvalého bydliště ověřil zaměstnanec – jméno a příjmení 
zaměstnance:………………..……………………………podpis: …………………………………….. 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

Smlouva o smlouvě budoucí 
 

1. 
Stanovené podmínky 

Poskytovatel a Objednavatel se dohodli a souhlasí s tím, že dítě shora uvedené bude na základě 
uplatněného Požadavku o zařazení do pořadníku v rámci přijetí dítěte do služby péče pro děti ve věku 
od 18 měsíců do 3 let s názvem Dětská skupina – JESLIČKY a na základě kladného vyjádření Pracovní 
skupiny pro projednání požadavků v dohodnutém termínu, tj.  
 
počínaje dnem….……….…………... p ř i j a t o .  
Objednavatel souhlasí s tím, že přijetí je podmíněno splněním níže, v rámci odst. 2., uvedených kritérií 
pro přijetí. 
 

2.  
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Kritéria pro přijetí  
Objednavatel se tímto zavazuje, že v rámci podpisu smlouvy o poskytování služby péče pro děti ve věku 
od 18 měsíců do 3 let s názvem Dětská skupina – JESLIČKY předloží následující dokumenty: 

a) občanský průkaz k nahlédnutí, popř. potvrzení o trvalém pobytu dítěte 

b) aktuální potvrzení vztahující se k datu přijetí dítěte o zdravotní způsobilosti dítěte k přijetí do 
dětské skupiny, bez nutnosti užívání léků po dobu pobytu včetně souhlasného stanoviska se 
vstupem do kolektivu od ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost 

c) aktuální potvrzení vztahující se k datu přijetí dítěte o tom, že se dítě podrobilo stanovenému 
pravidelnému očkování dle platných právních předpisů nebo že je proti nákaze imunní anebo 
že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci  

d) relevantní potvrzení, alespoň od jednoho z rodičů, vztahující se k datu přijetí dítěte do dětské 
skupiny o existujícím pracovně právním vztahu, nebo pokud vykonává samostatnou 
výdělečnou činnost, doloží potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o účasti na 
důchodovém pojištění, popř. potvrzení o denním studiu  

Objednavatel tímto prohlašuje, že:   

e)  míra soběstačnosti, schopností a dovednosti dítěte odpovídá jeho dosaženému věku  

f)  umístěním dítěte do zařízení sleduje uplatnění na trhu práce a tímto dítě bude, krom případné 
omluvené absence z důvodu nemoci, dovolené apod., do dětské skupiny v době provozu 
v pracovních dnech pravidelně docházet 

g) relevantně doloží skutečnost, pokud přijaté dítě uvedené v požadavku má sourozence, který 
aktuálně je příjemcem služby dětská skupina v organizaci   

Objednavatel služby svým podpisem stvrzuje, že: 

h)  byl informován o podmínkách projektu Poskytovatele, jelikož v období od 7/2019 do 6/2022 
bude čerpat finanční prostředky na službu z ESF v rámci OP Zaměstnanost, které se vztahují k 
Objednavateli služby a jsou uvedeny v tomto bodě, se kterými souhlasí   

i) byl informován o elektronickém docházkovém systému včetně docházkových karet/čteček, 
kterým se realizuje u Poskytovatele evidence docházky dětí i pečujících osob včetně exportu dat 
do formátu .xls nebo .xlsx pro přenos údajů do evidence sloužící jako příloha zprávy o realizaci 
projektu, se kterým souhlasí a každý měsíc bude formou podpisu potvrzovat relevantnost 
výstupu evidence docházky vztahující se k dítěti, kterému je služba poskytována.   

 
3. 

Právní akt smlouvy o poskytování služby 
Poskytovatel a Objednavatel se na základě této Smlouvy o smlouvě budoucí zavazují, že nejpozději 
v dohodnutý den přijetí dítěte uzavřou se zařízením Smlouvu o poskytování služby péče pro děti ve věku 
od 18 měsíců do 3 let v denním režimu s názvem Dětská skupina - JESLIČKY a dítě shora uvedené 
v dojednaný den nástupu nastoupí, popř. bude řádně omluveno.  
 

4. 
Paušální úhrada v případě absence dítěte v termínu nástupu  

V případě, že dojte k absenci dítěte a dítě v termínu přijetí, který je uveden v bodě 1. nenastoupí, 
Objednavatel se tímto zavazuje od termínu dojednaného nástupu, který je uveden v bodě 1., k úhradě 
příspěvku dle stanovené výše paušální úhrady neinvestičních nákladů vynaložených na provoz, které 
jsou uvedeny v bodě 5. 
Platbu úhrady příspěvku poukáží nejpozději do dvacátého dne každého následujícího kalendářního 
měsíce na účet 43-9723270267/0100 (na variabilní číslo, které bude následovně přiděleno).  
 

5.  
Úhrady za poskytovanou službu 

Objednavatel je seznámen a souhlasí s tím, že Služba péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let 
v denním režimu s názvem Dětská skupina - JESLIČKY je poskytována s částečnou úhradou neinvestičních 
nákladů vynaložených na provoz: výše úhrady za měsíc  
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v rámci platnosti smlouvy o poskytování služby je výše neměnná, a to i v případě 
absence dítěte či permanentní docházky    

výše neinvestičních 
nákladů/příspěvku  

 za dobu jednoho kalendářního měsíce         1 000,00 Kč  

* změna výše neinvestičních nákladů vynaložených na provoz poskytování služby je vyhrazena pouze na základě 
rozhodnutí Rady města 

Platbu úhrady příspěvku poukáží nejpozději do dvacátého dne každého následujícího kalendářního 
měsíce na účet 43-9723270267/0100 (na variabilní číslo, které bude následovně přiděleno).  
 

6. 
Platnost smlouvy o smlouvě budoucí 

Smlouva je účinná ode dne podpisu smlouvy Poskytovatele s platností do dne, který předchází dnu 
přijetí dítěte, který je uveden v bodě 1.   
 

7. 
Podmínky výpovědi  

Tato Smlouva o smlouvě budoucí je vzájemně vypověditelná i bez udání důvodu, avšak pouze písemnou 
formou. Výpovědní doba je stanovena v délce 1 měsíce s tím, že tato doba začíná běžet prvním dnem 

měsíce následujícího po doručení výpovědi.  
 

8. 
Souhlas se zpracováním údajů 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto zákonný zástupce vyjadřuje souhlas se 
zpracováním osobních i citlivých údajů v rámci projednávání a následného poskytování služby péče pro děti 
od 18 měsíců do 3 let věku s názvem Dětská skupina - JESLIČKY.  
 

9. 
Závěrečná ujednání 

Objednavatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu nahlásí případné změny v rámci přijetí dítěte do 
služby.  
Objednavatel bere na vědomí, že tato smlouva je nepřenosná na jiné dítě.  
Objednavatel bere na vědomí, že zařízení nepřipravuje dietní stravu. 
Tato Smlouva o smlouvě budoucí byla sepsána ve dvou stejnopisech s tím, že každá strana obdrží jeden 
stejnopis. 
Smluvní strany prohlašují, že Smlouva o smlouvě budoucí vyjadřuje jejich pravou vůli a že Smlouvu 
o smlouvě budoucí neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  
Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvy o smlouvě budoucí přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 
projednání, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy.  
 
V Litoměřicích dne………………………..                       V …………………….. dne………………………..  
 
 
 
 
......................................................           ................................................................. 
Za Poskytovatele      
Ing. Ivana Humlová  
ředitelka Centra - SRDÍČKO                         ................................................................. 

Za Objednavatele 
Zákonní zástupci (matka i otec)/osoba odpovědná 
za výchovu dítěte

 


