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Dohoda o rezervaci místa v dětské skupině 

uzavřená mezi stranami: 

Šmoulka, z.s. 

Dětská skupina Šmoulka 

adresa: Dlouhé vrchy 264/7, Brno – Útěchov, 644 00 

IČ: 01773852 

bankovní účet: 115–3976560257/0100 

telefon: +420 723 056 226 

e-mail: tereza.kripska@smoulka.cz 

web: www.smoulka.cz  

zastoupená Terezou Křipskou, místopředsedkyní spolku 

bankovní spojení: 115-3976560257/0100 

(dále jen „poskytovatel“)  

a  

Rodiče: 

matka:  _________________________________________, RČ ________________________, 

bydliště: _________________________________________, PSČ ________________________, 

telefon:  _________________________, e-mail: _____________________________________, 

  

otec:  _________________________________________, RČ ________________________, 

bydliště: _________________________________________, PSČ ________________________, 

telefon:  _________________________, e-mail: _____________________________________ 

(dále jen „rodiče“ nebo každý z nich samostatně „rodič“) 

  

 

jakožto zákonní zástupci dítěte:____________________________, RČ ________________________, 

místo narození: _________________, bydliště: ___________________________________________, 
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PSČ _____________________, zdravotní pojišťovna: _____________________________________ 

(dále jen „dítě“) 

 

1. Předmět dohody 

1.1. Poskytovatel prohlašuje, že má oprávnění poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině 
a že je zapsán v evidenci poskytovatelů této služby vedené Ministerstvem práce a sociálních 
věcí. 

1.2. Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely této smlouvy rozumí činnost 
provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině, spočívající v pravidelné 
péči o dítě, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena 
na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků 
dítěte (dále jen „Služba“)  

1.3. Zájemce prohlašuje, že má zájem pro dítě rezervovat místo v dětské skupině za 
podmínek stanovených v této dohodě. 

1.4. Rodiče závazně sjednávají účast dítěte v dětské skupině od ................................ 

a to s docházkou ve vybrané dny za uvedených podmínek: 

o 5 dní v týdnu – 4.720 + obědy 

o 4 dny v týdnu – 4.620 Kč + obědy, vybrané dny (zakroužkujte): PO | ÚT | ST | ČT |PÁ 

o 3 dny v týdnu – 4.520 Kč + obědy, vybrané dny (zakroužkujte): PO | ÚT | ST | ČT |PÁ 

o 2 dny v týdnu – 4.420 Kč + obědy, vybrané dny (zakroužkujte): PO | ÚT | ST | ČT |PÁ 

o 5 půl dnů – 4.620 Kč + obědy  

o 4 půl dny – 4.520 Kč + obědy, vybrané dny (zakroužkujte): PO | ÚT | ST | ČT |PÁ  

o 3 půl dny – 4.420 Kč + obědy, vybrané dny (zakroužkujte): PO | ÚT | ST | ČT |PÁ 

o 2 půl dny – 4. 320 Kč + obědy, vybrané dny (zakroužkujte): PO | ÚT | ST | ČT |PÁ 

 

1.5. Rodiče se zavazují uzavřít Smlouvu o poskytování péče o dítě v dětské skupině, jejíž vzor 
je přílohou této dohody. Smlouvou se mimo jiné budou zavazovat zajistit přítomnost dítěte v 
dětské skupině a podílet se na plné úhradě nákladů poskytované služby, případně dalších 
nákladů spojených s volnočasovými aktivitami dětské skupiny. 
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2. Rezervační poplatek 
 

2.1. Rodiče jsou povinni do 5 dnů od uzavření této dohody uhradit rezervační poplatek ve výši 
2.000 Kč. Uhrazením poplatku tato dohoda nabývá účinnosti 

2.2. Rezervační poplatek je splatný na účet poskytovatele nebo v hotovosti k rukám zástupce 
poskytovatele.  

2.3. Pokud nebude rezervační poplatek ve výše uvedeném termínu uhrazen, tato Dohoda 
zaniká.  

2.4. V případě, kdy rodiče splní své povinnosti uvedené v čl. 1 této dohody, bude uhrazený 
rezervační poplatek započten vůči první úhradě / úhradám rodičů a BUDE TÍMTO RODIČŮM 
V PLNÉ VÝŠI VRÁCEN.  

2.5. Pokud nedojde ze strany Rodičů k naplnění této dohody popsané v čl. 1 této dohody a to 
zejména: 
- rodiče s poskytovatelem neuzavřou Smlouvu o poskytování péče o dítě v dětské skupině 
nebo 
- rodiče změní datum nástupu dítěte do dětské skupiny  
nebo  
- dítě z jiného důvodu na straně rodičů do dětské skupiny nenastoupí 
 
Propadá rezervační poplatek v plné výši Poskytovateli.  
 

 

 

3. Závěrečná ujednání 

3.1. Dohoda je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

3.2. Smluvní strany prohlašují, že dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že 
dohodu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.  

3.3. Smluvní strany prohlašují, že dohodu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem 
úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

Přílohy smlouvy: VZOR Smlouvy o poskytování péče o dítě v dětské skupině 
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V Brně dne ………………       V Brně dne …………………. 

 

 

……..…………………………….…. 

 

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

zákonní zástupci dítěte       Poskytovatel 

 


