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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

SMLOUVA PRO OBSTARÁVÁNÍ PÉČE O DÍTĚ 
uzavřená v souladu s ustanovením §2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění 
 
Příkazce: (dále jen zákonný zástupce dítěte) 
 

Matka dítěte 
Jméno a příjmení  
Datum narození  
Adresa trvalého bydliště  
Telefon  
Email  
 

Otec dítěte 
Jméno a příjmení  
Datum narození  
Adresa trvalého bydliště  
Telefon  
Email  
 
 
Příkazník: (dále jen „realizátor“) 
Název organizace Obec Kačice 
IČ 00234494 
Se sídlem Masarykova 20, Kačice 273 04 
Statutární orgán Libor Němeček 
Zodpovědný vedoucí František Tancoš 
 

I. 
Preambule 

1. Realizátor prohlašuje, že příměstský tábor bude provozovat v areálu SK Kačice. Realizátor 
prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti u České Pojišťovny, a.s. 
 

2. V případě příznivého počasí bude realizátor organizovat pro děti program v blízkém okolí, 
případně celodenní výlet na vzdálenější místo. S plánovaným programem budou rodiče 
seznámeni při zahájení tábora. Příměstský tábor pro děti je souhrn aktivit vhodných pro mladší 
školní děti. Bude probíhat vždy v době od 07:30 do 16:00 hod v termínu 24. – 28. srpna 2020. 

 
II. 

Předmět smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je úplatné obstarávání péče o dítě/děti: 

1. dítě 
Jméno a příjmení  
Datum narození  
Adresa trvalého bydliště  

2. dítě 
Jméno a příjmení  
Datum narození  
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Adresa trvalého bydliště  
3. dítě 

Jméno a příjmení  
Datum narození  
Adresa trvalého bydliště  

 
(dále jen „dítě“), jehož jsou rodiče zákonnými zástupci. Nedílnou součástí této smlouvy je 
dotazník, obsahující informace o dítěti, kontaktní údaje rodičů, informace o dlouhodobém 
zdravotním stavu dítěte. Dotazník bude předán vedoucímu tábora. 

 
2. Obstaravatelská činnost spočívá v péči o dítě, narozené v období od 31. srpna 2007 do 

31. srpna 2014, kterou bude realizátor vykonávat prostřednictvím kvalifikovaných vedoucích. 
Dítě bude předáno rodiči v 07:30 hodin a vyzvednuto v 16:00 hodin. 

   
3. Realizátor dítěti poskytne pitný režim, dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu.  
 
4. Realizátor poskytne zákonnému zástupci 7 - 14 dní před zahájením tábora celotýdenní 

orientační program tábora. 
 

III. 
Povinnosti a oprávnění realizátora 

 
1. Realizátor je zejména povinen: 

ü řádně pečovat o svěřené děti ve sjednané době, 
ü za svěřené dítě ve sjednané době přebírá plnou odpovědnost, včetně případných výletů 

mimo školu, 
ü dodržovat veškeré hygienické podmínky stanovené pro děti, 
ü řídit se pokyny zákonných zástupců a od těchto pokynů se může odchýlit jen tehdy, je-li to 

nezbytné v zájmu dítěte a zákonných zástupců a nemůže-li obdržet včas souhlas 
zákonných zástupců, 

ü respektovat zdravotní stav dítěte a jemu přizpůsobovat denní režim péče o dítě, 
ü poskytnout dítěti pitný režim a stravu. 

 
2. Realizátor má právo: 

ü vyžadovat, aby dítě bylo předáno ve sjednanou dobu, a to čisté, zdravé, 
ü odmítnout převzít dítě do péče v případě nesplnění těchto podmínek bez toho, že by ztrácel 

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

problémy školy, nemoc většiny vedoucích, na tuto skutečnost realizátor rodiče upozorní v 
co nejkratší době. V případě odmítnutí převzetí dítěte z důvodu překážek na straně 
realizátora ztrácí tento právo na sjednanou odměnu za dotčené období. 

 
IV. 

Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte 
 

1. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni: 
ü dopravit dítě na tábor v dohodnutou dobu, zdravé a čisté, 
ü vyzvednout dítě v dohodnutou dobu, 
ü uhradit paušální odměnu ve sjednané výši a ve sjednanou dobu. 
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2. Zákonní zástupci dítěte mají právo: 

ü dávat závazné pokyny pro péči o dítě, 
ü kontrolovat činnost realizátora kdykoli během výkonu činnosti. 

 
 

V. 
Platba a storno podmínky 

1. Odměna za obstarávání péče o dítě v rámci Příměstského tábora pro děti se sjednává 
paušální částkou. Tato cena obsahuje pitný režim, stravu, sportovní a jiné potřebné vybavení, 
drobné odměny, drobné výdaje v případě výletu a poplatky za dopravu. 

 
2. Příkazník tímto závazně objednává celodenní pobyt (pondělí-pátek) za cenu 1000 Kč (pro 

dítě s trvalým bydlištěm v obci Kačice). Platba za dítě s trvalým bydlištěm mimo obec je 
vyšší o 500 Kč.  

 
3. Odměna za Příměstský tábor se hradí v hotovosti při podpisu smlouvy na podatelně OÚ 

Kačice, a to v plné výši. 
 
4. V případě, že dojde ke zrušení účasti dítěte nejpozději týden před konání příměstského tábora, 

bude vám zaplacená částka vrácena. Při pozdějším zrušení účasti, avšak před zahájením 
příměstského tábora z jiného důvodu než zdravotního, Vám bude účtován stornopoplatek ve 
výši 300 Kč. Přeruší-li dítě pobyt během tábora, nebude možné vrácení zaplacené částky. 

 
 

VI. 
Doba 

1. Příkazní doba se sjednává na dobu určitou, viz termín uvedený v článku I této smlouvy. 
 
2. Příkazní smlouva zaniká okamžikem doručení výpovědi realizátorovi nebo uplynutím sjednané 

doby. Výpověď musí mít vždy písemnou formu. 
 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Dodatky k této smlouvě mohou být uzavírány kdykoliv, pouze však po vzájemné dohodě obou 

stran a písemnou formou. 
 
2. Strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že smlouva byla vyhotovena podle jejich svobodné 

a skutečné vůle, a že nebyla uzavřena pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
3. Smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce, z nichž obdrží po jednom 

každá ze smluvních stran. 
 
4. Příkazce souhlasí se zveřejněním fotografií z příměstského tábora na internetových stránkách 

obce Kačice, facebookovém profilu obce a SK Kačice a v Kačickém zpravodaji. Souhlas je 
možné kdykoliv odvolat. 
 

 ANO    NE 
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5. Svým podpisem stvrzuji souhlas s vyplněním Monitorovacího listu podpořené osoby, který je 

přílohou č. 2 této smlouvy a jehož vyplnění je podmínkou pro účast na příměstském táboře. 
 
 
V Kačici dne .............................. 
 
 
 
Příkazce (zákonný zástupce)                        Příkazník (realizátor) 
 
 
 
 
….............................…………................                                    ……............................................... 
Jméno a příjmení             starosta/místostarostka 
Podpis                          obec Kačice 
 
 
Příloha č. 1:     Dotazník 
Příloha č. 2: Monitorovací list podpořené osoby 
Příloha č.3: Kopie kartičky pojišťovny 
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Příloha č. 1 – Dotazník pro účastníky tábora (dotazník bude mít k dispozici vedoucí tábora) 
 
 
  Jméno a příjmení dítěte 
 

 

 
  Jméno a příjmení matky 
  Telefon 
 

 

 
  Jméno a příjmení otce 
  Telefon 
 

 

 
  Zdravotní pojišťovna 
  (kopie kartičky musí být  
  přílohou smlouvy) 
 

 

 
  Zdravotní omezení 
 

 

 
  Alergie 
 

 

 
  Jména osob, která  
  budou dítě vyzvedávat 
 

 

 
- Dítě je samoobslužné v: oblékání   ANO  NE  

chození na toaletu  ANO  NE 
stravování   ANO  NE 

 
 
- Jak a s čím máme dítěti pomáhat:__________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
- Jaká je oblíbená činnost/hračka dítěte:______________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Svým podpisem potvrzuji správnost uvedených údajů v dotazníku a souhlasím se zpracováním a uchováním 
poskytnutých údajů pro potřeby související s tímto projektem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů. 
 
 
 
 
…...................................................................... 
podpis zákonného zástupce 
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Příloha č.2 - MONITOROVACÍ LIST PODPOŘENÉ OSOBY (vyplňuje zákonný zástupce) 
 
Identifikace projektu 
Registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015993 
Název projektu Příměstské tábory a klub Kačice 2 
Příjemce podpory (název) Obec Kačice 
Základní údaje o podpořené osobě 
Jméno a příjmení 
matky nebo otce   

 

1. Údaje zaznamenávané nejpozději před ukončením účasti osoby v projektu 
 

Stav je zjišťován k datu zahájení účasti osoby v projektu. 
 

Podle pohlaví  
 
 

 muži 

 ženy 
Podle postavení na trhu 
práce  
 

 zaměstnanci,  

• včetně žen na mateřské dovolené, které byly před nástupem 
této dovolené zaměstnány 

 osoby samostatně výdělečně činné,  

• včetně žen na mateřské dovolené, které byly před nástupem 
této dovolené osobami samostatně výdělečně činnými 

 osoby na rodičovské dovolené, které byly před nástupem této  
     dovolené zaměstnány nebo samostatně výdělečně činné  

 dlouhodobě nezaměstnaní, registrovaní na Úřadu práce ČR 

 nezaměstnaní – ostatní, registrovaní na Úřadu práce ČR 

 neaktivní osoby, které nejsou v procesu vzdělávání nebo odborné  
     přípravy,  

• včetně matek na mateřské dovolené a osob na rodičovské 
dovolené, které nebyly před nástupem této dovolené ani 
zaměstnány, ani nepatřily mezi osoby samostatně výdělečně 
činné 

• včetně osob pobírajících invalidní důchod a osob pobírají-
cích starobní důchod, které nepatří ani do kategorie zaměst-
nanci, ani do kategorie osob samostatně výdělečně činných 
a nejsou registrované na Úřadu práce ČR 

 neaktivní osoby - ostatní 
Podle nejvyššího 
dosaženého vzdělání 
 

 bez vzdělání a jinde neuvedené 

 1. stupeň základní školy nebo 2. stupeň základní školy či 1. - 4.  
     ročník 8letých gymnázií či konzervatoře anebo 1.  - 2. ročník  
     6letých gymnázií 

 středoškolské, maturita či vyučení anebo pomaturitní studium 

 vyšší odborné, bakalářské, magisterské, doktorské studium 

 
Podle typu znevýhodnění** 
Podpořená osoba může patřit do 
více vymezených skupin (příp. do 
žádné). 
 

 migranti; osoby, které jsou původem cizinci; menšiny (včetně  
     marginalizovaných společenství jako jsou Romové) 

 osoby se zdravotním postižením 

 osoby s jiným znevýhodněním 



   Stránka 7 z 8 

 
Podle přístupu k bydlení  
Podpořená osoba patří či nepatří 
do vymezené skupiny. 
 

 osoby bez přístřeší nebo osoby vyloučené z přístupu k bydlení 

Podle sektoru ekonomiky, 
v němž je osoba 
ekonomicky aktivní 
Vyplňují pouze osoby 
zaměstnané a OSVČ. 
 

 osoby působící v neziskovém sektoru 

 osoby působící v podnikatelském sektoru 

 osoby působící ve veřejném sektoru 

Podle specifikace působení 
ve veřejném sektoru 
Vyplňují pouze osoby působící ve 
veřejném sektoru. 
 

 zaměstnanci  

• ministerstva,  

• ústředního správního úřadu,  

• některého z ostatních správních úřadů nebo  

• územních samosprávných celků, kteří nevykonávají výhrad-
ně pomocné, servisní nebo manuální práce (tzv. obslužné 
činnosti) nebo kteří neřídí pouze výkon takových prací 

** Citlivé údaje - účastník může odmítnout je poskytnout. 
 
Vazba na vymezené území 
Zaměstnanec vykonává 
svou pracovní činnost 
z více než 50 % 
Vyplňují pouze osoby 
zaměstnané. 
 

 v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy 

 v hlavním městě Praze 

 v Ústeckém či Karlovarském kraji 

Osoba samostatně 
výdělečně činná má sídlo 
podnikání 
Vyplňují pouze OSVČ. 
 

 v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy 

 v hlavním městě Praze 

 v Ústeckém či Karlovarském kraji 

Studium žáka/studenta 
probíhá z více než 50 % 
Vyplňují pouze žáci/ studenti. 

 v některém z krajů či krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy 

 v hlavním městě Praze 

 v Ústeckém či Karlovarském kraji 
 
V Kačici 
dne 16. března 2020 

Podpis  
 

 
2. Údaje zaznamenávané po ukončení účasti osoby v projektu 

 

Stav je zjišťován nejpozději do 4 týdnů od ukončení účasti osoby v projektu. Postihuje změnu v době 
od zahájení účasti osoby na projektu až do okamžiku zjišťování. 
 

Datum ukončení účasti osoby v projektu  

Podle situace po 
ukončení účasti  
v projektu 
Podpořená osoba může 
patřit do více vymezených 
skupin (příp. do žádné). 

 osoby nově zapojené do procesu vzdělávání/odborné přípravy 

 osoby, které po svém zapojení do projektu získaly kvalifikaci 

 osoby, podpořené z projektu v rámci investiční priority 1.5 OPZ, které 
obdržely závaznou nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské 
nebo odborné přípravy 
 

 

 
V Kačici 
dne  

Podpis  
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Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Na Poříčním právu 1/376 
128 01 Praha 2 
Datová schránka: sc9aavg 
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 
Kontaktní údaje pověřence jsou uveřejněny na webových stránkách www.mpsv.cz. 
Účel zpracování osobních údajů  
V souladu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), jsou 
údaje uvedené v tomto Monitorovacím listu podpořené osoby shromažďovány a zpracovávány 
výhradně za účelem prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního 
fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost. Údaje 
z tohoto formuláře budou použity pro přípravu zpráv o realizaci projektu. Tento formulář může být 
kontrolován pracovníky implementační struktury uvedeného operačního programu nebo osobami 
pověřenými k provedení kontroly při zachování mlčenlivosti o všech kontrolovaných údajích. 
Právní základ pro zpracování osobních údajů 
Ministerstvo práce a sociálních věcí je jakožto správce osobních údajů zpracovávaných v souvislosti 
s realizací projektů podpořených z Operačního programu Zaměstnanost oprávněno zpracovávat 
v tomto formuláři uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu  
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 (zejména jeho příloh I a II). 
Realizátor projektu podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost je oprávněn zpracovávat 
v tomto formuláři uvedené osobní údaje podpořené osoby na základě pověření vydaného správcem 
(tj. Ministerstvem práce a sociálních věcí) v souladu s čl. 28 Obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů. 
Doba uchovávání osobních údajů 
V tomto formuláři uvedené osobní údaje jsou/budou uchovávány pro účely jejich zpracování 
v souladu s čl. 5 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, po dobu deseti let 
od ukončení realizace projektu. 
Poučení o právech podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 
Podpořená osoba má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (tedy informaci, jaké osobní 
údaje jsou zpracovávány), a vydání kopie zpracovávaných osobních údajů.  
Podpořená osoba má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se 
ho týkají, nebo doplnil neúplné osobní údaje.   
V případě, že se podpořená osoba domnívá, že jsou její osobní údaje zpracovávané realizátorem 
projektu a/nebo správcem nepřesné, má právo na omezení zpracování do doby ověření přesnosti 
osobních údajů.  
Pokud se podpořená osoba domnívá, že zpracováním jejích osobních údajů bylo porušeno Obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
Neposkytnutí osobních údajů může mít za následek nepodpoření v rámci projektu. 
Využití informačních systémů MPSV a ČSSZ 
Kromě v tomto formuláři uvedených osobních údajů mohou být v souvislosti s realizací projektu 
podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost Ministerstvem práce a sociálních věcí nebo 
osobami oprávněnými k provedení kontroly zpracovávány i další osobní údaje týkající se podpořené 
osoby, které jsou obsaženy v systémech Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy 
sociálního zabezpečení, pokud se jedná o údaje nezbytné pro zajištění výše uvedeného účelu. 
Těmito osobními údaji jsou např. údaje o tom, zda je podpořená osoba uchazečem o zaměstnání 
vedeným v evidenci Úřadu práce České republiky, zda je podpořená osoba zaměstnána a po jakou 
dobu, zda je podpořená osoba osobou samostatně výdělečně činnou. 

 
 
 
 
 
 
 


