
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 
 
O b e c n á   č á s t  

 

 

Platný právní stav 

 

Parlament ČR přijal zákon o poskytování péče v dětské skupině. Cílem tohoto zákona bylo 

rozšíření možností péče o děti v předškolním věku a daňová podpora jak provozovatelům 

zařízení poskytujících takovouto péči, tak rodičům umisťujících v těchto zařízeních své děti. 

Kýženým efektem měla být podpora rodičů při slaďování pracovního a rodinného života a 

jejich dřívější návrat na trh práce. 

Zákon přikazuje všem poskytovatelům služeb péče o děti, aby se podřídili podmínkám 

zákonem stanoveným. Při přípravě zákona však nebyla vzata v potaz zařízení a služby před 

přijetím zákona již dlouhou dobu dobře fungující, které však nemohou ze své podstaty nebo 

z finančních či jiných důvodů kritéria zákona splnit. Jedná se například o lesní školky, 

nízkoprahová zařízení či dětské kluby. Vzhledem k tomu, že dopady na takové již existující 

zařízení a služby nebylo možno zohlednit již v průběhu legislativního procesu při přijímání 

zákona, je vhodné tyto dopady zohlednit novelou zákona. Pokud by nebyla přijata novela 

zákona, musela by tato zařízení ukončit svou činnost, což by mělo výrazně negativní účinky 

jak morální, tak ekonomické. 

 

 

Principy navrhované úpravy 

 

Touto novelou se mění ustanovení zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině tak, že 

evidence poskytovatelů služeb se stává evidencí dobrovolnou. Podmínky zákona tak budou 

muset splňovat pouze ti poskytovatelé, kteří se evidují u Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Pouze tito poskytovatelé ale budou zároveň moci čerpat daňových úlev vyplývajících ze 

zákona o dani z příjmu. Zůstává tak zachována motivace pro zřizování dětských skupin 

zaměstnavateli, vysokými školami a dalšími subjekty, což byl hlavní účel zákona, přitom však 

nejsou postiženi provozovatelé činností, které jsou dětským skupinám blízké, ale nemohou se 

ustanovením zákona podřídit. Tím zůstane zachováno existující široké spektrum zařízení 

pečujících o předškolní děti, která již úspěšně řadu let fungují s pozitivními dopady na 

zaměstnanost a pracovní uplatnění i mimopracovní život osob, jejichž uplatnění by z důvodu 

péče o dítě bylo vyloučeno.  

 

Změna touto novelou navrhovaná mění zákon v co nejmenším rozsahu, v těchto ohledech:  

a) volitelná registrace poskytovatele 

b) upřesnění uživatelů benefitů 

c) terminologická oprava (škoda/újma) 

d) vypouští se přechodná roční lhůta pro registraci.  

 

Nároky na státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí 
 

Tento zákon má pozitivní dopady na zaměstnanost, jelikož zabrání rušení tisíců pracovních 

míst v postižených organizacích a umožní tisícům rodičů setrvat v zaměstnání, když o jejich 
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děti bude postaráno. Tím je zároveň zajištěno, aby nedošlo k výpadku příjmů do státního 

rozpočtu. Návrh je tedy rozpočtově pozitivní. 

 

Soulad s ústavním pořádkem ČR a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy ČR 

 

Návrh je v souladu s ústavním pořádkem ČR i s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká 

republika vázána. Napravuje naopak protiústavní zásah do svobody sdružovací zaručené 

Listinou základních práv a svobod, ke kterému došlo přijetím novelizovaného zákona. 

 

 

 
Z v l á š t n í   č á s t 

 

K ČÁSTI PRVNÍ 

Změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

 

K  bodu 1 

 

Za účelem změny systému registrace poskytovatelů služeb péče o dítě na systém dobrovolný 

se mění definice služeb péče o dítě tak, aby bylo zřejmé, že službou péče o dítě v dětské 

skupině je pouze taková služba, která je poskytována evidovaným poskytovatelem služeb. 

Služby poskytované neevidovanými poskytovateli nejsou službami péče o dítě v dětské 

skupině a podmínky tohoto zákona se na ně tedy nevztahují, kromě ustanovení § 22 odst. 1 a 

§ 23 odst. 1. 

 

K bodu 2 
 

V návaznosti na změnu vymezení služby péče o dítě v dětské skupině v §2 se upravuje 

definice poskytovatele těchto služeb. 

 

K  bodu 3 

 

Mění se pojmosloví zákona tak, aby odpovídalo pojmosloví občanského zákoníku, kdy 

škodou se rozumí pouze majetková újma, zatímco újma je širší pojem zahrnující jak újmu 

majetkovou, tak újmu nemajetkovou, např. újmu na zdraví. 

 

K  bodu 4 
 

Mění se chyba platného zákona spočívající v chybném odkazu na paragraf. 

  

K  bodům 5 a 6 

 

Mění se sankce za přestupek tak, aby odpovídala dobrovolnosti registrace poskytovatele 

služeb a svobodě poskytovat služby péče o dítě mimo režim tohoto zákona. Sankcionováno 

tak bude pod těmito odstavci pouze takové poskytování služeb péče o dítě, které bude jako 

služba péče o dítě v dětské skupině označeno, ač nebude naplňovat podmínky pro 

poskytování takovýchto služeb. 
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K  bodu 7 

 

Vypouští se přechodné ustanovení, které se vzhledem k zavedení fakultativní  evidenci stalo 

nadbytečným.  

 

 

 

 

 

 

 

 

K ČÁSTI DRUHÉ 

Změna zákona o daních z příjmů 

 

 

K bodům 1 a 2 

 

Zužuje se definice zařízení péče o dítě, jehož provozní náklady hrazené zaměstnavatelem jsou 

jakožto nepeněžní plnění osvobozeny od daně z příjmů. Osvobozeny od daně dle tohoto 

ustanovení tak budou pouze plnění poskytovaná zaměstnavatelem na služby péče o dítě 

v dětské skupině, nikoli na jiná zařízení, které jsou provozována mimo režim zákona o 

poskytování péče o dítě v dětské skupině. 

 

K bodům 3, 4 a 5 

 

Zužuje se definice zařízení péče o dítě tak, aby se sleva za umístění dítěte vztahovala pouze k 

umístění dítěte v zařízení mateřské školy dle školského zákona či zařízení podřízeném zákonu 

o poskytování péče o dítě v dětské skupině a nevztahovala se na umístění dítěte v zařízeních, 

které jsou provozovány mimo režim těchto zákonů. 
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V Praze, dne 4. 12. 2014 

 

Jiří Mihola, v.r. 

Roman Sklenák, v.r. 

Jaroslav Faltýnek, v.r. 

Martina Berdychová, v.r. 

Jaroslav Zavadil, v.r. 

Helena Langšádlová, v.r. 

Marek Benda, v.r. 

Olga Havlová, v.r. 

Jiří Koubek, v.r. 

Nina Nováková, v.r. 

Marek Ţeníšek, v.r. 

Jiří Skalický, v.r. 

Leoš Heger, v.r. 

Martin Plíšek, v.r. 

Rom Kostřica, v.r. 

Ladislav Velebný, v.r. 

Jiří Běhounek, v.r. 

Jiří Koskuba, v.r. 

Jaroslav Krákora, v.r. 

Vítězslav Jandák, v.r. 

Zdeněk Syblík, v.r. 

Richard Dolejš, v.r. 

Václav Votava, v.r. 

František Adámek, v.r. 

Jan Chvojka, v.r. 

Josef Novotný, v.r. 

Václav Klučka, v.r. 

Pavlína Nytrová, v.r. 

Ladislav Šincl, v.r. 

Vlastimil Gabrhel, v.r. 

Jan Mládek, v.r. 

Miroslava Strnadlová, v.r. 

Jana Pastuchová, v.r. 

Martin Komárek, v.r. 

Jan Volný, v.r. 

Josef Vozdecký, v.r. 

Ladislav Okleštěk, v.r. 

Stanislav Berkovec, v.r. 

Martin Kolovratník, v.r. 

Pavel Plzák, v.r. 

Roman Kubíček, v.r. 

Karel Rais, v.r. 

Richard Brabec, v.r. 

Josef Hájek, v.r. 

Pavel Čihák, v.r. 

Josef Kott, v.r. 
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Rostislav Vyzula, v.r. 

Miloslav Janulík, v.r. 

Roman Procházka, v.r. 

Jan Sedláček, v.r. 

Stanislava Pfléger, v.r. 

Ivan Pilný, v.r. 

David Kasal, v.r. 

Pavel Volčík, v.r. 

Martin Sedlář, v.r. 

Zuzana Šánová, v.r. 

Martin Stropnický, v.r. 

Jana Lorencová, v.r. 

Milan Brázdil, v.r. 

Jiří Zlatuška, v.r. 

Kristýna Zelienková, v.r. 

Simeon Karamazov, v.r. 

Jana Černochová, v.r. 

Miroslava Němcová, v.r. 

Petr Fiala, v.r. 

Radim Holeček, v.r. 

Adolf Beznoska, v.r. 

Jana Fischerová, v.r. 

Bohuslav Svoboda, v.r. 

Vladislav Vilímec, v.r. 

Martin Novotný, v.r. 

Jan Zahradník, v.r. 

Pavel Blaţek, v.r. 

Josef Uhlík, v.r. 

Petr Kudela, v.r. 

Jan Bartošek, v.r. 

Jiří Junek, v.r. 

Jaroslav Klaška, v.r. 

Daniel Herman, v.r. 

Ludvík Hovorka, v.r. 

Ivan Gabal, v.r. 

Pavel Bělobrádek, v.r. 

Ondřej Benešík, v.r. 

Marian Jurečka, v.r. 

Tomáš Podivínský, v.r. 

Vít Kaňkovský, v.r. 

Tomio Okamura, v.r. 

Karel Fiedler, v.r. 

Karel Praţák, v.r. 

Petr Adam, v.r. 

Martin Lank, v.r. 

Jaroslav Holík, v.r. 

Marek Černoch, v.r. 

Augustin Karel Andrle Sylor, v.r. 

Radim Fiala, v.r. 
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