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III. 

Návrh 

ZÁKON 

ze dne ……2019, 

kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb.,  

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině  

Čl. I 

 Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb., zákona č. 65/2017 Sb. a zákona  
č. 183/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. § 2 včetně nadpisu zní: 
„§ 2 

Služba péče o dítě v dětské skupině 
 

(1) Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost 
provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence 
poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 (dále jen „poskytovatel“), spočívající  
a) v pravidelné denní péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, 
která je poskytována mimo domácnost dítěte v zařízení poskytovatele ve skupině dětí, ve které 
je současně přítomno nejméně 5 a nejvýše 24 dětí, dále označované jako velká dětská skupina 
nebo 
b) v pravidelné denní péči o dítě mladší 4 let, která je poskytována mimo domácnost dítěte 
v zařízení poskytovatele nebo v domácnosti pečující osoby ve skupině dětí, ve které jsou 
současně přítomny nejvýše 4 děti, dále označované jako mikrojesle. 
 

(2) Služba péče o dítě v dětské skupině je zaměřena na zajištění potřeb dítěte,  
na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.“. 
 
 

2. V § 3 odst. 2 písm. c) se za slovo „založenou“ vkládají slova „nebo zřízenou“ a na konci 
odstavce 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: 
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 „h) fyzickou osobou, a to za předpokladu, že poskytuje službu péče o dítě v mikrojeslích 
v domácnosti pečující osoby a je zároveň pečující osobou.“. 

3. V § 3 odst. 4 se za slovo „práce“ vkládají slova „a v níž jsou zařazeni státní zaměstnanci 
ve služebním poměru,“. 
 

4. V § 5 odst. 1 písmenu b) se za slovo „poskytovatelem“ vkládají slova „služby péče o 
dítě ve velké dětské skupině nebo v mikrojeslích, je-li služba péče o dítě v mikrojeslích 
poskytována v zařízení poskytovatele“ a za písmeno b) se vkládá nové písmeno c), které 
zní: 
 

„c) vlastnické nebo jiné právo fyzické osoby, která bude pečující osobou, k užívání prostor, v 
nichž bude poskytována služba péče o dítě v mikrojeslích v domácnosti pečující osoby, a 
souhlas této fyzické osoby s využitím těchto prostor k poskytování služby péče o dítě v 
mikrojeslích; souhlas pečující osoby s využitím těchto prostor k poskytování služby péče o dítě 
v mikrojeslích není třeba, pokud je osoba poskytovatele totožná s pečující osobou,“. 

 
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako d) a e). 

 

5. V § 5 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní: 
 
„(2) Poskytovatel je povinen poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině vedle 

podmínek uvedených v odstavci 1 a 9 též za podmínky 
 

a) bezúhonnosti pečující osoby; pro účely tohoto zákona se pečující osobou rozumí fyzická 
osoba, která je v základním pracovněprávním vztahu s poskytovatelem, nebo poskytovatel 
podle § 3 odst. 2 písm. h), pokud vykonávají činnost přímo působící na dítě spočívající v hlídání 
a péči o dítě,  
 
b) odborné způsobilosti pečující osoby, 

c) zajištění dalšího vzdělávání pečující osoby v rozsahu stanoveném v odstavci 6, 

d) zdravotní způsobilosti pečující osoby; při posuzování zdravotní způsobilosti se postupuje 
podle právních předpisů o pracovnělékařských službách4), 

e) dosažení věku 18 let a plné svéprávnosti pečující osoby, 

f) zajištění dostupnosti služby péče od dítě v dětské skupině alespoň každý pracovní den v 
rozsahu nejméně 6 hodin denně po celý kalendářní rok; to neplatí, jde-li o přerušení poskytování 
služby péče o dítě v dětské skupině podle § 13a, 

g) plnění povinnosti řídit se standardy kvality péče podle § 5a. 

__________________ 

4)   Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších 
předpisů.“. 
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6. V § 5 odst. 5 písmenu a) se za slovo „sestry,“ vkládají slova „praktické sestry, dětské 
sestry,“ a v písmenu c) se za slova „základní školy“ vkládají slova „, asistenta pedagoga, 
speciálního pedagoga“. 

7. V § 5 se doplňují odstavce 6 až 9, které znějí: 

„(6) Pečující osoba má povinnost dalšího vzdělávání v oblasti péče o dítě v rozsahu 
nejméně 12 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích a v rámci dalšího vzdělávání 
má povinnost absolvovat kurz první pomoci dítěti alespoň jednou za 24 kalendářních měsíců 
po sobě jdoucích; první cyklus 12 nebo 24 kalendářních měsíců po sobě jdoucích počíná běžet 
ke dni nástupu pečující osoby do práce nebo k prvnímu dni péče o dítě v dětské skupině. Dobu 
trvání kurzu první pomoci dítěti podle věty první lze započítat do celkového počtu hodin dalšího 
vzdělávání podle věty první. 

(7) Formy dalšího vzdělávání podle odstavce 6 jsou 

a) specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami nebo vyššími odbornými školami 
navazující na získanou odbornou způsobilost či jinou odbornou způsobilost stanovenou v 
odstavci 5, 

b) účast v kurzech s akreditovaným programem, kterými jsou kurzy s akreditací vzdělávacích 
programů udělenou ministerstvem, Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a 
Ministerstvem zdravotnictví na vysokých školách, vyšších odborných školách a ve 
vzdělávacích zařízeních, 

c) odborná stáž, kterou je výkon odborné činnosti na základě písemné smlouvy mezi 
zaměstnavatelem a zařízením zajišťujícím odbornou stáž, 

d) účast na konferencích, kterými jsou akce odborného charakteru, jejichž program se týká 
přímé péče o děti v předškolním věku, v rozsahu nejvýše 8 hodin v době 12 kalendářních měsíců 
po sobě jdoucích,  

e) kurz první pomoci dítěti. 

(8) Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání je osvědčení vydané vzdělávacím 
zařízením, které další vzdělávání pořádalo, potvrzení od zařízení, ve kterém byla zajišťována 
odborná stáž, nebo potvrzení vydané organizátorem konference. 

(9) Podmínkou pro zápis fyzické osoby podle § 3 odst. 2 písm. h) do evidence 
poskytovatelů je 

a) bezúhonnost všech fyzických osob žijících v domácnosti pečující osoby, 

b) zdravotní způsobilost všech fyzických osob žijících v domácnosti pečující osoby; při 
posuzování zdravotní způsobilosti se postupuje podle právních předpisů o pracovnělékařských 
službách4), 

 c) uvedení jiných důvodů, které by mohly ohrozit řádný výkon služby péče o dítě v 
mikrojeslích, pokud jsou fyzické osobě známy.“. 
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8. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisů zní: 

„§ 5a 

Standardy kvality péče 

(1) Poskytovatel je povinen se při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině řídit 
standardy kvality péče, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování služby péče o 
dítě v dětské skupině. Plnění standardů kvality péče se hodnotí systémem bodů. 

(2) Standardy kvality péče obsahují kritéria poskytování služby péče o děti v dětské 
skupině, standardy personálního a provozního zajištění péče o děti a jejich bodové hodnocení.  

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah standardů kvality péče a jejich bodové 
hodnocení při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině poskytovatelem.“. 

9. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje středníkem a doplňují se slova „prováděcí 
právní předpis stanoví maximální výši úhrady nákladů rodičem.“. 

10. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která zní: „Počet dětí současně přítomných 
v jedné dětské skupině nesmí přesáhnout její kapacitu zapsanou v evidenci poskytovatelů pro 
danou dětskou skupinu.“. 

11. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) V mikrojeslích nesmí být současně více než 4 děti, a to včetně dětí mladších 4 let, 
jejichž rodičem je pečující osoba, a o něž pečující osoba pečuje v době poskytování služby péče 
o dítě v mikrojeslích; to neplatí  

a) v době, kdy dochází ke střídání dětí; po tuto dobu nesmí být současně v mikrojeslích více 
než 6 dětí, a to včetně dětí mladších 4 let, jejichž rodičem je pečující osoba a o něž pečující 
osoba pečuje v době poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; tato doba nesmí být delší 
než 1 hodinu, nebo 

b) v době, kdy poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v mikrojeslích jako náhradní 
poskytovatel podle § 13a; po tuto dobu nesmí být současně v mikrojeslích náhradního 
poskytovatele více než 6 dětí, a to včetně dětí mladších 4 let, jejichž rodičem je pečující osoba 
a o něž pečující osoba pečuje v době poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.“. 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 

12. V § 7 odstavec 4 zní: 

„(4) Počet pečujících osob, který je poskytovatel povinen zajistit v jedné dětské skupině, 
činí 

a) 1 pečující osoba pro mikrojesle, 

b) 1 pečující osoba pro dětskou skupinu do 6 dětí, 

c) 2 pečující osoby pro dětskou skupinu od 7 do 12 dětí, 

d) 3 pečující osoby pro dětskou skupinu od 13 do 18 dětí,  

e) 4 pečující osoby pro dětskou skupinu od 19 do 24 dětí.“. 
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13. V § 7 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Poskytovatel je oprávněn v dětské skupině snížit počet pečujících osob až na 
polovinu počtu pečujících osob uvedeného v odstavci 4 písm. c) až e); snížení počtu pečujících 
osob uvedených v odstavci 4 písm. c) až e) je možné jen na dobu nezbytně nutnou, která nesmí 
nepřetržitě trvat déle než 60 minut a nesmí přesáhnout 120 minut trvání během jednoho 
kalendářního dne; poskytovatel vede evidenci přítomnosti pečující osoby v dětské skupině.“. 

14. V § 8 odst. 1 se věta první nahrazuje větou: 

„Poskytovatel je povinen dítěti poskytovat stravovací služby.“. 

15. V § 8 se na konci odstavců 2 a 3 doplňují se slova „; to neplatí, jde-li o poskytování 
služby péče o dítě v mikrojeslích v domácnosti pečující osoby“. 

16. V § 8 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

„(4) Poskytovatel služby péče o dítě v mikrojeslích v domácnosti pečující osoby zajistí 
se souhlasem rodičů dítěte přípravu a podání stravy dětem v domácnosti pečující osoby za 
podmínky dodržení základních hygienických podmínek zacházení s jídlem, které budou blíže 
upraveny ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.“.  

17. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní: 

„b) název dětské skupiny, jehož součástí jsou slova „dětská skupina“ nebo „mikrojesle“, a 
kapacitu dětské skupiny,“ . 

18. V § 11 odst. 1 se slova „skupině a pro“ nahrazují slovy „skupině, pro“ a za slovo 
„předpisů“ se vkládají slova „a pro účely příspěvku na provoz dětské skupiny podle § 27 a 
finančního příspěvku na výdaje spojené se zřízením dětské skupiny podle § 34“. 

19. V § 11 odst. 1 písm. i) se za slovo „očkováním“ vkládají slova „, že řádně plní 
individuální očkovací plán“. 

20. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které 
zní: 

„j) údaj o zaměstnání rodiče, denní formě studia rodiče, evidenci rodiče jako uchazeče o 
zaměstnání u Úřadu práce České republiky – krajské pobočky a pobočky pro hlavní město 
Prahu nebo samostatné výdělečné činnosti rodiče.“. 

21. V § 11 odst. 3 se slova „a i)“ nahrazují slovy „až j)“. 

22. V § 13 odst. 2 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí: 

„d) podmínky kontaktu dítěte se zvířaty chovanými v prostorách a místnostech určených 
k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, 

e) ujednání o dodržování základních hygienických podmínek zacházení s jídlem, jde-li o 
poskytování služby péče o dítě v mikrojeslích v domácnosti pečující osoby, “. 

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako f) až i). 
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23. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 13a 

Přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

(1) Poskytovatel služby péče o dítě ve velké dětské skupině nebo mikrojeslích může 
přerušit poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo v mikrojeslích z předvídatelných 
důvodů nejvýše na 15 kalendářních dnů za kalendářní rok; toto přerušení poskytování služby 
péče o dítě v dětské skupině je poskytovatel povinen oznámit rodiči nejpozději 2 měsíce před 
prvním dnem přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.  

(2) Poskytovatel služby péče o dítě v mikrojeslích je oprávněn přerušit poskytování 
služby péče o dítě v mikrojeslích, která je poskytována v domácnosti pečující osoby, zejména 
z důvodů čerpání dovolené pečující osoby, nemoci pečující osoby nebo jiných fyzických osob 
žijících v domácnosti pečující osoby a mimořádných havarijních situací; toto přerušení je 
poskytovatel povinen oznámit rodiči bezodkladně poté, co se o nutnosti přerušit poskytování 
služby péče o dítě v mikrojeslích dozví. 

 (3) Poskytovatel může v případě přerušení poskytování služby péče o dítě v 
mikrojeslích zajistit na nezbytně nutnou dobu se souhlasem rodiče dítěte službu péče o dítě 
v dětské skupině v jiné jím provozované velké dětské skupině, mikrojeslích, ve velké dětské 
skupině jiného poskytovatele nebo v mikrojeslích jiného poskytovatele (dále jen „náhradní 
poskytovatel“). Poskytovatel je povinen předat náhradnímu poskytovateli se souhlasem rodiče 
dítěte údaje o dítěti, jemuž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině u náhradního 
poskytovatele, které je poskytovatel povinen vést v evidenci dětí v dětské skupině podle § 11; 
nepředá-li poskytovatel náhradnímu poskytovateli o dítěti údaje, které je poskytovatel povinen 
vést v evidenci dětí v dětské skupině podle § 11, postupuje se obdobně podle § 11 odst. 2 až 4. 

(4) O zajištění poskytování služby péče o dítě v dětské skupině náhradním 
poskytovatelem je poskytovatel povinen uzavřít s tímto náhradním poskytovatelem písemnou 
smlouvu o zajištění přechodného poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.“. 

24. V § 15 odstavec 1 zní: 

„(1) Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována v prostorách a místnostech 
výhradně určených k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; to neplatí, pokud jde 
službu péče o dítě v mikrojeslích, která je poskytována v domácnosti pečující osoby. Prostory 
a místnosti, ve kterých je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, jsou uzpůsobeny 
tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života, a nejsou umístěny v blízkosti zdroje hluku a 
znečištění ovzduší, které by negativně ovlivňovaly provoz dětské skupiny.“.  

25. V § 15 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Prostory a místnosti, v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, 
musí být využívány výhradně k účelu, ke kterému jsou určeny; to neplatí, jde-li o prostory 
mikrojeslí, které se nacházejí v domácnosti pečující osoby. Místnosti určené pro denní pobyt a 
odpočinek dětí musí svou kapacitou odpovídat potřebám a kapacitě jedné dětské skupiny. V 
případě poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve více dětských skupinách jednoho 
poskytovatele musí být prostor určený pro denní pobyt a odpočinek dětí určité dětské skupiny 
stavebně oddělen od prostoru určeného pro denní pobyt a odpočinek dětí jiné dětské skupiny. 
Prostory, v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, mohou být mimo provozní 
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dobu dětské skupiny užívány k jiným činnostem, zejména k volnočasovým aktivitám 
sportovního, vzdělávacího nebo uměleckého charakteru.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. 

26. V § 16 odst. 2 písmeno a) zní: 

„a) název dětské skupiny, jehož součástí jsou slova „dětská skupina“ nebo „mikrojesle“, a 
kapacitu dětské skupiny,“. 

27. V § 16 odstavec 5 zní: 

„(5) Zaměstnanec krajské hygienické stanice je oprávněn vstupovat do prostor, v nichž 
hodlá fyzická nebo právnická osoba poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině, za účelem 
vydání závazného stanoviska podle odstavce 4 písm. b).“. 

28. V § 17 odst. 1 a odst. 2 se slova „ v § 5 odst. 1“ nahrazují slovy „ v § 5 odst. 1 a 9“. 

29. V § 18 se za slova „o zápis“ vkládají slova „a doložit všechna pravomocná rozhodnutí 
o porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo na základě tohoto zákona anebo 
stanovených jiným právním předpisem, pokud jde o povinnosti související s poskytováním 
služby péče o dítě v dětské skupině“. 

30. V § 19 odst. 2 písm. a) se text „§ 5 odst. 1“ nahrazuje textem „§ 5 odst. 1 písm. a), d) a 
e) a odst. 9“. 

31. V § 19 odst. 3 se za slova „v rozporu s“ vkládá text „§ 5 odst. 1 písm. b) a c), § 7, § 
11,“. 

32. V § 20 odst. 2 písmeno d) zní: 

„d) název dětské skupiny, jehož součástí jsou slova „dětská skupina“ nebo „mikrojesle“,“. 

33. V § 20 odst. 2 písm. f) se za slovo „kapacitě“ vkládá slovo „jednotlivých“. 

34. V § 20 odst. 4 se za slovo „Součástí“ vkládají slova „neveřejné části“. 

35. § 21 zní: 

„§ 21 

(1) Plnění podmínek stanovených tímto zákonem pro poskytování služby péče o dítě 
v dětské skupině a povinností stanovených tímto zákonem nebo na základě tohoto zákona 
poskytovateli kontroluje s výjimkou kontroly hygienických požadavků na stravování, prostory 
a provoz a kontroly dodržování standardů kvality péče poskytovatelem Státní úřad inspekce 
práce a oblastní inspektoráty práce. 

(2) Plnění hygienických požadavků na stravování podle § 8 a hygienických požadavků 
na prostory a provoz podle § 15 kontrolují krajské hygienické stanice. 

(3) Dodržování standardů kvality péče poskytovatelem kontroluje ministerstvo. 

(4) Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát práce a příslušná krajská hygienická 
stanice jsou povinni ministerstvu sdělovat údaje potřebné pro účely rozhodování o vzniku, 
změně nebo zániku oprávnění. 
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(5) Zaměstnanec Státního úřadu inspekce práce nebo zaměstnanec oblastního 
inspektorátu práce je oprávněn vstupovat do prostor, v nichž je poskytována služba péče o dítě 
v dětské skupině, včetně obydlí nebo domácnosti pečující osoby, pokud je služba péče o dítě 
v mikrojeslích poskytována v domácnosti pečující osoby, za účelem kontroly stanovené 
v odstavci 1. Zaměstnanec krajské hygienické stanice je oprávněn vstupovat do prostor, v nichž 
je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, včetně obydlí nebo domácnosti pečující 
osoby, za účelem kontroly plnění hygienických požadavků na stravování podle § 8 a 
hygienických požadavků na prostory a provoz podle § 15. Zaměstnanec ministerstva nebo státní 
zaměstnanec ve služebním poměru je oprávněn vstupovat do prostor, v nichž je poskytována 
služba péče o dítě v dětské skupině, včetně obydlí nebo domácnosti pečující osoby, pokud je 
služba péče o dítě v mikrojeslích poskytována v domácnosti pečující osoby, za účelem kontroly 
dodržování standardů kvality péče.“. 

36. § 26 se včetně nadpisu zrušuje. 

37. V části první se za hlavu VI vkládá nová hlava VII, která včetně nadpisů a poznámek 
pod čarou č. 15, 16 a 17 zní: 

„Hlava VII 

Financování služby péče o dítě v dětské skupině  

Díl 1 

Státní příspěvek na provoz dětské skupiny 

§ 27 

(1) Poskytovatel má nárok na státní příspěvek na provoz dětské skupiny (dále jen 
„příspěvek na provoz“). Příspěvek na provoz náleží poskytovateli za kalendářní rok, v němž 
poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině, za každé dítě mladší 4 let, jehož rodič je 
zaměstnán, studuje v denní formě studia, je evidován jako uchazeč o zaměstnání u Úřadu práce 
České republiky – krajské pobočky a pobočky pro hlavní město Prahu nebo je samostatně 
výdělečně činný, za předpokladu že oprávnění vzniklo nejpozději ke dni 30. listopadu 
kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém je poskytovatelem 
poskytována služba péče o dítě v dětské skupině.  

(2) Je-li poskytovatelem stát, příspěvek na provoz mu náleží v souladu s jiným právním 
předpisem15). Je-li poskytovatelem státní příspěvková organizace nebo příspěvková organizace 
zřízená územním samosprávným celkem, postupuje se při poskytování příspěvku na provoz 
podle jiného právního předpisu16). Státním příspěvkovým organizacím a příspěvkovým 
organizacím zřízeným územním samosprávným celkem se příspěvek na provoz poskytuje 
přímo bez rozpočtu zřizovatele. 

(3) Příspěvkem na provoz se stát podílí na zajištění služby péče o dítě v dětské skupině 
podle tohoto zákona. Náklady na příspěvek na provoz se hradí ze státního rozpočtu. 

(4) O příspěvku na provoz rozhoduje ministerstvo. 
 

§ 28 

Výše příspěvku na provoz 
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(1) Výše příspěvku na provoz je dána součinem počtu dětí, který odpovídá údaji o 
kapacitě dětské skupiny zapsané v evidenci poskytovatelů, a jednotkové sazby stanovené 
v prováděcím právním předpise. Poskytovatel má nárok na příspěvek na provoz ve výši 
stanovené podle věty první za podmínek stanovených v prováděcím právním předpise.  

(2) Nedodrží-li poskytovatel podmínky podle odstavce 1 věty druhé, snižuje se výše 
příspěvku na provoz určená podle odstavce 1 věty první o částku určenou podle pravidel 
stanovených prováděcím právním předpisem; prováděcí právní předpis stanoví způsob 
poskytování příspěvku na provoz a jeho finanční vypořádání. 

(3) Splňuje-li poskytovatel podmínky nároku na příspěvek na provoz jen po část 
kalendářního roku, náleží mu příspěvek na provoz ve výši poměrné části příspěvku odpovídající 
počtu měsíců v kalendářním roce, ve kterých byla služba péče o dítě v dětské skupině 
poskytována. 

 
§ 29 

(1) Nárok na příspěvek na provoz vzniká dnem splnění podmínek stanovených tímto 
zákonem.  

(2) Nárok na výplatu příspěvku na provoz vzniká dnem splnění podmínek stanovených 
tímto zákonem pro vznik nároku na příspěvek na provoz a podáním žádosti o přiznání příspěvku 
na provoz. 

 
§ 30 

 
(1) Příspěvek na provoz vyplácí ministerstvo.  
(2) Výše příspěvku na provoz se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
(3) Příspěvek na provoz se vyplácí v české měně převodem na účet určený 

poskytovatelem, který o přiznání příspěvku požádal. 

§ 31 

(1) Řízení o přiznání příspěvku na provoz se zahajuje na základě žádosti o přiznání 
příspěvku na provoz (dále jen „žádost o příspěvek“) podané prostřednictvím elektronické 
aplikace ministerstva, která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(2) Řízení o změně výše již přiznaného příspěvku na provoz nebo o zastavení jeho 
výplaty nebo o jeho odnětí se zahajuje na návrh poskytovatele nebo z moci úřední. Návrh na 
změnu výše přiznaného příspěvku na provoz podává poskytovatel prostřednictvím elektronické 
aplikace ministerstva, která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(3) V žádosti o příspěvek kromě náležitostí stanovených správním řádem uvede 
 

a) organizační složka státu, jež jedná a vykonává práva a povinnosti z právních vztahů 
vznikajících v souvislosti s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině jménem České 
republiky, název, adresu sídla, jméno, popřípadě jména, a příjmení vedoucího organizační 
složky státu, 
  
b) právnická osoba jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která je jménem 
právnické osoby oprávněna jednat. 
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(4) Poskytovatel v žádosti o příspěvek na provoz dále označí dětskou skupinu, pro 
kterou žádá o příspěvek na provoz. 

§ 32 
 

Ministerstvo zajišťuje na vlastní náklady počítačový program (software) pro podávání 
žádostí o příspěvek a poskytuje bezplatně tento program, včetně jeho aktualizací, 
poskytovatelům zapsaným v evidenci poskytovatelů. Poskytovatelé jsou povinni používat 
program pro podávání žádosti o příspěvek, který jim ministerstvo poskytne. Ministerstvo je 
povinno používat program pro posouzení žádosti o příspěvek a stanovení jeho výše. Za podanou 
žádost poskytovatele o přiznání nebo změnu výše příspěvku podle § 33 odst. 1 a 2 se považuje 
pouze žádost, která je podána ministerstvu prostřednictvím tohoto programu. 

 
§ 33 

Poskytovatel je povinen vést účetní záznamy týkající se čerpání příspěvku na provoz 
odděleně od ostatních účetních záznamů. 

 
Díl 2 

Finanční příspěvek na výdaje spojené se zřízením dětské skupiny 
 

§ 34 
 (1) Stát podporuje zřizování dětských skupin poskytováním finančního příspěvku 

poskytovateli na výdaje spojené se zřízením dětské skupiny (dále jen „příspěvek na zřízení 
dětské skupiny“), které poskytovatel vynaložil na zajištění hygienických požadavků na prostory 
a provoz podle § 15 a k pořízení nábytku, hraček a dalších pomůcek potřebných k poskytování 
služby péče o dítě v dětské skupině. 

(2) Je-li poskytovatelem stát, příspěvek na zřízení dětské skupiny mu náleží v souladu s 
jiným právním předpisem15). Je-li poskytovatelem státní příspěvková organizace nebo 
příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, postupuje se při poskytování 
příspěvku na provoz podle jiného právního předpisu16). Státním příspěvkovým organizacím a 
příspěvkovým organizacím zřízeným územním samosprávným celkem se příspěvek na provoz 
poskytuje přímo bez rozpočtu zřizovatele. 

(3) Příspěvek na zřízení dětské skupiny podle odstavce 1 poskytuje ministerstvo. 
(4) O poskytnutí příspěvku na zřízení dětské skupiny rozhoduje ministerstvo. Na toto 

rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. 
(5) Na poskytnutí příspěvku na zřízení dětské skupiny není právní nárok.  
(6) Je-li poskytnut příspěvek na zřízení dětské skupiny podle tohoto zákona, nelze na 

stejný účel poskytnout jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie. 
(7) Závazná pravidla poskytování příspěvku na zřízení dětské skupiny včetně jeho 

finančního vypořádání, způsob kontroly jeho využití a vzor žádosti o poskytnutí příspěvku na 
zřízení dětské skupiny stanoví prováděcí právní předpis. 

  
 

Díl 3 
Další možnosti financování 

 
§ 35 
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Na financování poskytování služby péče o dítě v dětské skupině se mohou podílet také 
programy financované v rámci Strukturálních fondů Evropské unie a dalších programů 
Evropské unie. 

 
§ 36 

Obec nebo kraj může poskytnout ze svého rozpočtu účelové dotace podle jiného 
právního předpisu17) k financování poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 
poskytovatelům, kteří jsou zapsáni v evidenci poskytovatelů. 

________________ 

15) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním 
rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), 
ve znění vyhlášky 435/2017 Sb. 

16) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

17) § 9 odst. 1 písm. i) a § 10 odst. 1 písm. e) a j) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.“. 

38. V části první se za hlavu VII vkládá nová hlava VIII, která včetně nadpisu zní: 

„Hlava VIII 

Zmocňovací ustanovení 

§ 37 

(1)  Ministerstvo stanoví vyhláškou hygienické požadavky na prostory a provoz dětské 
skupiny do 12 dětí pro venkovní prostory, místnost pro denní pobyt a odpočinek dětí, šatnu, 
hygienické zařízení, úklid a nakládání s prádlem podle § 15 odst. 3. 

(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 5a odst. 3, § 6 odst. 1, § 28 odst. 1 a 2 a 
§ 34 odst. 7.“. 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, který byl zapsán do evidence 
poskytovatelů nejpozději ke dni 31. ledna 2019, je povinen řídit se ode dne 1. ledna 
2021 zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o 
změně souvisejících zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; 
to neplatí o ustanoveních Hlavy VII zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona. Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, který 
čerpá na provoz dětské skupiny finanční prostředky z Evropského sociálního fondu, je 
povinen řídit se ode dne 1. července 2022 zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování 
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služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; to neplatí o ustanoveních Hlavy VII zákona č. 
247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

2. Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, který čerpá na poskytování služby 
péče o dítě v dětské skupině finanční prostředky z Evropského sociálního fondu, nemá 
po dobu, kdy čerpá tyto finanční prostředky, nárok na financování služby péče o dítě 
v dětské skupině podle Hlavy VII zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona.  

3. Tento zákon se nevztahuje na neformální péči poskytovanou v rámci projektů 
financovaných ze zdrojů Evropské unie, a to až do skončení těchto projektů. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna živnostenského zákona 

Čl. III 

 

V § 3 se na konci odstavce 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., 
zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., 
zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 
Sb., zákona č.122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 
158/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona 
č. 281/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona 
č. 257/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 253/2005 
Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2008 
Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. zákona č. 285/2009 Sb., zákona 
č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona 
č. 221/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona 
č. 188/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., 
zákona č. 261/2017 Sb. a zákona č. 171/2018 Sb., tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno 
al), které včetně poznámky pod čarou č. 72 zní: 

„al) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině označované jako mikrojesle podle jiného 
právního předpisu72). 

________________ 

72) Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

Čl. IV 
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Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 
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