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III. 

Návrh 

ZÁKON 

ze dne ……2019, 

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

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině  

Čl. I 

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

 

1. V názvu zákona, v názvu části první a v § 1 se slova „dětské skupině“ nahrazují slovem 
„jeslích“.  
 

2. V § 1 se za slova „služby péče o dítě v jeslích“ vkládají slova „, podmínky financování 
služby péče o dítě v jeslích“. 

 
3. § 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní: 

 
„§ 2 

Služba péče o dítě v jeslích 
 

(1)  Službou péče o dítě v jeslích se pro účely tohoto zákona rozumí činnost 
provozovaná fyzickou nebo právnickou osobou zapsanou do evidence poskytovatelů ve 
smyslu ustanovení § 4 (dále jen „poskytovatel“), spočívající v pravidelné péči o dítě od 6 
měsíců věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost 
dítěte v zařízení poskytovatele nebo v domácnosti pečující osoby.  

 
(2) Služba péče o dítě v jeslích spočívající v pravidelné péči o dítě mladší 1 roku věku 

může být poskytována jen v mikrojeslích. Pro účely tohoto zákona se mikrojeslemi 
rozumí jesle, ve kterých mohou být jen děti do 3 let věku a ve které jsou současně přítomny 
nejvýše 4 děti. 

 
(3) V domácnosti pečující osoby lze službu péče o dítě v jeslích poskytovat jen  

v mikrojeslích. 
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(4) Pečující osobou se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která je  

v základním pracovněprávním vztahu s poskytovatelem, nebo která je poskytovatelem, 
pokud vykonávají činnost spočívající v přímé péči o dítě. 

 
 (5) Za rodiče se považuje též jiná osoba, které bylo rozhodnutím příslušného orgánu 

svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů podle zákona o státní sociální podpoře1). 
 
(6) Služba péče o dítě v jeslích je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu  

a rozvoj schopností, a na získání kulturních a hygienických návyků dítěte. 
 
(7) Slova „jesle“ nebo „mikrojesle“, jejich překlady nebo slova od nich odvozená smí 

používat jen poskytovatel služby péče o dítě v jeslích jako součást názvu jeslí  
nebo mikrojeslí podle odstavce 2.  
___________ 
1) § 7 odst. 10 zákona č. 117/1995 S., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 
předpisů.“. 
 

4. V názvu hlavy II se slova „dětské skupině“ nahrazují slovem „jeslích“. 
 

5. V § 3 odstavec 1 zní: 
 
„(1) Poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v jeslích rodiči, je-li zaměstnavatelem 
rodiče.“. 
 

6. V § 3 odst. 2 písm. a), b), d) a g) a odst. 3 se slova „dětské skupině“ nahrazují slovem 
„jeslích“. 
 

7. V § 3 odst. 2 písm. c) se za slovo „založenou“ vkládají slova „nebo zřízenou“. 
 

8. V § 3 odst. 2 písm. f) se slovo „nebo“ zrušuje.  
 

9. V § 3 se na konci odstavce 2 se tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje písmeno h), 
které zní: 

„h) pečující osobou poskytující službu péče o dítě v jeslích jen v mikrojeslích.“. 

10. V § 3 odst. 4 se za slovo „práce“ vkládají slova „nebo státní zaměstnanci ve služebním 
poměru“ a slova „nebo ozbrojených sil České republiky“ se zrušují. 

 
11. V § 3 odst. 4 se slova „nebo vojákům z povolání3) plat“ nahrazují slovy „Ministerstvo 

obrany pro ozbrojené síly České republiky, které tvoří vojáci v činné službě a občanští 
zaměstnanci3),“. 

 
Poznámka pod čarou č. 3 zní: „3) § 3 odst. 3 a 7 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených 
silách České republiky.“. 
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12. § 4 včetně nadpisu zní: 
 

„§4 
Oprávnění poskytovat službu péče o dítě v jeslích 

 
(1)  Poskytovat službu péče od dítě v jeslích podle tohoto zákona je možné jen  

na základě oprávnění k poskytování služby péče o dítě v jeslích (dále jen „oprávnění“). 
Oprávnění vzniká dnem zápisu fyzické nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů. 

 
(2) 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“).“.  

 
13. V nadpisu pod označením § 5 se slova „dětské skupině“ nahrazují slovem „jeslích“. 

 
14. § 5 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 3a zní:  

 
„(1) Podmínkami pro zápis fyzické nebo právnické osoby do evidence poskytovatelů  

a podmínkami, které musí poskytovatel plnit po celou dobu poskytování služby péče o dítě 
v jeslích, jsou: 
 
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 v jeslích v zařízení poskytovatele, k užívání objektu  
nebo prostor, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v jeslích, 

 
c) vlastnické nebo jiné právo fyzické osoby, která bude pečující osobou, k užívání prostor, 

v nichž bude poskytována služba péče o dítě v jeslích v domácnosti pečující osoby,  
a pokud poskytovatel není zároveň pečující osobou, souhlas této pečující osoby 
s využitím těchto prostor k poskytování služby péče o dítě v jeslích,  

 
d) zajištění technických požadavků na stavby, požadavků požární ochrany3a), 

hygienických požadavků na prostory, v nichž bude poskytována služba péče o dítě  
v jeslích, a hygienických požadavků na provoz služby péče o dítě v jeslích, 

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

poskytovatelem. 
_________________ 
3a) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.“.  
 

15. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Podmínkami pro zápis fyzické osoby, která bude poskytovat službu péče o dítě 
v jeslích v domácnosti pečující osoby, do evidence poskytovatelů a podmínkami, které 
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musí poskytovatel, který poskytuje službu péče o dítě v jeslích v domácnosti pečující 
osoby, plnit po celou dobu poskytování služby péče o dítě v jeslích, jsou dále: 

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

b) zdravotní stav fyzických osob žijících v domácnosti pečující osoby, který není v rozporu 
s poskytováním služby péče o dítě v jeslích v domácnosti pečující osoby podle § 5a 
odst. 2 až 4; to neplatí, pokud jde o pečující osobu, 

c) nepřítomnost skutečností, které by mohly ohrozit poskytování služby péče o dítě 
v jeslích v domácnosti pečující osoby.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 5 označují jako odstavce 3 až 6. 
 
16. V § 5 odstavec 3 zní: 
 

„(3) Poskytovatel je povinen poskytovat službu péče o dítě v jeslích dále za podmínek:  
a) bezúhonnosti pečující osoby,  

b) odborné způsobilosti pečující osoby, 

c) zdravotní způsobilosti pečující osoby k práci a zdravotní způsobilost pečující osoby 
k péči o dítě v jeslích podle § 5a odst. 1 (dále jen „zdravotní způsobilost pečující osoby“); 
to neplatí u pečující osoby, která je poskytovatelem podle § 3 odst. 2 písm. h),  
u které se prokazuje jen zdravotní způsobilost k péči o dítě v jeslích podle § 5a odst. 1, 

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

e) zajištění dalšího vzdělávání pečující osoby v rozsahu stanoveném v § 5b, 

f) plnění povinnosti dodržovat standardy kvality péče podle § 5c.“. 

 
17. V § 5 se na konci odstavce 4 doplňují slova „, nebo kterým nebyl pravomocně uložen 

správní trest podle § 22 odst. 2 písm. d) a p)“. 
 

18. V § 5 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Bezúhonnost se též dokládá předložením 
čestného prohlášení, jímž fyzická osoba nebo právnická osoba prokáže, že jí nebyl 
pravomocně uložen správní trest za spáchání přestupku podle § 22 odst. 2 písm. d) a p).“. 

 
19. V § 5 odst. 6 písm. a) se slova „zdravotnického asistenta“ nahrazují slovy „praktické sestry, 

dětské sestry“. 
 

20. V § 5 odst. 6 písm. c) se za slova „základní školy“ vkládají slova „, asistenta pedagoga, 
speciálního pedagoga“. 

 
21. Na konci § 5 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

 
„(7) Poskytovatel je povinen v názvu jeslí použít označení „jesle“; to neplatí, je-li 

služba péče o dítě v jeslích poskytována podle § 2 odst. 2, kdy je poskytovatel povinen 
použít v názvu jeslí označení „mikrojesle“.“. 
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22. Za § 5 se vkládají nové § 5a až 5c, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 4 znějí: 

„§ 5a 

Zdravotní způsobilost a zdravotní stav fyzických osob žijících v domácnosti pečující 
osoby 

 

(1)  Pečující osoba se považuje za zdravotně způsobilou k péči o dítě v jeslích, nemá-
li závažné omezení duševních, tělesných a smyslových schopností. Zdravotní způsobilost 
pečující osoby zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává registrující 
poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a u zaměstnanců 
poskytovatel pracovnělékařských služeb4). 
 

(2) Zdravotní stav dítěte do 3 let věku žijícího v domácnosti pečující osoby podle § 5 
odst. 2 písm. b) není v rozporu s poskytováním služby péče o dítě v jeslích, pokud se toto 
dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se 
očkování nemohlo podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zdravotní stav dítěte  
do 3 let věku se prokazuje lékařským posudkem vydaným registrujícím poskytovatelem 
zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, o tom, že se toto dítě 
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se 
očkování nemohlo podrobit pro trvalou kontraindikaci.  

 
(3) Zdravotní stav dítěte od 3 do 18 let věku žijícího v domácnosti pečující osoby podle  

§ 5 odst. 2 písm. b) není v rozporu s poskytováním služby péče o dítě v jeslích, pokud  
u dítěte není přítomna duševní porucha narušující kolektivní soužití a pokud se dítě 
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se 
očkování nemohlo zúčastnit pro trvalou kontraindikaci. Zdravotní stav dítěte podle věty 
první posuzuje a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb 
v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.  

(4) Zdravotní stav fyzické osoby od 18 let věku, která žije v domácnosti pečující osoby 
podle § 5 odst. 2 písm. b) není v rozporu s poskytováním služby péče o dítě v jeslích, pokud 
u této fyzické osoby není přítomna duševní porucha narušující kolektivní soužití.  
Zdravotní stav fyzické osoby podle věty první posuzuje a lékařský posudek vydává 
registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství. 

(5) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pečující osoby podle § 5 odst. 4 písm. 
c) nebo o zdravotním stavu fyzické osoby žijící v domácnosti pečující osoby podle § 5  
odst. 2 písm. b) vydá příslušný poskytovatel zdravotních služeb s dobou platnosti 3 roky. 
Poskytovatel je povinen doložit zdravotní způsobilost pečující osoby podle § 5 odst. 4 
písm. c) nebo zdravotní stav fyzické osoby žijící v domácnosti pečující osoby podle § 5 
odst. 2 písm. b) platným lékařským posudkem. Pokud dojde ke změně zdravotní 
způsobilosti pečující osoby podle § 5 odst. 4 písm. c) nebo zdravotního stavu fyzické osoby 
žijící v domácnosti pečující osoby podle § 5 odst. 2 písm. b) v době platnosti lékařského 
posudku, doloží poskytovatel bezodkladně nový lékařský posudek podle odstavce 1 až 4.  
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§ 5b 

Další vzdělávání 

(1) Pečující osoba má povinnost dalšího vzdělávání v oblasti péče o dítě v rozsahu 
nejméně 8 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 jeslích. Pečující osobě, která je zaměstnancem poskytovatele, je povinen 
zabezpečit další vzdělávání podle věty první a druhé poskytovatel. 

(2) Formy dalšího vzdělávání podle odstavce 1 jsou 

a) specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami nebo vyššími odbornými 
školami navazující na získanou odbornou způsobilost v § 5 odst. 7, 

b) účast v kurzech s akreditovaným programem, kterými jsou kurzy s akreditací 
vzdělávacích programů udělenou ministerstvem, Ministerstvem školství, mládeže  
a tělovýchovy nebo Ministerstvem zdravotnictví na vysokých školách, vyšších odborných 
školách nebo ve vzdělávacích zařízeních právnických a fyzických osob (dále jen 
„vzdělávací zařízení“), 

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

d) účast na školicích akcích pořádaných zaměstnavatelem, 

e) účast na konferencích, kterými jsou akce odborného charakteru, jejichž program se týká 
činností, které spočívají v přímé péči o dítě předškolního věku, v rozsahu nejvýše 8 hodin 
v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, 

f) kurz první pomoci dítěti,  

g) elektronické vzdělávání; za elektronickou formu vzdělávání se považuje vzdělávací 
proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci 
studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. Vzdělávání 
elektronickou formou je zakončeno písemným nebo elektronickým ověřením znalostí.  

(3) Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. a), b) a g) je 
osvědčení vydané vzdělávacím zařízením, které další vzdělávání pořádalo. Dokladem  
o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 2 písm. c) a d) je potvrzení vydané 
zařízením, ve kterém byla zajišťována odborná stáž, nebo zaměstnavatelem jako 
organizátorem odborné stáže nebo školicí akce. Dokladem o absolvování dalšího 
vzdělávání podle odstavce 2 písm. e) je potvrzení vydané organizátorem konference. 
Dokladem o absolvování kurzu první pomoci dítěti podle odstavce 2 písm. f) je osvědčení 
vydané akreditovanou vzdělávací institucí specializovanou na výuku kurzu první pomoci 
nebo kurzu první pomoci dítěti. 
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§ 5c 

Standardy kvality péče 

(1) Standardy kvality péče jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je 
definována úroveň kvality poskytování služby péče o dítě v jeslích v oblasti personálního  
a provozního zabezpečení. Plnění standardů kvality péče se hodnotí systémem bodů. 

 (2) Obsah standardů kvality péče, jejich bodové hodnocení a nejnižší počet bodů 
potřebných pro splnění standardů kvality péče stanoví prováděcí právní předpis. 

__________ 

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

23. V nadpisu pod označením § 6 a v § 6 odst. 1 se slova „dětské skupině“ nahrazují slovem 
„jeslích“. 

 
24. V § 6 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: 

 
„(2) Pokud je financování služby péče o dítě v jeslích zajištěno prostřednictvím 

příspěvku na provoz jeslí ze státního rozpočtu, stanoví maximální výši úhrady nákladů 
rodičem prováděcí právní předpis. 

 
(3) Pečující osoba, která je poskytovatelem podle § 3 odst. 2 písm. h), vykonává péči 

o dítě v jeslích za odměnu, která se pro účely tohoto zákona považuje za úhradu nákladů.“. 
 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 4 a 5. 
 
25. V § 6 odst. 5 se slova „dětské skupině“ nahrazují slovem „jeslích“. 
 
26. § 7 včetně nadpisu zní: 

„§ 7 

Počet dětí a nejnižší počet pečujících osob v jeslích 

(1)  V jeslích, s výjimkou mikrojeslí, nesmí být současně přítomno více než 24 dětí. 
 

(2) Poskytovatel je povinen při stanovení počtu pečujících osob v jedněch jeslích 
zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí v jeslích a věk dětí, zejména počet dětí  
ve věku do 2 let. 

 
(3)  V mikrojeslích nesmí být současně přítomny více než 4 děti, a to včetně dětí do 3 

let věku, jejichž rodičem je pečující osoba a o něž pečující osoba pečuje v době poskytování 
služby péče o dítě v jeslích; to neplatí v době, kdy dochází ke střídání dětí.  
Po dobu, kdy dochází ke střídání dětí, nesmí být současně v mikrojeslích více než 6 dětí,  
a to včetně dětí do 3 let věku, jejichž rodičem je pečující osoba, a o něž pečující osoba 
pečuje v době poskytování služby péče o dítě v jeslích; tato doba nesmí být delší než 1 
hodinu. 
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(4) Počet dětí současně přítomných v jeslích nesmí přesáhnout její kapacitu zapsanou  
v evidenci poskytovatelů. 

(5) Počet pečujících osob, který je poskytovatel povinen v jeslích zajistit, činí 

a) 1 pečující osoba pro mikrojesle, 

b) 1 pečující osoba pro jesle do 6 dětí, 

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

d) 3 pečující osoby pro jesle od 13 do 24 dětí. 

(6) Poskytovatel je oprávněn v jeslích snížit počet pečujících osob uvedený v odstavci 
5 písm. c) a d) o 1 pečující osobu. Snížení počtu pečujících osob podle věty první 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.  

(7) Poskytovatel vede evidenci přítomnosti pečující osoby v jeslích.“. 

27. V § 8 odst. 1 se slova „dětské skupině“ nahrazují slovem „jeslích“. 
 
28. V § 8 se na konci textu odstavců 2 a 3 doplňují slova „; to neplatí, je-li služba péče o dítě 

v jeslích poskytována v mikrojeslích v domácnosti pečující osoby“. 
 

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

„(4) Poskytovatel je povinen dodržet podmínky přípravy nebo podávání stravy dětem  
v domácnosti pečující osoby a základní hygienické podmínky zacházení s potravinami  
v domácnosti pečující osoby stanovené prováděcím právním předpisem.“.  
 

30. V § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení a v odstavci 3 se slova „dětské skupině“ nahrazují 
slovem „jeslích“. 
 

31. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní: 

„b) název jeslí, jehož součástí je slovo „jesle“, nebo „mikrojesle“, a kapacitu jeslí,“. 

 
32. V § 10 odst. 1 písm. e) se slova „dětské skupině“ nahrazují slovem „jeslích“ a text „§ 6 

odst. 2“ nahrazuje textem „§ 6 odst. 4“. 

 
33. V nadpisu pod označením § 11, v § 11 odst. 1 písm. d), e) a h), odst. 4 a 5 se slova „dětské 

skupině“ nahrazují slovem „jeslích“. 
 

34. V § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „dětské skupině a pro“ nahrazují slovy 
„jeslích, pro“ a za slovo „předpisů“ se vkládají slova „a pro účely poskytování příspěvku 
na provoz jeslí ze státního rozpočtu podle § 20a“. 

 
35. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které včetně 

poznámky pod čarou č. 15 zní: 
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„j) žádá-li poskytovatel o příspěvek na provoz jeslí ze státního rozpočtu, údaj o existenci 
pracovněprávního vztahu rodiče, denní formě studia rodiče, evidenci rodiče jako uchazeče 
o zaměstnání u Úřadu práce České republiky – krajské pobočky a pobočky pro hlavní město 
Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) nebo o podnikání nebo jiné výdělečné 
činnosti rodiče podle jiného právního předpisu15), a to pokud jde o rodiče dítěte do 3 let 
věku. 
_____________ 
15) Např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),  
ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským  
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“. 
 

36. V § 11 odstavec 3 zní: 
„(3) Rodič je povinen doložit poskytovateli nejpozději 10 dnů před zahájením 

docházky dítěte do jeslí údaje uvedené v odstavci 1 písm. h) až j). Rodič je povinen oznámit 
a doložit všechny změny údajů uvedených v odstavci 1 písm. h) až j).“. 

 
37.  V § 12, v nadpisu pod označením § 13, v § 13 odst. 1, odst. 2 úvodní části ustanovení, 

odst. 2 písm. a) a b) a odst. 3 se slova „dětské skupině“ nahrazují slovem „jeslích“. 
 

38. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 13a 
Přerušení provozu jeslí 

(1) Poskytovatel je povinen přerušit provoz mikrojeslí v domácnosti pečující osoby  
po dobu nemoci pečující osoby nebo fyzických osob žijících v domácnosti pečující osoby. 

(2) Přerušení provozu jeslí je poskytovatel povinen prokazatelně oznámit rodiči 
bezodkladně poté, co se o nutnosti přerušit provoz jeslí dozví. Pokud poskytovatel hodlá 
provoz jeslí přerušit z předvídatelných důvodů, je povinen přerušení prokazatelně oznámit 
nejpozději 1 měsíc před prvním dnem přerušení provozu jeslí. Oznámení o přerušení 
provozu jeslí poskytovatel zveřejní též v prostorách jeslí, které jsou přístupné rodiči. 

(3) Poskytovatel může v případě přerušení provozu jeslí zajistit na nezbytně nutnou 
dobu se souhlasem rodiče dítěte službu péče o dítě v jeslích v jiných jím provozovaných 
jeslích nebo v jeslích jiného poskytovatele (dále jen „náhradní poskytovatel“). 
Poskytovatel je povinen předat náhradnímu poskytovateli se souhlasem rodiče dítěte údaje 
o dítěti, které je poskytovatel povinen vést v evidenci dětí v jeslích podle § 11.  

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

 
(5) Ustanovení tohoto zákona o právech a povinnostech poskytovatele se  

na náhradního poskytovatele použijí obdobně.“. 
 

39. V § 14 se slova „dětské skupině“ nahrazují slovem „jeslích“. 
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40. V § 14 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně 
poznámky pod čarou č. 16 zní: 
 

„(2) Prostory a místnosti využívané při poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině musí splňovat požadavky požární ochrany16). 
 
___________________ 
16) § 23a Vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb,  
ve znění pozdějších předpisů.“. 
 

41. V § 15 odstavec 1 zní: 

„(1) Služba péče o dítě v jeslích je poskytována v prostorách a místnostech určených 
k tomuto účelu; to neplatí, pokud jde o službu péče o dítě v jeslích poskytovanou  
v domácnosti pečující osoby. Prostory a místnosti, ve kterých je poskytována služba péče 
o dítě v jeslích, musí být uzpůsobeny tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo života,  
a nesmí být umístěny v blízkosti zdroje hluku, znečištění ovzduší nebo vibrací, které by 
negativně ovlivňovaly provoz jeslí.“.  

42. V § 15 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí: 

„(2) Prostory a místnosti, v nichž je poskytována služba péče o dítě v jeslích, musí být 
během provozní doby jeslí využívány 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 jeslí.  

(3) V případě, že je služba péče o dítě v jeslích poskytována ve více jeslích jednoho 
poskytovatele, musí být prostory určené pro denní pobyt a odpočinek dětí jedněch jeslí 
stavebně odděleny od prostor určených pro denní pobyt a odpočinek dětí jiných jeslí.  

(4) Prostory, v nichž je poskytována služba péče o dítě v jeslích, mohou být mimo 
provozní dobu jeslí užívány k jiným činnostem. Poskytovatel zajistí ihned po ukončení 
těchto jiných činností úklid v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpise.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 5 až 7. 

 
43. V § 15 odst. 5 se slova „dětské skupiny do 12 dětí“ nahrazují slovy „jeslí do 12 dětí  

a mikrojeslí“.  
 

44. V § 15 odst. 6 se slova „dětské skupiny“ nahrazují slovem „jesle“ a v odstavci 7 se slova 
„dětské skupiny“ nahrazují slovem „jeslí“. 

 
45. § 16 včetně poznámek pod čarou č. 17 a 18 zní: 

„§ 16 

(1)  Podmínkou zápisu do evidence poskytovatelů je podání písemné žádosti o zápis, 
která obsahuje náležitosti uvedené v odstavcích 3 a 4. 
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(2)  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. 

(3) V žádosti o zápis uvede kromě náležitostí stanovených správním řádem 
 
a) organizační složka státu 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. 
 

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

a) název jeslí, jehož součástí je slovo „jesle“ nebo „mikrojesle“, a požadovanou kapacitu 
jeslí, 
 
b) adresu místa poskytování služby péče o dítě v jeslích, 
 
c) den započetí poskytování služby péče o dítě v jeslích. 
 

(5) K žádosti o zápis se přiloží, není-li stanoveno jinak, originál, úředně ověřená kopie 
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 jeslích, 
 
b) doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany17) zpracovaný osobou, které byla 
udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu18,  
 
c) opis smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu, 
 
d) doklad o bezúhonnosti fyzické osoby uvedené v § 5 odst. 6 větě čtvrté, 
 
e) lékařský posudek o zdravotním stavu podle § 5 odst. 2 písm. b), 
 
f) prohlášení fyzické osoby podle § 3 odst. 2 písm. h), která žádá o registraci, že jí nejsou 
známy žádné skutečnosti, které by mohly ohrozit poskytování služby péče o dítě v jeslích 
v domácnosti pečující osoby. 
 

 (6) Zaměstnanec krajské hygienické stanice je oprávněn vstupovat do prostor, v nichž 
hodlá fyzická nebo právnická osoba poskytovat službu péče o dítě v jeslích,  
za účelem shromáždění podkladů pro vydání závazného stanoviska podle odstavce  
5 písm. c). 
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______________ 

17) § 41 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 
221/2014 Sb. 

18) Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů.“. 

46. V § 17 odst. 1 a 2 se za text „§ 5 odst. 1“ vkládá text „, jde-li o fyzickou nebo právnickou 
osobu, která bude poskytovat službu péče o dítě v jeslích v domácnosti pečující osoby, 
podmínky stanovené § 5 odst. 2,“. 
 

47. Na konci § 17 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 

„(3) Ministerstvo oznámí zápis poskytovatele do evidence poskytovatelů obci a kraji, 
na jejíchž územích se nachází místo poskytování služby péče o dítě v jeslích zapsaného 
poskytovatele.“. 
 

48. Na konci § 18 se doplňuje věta „Poskytovatel je povinen ministerstvu 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 jeslích, do 15 dnů ode dne nabytí jejich 
právní moci.“.  

 
49. V § 18 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: 

„(2) Hodlá-li poskytovatel přerušit poskytování služby péče o dítě v jeslích po dobu 
delší než 1 měsíc, je povinen ministerstvu tuto skutečnost oznámit nejpozději první den 
přerušení poskytování služby péče o dítě v jeslích.“. 

 
50. V § 19 odst. 1 písm. b) a odst. 5 se slova „dětské skupině“ nahrazují slovem „jeslích“. 

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

a jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která bude poskytovat službu péče o dítě 
v jeslích v domácnosti pečující osoby, podle § 5 odst. 2“. 

 
52. V § 19 odst. 2 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), 

které zní: 
 

„e) poskytovatel nezahájí poskytování služby péče o dítě v jeslích do jednoho roku ode dne 
pozastavení oprávnění na základě oznámení poskytovatele o přerušení poskytování služby 
péče o dítě v jeslích podle odstavce 3.“. 

 
53. V § 19 odstavec 3 zní: 

„(3) Ministerstvo pozastaví oprávnění v případě, že poskytovatel poskytuje službu péče o 
dítě v jeslích v rozporu s § 5 odst. 1 písm. b) a c), § 11 odst. 1, 4 a 5, § 12 nebo § 13 anebo 
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na základě oznámení poskytovatele o přerušení poskytování služby péče o dítě v jeslích 
podle § 18 odst. 2.“. 

 
54. V § 19 odst. 7 se text „zápis nejdříve 2“ nahrazuje textem „zápis nejdříve 3“. 

 
55. V § 19 se doplňuje odstavec 8, který zní: 

„(8) Ministerstvo je oprávněno nařídit okamžité přerušení provozu jeslí  
od okamžiku zjištění porušení povinnosti stanovené v § 5 odst. 1 písm. d) způsobem, který 
může ohrozit život nebo zdraví dětí nebo pečujících osob. Zaměstnanec ministerstva nebo 
státní zaměstnanec ve služebním poměru v ministerstvu vydá na místě rozhodnutí podle 
věty první a oznámí je ústně poskytovateli. O ústním vyhlášení rozhodnutí na místě 
zaměstnanec ministerstva nebo státní zaměstnanec ve služebním poměru v ministerstvu 
vydá písemné potvrzení s uvedením důvodů přerušení a přiměření lhůty pro odstranění 
závadného stavu; písemné vyhotovení rozhodnutí bez zbytečného odkladu doručí 
účastníkovi řízení dodatečně. Ústní vyhlášení rozhodnutí podle věty první má účinky 
oznámení. Odvolání proti rozhodnutí podle věty první lze podat do 15 dnů ode dne 
doručení písemného rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek a odvolací orgán o něm 
rozhodne bezodkladně. Obnovit provoz jeslí lze až po uvedení do nezávadného stavu a jen 
se souhlasem ministerstva; souhlas je úkonem podle části čtvrté správního řádu. Souhlas 
musí být vydán neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy bylo prokázáno 
odstranění závadného stavu.“.  
 

56. V § 20 odst. 2 písmeno d) zní: 
„d) název jeslí, jehož součástí je slovo „jesle“ nebo „mikrojesle“,“. 
 

57. V § 20 odst. 2 písm. e) se slova „dětské skupině“ nahrazují slovem „jeslích“. 
 

58. V § 20 odst. 2 písmeno f) zní: 

„f) údaj o počtu jeslí a jejich kapacitě,“. 

 
59. V § 20 odst. 4 zní: 

 
„(4) Součástí neveřejné části evidence poskytovatelů jsou doklady, které musí být  

podle § 16 odst. 5 přiloženy k žádosti o evidenci.“. 
 

60. V části první se za hlavu IV vkládá nová hlava V, která včetně nadpisů a poznámek  
pod čarou č. 19 a 20 zní: 

„Hlava V 
Financování služby péče o dítě v jeslích 

 
Díl 1 

Příspěvek na provoz jeslí 
 

§ 20a 
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(1) Poskytovatel má nárok na příspěvek na provoz jeslí ze státního rozpočtu (dále jen 
„příspěvek na provoz“). Příspěvek na provoz není určen na financování nákladů spojených 
se zřízením jeslí. Příspěvek na provoz je určen zejména na financování: 

 
a) platů, náhrad platů, nebo mezd a náhrad mezd, odměn za pracovní pohotovost, odměn 
za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr  
a odstupné, výdajů na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a úhrady pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, přídělů  
do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatních nákladů vyplývajících ze základních 
pracovněprávních vztahů,  
 
b)  nákladů spojených se zajištění povinného vzdělávání pečujících osob v kalendářním 
roce, za který náleží.  

 
(2) Příspěvek na provoz náleží poskytovateli za kalendářní rok, v němž poskytuje 

službu péče o dítě v jeslích, za kapacitní místo, které je alespoň 3 souvislé hodiny denně 
obsazeno dítětem do 3 let věku, jehož rodič, který uzavírá smlouvu o poskytování služby 
péče o dítě v dětské skupině, je zaměstnán, studuje v denní formě studia, je evidován jako 
uchazeč o zaměstnání u krajské pobočky Úřadu práce nebo je samostatně výdělečně činný, 
za předpokladu že oprávnění vzniklo a žádost o příspěvek na provoz byla podána 
nejpozději ke dni 31. října kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na který 
poskytovatel žádá o příspěvek na provoz.  
 

(3) Je-li služba péče o dítě v jeslích poskytována v mikrojeslích, náleží poskytovateli 
příspěvek na provoz za splnění podmínek stanovených v odstavci 2, pokud službu péče  
o dítě v jeslích poskytuje v mikrojeslích o kapacitě alespoň tří kapacitních míst. 
 

(4) Poskytovatel podle § 3 odst. 2 písm. h), který poskytuje službu péče o dítě v jeslích 
v jeho zařízení, nemá nárok na příspěvek na provoz za kapacitní místo, které je obsazeno 
dítětem do 3 let věku, jehož je rodičem. 

 
(5) Pokud poskytovatel provozuje více jeslí, stanoví se příspěvek na provoz  

pro jednotlivé jesle zvlášť. 
 

(6) Pro účely příspěvku na provoz je kapacitní místo dáno prostorem, provozními  
a personálními podmínkami jeslí, které jsou v daném čase nezbytné pro pobyt jednoho 
dítěte. Souhrnem všech kapacitních míst jeslí je kapacita jeslí zapsaná v evidenci 
poskytovatelů. 

 
(7) Přerušení poskytování služby péče o dítě v jeslích, které není delší než 4 týdny 

během jednoho kalendářního roku, přerušení poskytování služby péče o dítě v jeslích 
 po dobu, po kterou pečující osoba plní povinnost dalšího vzdělávání podle § 5 odst. 3  
písm. e) nebo přerušení provozu z důvodů, které poskytovatel nezavinil, nemá na nárok  
na příspěvek na provoz a jeho výši vliv.  
 

(8) Je-li poskytovatelem organizační složka státu, příspěvek na provoz mu nenáleží  
a financování služby péče o dítě v dětské skupině je hrazeno přímo ze státního rozpočtu 
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v rámci příslušné rozpočtové kapitoly. Je-li poskytovatelem státní příspěvková organizace, 
příspěvek na provoz mu nenáleží a financování služby péče o dítě v dětské skupině je 
hrazeno přímo státní příspěvkové organizaci ze státního rozpočtu v rámci příslušné 
rozpočtové kapitoly. Je-li poskytovatelem příspěvková organizace zřízená územním 
samosprávným celkem, příspěvek na provoz se poskytuje přímo příspěvkové organizaci 
zřízené územním samosprávným celkem, mimo finanční vztahy stanovené zřizovatelem. 

 
(9) Náklady na příspěvek na provoz se hradí ze státního rozpočtu. 

 
(10) O příspěvku na provoz rozhoduje ministerstvo. 

 
§ 20b 

 
(1) Příspěvek na provoz je stanoven normativem jako roční objem běžných výdajů 

stanovených podle § 20a odst. 1 připadajících na jedno plně obsazené kapacitní místo.  
Za plně obsazené kapacitní místo se považuje kapacitní místo obsazené alespoň 5 hodin 
denně dítětem do 3 let věku. Je-li kapacitní místo obsazeno méně než 5 hodin denně dítětem 
do 3 let věku, je příspěvek na provoz stanoven polovinou normativu podle věty první.  
Je-li jedno kapacitní místo obsazeno po dobu, která je kratší než provozní doba jeslí, může 
se ve zbývající době obsadit dalším dítětem.  
 

(2) Ministerstvo stanoví v prováděcím právním předpise normativ podle odstavce 1 
na příslušný kalendářní rok do 31. září kalendářního roku, který předchází příslušnému 
kalendářnímu roku. 

 
 

§ 20c 
Pravidla pro poskytování příspěvku na provoz 

 
(1) Příspěvek na provoz se poskytuje zálohově na jednotlivá čtvrtletí kalendářního 

roku, nejpozději patnáctý den druhého měsíce prvního čtvrtletí a poslední den prvního 
měsíce druhého, třetího a čtvrtého čtvrtletí. 
 

(2)  Příspěvek na provoz se poskytuje podle skutečného počtu obsazených 
kapacitních míst vedeného v elektronické aplikaci podle § 20f za kalendářní čtvrtletí, které 
předchází kalendářnímu čtvrtletí, na které se příspěvek na provoz podle odstavce 1 vyplácí, 
nejvýše však do výše kapacity jeslí zapsané v evidenci poskytovatelů, není-li dále 
stanoveno jinak. 
 

(3) Příspěvek na provoz vyplácí ministerstvo.  
 

(4)   Příspěvek na provoz se vyplácí v české měně převodem na účet vedený  
u peněžního ústavu v České republice určený poskytovatelem, který o přiznání příspěvku 
na provoz požádal. 

 
(5) Pokud dojde v průběhu příslušného kalendářního roku ke změně počtu 

obsazených kapacitních míst ve srovnání s počtem kapacitních míst, na který se poskytuje 
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příspěvek na provoz, poskytovatel má povinnost tuto změnu oznámit ministerstvu 
prostřednictvím elektronické aplikace podle § 20g do pátého dne kalendářního měsíce, 
který následuje po kalendářním měsíci, v němž změna nastala. Příspěvek na provoz  
na kalendářní čtvrtletí, které následuje po kalendářním čtvrtletí, v němž došlo ke změně 
podle věty první, se zvýší nebo sníží o rozdíl mezi vyplacenou výší příspěvku na provoz 
za předchozí kalendářní čtvrtletí a skutečnou výší příspěvku na provoz, která poskytovateli 
náleží podle počtu skutečně obsazených kapacitních míst za předchozí kalendářní čtvrtletí.  

 
(6) Poskytovatel předloží ministerstvu vyúčtování příspěvku na provoz za příslušný 

kalendářní rok podle skutečné obsazenosti kapacitních míst, na které je příspěvek  
na provoz poskytnut, postupem stanoveným Ministerstvem financí pro zúčtování vztahů 
se státním rozpočtem19). 
 
________________ 
19) Zákon č. 218/2000 Sb., Zákon 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 pozdějších předpisů. 

 
§ 20d 

 
(1)  Jestliže byl poskytovateli pravomocným rozhodnutím o přestupku opakovaně 

uložen správní trest za přestupek podle § 22 odst. 2 písm. d), lze částku zálohově 
vyplaceného příspěvku na provoz za příslušné kalendářní čtvrtletí odejmout. 

 
(2) Poskytovatel je povinen částku zálohově vyplaceného příspěvek na provoz, který 

mu byla odňat podle odstavce 1, vrátit na účet ministerstva do 30 dnů ode dne, kterým 
nabylo právní moci rozhodnutí o odnětí zálohově vyplaceného příspěvku na provoz.  

 
§ 20e 

 
(1) Řízení o přiznání příspěvku na provoz se zahajuje na základě žádosti o přiznání 

příspěvku na provoz (dále jen „žádost o příspěvek“) podané v elektronické podobě 
prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva podle § 20f.  

 
(2)  Řízení o změně výše již přiznaného příspěvku na provoz nebo o zastavení jeho 

výplaty anebo o jeho odnětí se zahajuje na návrh poskytovatele nebo z moci úřední. Návrh  
na změnu výše přiznaného příspěvku na provoz podává poskytovatel způsobem  
podle odstavce 1. 

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

 
a) právnická osoba jméno, popřípadě jména, a příjmení fyzické osoby, která je jménem 
právnické osoby oprávněna jednat, 

 
b) označení jeslí, pro které žádá o příspěvek na provoz, a jejich kapacitu, 
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c) období, na které se o příspěvek na provoz žádá. 

 
(4) Rozhodnutí se vydává jen v případě, že 
 

a) příspěvek na provoz nebyl přiznán nebo nebyl přiznán v požadovaném rozsahu, 
 
b) příspěvek na provoz byl odejmut, 
 
c) výplata příspěvku na provoz byla zastavena, 
 
d) vznikl přeplatek. 

 
 (5) Rozhoduje-li ministerstvo o příspěvku na provoz v případech, kdy se nevydává 

rozhodnutí, je povinno žadateli doručit písemné oznámení o příspěvku na provoz a jeho 
výši prostřednictvím elektronické aplikace podle § 20f.  
 

(6) Proti postupu uvedenému v odstavci 2 lze uplatnit do 15 dnů ode dne výplaty první 
splátky příspěvku na provoz po jejím přiznání nebo ode dne výplaty příspěvku na provoz 
po jejím přiznání námitky. Námitky se podávají písemně u ministerstva. Ministerstvo vydá 
do 30 dnů ode dne, kdy mu námitky došly, rozhodnutí o dávce. 

  
§ 20f 

 
(1)  Ministerstvo zajišťuje na vlastní náklady elektronickou aplikaci pro podávání 

žádosti o příspěvek na provoz, žádosti o změnu výše příspěvku na provoz, přehledu počtu 
obsazených kapacitních míst a vyúčtování příspěvku na provoz; ministerstvo poskytuje 
tuto elektronickou aplikaci bezplatně, včetně jejich aktualizací, poskytovatelům zapsaným  
v evidenci poskytovatelů, kterým zřídí přístup do elektronické aplikace ke dni zápisu do 
evidence poskytovatelů. Žádost o příspěvek a další podání učiněné prostřednictvím 
elektronické aplikace ministerstva přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup 
nevyžaduje podepsání. 
 

(2) Poskytovatelé jsou povinni používat elektronickou aplikaci podle odstavce 1  
pro podávání žádosti o příspěvek, žádosti o změnu výše příspěvku na provoz, přehledu 
obsazenosti jednotlivých kapacitních míst nebo vyúčtování příspěvku na provoz. Za 
podanou žádost poskytovatele o přiznání nebo změnu výše příspěvku na provoz podle § 
20e odst. 1 a 2 se považuje pouze žádost, která je podána ministerstvu prostřednictvím této 
elektronické aplikace. 
 

(3) Ministerstvo je povinno používat elektronickou aplikaci pro posouzení žádosti  
o příspěvek na provoz a pro stanovení jeho výše.  
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§ 20g 
 

Poskytovatel je povinen vést účetní záznamy týkající se čerpání příspěvku na provoz 
odděleně od ostatních účetních záznamů, včetně záznamů týkajících se poskytování služby 
péče o dítě v jeslích podle § 6 odst. 5. 

 
Díl 2 

Hmotné zabezpečení stravování 
 

§ 20h 
 

(1)  Pokud zajišťuje dítěti stravu poskytovatel, poskytuje se dítěti v jeslích hmotné 
zabezpečení, které zahrnuje stravování po dobu jeho pobytu v jeslích. 
 

(2)  Hmotné zabezpečení podle odstavce 1 zajišťuje poskytovatel. Hmotné zabezpečení 
podle odstavce 1 lze poskytovat za úplatu. 

 
(3)  Stravování se zajišťuje přednostně v zařízeních školního stravování podle 

školského zákona20). Poskytovatel může zajišťovat školní stravování smluvně i u jiné osoby 
poskytující stravovací služby. Stravování se řídí výživovými normami. 
 

(4)  Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnější podmínky o 
poskytování hmotného zabezpečení. 
__________ 
20) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 
Díl 3 

 
Další způsoby financování 

 
§ 20i 

 
(1)  Výdaje na poskytování služby péče o dítě v jeslích lze hradit zejména též ze 

a) státního rozpočtu,  
b) z finančních prostředků z rozpočtů územních samosprávných celků, 
c) fondů Evropské unie, 
d) úhrady od rodičů, 
e) darů a dědictví. 

 
(2)  Pokud poskytovatel čerpá na běžné výdaje související se zajištěním poskytování 

služby péče o dítě v jeslích finanční nebo jinou podporu z veřejných zdrojů, nelze tytéž 
výdaje hradit z fondů Evropské unie.“. 

 
Dosavadní hlavy V a VI se označují jako hlavy VI a VII. 

 
61. § 21 zní: 
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„§ 21 
 

(1) Plnění podmínek stanovených tímto zákonem pro poskytování služby péče o dítě 
v jeslích 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. V 
případě, že poskytovatel nedodržuje standardy kvality péče, je ministerstvo oprávněno 
uložit poskytovateli provést ve lhůtě stanovené v prováděcím právním předpise nápravné 
opatření, které povede k odstranění zjištěných nedostatků.“. 

 
62. V § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „dětské skupině, ačkoliv není zapsaná do 

evidence poskytovatelů ve smyslu § 4“ nahrazují slovy „jeslích ačkoli nemá oprávnění 
podle § 4“. 
  

63. V § 22 odstavce 2 a 3 znějí:  

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

a) neposkytuje službu péče o dítě v jeslích podle § 2, § 5 odst. 1, odst. 2 písm. b), odst. 3 
písm. a) až d),  
 
b) v rozporu s § 5 odst. 3 písm. e) nezajistí další vzdělávání pečující osoby v rozsahu 
stanoveném v § 5b, 

 
c) v rozporu s § 5a  odst. 5 větou třetí nedoloží při změně zdravotního stavu fyzické osoby 
žijící v domácnosti pečující osoby nový lékařský posudek,  

 
d) v rozporu s § 5c odst. 1 nedodržuje při poskytování služby péče o dítě v jeslích 
standardy kvality péče, 

 
e) v rozporu s § 7  
1. překračuje nejvyšší povolený počet dětí, které mohou být současně přítomny v jeslích,  
2. při stanovení počtu pečujících osob v jeslích nezohlední zdravotní stav dětí, dobu 

pobytu dětí v jeslích a věk dětí, zejména počet dětí ve věku do dvou let, nebo  
3.  nedodržuje zákonem požadovaný počet pečujících osob, 
 
f) poskytuje službu péče o dítě v jeslích v rozporu s § 8 odst. 2, 3 nebo 4, 
 
g) v rozporu s § 10 odst. 1 nezpracuje nebo nedodržuje vnitřní pravidla, 

 
h) v rozporu s § 10 odst. 2 nezpracuje nebo nezajistí dodržování plánu výchovy a péče, 
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i) v rozporu s § 10 odst. 3 nezpřístupní vnitřní pravidla a plán výchovy a péče, 

 
j) v rozporu s § 11 písm. j) nevede v evidenci dětí údaj o existenci pracovněprávního 
vztahu rodiče, denní formě studia rodiče, evidenci rodiče jako uchazeče o zaměstnání u 
krajská pobočky Úřadu práce nebo o podnikání nebo jiné výdělečné činnosti rodiče podle 
jiného právního předpisu, 

 
k) v rozporu s § 12 poskytuje službu péče o dítě v jeslích bez pojištění odpovědnosti za 
újmu, 

 
l) v rozporu s § 13 odst. 2 nebo 3 smlouva o poskytování služby péče o dítě v jeslích 
neobsahuje  
1. povinné náležitosti, nebo  
2. vnitřní pravidla nebo plán výchovy a péče, 
 
m) v rozporu s § 13a odst. 2 neoznámí rodiči ve lhůtě zákonem stanovené plánované 
přerušení poskytování služby péče o dítě v jeslích,  
 
n) v rozporu s § 15 odst. 1 nebo 3  
1. neposkytuje službu péče o dítě v jeslích v prostorách, které jsou k poskytování služby 

péče o dítě v jeslích určeny, 
2. nejsou prostory pro denní pobyt a odpočinek dětí jedněch jeslích stavebně odděleny od 

prostor pro denní pobyt a odpočinek dětí jiných jeslí, 
 

o) v rozporu s § 18 odst. 1 neoznámí všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou 
stanoveny pro žádost o zápis, a do 15 dnů ode dne vzniku změn týkajících se údajů a 
dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, nepředloží doklady o těchto změnách, 
 
p) uvede nepravdivé údaje v žádosti o zápis do evidence poskytovatelů, 
 

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 a 2 písm. e) bodu 1, 
b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b) a i), 
c) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), c), d), e) bodu 2 a 3, f) g), h), 
j), k), l), m), n), o) nebo p).“. 
 

64. § 23 včetně nadpisu zní: 

„§ 23 

Společná ustanovení k přestupkům 

(1)  Přestupky podle tohoto zákona projednává oblastní inspektorát práce nebo Státní 
úřad inspekce práce, pokud se v odstavci 2 nestanoví jinak.  
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(2)  Přestupky podle § 22 odst. 2 písm. d) projednává ministerstvo. Přestupky podle  
§ 22 odst. 2 písm. f) a n) projednává příslušná krajská hygienická stanice. 

 
(3)  Po uplynutí 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení správního trestu 

se správní trest za přestupek podle § 22 odst. 2 písm. d) a p) považuje za zahlazený. Byl-li 
správní trest zahlazen, nelze na fyzickou nebo právnickou osobu pohlížet, jako by se 
dopustila přestupku.“. 
 

65. § 26 včetně nadpisu zní: 

„§ 26 

Zmocňovací ustanovení 

 Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 5c odst. 2, § 6 odst. 2, § 8 odst. 4, § 15 odst. 
4 a 5, § 20b odst. 2, § 20h odst. 4, § 21 odst. 3.“. 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 
 

1. Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, který byl zapsán do evidence 
poskytovatelů podle § 4 zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se považuje za poskytovatele služby péče o dítě v jeslích, a to 
nejpozději do 31. prosince 2023. Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, který byl 
zapsán v evidenci poskytovatelů přede dnem nabytí účinností tohoto zákona, se do 31. 
prosince 2023 řídí zákonem č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona; to neplatí, pokud jde o financování služby péče o dítě v jeslích podle hlavy 
V zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
Poskytovatel podle věty první je povinen plnit podmínky podle § 5 odst. 1, 3 a 7 zákona č. 
247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a předložit 
ministerstvu doklad podle § 16 odst. 5 písm. b) zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do |31. prosince 2023.  
 

2. Řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 16 zákona č. 247/2014 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne 
pravomocně neskončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle 
zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; to neplatí, 
jde-li o zajištění požadavků požární ochrany podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 247/2014 
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Poskytovatel služby péče o 
děti v jeslích, který byl zapsán do evidence poskytovatelů, je povinen nejpozději do 31. 
prosince 2023 předložit ministerstvu doklad podle § 16 odst. 5 písm. b) zákona č. 247/2014 
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti toho zákona. 

 
3. V případě nesplnění povinností podle bodu 1 a 2 nejpozději do 31. prosince 2023 

ministerstvo poskytovateli zruší oprávnění k poskytování služby péče o dítě v jeslích. 
 

4. Není-li dále stanoveno jinak, žádost o příspěvek na provoz nebo o hmotné zabezpečení 
stravování podle zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
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zákona, lze podat nejdříve na kalendářní rok, který následuje je po kalendářním roce, v němž 
tento zákon nabývá účinnosti. 

 
5. Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona 

čerpá na provoz dětské skupiny finanční prostředky z Evropského sociálního fondu, se do 
dne 30. června 2022 řídí zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona. 

 
6. Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, který čerpá na poskytování služby péče o 

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

 
7. Jsou-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v názvu zařízení použita slova „jesle“ 

nebo „mikrojesle“, aniž by provozovatel tohoto zařízení měl po dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona oprávnění k poskytování služby péče o dítě v jeslích, může tento provozovatel 
používat tato slova, aniž by měl oprávnění k poskytování služby péče o dítě v jeslích, nejdéle 
do 31. prosince 2023. Zařízení používající ve svém názvu slova „jesle“ nebo „mikrojesle“ 
se řídí tímto zákonem, jen pokud jsou zapsány v evidenci poskytovatelů podle tohoto 
zákona. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna živnostenského zákona 

Čl. III 

 

V § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., 
zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 
Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č.122/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 
362/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona 
č. 162/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona 
č. 499/2004 Sb., zákona č. zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 62/2006 
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 
230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona 
č. 160/2010 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona 
č. 221/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona 
č. 188/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., 
zákona č. 261/2017 Sb. a zákona č. 171/2018 Sb., se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno al), které včetně poznámky pod čarou č. 72 zní: 

„al) poskytování služby péče o dítě v jeslích podle jiného právního předpisu72). 

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

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o daních z příjmů 

Čl. IV 

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 
Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 
Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 
Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 
Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 
Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 
149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona 
č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., 
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 
27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona 
č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., 
zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 
Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 
Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 
308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona 
č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona 
č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., 
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 
Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 
342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona 
č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona 
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., 
zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 
Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 
126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona 
č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., 
zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 
Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb., 
zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 
Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 
470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona 
č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., 
zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., 
zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., 
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 
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267/2014 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona 
č. 127/2015 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., 
zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 125/2016 
Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 
č. 271/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., 
zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 246/2017 Sb., zákona č. 254/2017 
Sb., zákona č. 293/2017 Sb. zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 174/2018 Sb., zákona č. 306/2018 
Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb. a zákona č. 125/2019 Sb., se mění takto:  

1. V § 35bb odst. 6 písm. b) zní: 
 
„b) jesle a“. 
 

2. V § 35bb odst. 6 písm. c) bod 1 zní: 
 
„1. jeslemi, nebo“. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona o rozpočtových pravidlech 

Čl. V 

V § 7 odst. 1 psím. b) zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 
141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona 
č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., 
zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., 
zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 
Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 
140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona 
č. 218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona 
č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 
Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 
Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 
456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona 
č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 
zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., 
zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 357/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 135/2016 
Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 203/2017 
Sb., zákona 367/2017 Sb. a zákona 92/2018 Sb., se za slova „ostatní sociální dávky,“ vkládají 
slova „výdaje na příspěvek na provoz jeslí,“. 
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ČÁST PÁTÁ 

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví 

Čl. VI 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 
76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 
č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., 
zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 
Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 
Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 
Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 
296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona 
č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., 
zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 
Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 
Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 
Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 
298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb. a zákona 
č. 225/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 7 odst. 1 poslední větě se slova „dětské skupině“ nahrazují slovem „jeslích“ a slova 
„dětskou skupinu“ se nahrazují slovem „jesle“. 
 

2. V § 23 odst. 1 a v § 50 se slova „dětské skupině75)“ nahrazují slovem „jeslích75)“. 
Poznámka pod čarou č. 75 zní: „75) Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče 
o dítě v jeslích a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“. 
 

3. V § 92d odst. 1 a § 92k odst. 4 se slova „dětské skupině“ nahrazují slovem „jeslích“. 
 

ČÁST ŠESTÁ 

Změna zákona o dani z přidané hodnoty 

Čl. VII 

V § 57 odst. 1 písm. h) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 
124/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona 
č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/20147 Sb. a zákona č. 80/2019 Sb., se 
slova „dětské skupině“ nahrazují slovem „jeslích“. 
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ČÁST SEDMÁ 

Změna zákona o inspekci práce 

Čl. VIII 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č.  264/2006 
Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 
294/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona 
č. 350/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona 
č. 136/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona 
č. 47/2016 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona 
č. 206/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 327/2017 Sb. a zákona č. 176/2019 Sb., se 
mění takto: 

1. V § 1 se slova „ dětské skupině“ nahrazují slovem „jeslích“. 
 

2. V § 3 odst. 1 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 76 zní: 

„h) právního předpisu upravujícího péči o dítě v jeslích76). 

76) Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v jeslích a o změně 
souvisejících zákonů.“. 
 

ČÁST OSMÁ 
Změna zákona o státní službě 

 
Čl. IX 

 
V § 116 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se slova „dětské skupině“ nahrazují 
slovem „jeslích“. 
 

ČÁST DEVÁTÁ 
Změna zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 

 
Čl. X 

 
V zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění 
zákona č. 183/2017 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 81/2018 Sb., se v § 3 
odst. 2 písm. c), § 8 odst. 1 písm. g), § 11 odst. 2 písm. c) a § 18 odst. 1 písm. g) slova „dětské 
skupině“ nahrazují slovem „jeslích“. 

 
ČÁST DESÁTÁ 

ÚČINNOST 

Čl. XI 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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