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IV. 

Důvodová zpráva 

Obecná část 
 

A. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů a vysvětlení 
nezbytnosti navrhované právní úpravy 

 
Služby péče o děti jsou stěžejním předpokladem pro sladění profesního s rodinného života 
rodičů s malými dětmi. Dne 29. listopadu 2014 vešel v účinnost zákon č. 247/2014 Sb., o 
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dětské skupině“). Dalšími zařízeními, které poskytují 
péči a vzdělávání předškolním dětem, jsou mateřské školy upravené v zákoně č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „školský zákon“) či služby péče o děti poskytované za účelem zisku v rámci 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o živnostenském podnikání). Jiné služby péče o dítě zákonem upraveny nejsou, nicméně 
služby péče o děti některých subjektů jsou poskytovány v souladu s obecnými právními 
předpisy a rodiče je využívají.  

Spektrum služeb péče o děti v České republice existuje, k diskuzi je stále garance kvality 
poskytovaných služeb a jejich místní a finanční dostupnost. 

Předškolní vzdělávání je primárně organizováno Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy 
pro děti od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let věku. Z uvedeného věkového 
vymezení přijímaných dětí jasně vyplývá, že mateřské školy nemohou zajistit péči o děti 
mladší dvou let. Současně stále není prostor pro přijetí všech žádostí o umístění dětí ve věku 
dvou a dokonce ani ve věku tří a čtyř let. Od roku 2005 umožňuje školský zákon1 přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání od dvou let věku. Novela školského zákona č. 178/2016 Sb. ukládá 
povinnost přijímat do mateřských škol zřízených obcí či svazkem obcí děti s trvalým pobytem 
v příslušném školském obvodu přednostně ve věku čtyř let od r. 2017 a ve věku tří let od roku 
2018. Požadavek na umístění dětí dvouletých od roku 2020 byl na základě poslaneckého 
návrhu zrušen2. 

Na základě zákona o živnostenském podnikání je poskytována péče v rámci tzv. péčových 
živností. Obsahem živnosti „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ je v jistých případech 
obdobná činnost, jako byla dříve v jeslích, přičemž tato činnost není vykonávána ve 
zdravotnickém zařízení. Zákon o živnostenském podnikání pro výkon této živnosti požaduje 
pouze povinnost splnit odbornou způsobilost podnikatele a osoby, kterou je podnikatel povinen 
činnost zajistit a dále povinnost splnit požadavky kladené ve vyhlášce č. 410/2005 Sb., 
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 
a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, pokud není činnost vykonávána 
v domácnosti dítěte. Žádné další konkrétní požadavky na poskytování péče o děti do 3 let věku 
                                                 
1 Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 
2 Novela školského zákona č. 167/2018 Sb.  
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(např. maximální počet dětí na jednu pečující osobu, povinnost vést evidenci dětí, maximální 
počet dětí, o které je možno v jednom zařízení pečovat, povinnost uzavřít pojistnou smlouvu 
odpovědnosti za škodu na zdraví či majetku, povinnost upravit výchovný program či program 
činnosti, apod.) nejsou vyžadovány. 

Pro poskytování péče dětem nad tři roky věku v rámci volné živnosti, oborů činnosti č. 72 
„Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ a č. 79 
„Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ nejsou stanoveny žádné kvalifikační požadavky 
na podnikatele ani na osoby, kterými je podnikatel povinen zajistit výkon činnosti. Pouze u 
oboru činnosti č. 72 platí povinnost splnit požadavky kladené ve vyhlášce č. 410/2005 Sb., 
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 
a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.  

Soukromá zařízení péče o děti zřízená na základě živnostenského oprávnění jsou zcela 
financována ze soukromých finančních zdrojů, tj. ze strany rodičů. Měsíční úhrada za službu 
se pohybuje řádově okolo 10 000 Kč, což je pro většinu rodičů finančně nedostupné.3 Zároveň 
tato zařízení často ani nejmenší děti nepřijímají. Zastoupení dětí mladších jednoho roku 
v „živnostech“ se dle výstupů z evaluace ukázalo jako marginální.  

V gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) je zákon o dětské skupině. 
Dětské skupiny jsou koncipovány jako služba výchovné péče o předškolní děti, která není 
poskytována za účelem zisku a umožňuje rodičům s garancí kvalitní péče o děti sladit profesní 
a rodinný život, navrátit se na trh práce.  Služba je poskytována s cílem udržet kontakt se 
zaměstnáním v době mateřské a rodičovské dovolené a sladění profesního a rodinného života. 

Jiné služby péče o děti ukotveny v konkrétní právní úpravě nejsou. Také jsou v praxi 
poskytované služby péče o dítě pouze v souladu s jinými předpisy obecné povahy. Pro tyto 
služby, tj. jiné služby než mateřské školy, dětské skupiny a služby péče o děti provozované 
na základě volné či vázané živnosti, platí pouze obecně platné právní předpisy. Zcela chybí 
konkrétní právní podklad, který by se přímo vztahoval k oblasti péče o děti. Nepodléhají tedy 
žádné konkrétní zákonné normě, která by vymezovala požadavky na kvalitu poskytované péče, 
nestanovují ani věk dětí, ani počty dětí na pečující osobu atd. Řídí se pouze normami týkajícími 
se stavebně technických podmínek prostor, v nichž je služba poskytována, obecné hygieny 
provozu a požární ochrany a také pravidel stravování. Orientace v daných předpisech a 
komunikace s institucemi, od nichž musejí provozovatelé získávat povolení nebo s nimi jinak 
jednat, fungování těchto služeb denní péče o děti ztěžuje. Kvůli absenci konkrétní právní úpravy 
jsou pak tyto služby často provozovány v rámci šedé ekonomiky. 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a dále na základě pilotního ověřování fungování nové 
služby mikrojeslí (tj. služba pro nejvýše 4 děti ve věku do 4 let), vyhodnocení dosavadní 
účinnosti zákona o dětské skupině a úpravy akceptující požadavky odborných institucí a dalších 
odborníků, především v oblasti zvyšování garance kvality péče v dětských skupinách, vzešla 
nutnost návrhu zákona, kterým se mění zákon o dětské skupině (dále jen „návrh zákona“). 

                                                 
3 Koncepce rodinné politiky uvádí na straně 31: Náklady v soukromých zařízeních se pohybují od 5 tisíc až do 15 tisíc korun 
měsíčně. Pokud vezmeme v úvahu průměrný čistý příjem rodiny s nezaopatřenými dětmi ve výši 39 tisíc korun, vydá rodina 
na mateřskou školu na jedno dítě cca 4 % příjmů, na soukromou školu již 12–38 % příjmů. Dostupné z: 
https://www.mpsv.cz/files/clanky/31574/Koncepce_rodinne_politiky.pdf 
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Návrh zákona reaguje na aktuální potřeby v oblasti podpory sladění pracovního a rodinného 
života prostřednictvím zajištění místně i cenově dostupných, kvalitních služeb péče 
o předškolní děti. 

V současné době existuje více než 870 dětských skupin a mikrojeslí, převážně jsou financovány 
z ESF.   

Cílovým stavem je zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v zařízeních předškolní 
péče, zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Podpora 
služeb péče o děti musí být koncipována tak, aby byla pro rodiče finančně i místně dostupná a 
zároveň byla zajištěna jejich maximální kvalita. Současně je žádoucí skrze tyto služby podpořit 
zaměstnanost rodičů s malými dětmi, sladění profesního a rodinného života, udržení kontaktu 
se zaměstnáním v době mateřské a rodičovské dovolené a také vznik nových míst pečujících 
osob. Cílem návrhu zákona je tak zároveň naplnit programové prohlášení a priority 
vlády. 

Základní cíle návrhu zákona:  

1. Zavést nový typ malé dětské skupiny „mikrojesle“, která je zaměřená na nejmladší 
věkovou skupinu dětí a která je provozovaná v zařízení poskytovatele nebo 
v domácnosti pečující osoby. 

2. Novelizovat stávající zákon o dětské skupině na základě čtyřletého fungování dětských 
skupin s cílem flexibilizovat jejich provoz, zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a 
odstranit problémy, které vznikají díky současné právní úpravě i chování poskytovatelů 
služby v dětské skupině.  

3. Zavést stabilní financování dětských skupin a mikrojeslí ze státního rozpočtu za účelem 
zvýšení dostupnosti služeb péče o děti.  

 
Současná právní úprava služeb péče o děti není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu 
k zákazu diskriminace. Rovněž není v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení 
a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Současná  právní úprava služeb péče o děti neuspokojivě reaguje na nedostatečnou kapacitu 
služeb péče o děti v předškolním věku, především pak v „předškolkovém“ věku. Neřeší tak 
dostatečně překážky pro slaďování rodinného a pracovního života a do jisté míry má tedy i 
negativní dopad ve vztahu k rovnosti mužů a žen, neboť ženy jsou společností stále vnímány 
jako hlavní pečovatelky.  

Ad. 1 Návrh legislativního ukotvení mikrojeslí 

Novela zavádí nový typ malé dětské skupiny do čtyř dětí, tzv. mikrojeslí4 jako možnost 
zajištění míst pro nejmenší děti do dosažení čtvrtých narozenin s ohledem na jejich 
individuální potřeby. Menší děti potřebují více individuální péče zaměřené na rozvoj 
                                                 
4 V textu nadále používáme označení „mikrojesle“ pro nejmenší dětskou skupinu. Název „mikrojesle“ je veřejnosti znám 
(v minulosti byla tato zařízení provozována na základě metodického doporučení MZd.) a v pilotním ověření, v rámci něhož 
v současnosti existuje v ČR 72 mikrojeslí, byl název přijímán kladně. Ačkoli „jesle“ již v právním smyslu neexistují (tento 
pojem se stále vyskytuje v Českých státních normách), zůstal pojem v obecném povědomí jako označení pro péči o děti mladší 
tří let, sama se tak označují některá zařízení péče o děti v režimu živnostenského zákona i např. některé dětské skupiny.  
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psychomotorického vývoje a socializaci, spíše než vzdělávání. Mikrojesle je velmi snadné 
zřídit a v případě potřeby zase zrušit, protože vzhledem k počtu dětí nevyžadují 
stavebnětechnické úpravy prostor. Na rozdíl od dětských skupin může být poskytovatelem 
služby péče o dítě v mikrojeslích i fyzická osoba jako poskytovatel služby ve své domácnosti 
nebo v zařízení poskytovatele. Poskytovatelem služby může být i právnická osoba 
zaměstnávající pečující osobu. Služba je poskytována v zařízení poskytovatele nebo v 
domácnosti pečující osoby5 (tzv. home-based provision je v evropských zemích běžnou formou 
regulovaného vzdělávání a péče v raném dětství). Okruh možných poskytovatelů se navrhuje s 
cílem umožnit co největší rozšíření nabídky služeb péče o děti a nastavit jasné podmínky, za 
nichž je tato péče poskytována. 

Služba bude moci být poskytována  i v domácnosti pečující osoby, nejen v zařízení,  půjde o 
službu péče o dítě od narození do dne, kdy dovrší čtvrtých narozenin. Na základě zájmu rodičů 
i poskytovatelů o tuto službu lze očekávat, že mikrojesle budou vznikat ve vyšší míře než 
doposud. Zároveň mají mikrojesle potenciál vyvést péči o dítě z šedé ekonomiky, kterou 
rodiče volí kvůli nedostatečné nabídce a nekomplexní právní úpravě.6 To je nevýhodné jak pro 
rodiče a děti z důvodu nedostatečného zabezpečení kvality, tak pro samotné chůvy, jelikož se 
jedná o prekarizovanou formu práce bez sociálních jistot,7 a v neposlední řadě rovněž pro stát, 
který přichází o příjmy z daní a odvodů na sociální zabezpečení.8 

Ad. 2 Úprava zákona o dětské skupině za účelem zvýšení kvality poskytované služby 

Na základě čtyřleté účinnosti zákona a vyhodnocení fungování dětských skupin je s cílem 
zvýšení kvality péče o předškolní děti v zákoně o dětské skupině navrhováno upravit 
následující oblasti.  

Navrhuje se upravit vymezení časového rozsahu poskytování služby nejméně 6 hodin denně s 
pravidelností alespoň každý pracovní den v průběhu celého kalendářního roku. 

Dále je zásadní návrh navýšení počtu pečujících osob na počet dětí, tj. 1 osoba na 6 dětí a 
v případě mikrojeslí jakožto typu dětské skupiny pro nejmenší děti 1 osoba na maximálně 4 
děti. Navýšení počtu pečujících osob vychází z vyhodnocení provozu dětských skupin, diskuzí 
s poskytovateli, ale i z doporučení a dobré praxe ze zahraničí. U nejmenších dětí je důležité 
zajistit vyšší počet pečujících osob na dítě.9 

Varianta navrhuje také  tzv. překlenovací dobu u dětských skupin, kdy je možné mít dočasně 
vyšší počet dětí na pečující osobu, avšak ne déle než dvě hodiny denně a ne déle než 60 minut 
v kuse a u mikrojeslí je možné mít dočasně vyšší počet dětí na pečující osobu, max. 6 dětí avšak 

                                                 
5 Podmínky pro poskytování služby péče o dítě v mikrojeslích se neliší od podmínek pro poskytování služby péče o dítě v 
dětské skupině s kapacitou menší než 5 dětí, oproti dětské skupině se však nejedná o poskytování služby v zařízení 
(provozovně). Prostory jsou zároveň užívány k bydlení pečující osoby, která je buď poskytovatelem služby péče o dítě 
v  mikrojeslích, či zaměstnancem poskytovatele této služby.  
6 BARVÍKOVÁ, Jana a Jana PALONCYOVÁ. PÉČE CHŮV. METODIKA PRO CHŮVY. VÚPSV, v.v.i.[online]. 2014 [cit. 
2016-03-05]. Dostupné z: http://www.vupsv.cz/sites/File/auditclanky/Barvikova_Paloncyova_metodika_chuvy.pdf 
7 BARVÍKOVÁ, Jana a Jana PALONCYOVÁ. METODIKA PROFESIONALIZACE INDIVIDUÁLNÍ PÉČE O DĚTI – 
MATEŘSKÁ ASISTENTKA. VÚPSV, v.v.i. [online]. 2014 [cit. 2016-03-05]. Dostupné z: 
http://www.vupsv.cz/sites/File/audit-clanky/Barvikova_Paloncyova_navrh_chuva.pdf 
8 viz předchozí odkaz 
9 Pertold, Zapletalová, 2018, Komu školka (ne)pomůže? Zkušenosti ze série reforem předškolní péče v Německu. CERGE.  
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ne déle než 60 minut v kuse. Překlenovací doba se zavádí zejména z důvodu střídání některých 
dětí a nepravidelné doby příchodů a odchodů dětí na začátku a na konci otevírací doby zařízení. 

Dále se navrhuje povinnost uvádět označení „dětská skupina“ či „mikrojesle“ v názvu zařízení. 
Toto opatření reaguje na současné nepřehledné prostředí pro rodiče, jelikož poskytovatelé 
nemusí zařízení označit jako dětská skupina či mikrojesle a často volí různé názvy od 
miniškolek, jesliček po jednoslovné názvy služby. Zavedení označení tak jasně odliší evidovaná 
zařízení od neevidované služby.  

Současně je za účelem garance kvality poskytované služby a v souladu s vývojem v oblasti 
vzdělávání žádoucí rozšířit odbornou způsobilost pečující osoby v dětských skupinách a 
mikrojeslích o praktickou sestru, dětskou sestru, asistenta pedagoga a speciálního pedagoga.  

Velmi zásadní v oblasti podpory kvality služby je možnost uložit poskytovateli povinnost 
dodržovat standardy kvality péče o děti v dětských skupinách a mikrojeslích. Standardy kvality 
budou kontrolovat zaměstnanci MPSV.   

V oblasti stravování je nezbytné zpřesnit ustanovení tak, aby bylo zřejmé, že dítěti je nějakým 
způsobem, dle dohody s rodičem ve smlouvě, strava poskytována.  

Také by mělo dojít ke zpřesnění znění zákona č. 247/2014 Sb. ohledně očkování, a to doplnění 
zákonné úpravy o plnění individuálního očkovacího plánu, pokud nemá dítě vzhledem k věku 
ještě absolvována všechna povinná očkování.  

U dětských skupin i mikrojeslí se jasně stanovují pravidla provozu služby – možnost uzavření 
a případného zajištění náhradní služby. 

Zásadní změna se navrhuje také u požadavků na evidenci dětí, a to ve smyslu doplnění údaje o 
aktivitě na trhu práce pečujícího rodiče, přičemž bude stanoveno vymezení „aktivní účasti na 
trhu práce“, jež je de facto podstatou pro fungování služby. Tento nový údaj je naprosto 
nezbytný, neboť se zároveň stanovuje podmínka účasti rodiče na trhu práce a nároku na 
příspěvek na dítě ze státního rozpočtu pro poskytovatele péče. 

Také se v návrhu upřesní, že v prostorách určených pro provoz dětské skupiny (vyjma 
mikrojeslí) nemohou souběžně s poskytováním péče o děti probíhat žádné jiné činnosti. To 
znamená, že během provozní doby dětské skupiny nemůže v tomtéž prostoru současně fungovat 
jiné zařízení poskytující služby např. na základě živnostenského oprávnění. Dále se navrhuje 
upřesnit, že prostory pro denní pobyt a odpočinek nesmí být sdílené s jiným zařízením dětské 
skupiny (další prostory jako je šatna, úklidová místnost apod. sdíleny být mohou). 

V rámci evidence poskytovatelů se navrhuje změna týkající se dokumentů, které jsou 
zveřejňovány v evidenci. Povinné přílohy10 již nebudou ve veřejné části evidence, a to 
s ohledem na účinnost směrnice GDPR (např. nájemní smlouva obsahuje velké množství 
osobních údajů). S ohledem na množství dokumentů v  evidenci není reálné znemožnit 
identifikaci těchto údajů. 

                                                 
10 Poskytovatel je při žádosti o zařazení do evidence povinen doložit následující dokumenty (přílohy): smlouva o nájmu nebo 
potvrzení o vlastnictví prostoru, ve kterém je služba poskytována; pojistná smlouva (pojištění odpovědnosti za újmu) a 
stanovisko příslušné Krajské hygienické stanice. 
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Dále dojde k úpravě § 19, který se vztahuje k zániku, zrušení a pozastavení oprávnění 
k poskytování služby.  

Zásadně se posiluje kontrola, a to prostřednictvím MPSV. V současné právní úpravě neexistuje 
jednotný systém zajištění a kontroly kvality péče v dětských skupinách, cílem je tedy zlepšit 
systém kvality péče a zavést možnost kontroly kvality péče  prostřednitvím standardů kvality 
ze strany MPSV. 

V rámci § 21 je upraven vztah mezi MPSV a kontrolními orgány v oblasti dětských skupin a 
mikrojeslí, specificky se jedná o předávání pravomocných rozhodnutí uložených Státním 
úřadem inspekce práce (SÚIP) nebo Krajskou hygienickou stanicí (KHS) k dispozici MPSV v 
neveřejné části evidence poskytovatelů. Jedná se o úpravu v souvislosti se vstupem platnosti 
směrnice GDPR. Kontroly v dětských skupinách jsou oprávněny provádět zejména orgány 
inspekce práce (dodržování zákonných podmínek) a příslušné krajské hygienické stanice 
(dodržování hygienických požadavků). 

Dále dochází v novele zákona o dětské skupině k terminologickým úpravám v souvislosti 
se zavedením financování dětských skupin z národních zdrojů a nového typu dětské skupiny, 
tzv. mikrojeslí.  

Ad. 3 Návrh financování dětských skupin a mikrojeslí  

Cílem návrhu novely zákona o dětské skupině je kromě rozšíření typu dětských skupin o 
mikrojesle a úpravy vybraných ustanovení zákona, vyplývajících ze zjištěných nedostatků 
z praxe, i zajištění finančních zdrojů ze státního rozpočtu pro vytvoření udržitelného systému 
předškolní péče v ČR po ukončení dotační podpory z ESF. Návrh na financování dětských 
skupin a mikrojeslí z národních zdrojů vychází z usnesení vlády č. 654 z roku 2017, kterým 
vláda přijala Koncepci rodinné politiky. Tento materiál identifikuje v oblasti péče o mladší 
předškolní děti nedostatečné kapacity finančně dostupných kvalitních veřejných služeb.  

 
A.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 
 
Předkládaný návrh zákona je v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, respektuje obecné zásady ústavního pořádku České 
republiky a není v rozporu s nálezy Ústavního soudu České republiky.  
 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými 
je Česká republika vázána 

 
Návrh zákona je v souladu s předpisy EU. V roce 2002 se hlavy států a předsedové vlád zemí 
EU v závěrech ze zasedání Evropské rady v Barceloně shodli, že: „Členské státy by měly 
odstranit překážky účasti žen na trhu práce a s přihlédnutím k poptávce po zařízeních péče o 
děti a struktuře nabídky těchto služeb na vnitrostátní úrovni usilovat o to, aby do roku 2010 
byly schopny poskytovat péči pro nejméně 90 % dětí ve věku od tří let do věku povinné školní 
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docházky a pro nejméně 33 % dětí mladších tří let.“ Tyto cíle týkající se zařízení péče o děti 
vstoupily ve známost pod názvem Barcelonské cíle a jsou základem politik EU i členských států 
zaměřených na sladění pracovního, soukromého a rodinného života. I na tyto cíle navazuje 
předkládaná novela zákona.  
Navrhovaná právní úprava je v souladu s  judikaturou soudních orgánů EU, obecními právními 
zásadami práva EU a mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána, a není tedy s nimi 
v rozporu. 

Návrh zákona reflektuje závazky České republiky vyplývající z Úmluvy OSN o právech dítěte 
(vyhlášena pod č.104/1991 Sb.) zejména čl. 18 odst. 2 a 3, podle kterých jsou smluvní státy 
povinny poskytovat rodičům potřebnou pomoc při plnění jejich úkolů výchovy dětí, 
zabezpečovat rozvoj institucí, zařízení a služeb péče o děti a činit všechna potřebná opatření 
k tomu, aby bylo zabezpečeno právo dětí pracujících rodičů využívat služeb a zařízení péče o 
děti. K tomuto článku lze odkázat i na aktuální Závěrečná doporučení Výboru OSN pro práva 
dítěte, která byla přijata po projednání Třetí a čtvrté periodické zprávy České republiky o plnění 
závazků vyplývajících z Úmluvy o právech dítěte v Ženevě dne 31. 5. 2011. Výbor pro práva 
dítěte ve svých závěrečných doporučeních kromě jiného vyzval, aby Česká republika poskytla 
nezbytné služby pro rodiče s malými dětmi a potřebnou sociální podporu rodičům tak, aby 
všichni rodiče mohli realizovat svou primární odpovědnost za výchovu dítěte. Návrh věcného 
záměru zákona koresponduje současně s Úmluvou o odstranění všech forem diskriminace žen 
(vyhlášena pod č. 62/1987 Sb.). 

Předložený návrh zákona koresponduje také s článkem 10 Mezinárodního paktu o 
hospodářských, sociálních a kulturních právech (č. 120/1976 Sb.), podle něhož by nejširší 
možná ochrana a pomoc měla být poskytnuta rodině, která je přirozenou a základní jednotkou 
společnosti, zvláště k jejímu založení a po dobu, kdy odpovídá za péči a výchovu nezletilých 
dětí. Návrh zákona dále přispívá k naplnění závazků, které Česká republika převzala ratifikací 
Evropské sociální charty (č. 14/2000 Sb. m. s.), konkrétně článku 16 a článku 17 této charty. 
Podle článku 16 Evropské sociální charty se smluvní státy s cílem zajistit nezbytné podmínky 
pro plný rozvoj rodiny, která je základní jednotkou společnosti, zavazují podporovat 
ekonomickou, právní a sociální ochranu rodinného života takovými prostředky, jako jsou 
rodinné dávky, daňová opatření, poskytování bydlení pro rodiny, dávek novomanželům, a 
jinými vhodnými prostředky. Článek 17 pak speciálně upravuje právo matek a dětí na sociální 
a hospodářskou ochranu, když stanoví, že s cílem zajistit účinné uplatnění práva matek a dětí 
na sociální a hospodářskou ochranu se smluvní strany zavazují přijmout všechna vhodná a 
potřebná opatření vedoucí k tomuto cíli, včetně zřizování nebo provozování vhodných institucí 
nebo služeb. 

Konkrétně se v čl. 11 odst. 2 písm. c) Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen ukládá 
smluvním státům povinnost přijmout potřebná opatření k prosazení poskytování nezbytných 
doplňkových sociálních služeb, umožňujících rodičům spojovat rodinné povinnosti s 
pracovními povinnostmi a účastí na veřejném životě, zejména podporováním zřizování a 
rozvoje sítě zařízení péče o děti, a to za účelem zabránění diskriminace žen z důvodů manželství 
nebo mateřství a zajištění jejich reálného práva na práci. 
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Předmětná problematika se dotýká ochrany osobních údajů, kterou upravuje 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti ode dne 
25. května 2018. Předložený návrh zákona je s tímto nařízením v souladu. 

Návrh zákona je rovněž v souladu se Směrnicí Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 
o Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, 
CEEP a EKOS; návrh zákona přispívá k naplnění cílů směrnice, zejména k rozvoji příležitostí 
pro částečný pracovní úvazek na základě přijatelném pro zaměstnavatele i zaměstnance a 
usnadnění přístupu k částečnému pracovnímu úvazku na všech úrovních v podniku. Návrh 
zákona je rovněž v souladu se Směrnicí Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném 
zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení.  

Návrh zákona současně není v rozporu s ustanoveními práva EU upravujícími  hospodářskou 
soutěž (Pravidla hospodářské soutěže čl. 101 a násl. Smlouvy o fungování EU), neboť upravuje 
službu péče o dítě v dětské skupině představující nový typ činnosti, který v České republice 
není dosud právně upraven. Předmětem činnosti je výchovná péče zaměřená na rozvoj 
schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku dítěte, nikoli 
vzdělávání dětí, jako je tomu v rámci mateřských škol. Služba bude poskytována na 
nekomerčním základě a jejím účelem nebude generování zisku, jak je tomu v rámci 
provozování živností péče o děti. Služba má tedy jiný charakter činnosti než vzdělávací služba 
dítěte v rámci mateřské školy a než komerční služba v rámci živností péče o děti. 

Daňová opatření jsou zaváděna pro všechny právně upravené typy služeb péče o děti v České 
republice, nezakládají tedy veřejnou podporu. 

V rámci práva EU se na upravovanou oblast dále vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a 
dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení. Předložený návrh zákona není s těmito směrnicemi v rozporu. 

Návrh zákona je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze 
dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje 
se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin a 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně 
potravin.              

Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána; návrh 
zákona přispívá k naplnění cílů obsažených v Úmluvě MOP č. 122 o politice zaměstnanosti (č. 
490/1990 Sb.). 

Předložený návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je České republika 
vázána a není v rozporu s právem Evropské unie. Přijetí návrhu zákona přispěje k naplňování 
mezinárodních závazků České republiky. Mezinárodní smlouvy a právní předpisy EU, kterých 
se předmětná problematika týká, jsou: 
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 Sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte  
 Vyhláška č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech 

a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 
 Sdělení č. 14/2000 Sb. m. s., o Evropské sociální chartě 
 Vyhláška č. 62/1987 Sb., o Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen 
 Sdělení č. 57/2001 Sb. m. s., o přijetí Opčního protokolu k Úmluvě o odstranění všech 

forem diskriminace žen 
 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 

 Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o Rámcové dohodě o částečném 
pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS, 

 Směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady 
rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení, 

 Pravidla hospodářské soutěže (čl. 101 a násl. Smlouvy o fungování EU). 
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 

o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, 
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým 

se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení,  

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 
kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 
o hygieně potravin. 

C. Zhodnocení vlivu na otázku ochrany soukromí a osobních údajů 
 

Návrh zákona garantuje práva na ochranu soukromí a osobních údajů všech dotčených subjektů. 
Povinné přílohy dokládané k žádosti o zápisu do evidence poskytovatelů, kterou spravuje 
MPSV, budou nově součástí neveřejné části evidence za účelem ochrany osobních údajů 
uvedených v přílohách. 

 
D. Zhodnocení korupčních rizik 

 
Návrh zákona nezakládá korupční rizika.  

 
E. Zhodnocení dopadu návrhu ve vztahu k zákazu diskriminace a rovnosti mužů a žen 

 
Návrh zákona není v rozporu a nestanovuje odchylky ve vztahu k zákazu diskriminace. Rovněž 
není v rozporu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích 
ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Zároveň návrh zákona nebude mít negativní dopad ve vztahu k rovnosti 
mužů a žen. Naopak se zaměřuje na specifické problémy, které vyplývají z nerovného postavení 
žen a mužů ve společnosti. Těmi jsou překážky pro slaďování rodinného a pracovního života, 
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které představuje nedostatečná kapacita služeb péče o děti v předškolním věku, především pak 
v „předškolkovém“ věku a genderové stereotypy, na základě kterých jsou ženy vnímány jako 
hlavní pečovatelky. Cílí tak zároveň na problémy domácností samoživitelů a samoživitelek 
(kde ženy tvoří 90 %), a rovněž usiluje o zlepšení postavení obětí domácího násilí.  
 

F. Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
 
Odhadovaný dopad návrhu novely zákona o dětské skupině na výdaje státního rozpočtu činí 2 
124,2 mil. Kč a příjmy státního rozpočtu 2 247,7 mil. Kč, tedy kladné saldo činí 123,5 mil.  
ročně. Dalším dopadem je jednorázový výdaj na pořízení softwaru, který činí cca 30 mil. Kč. 
Přínosem pro státní rozpočet jsou nová pracovní místa v dětských skupinách a mikrojeslích ve 
výši 287,6 mil. Kč ročně.  

Finanční podpora dětských skupin z národních zdrojů je koncipována jako mandatorní 
výdaj z rozpočtu MPSV v podobě příspěvku na provoz (a případné vybudování) pro všechny 
evidované služby na daný kalendářní rok, které o příspěvek požádají. Příspěvek na jednu 
kapacitní jednotku byl aktuálně stanoven na 7 500 Kč, reflektuje interní výpočty gestora zákona 
a zohlednění průměrných poplatků od rodičů v již fungujících dětských skupinách. Tato částka 
může být valorizována.  Za účelem efektivity financovaných zařízení bude sledována docházka 
dětí a v případě nenaplnění stanovených podmínek bude příspěvek poměrně krácen. Na 
vybudování nové dětské skupiny se navrhuje poskytnout 20 000 Kč na kapacitní jednotku, 
u mikrojeslí 15 000 Kč na kapacitní jednotku s podmínkou udržitelnosti zařízení u dětských 
skupin pět let, u mikrojeslí dva roky. V případě nedodržení lhůty vrátí příjemce poměrnou část. 
Úhradové maximum od rodičů využívajících podpořenou službu nesmí být vyšší než 1/3 
minimální mzdy. Toto úhradové maximum se nevztahuje na umístění dítěte staršího čtyř let11. 
MPSV rovněž stanoví doporučenou výši poplatků od rodičů ve výši odpovídající roční úlevě 
na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení (tj. dvanáctina minimální mzdy).  

Vzhledem k tomu, že veřejné prostředky budou sloužit k úhradě pouze míst dětí zaměstnaných 
rodičů, studentů nebo rodičů pracovní místo aktivně hledajících, bude mít opatření kromě 
dopadu na výdajovou stranu státního rozpočtu i pozitivní dopad na stranu příjmovou. Další 
pozitivní dopady lze očekávat v oblasti úspor na nepojistných dávkách, úspor na opatřeních 
aktivní politiky zaměstnanosti, úspor na opatřeních sociální politiky (např. prevence vlivu 
rozpadu rodin), růstu HDP vlivem růstu produktivity práce atd. 

Scénář A (regresivní) počítá se zajištěním stávající kapacity v mikrojeslích, tj. 500 dětí 
a v dětských skupinách s kapacitou 14 000 dětí. Odhadované příjmy státního rozpočtu pro tuto 
variantu jsou ve výši 983,4 mil. Kč.  
 
Scénář B (realistický) počítá s umístěním 3 000 dětí v mikrojeslích a pro 30 000 dětí v dětských 
skupinách, což odpovídá zhruba polovině umístěných dětí na základě Barcelonských cílů. 
Zároveň navýšení odpovídá odbornému odhadu vzhledem k existující sledované poptávce po 

                                                 
11 Stanovení hranice čtyř let věku pro nárok na finanční podporu ze státního rozpočtu se odvíjí od zákonné povinnosti 
mateřských škol přijímat čtyřleté děti. To znamená, že finanční podpora ze státního rozpočtu se nebude pro jednotlivé věkové 
skupiny dětí dublovat v dětských skupinách a mateřských školách. 
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službách péče o děti do tří let. Odhadované příjmy státního rozpočtu pro tuto variantu jsou ve 
výši 2 247,7 mil. Kč.  
 
Scénář C (progresivní) počítá s umístěním 6 000 dětí v mikrojeslích a pro 60 000 dětí 
v dětských skupinách, což odpovídá naplnění Barcelonských cílů. Odhadované příjmy státního 
rozpočtu pro tuto variantu jsou ve výši 4 495,3 mil. Kč. 
 
Odhad výdajů státního rozpočtu souvisejících s jednotlivými možnými scénáři (A, B, C) 
vychází z výpočtů výdajů na jedno umístěné dítě a odhadu počtu dětí umístěných v jednotlivých 
zařízeních. Výpočet výdajů na jedno umístěné dítě vychází z ekonomiky zařízení 
financovaných z ESF. Předpokladem výpočtů jsou sdílená místa v zařízení, kdy v mikrojeslích 
bude 4 místa sdílet 7 dětí a v dětských skupinách bude 12 míst sdílet 15 dětí.12  

Návrh zákona má pozitivní dopady na občany ČR, uživatele a potencionální uživatele dětských 
skupin, protože rozvíjí jejich možnosti v oblasti slaďování rodinného a pracovního života.  

Návrh zákona není relevantní ve vztahu k životnímu prostředí.  
 

G. Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí 
 

Návrh zákona nebude mít dopady na podnikatelské prostředí. 

H.  Zhodnocení sociálních dopadů 
 

Návrh zákona bude mít pozitivní dopad na rodiče s dětmi z hlediska podpory zapojení do 
pracovního procesu a sladění pracovního a rodinného života a tedy i pozitivní dopad na 
zaměstnavatele, dále na poskytovatele služeb péče o dítě v dětské skupině a mikrojeslích a 
rovněž na stávající i potenciální pečující osoby. Z hlediska dopadů na specifické skupiny 
obyvatel (zejména osoby se zdravotním postižením, národnostní menšiny) má vliv pozitivní, 
neboť zvýšením celkové sumy rodičovského příspěvku bude i těmto specifickým skupinám 
obyvatel, jsou-li rodiči, umožněna větší variabilita volby měsíční výše dávky. Dojde tak 
k většímu ocenění péče o malé děti.  
 

I. Ostatní dopady 
 
Návrh zákona má pozitivní dopad na územní samosprávné celky ve smyslu rozšíření spektra 
flexibilních služeb péče o děti, které mohou využít k uspokojení poptávky ze strany svých 
obyvatel. 

Návrh zákona nemá vliv na životní prostředí. 

Návrh zákona nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
 
 

                                                 
12 Vychází ze zkušeností z projektů Podpora implementace dětských skupin a Podpora implementace služby péče o děti od šesti 
měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby. 
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Zvláštní část 
 
K části první, čl. I  
 
K bodu 1 
Definice služby péče o dítě v dětské skupině v § 2 se navrhuje rozšířit o pravidelnou denní péči 
o dítě mladší 4 let v malém kolektivu (dětské skupině) do čtyř dětí, v zařízení poskytovatele 
nebo v domácnosti pečující osoby. Stanovení horní věkové hranice navazuje na novelu 
školského zákona č. 178/2016 Sb., která zavedla povinné předškolní vzdělávání (od počátku 
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné 
školní docházky dítěte), a uložila povinnost přijímat do mateřských škol zřízených obcí či 
svazkem obcí děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu a přednostně děti, které 
k začátku školního roku dosáhnou věku čtyř let (od r. 2017) a tří let (od roku 2018). Úprava 
zefektivňuje systém státem regulované a (částečně) financované péče o dítě a systém 
předškolního vzdělávání, kdy na sebe jednotlivé služby budou vhodně navazovat. Nejmenší 
dětská skupina (tzv. mikrojesle), kde  je péče poskytována v zařízení poskytovatele nebo v 
domácnosti pečující osoby, se zavádí z toho důvodu, že tento typ formy péče o nejmenší děti 
doposud v České republice chybí.  
 Služba péče o dítě v nejmenší dětské skupině- mikrojeslích je poskytována v zařízení 
poskytovatele nebo v domácnosti pečující osoby. V systému regulovaného vzdělávání a péče 
v raném dětství ve většině evropských zemí existuje možnost poskytování péče v domácnosti 
poskytovatele (tzv. home-based-provision). Péče v prostředí blížícím se rodinnému je pro děti 
nejpřirozenější, službu je možné snadno zavést a opět zrušit, má potenciál nejvíce flexibilně 
reagovat na demografické výkyvy a může být řešením zejména pro menší obce. Název 
„mikrojesle“ je veřejnosti znám (v minulosti byla tato zařízení provozována na základě 
metodického doporučení MZd.) a v pilotním ověření, v rámci něhož v současnosti existuje 
v ČR 69 mikrojeslí, byl název přijímán kladně. Celkově bylo podpořeno 72 mikrojeslí. 
Ačkoli právní úprava jeslí již byla zrušena, zůstal pojem „jesle„ v obecném povědomí veřejnosti 
jako označení pro péči o děti mladší tří let nebo pro některá zařízení péče o děti provozovaná 
v režimu živnostenského zákona. Některé dětské skupiny pojem „jesle“ nadále používají ve 
svém názvu.  
 
K bodu 2 
Do okruhu poskytovatelů v § 3 odst. 2 se navrhuje doplnit fyzická osoba, která poskytuje službu 
péče o dítě v mikrojeslích v domácnosti pečující osoby a je zároveň pečující osobou. Péče o 
dítě v mikrojeslích probíhá v zařízení poskytovatele nebo v domácnosti pečující osoby. Okruh 
možných poskytovatelů u nejmenší dětské skupiny (mikrojeslí) se navrhuje s cílem umožnit co 
největší rozšíření nabídky služeb péče o děti a nastavit jasné podmínky, za nichž je tato péče 
poskytována. Návrh vychází z příkladu dobré zahraniční praxe (Německo, Rakousko i 
Slovensko), kde službu péče o děti poskytovanou v domácnosti pečující osoby poskytují buď 
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přímo tyto osoby jako osoby samostatně výdělečně činné, či zaměstnavatel pečující osoby, 
kterým je nejčastěji obec, popř. nezisková organizace. Rozšíření okruhu poskytovatelů 
o fyzickou osobu, která bude přímo poskytovatelem služby péče o dítě v nejmenší dětské 
skupině (mikrojeslích), je předpokladem pro rozvoj tohoto typu služby, která má potenciál 
vyvést péči o dítě z šedé ekonomiky. S návrhem souvisí zařazení poskytování služby péče o 
dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů mezi činnosti, které dle § 3 odst. 3 zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, nejsou živností. Důvodem je, že se jedná o služby poskytované ve veřejném zájmu, 
státem regulované a částečně financované. V návaznosti na rozšíření okruhu poskytovatelů o 
fyzickou osobu, která poskytuje službu péče o dítě v mikrojeslích v domácnosti pečující osoby 
a je zároveň pečující osobou, se upravuje vymezení pečující osoby v § 5 odst. 2 písm. a). 
 
V § 3 odst. 2 písmenu c) se mezi poskytovatele zařazují též právnické osoby zřízené územním 
samosprávným celkem.  
 
K bodu 3 
Do § 3 odst. 4 se navrhuje přidat „státní zaměstnanci ve služebním poměru“. Doplnění státních 
zaměstnanců ve služebním poměru je v souladu s možným okruhem poskytovatelů služby péče 
o dítě a vychází z potřeby již registrovaných poskytovatelů po nabytí účinnosti zákona č. 
234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 
 
K bodu 4 
Nově se upravuje povinnost prokázat vlastnické či jiné právo k užívání objektu nebo prostor, 
v nichž bude služba péče o dítě v dětské skupině poskytována. Fyzická nebo právnická osoba, 
která hodlá poskytovat službu péče o dítě ve velké dětské skupině nebo v mikrojeslích, je-li 
služba péče o dítě v mikrojeslích poskytována v domácnosti pečující osoby, je povinna 
prokazovat vlastnické či jiné právo k užívání objektu nebo prostor, v nichž bude služba péče o 
dítě v dětské skupině poskytována, jako dosud. Pokud jde o fyzickou nebo právnickou osobu, 
která hodlá poskytovat službu péče o dítě v mikrojeslích v domácnosti pečující osoby, vyžaduje 
se jako podmínka pro získání oprávnění prokázání vlastnického nebo jiného práva fyzické 
osoby, která bude pečující osobou, k užívání prostor, v nichž bude služba péče o dítě 
v mikrojeslích v domácnosti pečující osoby poskytována. Pečující osoba, v jejíž domácnosti 
bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí s poskytováním služby péče o dítě 
v mikrojeslích vyslovit souhlas. Tento souhlas není vyžadován, pokud je osoba poskytovatele 
totožná s pečující osobou. 
 
K bodu 5 
V návaznosti na rozšíření okruhu poskytovatelů o fyzickou osobu, která poskytuje službu péče 
o dítě v mikrojeslích v domácnosti pečující osoby a je zároveň pečující osobou, se upravuje 
vymezení pečující osoby v § 5 odst. 2 písm. a). 
Za účelem garance kvality služby péče o dítě v dětské skupině se navrhuje nově rozšířit 
podmínky pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v § 5 odst. 2 o požadavek na 
další vzdělávání pečující osoby podle ustanovení § 5 odstavce 6, viz níže.  
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Poskytovatel je povinen zajistit dostupnost služby péče o dítě v dětské skupině každý pracovní 
den v rozsahu nejméně 6 hodin denně po celý kalendářní rok.  Na základě praxe se ukázalo, že 
vymezení časového rozsahu, v jakém je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována v § 2, 
není dostatečně explicitně definované. Záměrem je, aby poskytovatel zajistil péči každý 
pracovní den v průběhu celého kalendářního roku a to zejména v návaznosti na koncipování 
služby jakožto ulehčení sladění pracovního a rodinného života. Časový rozsah poskytování 
služby péče o dítě v dětské skupině není nově chápán jako součást vymezení služby péče o dítě 
v dětské skupině, ale je zařazen mezi podmínky, které musí poskytovatel při poskytování služby 
péče o dítě v dětské skupině splnit. Podmínka minimálního časového rozsahu, ve kterém je 
služba péče o dítě v dětské skupině poskytována, nemusí být naplněna v případech upravených 
v § 13a, viz níže. 
Nově je mezi podmínky, které musí poskytovatel splnit, při poskytování služby péče o dítě 
v dětské skupině, zařazena povinnost řídit se standardy kvality péče, viz níže. 
 
K bodu 6 
V § 5 odst. 5 se navrhuje rozšířit odborná způsobilost pečující osoby o praktickou sestru, 
dětskou sestru, asistenta pedagoga a speciálního pedagoga. Jedná se o rozšíření výčtu 
nelékařských povolání na základě vývoje v oblasti služeb péče o děti. 
 
K bodu 7 
Nové odstavce 6 až 8 v ustanovení § 5 upřesňují podmínku pro poskytování služby péče o dítě 
v dětské skupině stanovenou v § 5 odst. 2 písm. c), viz výše, na zajištění dalšího vzdělávání 
pečující osoby podle tohoto zákona. Podle návrhu novely zákona č. 247/2014 Sb., o 
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, je pečující osoba povinna dalšího vzdělávání v oblasti péče o dítě v 
rozsahu nejméně 12 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, v rámci kterých je 
povinna absolvovat kurz první pomoci dítěti alespoň jednou za 24 kalendářních měsíců po sobě 
jdoucích. Zaměstnavatel (fyzická nebo právnická osoba) by měl být povinen zabezpečit pečující 
osobě další vzdělávání v rozsahu nejméně 12 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě 
jdoucích, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci.  
Jako formy dalšího vzdělávání se navrhují specializační vzdělávání zajišťované vysokými 
školami a vyššími odbornými školami navazující na získanou odbornou způsobilost uznatelnou 
pro pečující osobu v dětské skupině, dále účast v kurzech s akreditovaným programem, odborné 
stáže, účast na školicích akcích, účast na konferencích a účast na kurzech první pomoci dítěti. 
Kompetence poskytování první pomoci je klíčová, je nezbytné stále obnovovat a doplňovat 
znalosti a dovednosti v této oblasti. 
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. 
Pro zajištění bezpečnosti dětí při péči o dítě v nejmenší dětské skupině (mikrojeslích), která je 
poskytována v domácnosti pečující osoby, se navrhuje povinnost splnit další podmínky pro 
zápis fyzické osoby podle § 3 odst. 2 písm. h) do evidence poskytovatelů spočívající 
v bezúhonnosti a zdravotní způsobilost všech fyzických osob žijících v domácnosti pečující 
osoby s ohledem na vyloučení fyzických a  psychických onemocnění, které by ohrožovaly 
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řádný výkon služby péče o děti v mikrojeslích, a v uvedení jiných důvodů, které by mohly 
ohrozit řádný výkon služby péče o děti v mikrojeslích, pokud jsou fyzické osobě známy. 
Požadavek vychází z dobré zahraniční praxe. Rodiče dítěte rozhodující o svěření dítěte do péče 
v cizí domácnosti mají prostřednictvím smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině možnost nastavit podmínky, za kterých bude služba péče o dítě v dětské skupině 
poskytována. Rodiče s poskytovatelem spolu uzavírají smlouvu, ve které si mohou vymezit 
podmínky, za kterých bude služba péče o dítě v dětské skupině poskytována. Přesto je uvedení 
základních skutečností, které by mohly významně ohrozit provoz služby, včetně nesouhlasu 
s jejím poskytováním ve společné domácnosti, významnou podmínkou. Vzhledem k tomu, že 
návrhem se umožňuje, aby byla péče o děti v mikrojeslích vykonávána v prostorách, které 
nejsou pracovištěm zřizovatele, tedy v domácnosti zaměstnance, je třeba počítat s tím, že se 
v těchto prostorách budou nacházet i jiné osoby.  
 
K bodu 8 
Navrhuje se za účelem zvýšení garance poskytované služby uložit poskytovateli povinnost 
dodržovat standardy kvality péče o děti v dětských skupinách. Standardy kvality péče budou 
souborem kritérií, jejichž prostřednictvím bude definovaná úroveň kvality poskytované péče o 
děti v dětských skupinách, a to jak v oblastech provozního nastavení služby, tak samotné 
poskytované péče. Plnění standardů kvality péče se hodnotí systémem bodů. Obsah 
jednotlivých standardů, bodové hodnocení a metodiku hodnocení stanoví prováděcí právní 
předpis. 
 
K bodu 9 
Prováděcí právní předpis stanoví maximální možnou výši úhrady nákladů, kterou může 
poskytovatel po rodiči za poskytování služby péče o dítě v dětské skupině požadovat. 
 
K bodu 10 
Maximální možná kapacita konkrétní dětské skupiny se odvíjí od kapacity zapsané v evidenci 
poskytovatelů, kde je zapsána na základě žádosti o zápis s doloženým stanoviskem příslušné 
krajské hygienické stanice, že prostory kapacitně vyhovují pro dětskou skupinu o požadované 
kapacitě – při kontrole obsazenosti je tedy rozhodná kapacita uvedená v evidenci poskytovatelů 
a nikoli maximální možná kapacita dětských skupin podle § 7 odst. 1, která může být až 24 
míst.  
 
K bodu 11 
V mikrojeslích nesmí být současně více než 4 děti. Do tohoto počtu se započítává i dítě, jehož 
rodičem je pečující osoba, ve věku do čtyř let, pokud o něj pečující osoba-rodič pečuje zároveň 
s dětmi zapsanými do mikrojeslí.  
V případě střídání dětí může být na krátký časový okamžik, nejvýše však jednu hodinu, 
v mikrojeslích nejvýše 6 dětí. V rámci střídání dětí dochází často k překryvu dětí, z tohoto 
důvodu navrhujeme v ohraničeném časovém úseku umožnit navýšení kapacity mikrojeslí až na 
6 dětí. Do tohoto počtu se započítává i vlastní dítě pečující osoby ve věku do čtyř let, pokud o 
něj pečující osoba-rodič pečuje zároveň s dětmi zapsanými do mikrojeslí. 
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Do mikrojeslí lze přijmout rovněž děti z jiného zařízení mikrojeslí, a to na dobu, po kterou jiné 
zařízení mikrojeslí přerušilo provoz podle § 13a, viz níže.  V takovém případě může být v 
jednom zařízení mikrojeslí pečováno až o 6 dětí zároveň po dobu nezbytně nutnou. Z důvodu 
zajištění kontinuity služby se navrhuje možnost navýšit v mikrojeslích náhradního 
poskytovatele po dobu uzavření mikrojeslí jiného poskytovatele počet dětí na nejvýše 6 dětí po 
dohodě s rodiči a poskytovatelem služby v mikrojeslích. 
 
K bodu 12 
Nejnižší počet pečujících osob, který je poskytovatel povinen zajistit v jedné dětské skupině je 
stanoven fixně v poměru 1 pečující osoba na 6 dětí, a to až do maximální možné kapacity 24 
dětí.  
Zavedení fixního poměru pečujících osob a dětí v dětské skupině (1:6) navrhujeme s cílem 
zkvalitnění služby a zajištění individuálního charakteru péče. Opatření rovněž sleduje 
sjednocení personálních požadavků u dětských skupin s kapacitou do 12 a nad 12 dětí. 
Nejnižší počet pečujících osob, který je poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině 
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, 
c) 3 pečující osoby pro dětskou skupinu od 13 do 18 dětí, e) 4 pečující osoby pro dětskou 
skupinu od 19 do 24 dětí. Rozdílný nejvyšší počet dětí připadajících na 1 pečující osobu v 
mikrojeslích se navrhuje z důvodů nižší míry samostatnosti v sebeobsluze a socializaci u dětí 
mladších jednoho roku. Naproti tomu do velké dětské skupiny v zařízení jsou přijímány děti 
starší jednoho roku a jedná se o prostředí více připravené pro větší kolektiv. 
 
K bodu 13 
Navrhujeme zavést institut tzv. „překlenovací“ doby, kdy poskytovatel nebude povinen dodržet 
stanovený počet pečujících osob podle § 7 odst. 4. Toto období nebude delší než 120 minut 
denně a nebude trvat déle než 60 minut v kuse. Zavedení tzv. „překlenovacího“ období 
navrhujeme zejména pro umožnění bezproblémového dodržení ustanovení zákoníku práce 
(pauza na oběd) a zároveň hladkého nastavení docházky pečujících osob při zohlednění provozu 
na počátku a na konci otevírací doby.  
 
K bodu 14 
Vzhledem k povaze služby péče o dítě v dětské skupině se navrhuje v § 8 uložit poskytovateli 
povinnost poskytnout stravovací služby při pobytu dítěte v dětské skupině. Způsob stravování 
a úhradu nákladů s ním spojených si poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině dohodne 
s rodičem ve smlouvě o poskytování služby. Vzhledem k povaze poskytované služby není 
možné, aby poskytovatel řádně nezajistil stravu a pitný režim. V praxi poskytovatelé k zajištění 
stravy mohou využívat jednu ze tří nabízených možností, případně jejich kombinací a volí mezi 
dováženou stravou, vlastní vývařovnou či výdejem doneseného jídla.  
 
K bodu 15 
Poskytování stravovacích služeb v případě služby péče o dítě v mikrojeslích v domácnosti 
pečující osoby je upraveno nově v § 8 odstavci 4, viz níže. V domácím prostředí nelze 
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požadovat naplnění přísných norem na poskytování stravovacích služeb, tak jako je tomu u 
velkých dětských skupin či mikrojeslí v zařízení poskytovatele.  
 
K bodu 16 
Při péči o děti v mikrojeslích, která je poskytována v domácnosti pečující osoby, odpovídají 
podmínky podávání stravy domácímu prostředí. Na přípravě jídel se stejně jako v běžné rodině 
mohou formou přiměřenou věku podílet i děti. Rodič rovněž může dítěti přinést jím připravené 
jídlo. Poskytovatel je povinen dodržet hygienické podmínky zacházení s jídlem. Konkrétní 
úprava podmínek, za kterých bude poskytovatelem jídlo zajišťováno a pečující osobou 
podáváno, je ponechána na smluvní autonomii rodiče. 
 
K bodu 17 
Zavedením povinnosti uvádět v názvu dětské skupiny slova „dětská skupina“ nebo 
„mikrojesle“ zákonodárce sleduje zejména vymezení této služby v systému předškolní péče 
v České republice. Při zavádění služby péče o děti v dětské skupině se ukázalo jako 
problematické, že poskytovatelé nemají povinnost uvádět v názvu dětské skupiny slova „dětská 
skupina“. Poskytovatele mnohdy vyžívají názvů jako je „školka“, „jesle“, „miniškolka“ atp., 
což je pro mnohé rodiče často zavádějící a  matoucí. Systém předškolní péče je tímto zkreslován 
a neodpovídá skutečné kapacitě jednotlivých služeb poskytovaných rodičům v rámci péče o 
dítě předškolního věku.  
 
K bodu 18 
Poskytovatel je povinen za účelem financování dětské skupiny prostřednictvím příspěvku na 
provoz  podle § 27 a finančního příspěvku na výdaje spojené se zřízením dětské skupiny podle 
§ 34 vést v evidenci dětí v dětské skupině rovněž údaje o aktivitě rodiče na trhu práce. 
 
K bodu 19 
Navrhuje se rozšířit evidenci dětí o údaj o řádném plnění individuálního očkovacího plánu. 
Uvedení údaje o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že řádně 
plní individuální očkovací plán nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci, plně odpovídá podmínkám, za kterých může být 
poskytována služba péče o dítě v dětské skupině. Z praxe vyplývá, že malé děti mají často 
individuální očkovací plán zejména kvůli prodělání nemoci v době řádného termínu očkování, 
což jim znemožňuje využívat službu péče o dítě v dětské skupině. Navrhovaná úprava umožní 
využívat službu péče o dítě v dětské skupině též dětem, kterým byl lékařem vytvořen 
individuální očkovací plán. 
 
K bodu 20 
S ohledem na nové pojetí služby péče o dítě v dětské skupině jako nástroje zaměstnanosti, se 
navrhuje doplnit údaje vedené v evidenci dětí o údaj o aktivitě rodiče na trhu práce, přičemž se 
za aktivní účast na trhu práce považuje zaměstnání rodiče, denní forma studia, evidence na 
Úřadu práce a výkon samostatné výdělečné činnosti. Služba je primárně koncipovaná jako 
nástroj pro usnadnění návratu na trh práce. Současně je navrhováno podpořit evidované služby 
ze státního rozpočtu, proto je potřeba tuto podmínku rovněž sledovat.  
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K bodu 21 
Jde o legislativně-technickou úpravu s ohledem na rozšíření údajů vedených v evidenci dětí o 
údaje o zaměstnání rodiče, denní formě studia rodiče, evidenci rodiče na Úřadu práce a o 
výkonu samostatné výdělečné činnosti rodiče. I v případě těchto údajů bude mít rodič povinnost 
doložit jejich existenci ještě před uzavřením smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině. 
 
K bodu 22 
Jako obligatorní součást smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině se nově 
navrhuje úprava podmínek kontaktu dítěte se zvířaty chovanými v prostorách a místnostech 
určených k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a ujednání o dodržování základních 
hygienických podmínek zacházení s jídlem, jde-li o poskytování služby péče o dítě 
v mikrojeslích v domácnosti pečující osoby. 
 
K bodu 23 
Nově se navrhuje úprava podmínek, za kterých je možné přerušit poskytování služby péče o 
dítě v dětské skupině. V případě dětských skupin, ve kterých je poskytována služba péče o dítě 
ve velké dětské skupině nebo v mikrojeslích lze přerušit poskytování služby z předvídatelných 
důvodů např. malování, a to nejvýše na 15 kalendářních dnů za rok. Zvláštní úprava je 
stanovena pro mikrojesle, kdy je v souladu s navrhovanou úpravou § 3, podle které může být 
v mikrojeslích poskytovatel služby péče o dítě v mikrojeslích v domácnosti pečující osoby 
zároveň pečující osobou, navržena právní úprava umožňující tomuto poskytovateli v případě 
dočasného přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině zajistit službu péče o dítě 
v dětské skupině v jiné jím provozované velké dětské skupině nebo mikrojeslích anebo ve velké 
dětské skupině jiného poskytovatele nebo v mikrojeslích jiného poskytovatele. Návrh uvádí 
výčet důvodů, pro které je v tomto případě možné přerušit poskytování služby péče o dítě 
v dětské skupině. Jde zejména o důvody předem nepředvídatelné, např. pracovní neschopnost 
pečující osoby, nemoc jejího rodinného příslušníka, karanténa, povodně, vyhoření, vykradení 
apod., nebo jde o důvody předem známé, např.: plánované odstávky teplé vody, výměna oken, 
apod.  
Plánované přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je nutné rodičům oznámit 
nejpozději 2 měsíce před prvním dnem přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině. 
 Poskytovatel služby péče o dítě v mikrojeslích může po dobu přerušení služby zajistit 
poskytování služby v jiné jím provozované velké dětské skupině, mikrojeslích, ve velké dětské 
skupině jiného poskytovatele nebo v mikrojeslích jiného poskytovatele (dále jen „náhradní 
poskytovatel“). Poskytovatel upraví podmínky, za kterých bude služba poskytována 
prostřednictvím náhradního poskytovatele, v písemné smlouvě o zajištění přechodného 
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavřené s tímto náhradním poskytovatelem. 
 Poskytovatel je povinen předat náhradnímu poskytovateli se souhlasem rodiče dítěte údaje o 
dítěti, které je povinen poskytovatel vést podle § 11 o dítěti. Nesplní-li tuto povinnost 
poskytovatel, je údaje povinen doložit rodič. 
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K bodu 24 
V § 15 se navrhuje upřesnit, že služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována v prostorách 
a místnostech výhradně určených pro provoz dětské skupiny, vyjma mikrojeslí, ve kterých je 
služba péče o dítě v mikrojeslích poskytována v domácnosti pečující osoby.  
 
K bodu 25 
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. 
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 dobu dětské skupiny užívány k jiným činnostem, zejména 
k volnočasovým aktivitám sportovního, vzdělávacího nebo uměleckého charakteru. 
Navrhovaná právní úprava reaguje na poznatky praxe, které ukázaly, že ve vhodných prostorách 
může vznikat více dětských skupin, které na základě schválení příslušné krajské hygienické 
stanice mají společných prostor (jídelna, šatna, hygienické zařízení apod.). Zákonodárce ovšem 
musí trvat na důsledném oddělení prostor určených pro denní pobyt a odpočinek dětí tak, aby 
tento prostor sloužil jen pro potřeby dané dětské skupiny. Zároveň je možné, aby prostory 
určené pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině byly po ukončení otevírací doby 
využity k jiným účelům za předpokladu, že budou uvedeny do původního stavu a budou využity 
v souladu s hygienickými předpisy. 
 
K bodu 26 
Zavedením povinnosti uvádět v názvu dětské skupiny slova „dětská skupina“ nebo 
„mikrojesle“ zákonodárce sleduje zejména vymezení této služby v systému předškolní péče 
v České republice. Při zavádění služby péče o děti v dětské skupině se ukázalo jako 
problematické, že poskytovatelé nemají povinnost uvádět v názvu dětské skupiny slova „dětská 
skupina“. Poskytovatele mnohdy vyžívají názvů jako je „školka“, „jesle“, „miniškolka“ atp., 
což je pro mnohé rodiče často zavádějící a matoucí. Systém předškolní péče je tímto zkreslován 
a neodpovídá skutečné kapacitě jednotlivých služeb poskytovaných rodičům v rámci péče o 
dítě předškolního věku. Zavedení povinnosti uvádět v názvu dětské skupiny slova „dětská 
skupina“ nebo „mikrojesle“ je nezbytné promítnout též ustanovení upravujících náležitosti 
žádosti o zápis podle § 16 odst. 2. 
 
K bodu 27 
Upravuje se znění § 16 odst. 5 tak, že se redukuje oprávnění zaměstnance krajské hygienické 
stanice vstupovat do prostor jen, pokud je to nezbytné pro vydání závazného stanoviska podle 
§ 16 odst. 4 písm. b). Oprávnění ke vstupu za účelem kontroly je nově upraveno v § 21, viz 
níže. 
 
K bodu 28 
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Jde o legislativně-technickou úpravu související s rozšířením podmínek, které musí fyzická 
osoba, která hodlá poskytovat službu péče o dítě v mikrojeslích, splnit pro zápis této osoby do 
evidence poskytovatelů. 
 
K bodu 29 
Nově se navrhuje poskytovateli uložit povinnost doložit všechna pravomocná rozhodnutí o 
porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo na základě tohoto zákona anebo 
stanovených zvláštním právním předpisem, pokud jde o povinnosti související s poskytováním 
služby péče o dítě v dětské skupině. Vzhledem k možnosti pozastavení či zrušení oprávnění 
poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině je potřeba, aby bylo ministerstvo srozuměno s 
počtem a závažností prohřešků poskytovatele tak, aby mohlo v případě potřeby přistoupit k 
pozastavení či zrušení oprávnění danému poskytovateli na základě dodaných podkladů. 
 
K bodu 30 
Z okruhu podmínek, pro jejichž nedodržení lze zrušit poskytovateli oprávnění, se navrhuje 
vypustit podmínku vlastnického nebo jiného práva fyzické nebo právnické osoby, která bude 
poskytovatelem služby péče o dítě ve velké dětské skupině nebo v mikrojeslích v zařízení 
poskytovatele, k užívání objektu nebo prostor, v nichž bude služba péče o dítě v dětské skupině 
poskytována a podmínku vlastnického nebo jiného práva 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 dětské skupině; souhlas pečující osoby s využitím těchto 
prostor k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině není třeba, pokud je osoba 
poskytovatele totožná s pečující osobou. 
 
K bodu 31 
Navrhuje se mezi důvody vedoucí k pozastavení oprávnění zařadit též skutečnost, že 
poskytovatel přestane splňovat v průběhu poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 
podmínku pro zápis do evidence poskytovatelů spočívající v prokázání vlastnického nebo 
jiného práva fyzické nebo právnické osoby, která bude poskytovatelem služby péče o dítě ve 
velké dětské skupině nebo v mikrojeslích v zařízení poskytovatele, k užívání objektu nebo 
prostor, v nichž bude služba péče o dítě v dětské skupině poskytována nebo podmínku 
vlastnického nebo jiného práva 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 dětské 
skupině. Důvodem pro pozastavení oprávnění je též porušení povinností uložených § 7 a § 11. 
 
K bodu 32 
Zavedením povinnosti uvádět v názvu dětské skupiny slova „dětská skupina“ nebo 
„mikrojesle“ zákonodárce sleduje zejména vymezení této služby v systému předškolní péče 
v České republice. Při zavádění služby péče o děti v dětské skupině se ukázalo jako 
problematické, že poskytovatelé nemají povinnost uvádět v názvu dětské skupiny slova „dětská 
skupina“. Poskytovatele mnohdy vyžívají názvů jako je „školka“, „jesle“, „miniškolka“ atp., 
což je pro mnohé rodiče často zavádějící a matoucí. Systém předškolní péče je tímto zkreslován 
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a neodpovídá skutečné kapacitě jednotlivých služeb poskytovaných rodičům v rámci péče o 
dítě předškolního věku. Zavedení povinnosti uvádět v názvu dětské skupiny slova „dětská 
skupina“ nebo „mikrojesle“ je nezbytné promítnout též do ustanovení upravujících údaje 
zapisované do evidence poskytovatelů podle § 20 odst. 2. 
 
K bodu 33 
Navrhuje se upřesnit, že součástí evidence poskytovatelů není údaj o kapacitě všech dětských 
skupin, které poskytovatel provozuje, ale jde o údaj o kapacitě každé jednotlivé dětské skupiny 
provozované poskytovatelem. 
 
K bodu 34 
Znění § 20 se navrhuje upravit tak, aby dle odst. 4 již nadále nebyly zveřejňovány doklady, 
které musí být podle § 16 odst. 4 přiloženy k žádosti o zápis a nadále byly pouze v neveřejné 
části evidence. Vzhledem k povaze a citlivosti údajů obsažených v evidenčních dokumentech 
je bezpředmětné tyto dokumenty zveřejňovat. Nadále zůstanou součástí evidence v neveřejné 
části a rozhodné pro zápis do evidence.  
 
K bodu 35 
Mezi kontrolní orgány se nově zařazuje též ministerstvo, které bude kontrolovat dodržování 
standardů kvality péče. Nově se navrhuje uložit Státnímu úřadu inspekce práce, oblastním 
inspektorátům práce a příslušným krajským hygienickým stanicím povinnost sdělovat 
ministerstvu údaje, které jsou potřebné pro rozhodování o vzniku, změně nebo zániku 
oprávnění. Za účelem provedení kontroly se rozšiřuje oprávnění vstupovat do prostor, v nichž 
je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, včetně obydlí a domácnosti pečující osoby 
na zaměstnance Státního úřadu inspekce práce, zaměstnance oblastního inspektorátu práce, 
zaměstnance krajské hygienické stanice, zaměstnance ministerstva nebo státního zaměstnance 
ve služebním poměru. 
 
K bodu 36 
Jde o legislativně-technickou úpravu, která dosavadní zmocňovací ustanovení zrušuje 
s ohledem na novou systematiku zákona. Nově bude zmocňovací ustanovení upraveno jako 
nový § 37, viz níže. 
 
K bodu 37 
Součástí zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů se navrhuje úprava financování služby péče 
o dítě v dětské skupině, která bude upravena v nové Hlavě VII. Hlava VII se dále člení na Díl 
I Státní příspěvek na provoz dětské skupiny, Díl 2 Finanční příspěvek na výdaje spojené se 
zřízením dětské skupiny a Díl 3 Další možnosti financování. 
 
K Hlavě VII 
 
K Dílu 1 
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K § 27 
Nárok na příspěvek na provoz dětské skupiny nebo mikrojeslí v kalendářním roce vzniká 
poskytovateli zapsanému v evidenci poskytovatelů dětských skupin a náleží mu nejdříve ode 
dne zahájení poskytování služby (tj. v případě, že poskytovatel neprovozuje dětskou skupinu 
po celý kalendářní rok, náleží mu poměrná část příspěvku ode dne zahájení poskytování 
služby). Tento nárok vzniká pod podmínkou, že je poskytovatel zapsán v evidenci nejpozději 
do 30. 11. předchozího kalendářního roku (tj. žádá-li poskytovatel příspěvek na rok 2021, je 
nutné být nejpozději do 30. 11. 2020 v evidenci poskytovatelů). Nárok na příspěvek na provoz 
vzniká 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 nebo 
pobočky pro hlavní město Prahu nebo je samostatně výdělečně činný. Zvláštní právní úprava 
je navržena pro poskytovatele, kterým je stát, státní příspěvková organizace nebo příspěvková 
organizace zřízená územním samosprávným celkem. 
 
K § 28 
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. Způsob poskytování příspěvku na provoz a jeho finanční vypořádání stanoví 
prováděcí právní předpis. 
 
K § 29 
Ustanovení upravuje okamžik vzniku nároku na příspěvek na provoz a vzniku nároku na 
výplatu příspěvku na provoz. 
 
K § 30 
Ustanovení pověřuje výplatou příspěvku na provoz ministerstvo, určuje způsob zaokrouhlování 
výše příspěvku na provoz a způsob výplaty příspěvku na provoz. 
 
K § 31 
Ustanovení upravuje řízení o přiznání příspěvku na provoz, které se zahajuje na základě žádosti 
o přiznání příspěvku, která se podává způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to 
prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva. Ustanovení upravuje náležitosti, které musí 
žádost o přiznání příspěvku na provoz obsahovat.  
 
K § 32 
Ustanovení blíže upravuje podmínky podávání žádostí o příspěvek na provoz prostřednictvím 
elektronické aplikace ministerstva. 
 
K § 33 
Finanční záležitosti k příspěvku na provoz je nezbytné vést samostatně od ostatního účetnictví 
a zároveň je nutné vést účetní záznamy týkající se poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině odděleně od všech ostatních účetních záznamů. 
 
K Dílu 2 
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K § 34 
Financování výdajů na zřízení dětské skupiny je upraveno prostřednictvím nenárokového 
finančního příspěvku na výdaje spojené se zřízením dětské skupiny, který poskytuje 
ministerstvo za účelem pokrytí financování výdajů vynaložených 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. 
 
K Dílu 3 
 
K § 35 a 36 
Na financování dětských skupin a mikrojeslí se mohou podílet také programy financované 
v rámci Strukturálních fondů Evropské unie a dalších programů Evropské unie. Na základě 
praxe z ostatních oblastí a předjednaní s Řídícím orgánem (resp. informací od Evropské 
komise) je zde možnost dofinancování či dodatečných programů i v rámci dalších 
programových období. 
 
K Hlavě VIII 
 
K § 37 
Doplňuje se zmocňovací ustanovení k vydání vyhlášky blíže upravující standardy kvality péče, 
maximální výši úhrady rodičem podle § 6 odst. 1, podmínky pro stanovení výše příspěvku na 
provoz podle § 28 odst. 1 a 2, 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 podle § 34 odst. 7.  
 
K Čl. II 
 
K bodu 1 
Přechodné ustanovení odsouvá aplikaci nové právní úpravy ve vztahu k současným zařízením 
poskytujícím službu péče o dítě v dětské skupině, a to s ohledem na dostatečný časový prostor 
pro přizpůsobení se novým zákonným podmínkám aniž by došlo k ohrožení poskytování této 
stávající péče. 
 
K bodu 2 
Přechodné ustanovení má za cíl zamezit překrytí financování služby péče o dítě v dětské 
skupině z více zdrojů. Poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině, kteří čerpají finanční 
prostředky na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině z Evropského sociálního fondu 
nebudou mít po dobu čerpání těchto finančních prostředků nárok na státní podporu. Ustanovení 
se nevztahuje naposkytovatele, kteří finanční prostředky z Evropských sociálních fondů 
nepobírají, ať již jde poskytovatelé zapsané do evidence poskytovatelů přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona či poskytovatele, kteří se zapíší do evidence poskytovatelů po dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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K bodu 3 
Přechodné ustanovení výslovně vylučuje z působnosti uvedeného zákona neformální péči o 
děti, která je v současné době realizována na základě projektů financovaných z Evropské unie, 
a to až do skončení těchto projektů, které je časově omezeno červencem roku 2022. 
 
K části druhé, čl. III 
V souvislosti s rozšířením okruhu poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině o 
mikrojesle je nezbytné vyloučit v § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, činnosti poskytování péče v dětské 
skupině. V návaznosti na zavedení specifické úpravy činnosti péče o dítě v mikrojeslích se tato 
činnost vylučuje z režimu živnostenského zákona. 
 
K části třetí, čl. IV 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 
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