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VI. 

 

Platné znění právních předpisů s vyznačením navrhovaných změn 

 

Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o 
dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
s vyznačením navrhovaných změn: 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

SLUŽBA PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ 

 

HLAVA I 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

§ 1  

Předmět úpravy 

  

 Tento zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské 
skupině, podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a 
s tím spojený výkon veřejné správy. 

§ 2 

 

 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 v pravidelné péči 
o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v 
rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí 
a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a 
hygienických návyků dítěte. 
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§ 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 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. 

HLAVA II 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ 

 

§ 3  

Poskytovatel 

  

 (1) Poskytovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která za podmínek stanovených 
tímto zákonem poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině rodiči nebo jiné osobě, které bylo 
rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů1), (dále jen 
„rodič“), je-li zaměstnavatelem rodiče. 

  (2) Poskytovatel nemusí být zaměstnavatelem rodiče, pokud je 

 a) ústavem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho 
zakládací listinou, 

 b) právnickou osobou registrovanou nebo evidovanou podle zákona o církvích a 
náboženských společnostech, pokud poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v 
souladu s jejím předmětem činnosti, 

 c) územním samosprávným celkem nebo jím založenou nebo zřízenou právnickou osobou, 

 d) obecně prospěšnou společností, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je 
v souladu s její zakládací listinou nebo zakládací smlouvou, 

 e) nadací nebo nadačním fondem, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB59BDP3B)



3 
 

 f) vysokou školou, nebo 

 g) spolkem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho 
stanovami., 

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) Poskytovatel může poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině rodiči též na 
základě dohody se zaměstnavatelem tohoto rodiče a za podmínek, za kterých poskytuje službu 
péče o dítě v dětské skupině jinému rodiči. 

 (4) Zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická nebo právnická osoba, 
která zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, organizační složka státu, v níž jsou zařazeni 
zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody o pracovní činnosti nebo 
dohody o provedení práce a v níž jsou zařazeni státní zaměstnanci ve služebním poměru, a 
útvar, složka nebo jiná organizační část bezpečnostního sboru nebo ozbrojených sil České 
republiky, která vyplácí příslušníkům bezpečnostních sborů2) služební příjem nebo vojákům z 
povolání3) plat, popřípadě organizační složka státu nebo právnická osoba, do nichž jsou k plnění 
služebních úkolů vysláni příslušníci bezpečnostních sborů nebo zařazeni vojáci z povolání. 

  

§ 4  

Oprávnění poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině 

 

 (1) Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k 
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „oprávnění“). 

  (2) Oprávnění vzniká dnem zápisu fyzické nebo právnické osoby do evidence 
poskytovatelů. 

  (3) Zápis do evidence poskytovatelů provádí na žádost fyzické nebo právnické osoby o 
zápis do evidence poskytovatelů (dále jen „žádost o zápis“) Ministerstvo práce a sociálních 
věcí (dále jen „ministerstvo“). 

  

§ 5  

Podmínky pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

 

 (1) Podmínkou pro zápis fyzické nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů je 

 a) bezúhonnost fyzické nebo právnické osoby, která bude poskytovatelem, 

 b) vlastnické nebo jiné právo fyzické nebo právnické osoby, která bude poskytovatelem služby 
péče o dítě ve velké dětské skupině nebo v mikrojeslích, je-li služba péče o dítě 
v mikrojeslích poskytována v zařízení poskytovatele, k užívání objektu nebo prostor, v nichž 
bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině,  
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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,  

c) d)zajištění technických požadavků na stavby a hygienických požadavků na prostory, v nichž 
bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, a hygienických požadavků na provoz 
služby péče o dítě v dětské skupině, 

 d) e)dosažení věku 18 let a plná svéprávnost, jde-li o fyzickou osobu, která bude 
poskytovatelem. 

  

 (2) Poskytovatel je povinen poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině vedle 
podmínek uvedených v odstavci 1 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 a která vykonává 
činnost přímo působící na dítě spočívající v hlídání a péči o dítě, 

 b) odborné způsobilosti pečující osoby, 

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

 d) dosažení věku 18 let a plné svéprávnosti pečující osoby.   

(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. 
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 (3) Za bezúhonné se pro účely tohoto zákona považují fyzická a právnická osoba, které 
nebyly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný z 
nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činnosti péče o dítě nebo činností s ní srovnatelných, 
anebo pro trestný čin, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost k výkonu péče o dítě. 

  (4) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů. Za účelem doložení 
bezúhonnosti si ministerstvo vyžádá podle zákona o Rejstříku trestů výpis z evidence Rejstříku 
trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříků trestů se předává v elektronické podobě 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Cizinec nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí 
doloží bezúhonnost také dokladem obdobným výpisu z rejstříku trestů vydaným státem, jehož 
je občanem, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které 
jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem; v případě, že stát výpis 
obdobný výpisu z rejstříku trestů nevydává, učiní cizinec nebo příslušný orgán právnické osoby 
se sídlem v zahraničí čestné prohlášení před příslušným správním nebo soudním orgánem 
tohoto státu. Výpis z Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být 
starší 3 měsíců. 

  (5) Odbornou způsobilostí pečující osoby je 

 a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, praktické sestry, dětské sestry, 
zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, 
zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k 
výkonu povolání klinického psychologa5), 

 b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost 
pracovníka v sociálních službách6), 

 c) odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy, asistenta 
pedagoga, speciálního pedagoga nebo vychovatele7), 

 d) profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky8), nebo 

 e) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře9). 

(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, 
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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. 

_________________ 

4) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 

§ 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. 

§ 6  

Úhrada nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině 
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(1) Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována bez úhrady nákladů nebo s 
částečnou nebo plnou úhradou nákladů.; prováděcí právní předpis stanoví maximální výši 
úhrady nákladů rodičem. 

 (2) Poskytovatel je povinen stanovit kritéria, na základě kterých je v konkrétním případě 
určena výše úhrady nákladů. 

 (3) Poskytovatel je povinen vést účetní záznamy týkající se poskytování služby péče o dítě 
v dětské skupině odděleně od ostatních účetních záznamů. 

  

§ 7  

Počet dětí a nejnižší počet pečujících osob v jedné dětské skupině  

(1) V jedné dětské skupině nesmí být více než 24 dětí. Počet dětí současně přítomných v 
jedné dětské skupině nesmí přesáhnout její kapacitu zapsanou v evidenci poskytovatelů 
pro danou dětskou skupinu. 

 
(2) Poskytovatel je povinen při stanovení počtu pečujících osob v jedné dětské skupině 

zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí v dětské skupině a věk dětí, zejména počet dětí 
ve věku do 2 let. 

 

(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. 
 

(3) (4)Nejnižší počet pečujících osob, který je poskytovatel povinen zajistit v jedné dětské 
skupině, činí 

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

b) 2 pečující osoby pro dětskou skupinu od 7 do 24 dětí, 

c) 3 pečující osoby pro dětskou skupinu od 13 do 24 dětí, pokud je v dětské skupině alespoň 1 
dítě mladší 2 let. 

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

a) 1 pečující osoba pro mikrojesle, 
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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.  

(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.  

    

 

§ 8  

Stravování 

  

 (1) Poskytovatel není povinen dítěti poskytovat stravovací služby, není-li dohodnuto 
jinak. Poskytovatel je povinen dítěti poskytovat stravovací služby. Způsob stravování a 
úhradu nákladů s ním spojených si poskytovatel a rodič dohodnou ve smlouvě o poskytování 
služby péče o dítě v dětské skupině. 

  (2) Pokud zajišťuje dítěti stravu rodič, je poskytovatel povinen v zájmu ochrany zdraví 
dětí zajistit uchování, případný ohřev a podání stravy dítěti v souladu s požadavky správné 
hygienické praxe stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti hygieny 
potravin10) a v souladu s právními předpisy upravujícími činnosti epidemiologicky závažné11; 
to neplatí, jde-li o poskytování služby péče o dítě v mikrojeslích v domácnosti pečující 
osoby. 

  (3) Pokud zajišťuje dítěti stravu poskytovatel, vztahují se na výrobu, přípravu, rozvoz, 
přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu, včetně zmrazených a zchlazených 
pokrmů, právní předpisy upravující činnosti epidemiologicky závažné11) a provozování 
stravovací služby musí být zajištěno v souladu s povinnostmi stanovenými přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti hygieny potravin10) ; to neplatí, jde-li o poskytování služby 
péče o dítě v mikrojeslích v domácnosti pečující osoby. 

. 

(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.   

  

§ 9 
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Postup při onemocnění dítěte 

 

 Při výskytu příznaků onemocnění u dítěte je pečující osoba povinna bezodkladně 
informovat rodiče dítěte a předat dítě rodiči nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb. 

  

§ 10 

Vnitřní pravidla a plán výchovy a péče 

 

 (1) Poskytovatel je povinen zpracovat a dodržovat pravidla organizace poskytování 
služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „vnitřní pravidla“), ve kterých zejména uvede 

  

a) jde-li o 

1. fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo 
bydliště a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

2. právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, právní formu, adresu sídla, jde-li o územní 
samosprávný celek, adresu sídla jeho orgánů, označení a umístění její organizační složky, 
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické 
osoby, která je jménem právnické osoby oprávněna jednat, 

3. organizační složku státu, název, adresu sídla, jméno, popřípadě jména, a příjmení vedoucího 
organizační složky státu, 

  

b) označení dětské skupiny a údaj o počtu dětí v dětské skupině, 

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

c) adresu místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, 

  

d) den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, 

  

e) podmínky poskytování služby péče o dítě v dětské skupině včetně určení, zda službu péče o 
dítě v dětské skupině poskytovatel poskytuje bez úhrady nákladů nebo s částečnou anebo plnou 
úhradou nákladů, a při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině s částečnou nebo plnou 
úhradou nákladů kritéria podle § 6 odst. 2. 

 (2) Poskytovatel je povinen zpracovat a zajistit dodržování plánu výchovy a péče o dítě, 
rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte (dále jen „plán výchovy a péče“) 
se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte. Je zakázáno 
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používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení anebo takové výchovné 
prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, 
citový, rozumový a mravní vývoj. 

  (3) Poskytovatel je povinen zpřístupnit vnitřní pravidla a plán výchovy a péče v 
prostorách, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována a které jsou přístupné 
rodiči, popřípadě též zpřístupní vnitřní pravidla a plán výchovy a péče způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

  

§ 11 

Evidence dětí v dětské skupině 

 

 (1) Poskytovatel je povinen vést za účelem zajištění kvality poskytované péče, 
provozních a organizačních záležitostí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a pro 
skupině, pro účely kontroly podmínek poskytování péče podle tohoto zákona a jiných právních 
předpisů a pro účely příspěvku na provoz dětské skupiny podle § 27 a finančního 
příspěvku na výdaje spojené se zřízením dětské skupiny podle § 34 evidenci dětí, která 
obsahuje tyto údaje: 

  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu dítěte, 

  

b) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň jednoho z rodičů, 
liší-li se od adresy místa pobytu dítěte, 

  

c) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě pověření 
rodiče může pro dítě docházet, 

  

d) dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá, 

  

e) údaj týkající se úhrady nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině, 

  

f) údaj o zdravotní pojišťovně dítěte, 

  

g) telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na osobu uvedenou v písmeni c), 
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h) údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by 
mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině; rodič je povinen informovat 
poskytovatele o změně zdravotního stavu nebo případných omezeních spojených se změnou 
zdravotního stavu, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, 

  

i) údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, že řádně plní 
individuální očkovací plán nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikaci., 

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

  

 (2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až g) a jejich změny je povinen rodič sdělit 
poskytovateli v písemném prohlášení. 

  

 (3) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. h) a i) až j) a jejich změny je povinen rodič doložit 
poskytovateli ještě před uzavřením smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. 

  

 (4) Součástí evidence dětí je i smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině. 

  

 (5) Poskytovatel je povinen uchovat údaje a dokumenty obsažené v evidenci dětí o 
konkrétním dítěti po dobu 3 let od ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 
tomuto dítěti. 

  

§ 12 

Pojištění odpovědnosti za újmu 

 

 Poskytovatel je povinen před započetím poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 
uzavřít pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině; toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po kterou poskytovatel poskytuje 
službu péče o dítě v dětské skupině. 

  

§ 13 

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 
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 (1) O poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je poskytovatel povinen před 
zahájením poskytování služby péče o dítě v dětské skupině uzavřít s rodičem písemnou 
smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. 

  

 (2) Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině musí obsahovat tyto 
náležitosti: 

  

a) místo a čas poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, 

b) výši úhrady nákladů poskytované služby a způsob jejího placení, je-li služba péče o dítě v 
dětské skupině poskytována s úhradou nákladů, 

c) podmínky stravování dítěte včetně pitného režimu v návaznosti na délku pobytu a věk dítěte, 

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, 

d) (f) ujednání o dodržování vnitřních pravidel, 

e) (g) ujednání o postupu podle § 9, 

f) (h) způsob ukončení právních vztahů vzniklých ze smlouvy, 

g) (i) dobu trvání právních vztahů vzniklých ze smlouvy. 

  

 (3) Přílohou smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině jsou vnitřní 
pravidla a plán výchovy a péče. 

 

§ 13a 

Přerušení poskytování služby péče o dítě 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; 
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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. 

HLAVA III 

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY A HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA 
PROSTORY A PROVOZ 

 

Díl 1 

Technické požadavky na stavby 

 

§ 14 

 Službu péče o dítě v dětské skupině lze poskytovat pouze v místnostech, které splňují 
technické požadavky na stavby kladené stavebními předpisy12) na byt, obytnou místnost nebo 
pobytovou místnost. 

  

Díl 2 

Hygienické požadavky na prostory a provoz 

 

§ 15  

 

(1) Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována v prostorách a místnostech, které 
jsou uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života, a které nejsou umístěny v 
blízkosti zdroje hluku a znečištění ovzduší, jež by negativně ovlivňovalo provoz dětské 
skupiny.  
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(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. 

(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 dobu dětské skupiny užívány k jiným 
činnostem, zejména k volnočasovým aktivitám sportovního, vzdělávacího nebo 
uměleckého charakteru. 

 

(2) (3) Poskytovatel je povinen zajistit, aby byly splněny hygienické požadavky na 
prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí pro venkovní prostory, místnost pro denní pobyt a 
odpočinek dětí, šatnu, hygienická zařízení, úklid a nakládání s prádlem upravené prováděcím 
právním předpisem. 

 

(3) (4) Výjimky z hygienických požadavků stanovených prováděcím právním 
předpisem pro dětské skupiny do 12 dětí je možné povolit, jen pokud tím nebude ohrožena 
ochrana veřejného zdraví. O povolení výjimky rozhoduje na žádost poskytovatele krajská 
hygienická stanice. 

 

(4) (5) Hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny nad 12 dětí stanoví 
právní předpisy upravující hygienické požadavky na prostory a provoz 13). 

  

HLAVA IV 

 

VZNIK, ZMĚNA A ZÁNIK OPRÁVNĚNÍ A EVIDENCE POSKYTOVATELŮ 

 

§ 16  

 

 (1) V žádosti o zápis uvede kromě náležitostí stanovených správním řádem 
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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. 

  

 (2) Fyzická nebo právnická osoba v žádosti o zápis dále uvede 

  

a) označení a kapacitu dětské skupiny, 

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

  

b) adresu místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, 

  

c) den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. 

  

 (3) Žádost o zápis lze podat 

  

a) na tiskopise předepsaném ministerstvem, nebo 

  

b) prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která má údaje, obsah i uspořádání údajů 
shodné s ministerstvem předepsaným tiskopisem a která je přístupná způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. 

  

 (4) K žádosti o zápis se přiloží, není-li dále stanoveno jinak, originál nebo výstup z 
autorizované konverze dokumentů těchto dokladů: 

  

a) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění 
tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, 
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b) závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na 
stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, 
stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem, 

  

c) opis smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu, 

  

d) doklad o bezúhonnosti fyzické osoby uvedené v § 5 odst. 4 větě čtvrté. 

 (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 nebo v 
nichž poskytovatel poskytuje služby péče o dítě v dětské skupině, včetně obydlí, za účelem 

 a) vydání závazného stanoviska podle odstavce 4 písm. b), nebo 

 b) ověření splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž je 
poskytována služba péče o dítě v dětské skupině. 

 (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). 

  

§ 17  

 

 (1) Splní-li fyzická nebo právnická osoba podmínky stanovené v § 5 odst. 1 v § 5 odst. 
1 a 9 a § 12, provede ministerstvo zápis do evidence poskytovatelů. Rozhodnutí, kterým bylo 
vyhověno žádosti o zápis, se pouze poznamená do spisu. 

  

 (2) Nesplňuje-li fyzická nebo právnická osoba podmínky stanovené v § 5 odst. 1  v § 5 
odst. 1 a 9 a § 12, ministerstvo žádost o zápis zamítne. 

  

§ 18  

 

 Poskytovatel je povinen ministerstvu oznámit všechny změny týkající se údajů a 
dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis 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, a předložit doklady o nich do 15 dnů ode 
dne jejich vzniku. 

  

§ 19 
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 (1) Oprávnění zaniká 

  

a) smrtí poskytovatele, 

  

b) zánikem právnické osoby, která je poskytovatelem, nebo organizační složky státu, která 
jménem České republiky jedná a vykonává práva a povinnosti z právních vztahů vznikajících 
v souvislosti s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině, nebo 

  

c) zrušením. 

  

 (2) Ministerstvo zruší oprávnění, jestliže 

  

a) poskytovatel přestane splňovat podmínky pro zápis fyzické osoby nebo právnické osoby do 
evidence poskytovatelů podle § 5 odst. 1 § 5 odst. 1 písm. a), d) a e) a odst. 9, 

  

b) poskytovateli byl uložen správní trest za přestupek v případě zvlášť závažného porušení 
povinnosti stanovené tímto zákonem poskytovateli; zvlášť závažným porušením se pro účely 
tohoto zákona rozumí takové porušení povinnosti, které je způsobilé vyvolat újmu na zdraví a 
zdravém vývoji dítěte nebo opakované porušení podmínek stanovených tímto zákonem, 

  

c) poskytovatel neodstranil nedostatky, pro které mu bylo pozastaveno oprávnění podle 
odstavce 3 ve lhůtě stanovené podle odstavce 4, nebo 

  

d) poskytovatel o to požádá; tato žádost musí být podána nejméně 3 měsíce před dnem 
ukončením činnosti. 

  

 (3) Ministerstvo pozastaví oprávnění v případě, že poskytovatel poskytuje službu péče 
o dítě v dětské skupině v rozporu s § 5 odst. 1 písm. b) a c), § 7, § 11, § 12 nebo 13. 

  

 (4) V rozhodnutí o pozastavení oprávnění podle odstavce 3 ministerstvo stanoví dobu, 
po kterou nelze oprávnění vykonávat a během které je poskytovatel povinen zjištěné nedostatky 
odstranit. Doba pozastavení oprávnění nesmí být delší než 6 měsíců. 

  

 (5) Poskytovatel, který hodlá ukončit poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, 
je povinen informaci o ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině zveřejnit 
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nejméně 3 měsíce před zamýšleným ukončením své činnosti, a to v prostorách, ve kterých je 
poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a které jsou přístupné rodiči dítěte, popřípadě 
zveřejní informaci o ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

  

 (6) O pozastavení oprávnění nebo o zániku oprávnění provede ministerstvo zápis do 
evidence poskytovatelů. 

  

 (7) Fyzická nebo právnická osoba, které bylo oprávnění zrušeno podle odstavce 2 písm. 
b), může opětovně podat žádost o zápis nejdříve 2 roky od dne nabytí právní moci rozhodnutí 
o zrušení oprávnění. 

  

§ 20  

 

 (1) Evidence poskytovatelů je informačním systémem veřejné správy14), jehož správcem 
a provozovatelem je ministerstvo. 

  

 (2) Do evidence poskytovatelů se zapisují tyto údaje: 

  

a) u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo 
bydliště a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

  

b) u právnické osoby obchodní firma nebo název, právní forma, adresa sídla, jde-li o územní 
samosprávný celek, adresa sídla jeho orgánů, označení a umístění její organizační složky, 
identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické 
osoby, která je jménem právnické osoby oprávněna jednat, 

  

c) u organizační složky státu název, adresa sídla, jméno, popřípadě jména, a příjmení vedoucího 
organizační složky státu, 

  

d) označení dětské skupiny,  

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

e) místo poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, 

  

f) údaj o počtu a kapacitě jednotlivých dětských skupin, 
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g) datum vzniku oprávnění, 

  

h) datum pozastavení nebo zániku oprávnění. 

  

 (3) Evidence poskytovatelů je neveřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby 
zapisuje adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště. 

  

 (4) Součástí neveřejné části evidence poskytovatelů jsou doklady, které musí být podle 
§ 16 odst. 4 přiloženy k žádosti o zápis. 

  

 (5) Evidence poskytovatelů je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup; to 
neplatí o části evidence poskytovatelů, která je neveřejným seznamem. 

  

HLAVA V 

 

KONTROLA 

 

§ 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 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. 

§ 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. 
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(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. 

(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.  

HLAVA VI 

 

PŘESTUPKY 

 

§ 22 

 

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob 

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku, jestliže označuje 
svou činnost jako službu péče o dítě v dětské skupině, ačkoliv není zapsaná do evidence 
poskytovatelů ve smyslu § 4. 

 

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel dopustí přestupku 
tím, že 

 

a) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 2, § 5 odst. 2 nebo § 7, 

 

b) v rozporu s § 10 odst. 1 nezpracuje nebo nedodržuje vnitřní pravidla, 

 

c) v rozporu s § 10 odst. 2 nezpracuje nebo nedodržuje plán výchovy a péče, 
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d) nevede evidenci dětí podle § 11 odst. 1, 

 

e) v rozporu s § 12 poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině bez pojištění odpovědnosti za 
újmu, 

 

f) neuzavře s rodičem dítěte písemnou smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině podle § 13 odst. 1, 

 

g) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 8 odst. 2 nebo 3 nebo s § 15 odst. 
1 nebo 2, 

 

h) v rozporu s § 18 

1. neoznámí všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o 
zápis, nebo 

2. do 15 dnů ode dne vzniku změn týkajících se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro 
žádost o zápis, nepředloží doklady o těchto změnách. 

 

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do 

 

a) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c), d) nebo f), 

 

b) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), b), e), g) nebo h), 

 

c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1. 

  

§ 23  

 

Společné ustanovení k přestupkům 

 

 Přestupky podle tohoto zákona projednává oblastní inspektorát práce nebo Státní úřad 
inspekce práce. To neplatí, jde-li o přestupky podle § 22 odst. 2 písm. g), které projednává 
příslušná krajská hygienická stanice.  
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§ 24  

zrušen 

 

§ 25  

zrušen 

 

§ 26  

Zmocňovací ustanovení 

  

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, 
hygienická zařízení, úklid a nakládání s prádlem podle § 15 odst. 2. 

 

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 
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Výše příspěvku na provoz 

(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 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 se zvláštním právním předpisem15). Je-li poskytovatelem státní příspěvková 
organizace nebo příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, 
postupuje se při poskytování příspěvku na provoz podle zvláštního 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 
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§ 35 

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. 

 

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. 

 

******* 

Platné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

 

******* 
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§ 3 

 

 (1) Živností není: 

  

a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě, 

 b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci 
nebo autory,2) 

 c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle 
zvláštního právního předpisu,2a) 

 d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo 
uměleckořemeslnými pracemi,2b) 

 e) provádění archeologických výzkumů.2c) 

  

 (2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob: 

  

a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů2d), nelékařských zdravotnických pracovníků2e) při 
poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů, 

 b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární 
asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu 
hospodářských zvířat,3) 

 c) advokátů,4) notářů5a) a patentových zástupců6) a soudních exekutorů,6a) 

 d) znalců a tlumočníků,7) 

 e) auditorů8) a daňových poradců,8a) 

 f) burzovních dohodců8b), 

 g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů9) a rozhodců při rozhodování 
majetkových sporů,9a) 

 h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,10) 

 i) autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají 
svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři,10a) 

 j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání10b), 

 k) auditorů bezpečnosti pozemních komunikací52), 

 l) zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci. 
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 (3) Živností dále není: 

  

a) činnost bank11), poskytování platebních služeb11a), vydávání elektronických peněz11a), 
provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování11a), směnárenská činnost11d), 
činnost pojišťoven12), zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů nebo akreditovaných osob 
podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění, penzijních fondů12a), penzijních 
společností55), spořitelních a úvěrních družstev12b), komoditních burz8b), organizátorů 
regulovaných trhů13b), obchodníků s cennými papíry13b) a jejich vázaných zástupců13b) a činnost 
osob zabývajících se obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo 
zahraničního investičního fondu a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými 
papíry13a), činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního 
poradenství týkající se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem13b) 
a jejich vázaných zástupců13b), činnost ratingových agentur13c), činnost poskytovatelů služeb 
hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího podnikání na 
kapitálovém trhu, poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a činnost 
akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr, 

 b) provozování hazardních her, 

 c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,15) 

 d) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, 
distribuce plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné 
energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního předpisu,16) 

  

e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování 
nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské 
péče, 

 f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a 
chovatelské činnosti fyzickými osobami, 

 g) námořní doprava a mořský rybolov,17) 

 h) provozování dráhy a drážní dopravy,18) 

 i) vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu,19) 

 j) výzkum, výroba a distribuce léčiv,20) 

 k) zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami 
používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona,21) 

 l) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob22) a oznámených subjektů22c) v oblasti 
státního zkušebnictví, 

 m) zahraniční obchod s vojenským materiálem,22a) 

 n) výkon inspekce práce22b), 
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 o) provozování rozhlasového a televizního vysílání,23) 

 p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních 
potřeb, 

 r) zprostředkování zaměstnání,23a) 

 s) provozování stanic technické kontroly,23c) 

 t) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do 
rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských 
studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního 
předpisu,23d) 

 u) nakládání s vysoce nebezpečnými látkami,23e) 

 v) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací, poskytování 
leteckých služeb, činnost výkonných letců a uskutečňování odborné přípravy v oblasti ochrany 
civilního letectví před protiprávními činy23f), 

 x) činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů23h) vykonávaná v souladu 
s účelem, pro který byly zřízeny, 

 y) výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem 
sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu,23i) 

 z) vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za 
hranicemi pravomocí států,23j) 

 aa) provozování pohřebišť,23k) 

 ab) činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu,23l) 

 ac) nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxinem,23m) 

  

ad) provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního 
prostředí,23n) 

 ae) archivnictví,23o) 

 af) poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu23p), 

 ag) činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti 
vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci podle zvláštního zákona23q), 

 ah) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, 

 ai) poskytování zdravotních služeb55a), 

 aj) provádění odborných rostlinolékařských činností podle zvláštního právního předpisu56), 

 ak) provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle zvláštního právního 
předpisu57)., 
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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. 

******* 
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