
 
 

Rámcová smlouva o zajištění osobní péče o dítě 

 

Smluvní strany 
 

Osoba objednávající osobní péči o dítě (dále jen „objednatel“) 

Jméno a příjmení 

 
 

Datum narození 

 
 

Adresa trvalého pobytu 

 

 

 

 

Osoba zajišťující osobní péči o dítě (dále jen „pečovatel“) 

Jméno a příjmení 

 

 

Datum narození  

 

 

Adresa trvalého pobytu 

 
 

  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku  

tuto rámcovou smlouvu o zajištění osobní péče o dítě:  

 

1. Pečovatel se zavazuje osobní péči o dítě (o děti):    

 

a) údaje o dítěti 

Jméno a příjmení 

 

 

Datum narození  

 

 

 

b) údaje o dítěti 

Jméno a příjmení 

 

 

Datum narození  

 

 

 

c) údaje o dítěti 

Jméno a příjmení 

 

 

Datum narození  

 

 

 

2. Podmínky poskytování této osobní péče (místo, datum a čas, další ujednání o způsobu péče, výše úhrady atd.) budou 

specifikovány v samostatných smlouvách o zajištění osobní péče o dítě. Tyto smlouvy se budou řídit ujednáními 

obsaženými v této rámcové smlouvě.  

  

3. Pečovatel je povinen zajistit dítěti (dětem) odpovídající péči, poskytnout mu zaopatření a vykonávat nad ním dohled. 

Odpovídá v plné výši za škodu, která by vznikla zanedbáním dohledu. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

4. Pečovatel bere na vědomí, že každé dítě, jemuž poskytuje na základě této smlouvy osobní péči, je dítětem svěřeným do 

náhradní rodinné péče a souhlasí s tím, že 

a) je povinen zajistit péči osobně a není oprávněn předat dohled nad dítětem (dětmi) jiné osobě, 

b) pracovník sociálně-právní ochrany dětí je oprávněn provést kdykoli kontrolu zajištění osobní péče, a to i v místě 

bydliště pečovatele, při výkonu této kontroly je pracovník orgánu sociálně-právní ochrany oprávněn hovořit o 

samotě s dítětem (dětmi), 

c) je povinen na žádost pracovníka sociálně-právní ochrany dětí nebo Úřadu práce České republiky písemně potvrdit, 

v jakém čase poskytoval osobní péči o dítě podle této smlouvy. 

 

5. Objednatel se zavazuje uhradit za zajištění osobní péče o dítě (děti) dohodnutou cenu ve výši 80 Kč za hodinu. Pokud 

péče přesáhne 4 hodiny, hradí objednatel max. 360 Kč za den. Částka 360 Kč platí také v případě celodenní péče.   

Způsob úhrady bude stanoven ve smlouvě o zajištění osobní péče o dítě.    

 

6. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom a třetí stejnopis je 

určen pro sociálního pracovníka Elim Opava. 

 

7. Smluvní strany si tuto dohodu přečetly a bezvýhradně s ní souhlasí, přičemž na důkaz platnosti a účinnosti této dohody 

připojují vlastnoruční podpisy. 

 

 

Dne:  

 

 

 

 

………………………………………    ………………………………………… 

             Objednatel                  Pečovatel  

 

 

 

 

 

Slouží pro potřebu Elim Opava, stačí vyplnit pouze na stejnopise určeném pro Elim Opava o.p.s. 

 

 

Tuto Rámcovou smlouvu převzal sociální pracovník Elim Opava o.p.s.  

 

Dne:  ........................ 

 

Jméno soc. pracovníka :    ................................. 

 

Podpis:     .................................. 

  

 

 

 

 



 
 

Poučení pečovatele a informace o nakládání s osobními údaji 

Elim Opava, o.p.s. 

se sídlem Rolnická 21A, Opava-Kateřinky 

Zástupce ochrany osobních údajů v organizaci: Bc. Ivo Vaněček (ředitel)  

 čely a právní základ zpracování osobníc  údaj : 

Osobní údaje pečovatele, který je osobou blízkou dětem v pěstounské péči, shromažďujeme na základě žádosti pečovatele 

a pěstouna naší organizace, uzavřít Smlouvu o zajištění osobní péče o dítě.  

Za tímto účelem zpracováváme: 

Identifikační údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště 

Kontaktní údaje: telefonní číslo, emailový kontakt. 

Další údaje: číslo účtu  

 

Povinností organizace: 

● Zajistit úhradu za zajištění osobní péče o dítě, která je uvedena ve Smlouvě.  

● na základě písemné žádosti jiných správních orgánů – soudu, PČR, apod. poskytujeme písemně informace o pěstounech, 

pečovatelích a dětech  

● jiným subjektům ani osobám neposkytujeme a nepředáváme osobní údaje o klientech. 

 

Doba uložení: 

Osobní údaje ukládáme po dobu uzavření dohody o výkonu pěstounské péče, ve které jsou uvedeny děti, kterých se Smlouva 

o zajištění péče týká, a také po ukončení dohody o výkonu pěstounské péče po dobu nezbytně nutnou pro možnost dodržení 

zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, což je doba 5 až 10 let.  

Bezpečnost osobníc  údaj : 

Máme zavedena technická a organizační opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje v co nejvyšší míře, zejména proti 

neoprávněnému přístupu k nim a zamezilo se zneužití Vašich osobních údajů třetími osobami. 

Jako náš klient máte tato práva: 

● být zapomenut  - Vaše osobní údaje budou vymazány s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní  

povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu veřejných zájmů. 

● být seznámen s osobními údaji - správce či zpracovatel Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, s výjimkou 

našeho duševního vlastnictví nebo našeho obchodního tajemství, a dále pak případů, kdy by mohlo dojít k předání 

osobních údajů jiných osob. 

● vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů - můžete kdykoliv vznést námitku, která bude projednána 

odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození Vašich zájmů.  

● aktualizovat své osobní údaje – na základě Vašeho písemného podnětu zajistíme aktualizaci Vašich osobních údajů tak, 

aby jejich neaktuální verze nezpůsobila žádnou újmu. 

S dotazy, námitkami a požadavky ke všem procesům zpracování osobních údajů se můžete obrátit na: 

Bc. Ivo Vaněčka – ředitele, tel.:775 938 076, email: kancelar@elimopava.cz 

 

Svým podpisem potvrzujete, že jste byl/a seznámen/a s tímto dokumentem. 

 

V………………………………….. 

Dne: …………………………………………… 

Jméno, příjmení a podpis:  ……………………………………………………………………………………….. 

mailto:kancelar@elimopava.cz

