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IV. 

Důvodová zpráva 

Obecná část 
 

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

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

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

Předškolní vzdělávání je primárně organizováno Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy 
pro děti od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let věku. Novelou školského zákona 
bylo ustanoveno tzv. přednostní umístění dětí tříletých i čtyřletých, nicméně u přechodového 
roku, kdy dítě dosáhne tří let v rámci školního roku, má šanci na umístění až od září nového 
školního roku. Současně stále není prostor pro přijetí všech žádostí o umístění dětí ve věku 
dvou a dokonce ani ve věku tří a čtyř let1. Od roku 2005 umožňuje školský zákon2 přijímání 
dětí k předškolnímu vzdělávání od dvou let věku. Novela školského zákona č. 178/2016 Sb., 
ukládá povinnost přijímat do mateřských škol zřízených obcí či svazkem obcí děti s trvalým 
pobytem v příslušném školském obvodu přednostně ve věku čtyř let od r. 2017 a ve věku tří let 
od roku 2018. Nárok na přednostní umístění dětí dvouletých od roku 2020 byl na základě 
poslaneckého návrhu zrušen3, dle školského zákona nemá dítě mladší tří let na přijetí 
do  mateřské školy právní nárok 

 
1 Ze zprávy Evropské komise z května 2018 (o rozvoji zařízení péče o děti pro malé děti s cílem posílit zapojení žen na trhu 
práce, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem rodičů a udržitelný růst podporující začlenění v Evropě – 
„barcelonské cíle“) vyplývá, že ČR se nachází v poslední třetině mezi členskými státy v plnění barcelonského cíle 
(umísťování dětí od tří let věku do předškolních zařízení) – v roce 2016 bylo pouze 81 % těchto dětí umístěno do zařízení 
předškolní péče. 
Dle § 34 odst. 3 školského zákona: „Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které 
před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku.“ Na základě této podmínky může dojít k situaci, že dítě, 
které dosáhne třetího roku věku během školního roku nebo i na jeho začátku (ale ne před) nemá na místo v mateřské škole 
právní nárok. 
V roce 2017 bylo v ČR celkem 451 608 dětí do 3 let věku včetně, zatímco v mateřských školách bylo umístěno 137 229 dětí 
do tří let věku včetně. 
2 Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 
3 Novela školského zákona č. 167/2018 Sb.  
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Na základě zákona o živnostenském podnikání je poskytována péče v rámci tzv. péčových 
živností. Obsahem živnosti „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“ je v jistých případech 
obdobná činnost, jako byla dříve v jeslích, přičemž tato činnost není vykonávána ve 
zdravotnickém zařízení. Zákon o živnostenském podnikání pro výkon této živnosti požaduje 
pouze povinnost splnit odbornou způsobilost podnikatele a osoby, kterou je podnikatel povinen 
činnost zajistit a dále povinnost splnit požadavky kladené ve vyhlášce č. 410/2005 Sb., 
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 
a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, pokud není činnost vykonávána 
v domácnosti dítěte. Žádné další konkrétní požadavky na poskytování péče o děti do 3 let věku 
(např. maximální počet dětí na jednu pečující osobu, povinnost vést evidenci dětí, maximální 
počet dětí, o které je možno v jednom zařízení pečovat, povinnost uzavřít pojistnou smlouvu 
odpovědnosti za škodu na zdraví či majetku, povinnost upravit výchovný program či program 
činnosti, apod.) nejsou vyžadovány. 

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

Soukromá zařízení péče o děti zřízená na základě živnostenského oprávnění jsou zcela 
financována ze soukromých finančních zdrojů, tj. ze strany rodičů. Měsíční úhrada za službu 
se pohybuje řádově okolo 10 000 Kč, což je pro většinu rodičů finančně nedostupné.4 Zároveň 
tato zařízení často ani nejmenší děti nepřijímají. Zastoupení dětí mladších jednoho roku 
v „živnostech“ se dle výstupů z evaluace ukázalo jako marginální. Služby péče o dítě 
poskytované na základě živnostenského oprávnění se svou povahou mohou často blížit 
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. V případě, že poskytovatel chce poskytovat 
péči podle zákona č. 247/2014 Sb., musí být zapsán do evidence poskytovatelů a až od té chvíle 
se na něj vztahují sankce v souvislosti s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině dle 
tohoto zákona. Do té doby nemohou být poskytovatelé obdobných služeb dle zákona 247/2014 
Sb. nijak sankcionováni.  

Nevýhodou služeb na základě živností je především jejich finanční nedostupnost, protože se 
jedná o komerční služby a lokální a regionální nevyváženost. Rovněž nejsou garantovány 
parametry péče a kritéria kvality ze strany státu. 

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

 
4 Koncepce rodinné politiky uvádí na straně 31: Náklady v soukromých zařízeních se pohybují od 5 tisíc až do 15 tisíc korun 
měsíčně. Pokud vezmeme v úvahu průměrný čistý příjem rodiny s nezaopatřenými dětmi ve výši 39 tisíc korun, vydá rodina 
na mateřskou školu na jedno dítě cca 4 % příjmů, na soukromou školu již 12–38 % příjmů. Dostupné z: 
https://www.mpsv.cz/files/clanky/31574/Koncepce_rodinne_politiky.pdf 
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se zaměstnáním v době mateřské a rodičovské dovolené a sladění profesního a rodinného 
života. 

Jiné služby péče o děti ukotveny v konkrétní právní úpravě nejsou. Kvůli absenci konkrétní 
právní úpravy týkající se například péče o dětí v domácnosti pečující osoby na nekomerčním 
základě (typu mikrojeslí), jsou tyto služby často provozovány v rámci šedé ekonomiky. 

Regulované vzdělávání a péče v raném dětství v domácnosti poskytovatele (tzv. home-based-
provison) je dle údajů Eurydice, evropské informační sítě o vzdělávacích systémech 
a o vzdělávací politice, běžnou formou v téměř celé Evropě.5  
 
Tabulka č 1.  – Regulované vzdělávání a péče v raném dětství v domácnosti poskytovatele 
(home-based-provision)  

 
 
Tato forma péče o děti není kromě České republiky legislativně ukotvena v Bulharsku, 
Bosně a Hercegovině, Řecku, Španělsku, Chorvatsku, Litvě, Rumunsku, Makedonii, 
Srbsku, Turecku. 
 
Při přípravě návrhu na právní úpravu mikrojeslí v České republice byly blíže analyzovány 
právní úpravy Německa, Rakouska6, Francie7 a Slovenska8. 
Ve všech těchto zemích je služba určena především dětem do tří let, (na Slovensku do 31. 8. po 
dosažení 3. roku věku), starší přecházejí do většího kolektivu. Je určena odborná způsobilost, 
kterou je možné získat i absolvováním speciálního kurzu, důraz je kladen na poskytování první 
pomoci. Ve Francii, Německu a Rakousku je licence udělována na 5 let a poskytovatelé znovu 
prokazují splnění podmínek. Ve všech zemích je podmínkou poskytování uzavření smlouvy 

 
5 Early Childhood Education and Care Systems in Europe, dostupné z  
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bea1249-8cf6-11e5-b8b7-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-71660543 
6 Analýzy německé a rakouské právní úpravy:  https://mikrojesle.mpsv.cz/index.php/vystupy-projektu-2/ 
7 Systém denní péče o děti ve Francii a České republice, VÚPSV 2013: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_356.pdf 
8 Více o slovenské právní úpravě: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-
sluzby/zariadenia-starostlivosti-deti-do-troch-rokov/ 
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s rodičem, který volí pro své dítě vhodnou formu péče. V Německu a Rakousku je důležitým 
prvkem systému místní úřad pro mládež, který zprostředkovává služby péče, vyřizuje podporu 
z veřejných zdrojů, registruje, kontroluje kvalitu péče, poskytuje poradenství pečujícím osobám 
i rodičům. Pečující osoby mohou připravovat stravu a stejně jako v běžné rodině se mohou na 
její přípravě formou přiměřenou věku podílet i děti. Na Slovensku se jedná o registrovanou 
sociální službu na slaďování rodinného a pracovního života v  ambulantní formě mimo zařízení 
a údaje o hygienických podmínkách při poskytování služby se nevyžadují, pokud pečující 
osoba v daném prostoru bydlí, či se jedná o prostor zaměstnavatele rodiče dítěte. Ve všech 
zmíněných zemích stát rodinám s finančními náklady na tento typ péče o malé děti v různé míře 
pomáhá kombinací několika forem - snížením zdanitelného příjmu a výše daně rodičů až do 
výše skutečně vynaložených nákladů, úhradou sociálního pojištění pečujících osob, příspěvku 
na každé umístěné dítě i přímou podporou rodičů, která je někde dávkou testovanou výší příjmu. 
Na Slovensku je jedná o příspěvek na péči o dítě, který byl v roce 2018 hrazen z Evropského 
sociálního fondu (dále jen „ESF“) v max. výši 280 Euro. Tento příspěvek je poskytován navíc 
k rodičovskému příspěvku rodičům pracujícím, hledajícím práci či ve vzdělávání. V Německu 
je právní nárok (soudně vymahatelný) na zajištění místně dostupné péče o dítě starší 1 roku pro 
pracující rodiče. 
 
S ohledem na výše uvedené skutečnosti a dále na základě pilotního ověřování fungování nové 
služby mikrojeslí (tj. služba pro nejvýše 4 děti ve věku od 6 měsíců do 4 let), vyhodnocení 
dosavadní účinnosti zákona o dětské skupině a úpravy akceptující požadavky odborných 
institucí a dalších odborníků, především v oblasti zvyšování garance kvality péče v dětských 
skupinách, vzešla nutnost návrhu zákona, kterým se mění zákon o dětské skupině (dále jen 
„návrh zákona“). Současně s ohledem na jasné vymezení služeb v systému se navrhuje 
přejmenování lépe identifikovatelným termínem, a to na službu péče o dítě v „jeslích“. 
Tento termín je veřejnosti dobře znám jako označení pro kvalitní, dobře dostupné 
zařízení péče o nejmenší děti. 
 
Návrh zákona reaguje na aktuální potřeby v oblasti podpory sladění pracovního a rodinného 
života prostřednictvím zajištění místně i cenově dostupných, kvalitních služeb péče 
o předškolní děti (zejména o děti mladší 4 let). 

K 1. 9. 2019 MPSV eviduje 955 aktivních dětských skupin 101 mikrojeslí, převážně jsou 
financovány z ESF, do konce programového období očekáváme vznik celkem 1150 dětských 
skupin a 102 mikrojeslí.   

Cílovým stavem je zajištění dostatečné kapacity míst pro nejmenší děti v zařízeních předškolní 
péče, zajištění jejich finanční dostupnosti a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Podpora 
služeb péče o děti musí být koncipována tak, aby byla pro rodiče finančně i místně dostupná 
a zároveň byla zajištěna jejich maximální kvalita. Současně je žádoucí skrze tyto služby 
podpořit zaměstnanost rodičů s malými dětmi, sladění profesního a rodinného života, udržení 
kontaktu se zaměstnáním v době mateřské a rodičovské dovolené a také vznik nových míst 
pečujících osob. Tyto služby také působí jako prevence před pádem rodin a dětí do chudoby. 

 Cílem návrhu zákona je tak zároveň naplnit programové prohlášení a priority vlády. 
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Základní cíle návrhu zákona:  

1. Zavést nový typ péče o malý počet dětí - „mikrojesle“, která je zaměřená na nejmladší 
věkovou skupinu dětí a která je provozovaná v zařízení poskytovatele nebo 
v domácnosti pečující osoby. 

2. Úpravu na základě čtyřletého fungování dětských skupin s cílem flexibilizovat jejich 
provoz, zvýšit kvalitu poskytovaných služeb a odstranit problémy, které vznikají díky 
současné právní úpravě i chování poskytovatelů služby v dětské skupině, ukotvit změnu 
názvu na „jesle“ s ohledem na výstižnost a označení kvalitní a dostupné služby péče o 
nejmenší děti 

3. Zavést stabilní financování jeslí (mikrojeslí) ze státního rozpočtu za účelem zvýšení 
dostupnosti služeb péče o děti.  

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

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

Ad. 1 Návrh legislativního ukotvení mikrojeslí 

Novela zavádí nový typ jeslí v počtu do čtyř dětí, tzv. mikrojeslí9 jako možnost zajištění 
míst pro nejmenší děti ve věku od šesti měsíců do tří let věku, tj. do dne, který předchází 
dni, kdy dítě dosáhne čtvrtého roku věku s ohledem na jejich individuální potřeby. Menší 
děti potřebují více individuální péče zaměřené na rozvoj psychomotorického vývoje a 
socializaci, spíše než vzdělávání. Poskytovatel služby musí zajistit v mikrojeslích minimálně 
jednu pečující osobu. Mikrojesle je velmi snadné zřídit a v případě potřeby zase zrušit, protože 
vzhledem k počtu dětí nevyžadují stavebnětechnické úpravy prostor, poskytovatelem může být 
i fyzická osoba jako poskytovatel služby ve své domácnosti nebo v zařízení poskytovatele. 
Poskytovatelem služby může být i právnická osoba zaměstnávající pečující osobu. Služba je 
poskytována v zařízení poskytovatele nebo v domácnosti pečující osoby (tzv. home-based 
provision je v evropských zemích běžnou formou regulovaného vzdělávání a péče v raném 
dětství). Okruh možných poskytovatelů se navrhuje s cílem umožnit co největší rozšíření 
nabídky služeb péče o děti a nastavit jasné podmínky, za nichž je tato péče poskytována. 

Na základě zájmu rodičů i poskytovatelů o tuto službu lze očekávat, že mikrojesle budou 
vznikat ve vyšší míře než doposud. Zároveň mají mikrojesle potenciál vyvést péči o dítě z šedé 

 
9 V textu nadále používáme označení „mikrojesle“ pro nejmenší dětskou skupinu. Název „mikrojesle“ je veřejnosti znám 
(v minulosti byla tato zařízení provozována na základě metodického doporučení MZd.) a v pilotním ověření, v rámci něhož 
v současnosti existuje v ČR 72 mikrojeslí, byl název přijímán kladně. Ačkoli „jesle“ již v právním smyslu neexistují (tento 
pojem se stále vyskytuje v Českých státních normách), zůstal pojem v obecném povědomí jako označení pro péči o děti mladší 
tří let, sama se tak označují některá zařízení péče o děti v režimu živnostenského zákona i např. některé dětské skupiny.  
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ekonomiky, kterou rodiče volí kvůli nedostatečné nabídce a nekomplexní právní úpravě.10 To 
je nevýhodné jak pro rodiče a děti z důvodu nedostatečného zabezpečení kvality, tak pro 
samotné chůvy, jelikož se jedná o prekarizovanou formu práce bez sociálních jistot,11 a v 
neposlední řadě rovněž pro stát, který přichází o příjmy z daní a odvodů na sociální 
zabezpečení.12 

Nová služba péče o nejmenší děti v mikrojeslích se navrhuje zejména z toho důvodu, aby byla 
rodičům umožněna volba rodinné strategie již během prvních měsíců po narození jejich dítěte. 
Mikrojesle jsou určeny pro děti od šesti měsíců právě z tohoto důvodu, nutno však podotknout, 
že na základě pilotního ověřování MPSV je největší zájem o tyto služby u rodičů dětí ve věku 
1,5 až 2 roky a následně 2 až 2,5 roku, děti mladší jednoho roku jsou do mikrojeslí umisťovány 
minimálně a jedná se tak o výjimečné případy.  

Ad. 2 Úprava zákona o dětské skupině za účelem zvýšení kvality poskytované služby 
a změna názvu na „jesle“ 

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

Změna názvu služby péče o dítě v „jeslích“ se navrhuje za účelem jasného zakotvení 
v systému péče o předškolní děti a jasného označení kvalitní a dostupné služby pro 
nejmenší děti. 

Navrhuje se upravit počet pečujících osob na počet dětí, přičemž je částečně zachována stávající 
úprava a je navrhována 1 pečující osoba v jeslích do 6 dětí, 2 pečující osoby v jeslích od 7 do 
12 dětí a 3 pečující osoby v jeslích od 13 do 24 dětí. V případě mikrojeslí je navrhována 1 
pečující osoba na maximálně 4 děti. Poskytovatel je však povinen při stanovování počtu 
pečujících osob zohlednit zdravotní stav dětí, dobu jejich pobytu v jeslích a jejich věk. Tato 
úprava vychází z vyhodnocení provozu dětských skupin, diskuzí s poskytovateli, ale i 
z doporučení a dobré praxe ze zahraničí. U nejmenších dětí je důležité zajistit vyšší počet 
pečujících osob na dítě.13 

Varianta navrhuje také  tzv. překlenovací dobu ujeslí, kdy je možné mít dočasně vyšší počet 
dětí na pečující osobu, avšak ne déle než dvě hodiny denně a ne déle než 60 minut v kuse a u 
mikrojeslí je možné mít dočasně vyšší počet dětí na pečující osobu, max. 6 dětí avšak ne déle 
než 60 minut v kuse. Překlenovací doba se zavádí zejména z důvodu střídání některých dětí a 
nepravidelné doby příchodů a odchodů dětí na začátku a na konci otevírací doby zařízení. 

Dále se navrhuje povinnost uvádět označení „jesle“ či „mikrojesle“ v názvu zařízení. Toto 
opatření reaguje na současné nepřehledné prostředí pro rodiče, jelikož poskytovatelé nemusí 
tato zařízení označit názvem dle zákonaa často volí různé názvy od miniškolek, jesliček po 

 
10 BARVÍKOVÁ, Jana a Jana PALONCYOVÁ. PÉČE CHŮV. METODIKA PRO CHŮVY. VÚPSV, v.v.i.[online]. 2014 [cit. 
2016-03-05]. Dostupné z: http://www.vupsv.cz/sites/File/auditclanky/Barvikova_Paloncyova_metodika_chuvy.pdf 
11 BARVÍKOVÁ, Jana a Jana PALONCYOVÁ. METODIKA PROFESIONALIZACE INDIVIDUÁLNÍ PÉČE O DĚTI – 
MATEŘSKÁ ASISTENTKA. VÚPSV, v.v.i. [online]. 2014 [cit. 2016-03-05]. Dostupné z: 
http://www.vupsv.cz/sites/File/audit-clanky/Barvikova_Paloncyova_navrh_chuva.pdf 
12 viz předchozí odkaz 
13 Pertold, Zapletalová, 2018, Komu školka (ne)pomůže? Zkušenosti ze série reforem předškolní péče v Německu. CERGE.  
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jednoslovné názvy služby. Zavedení označení tak jasně odliší evidovaná zařízení od 
neevidované služby. Pro neevidované služby užívající tohoto názvu návrh zavádí povinnost 
evidence či změny názvu. Za tímto účelem se navrhuje roční přechodné období, kdy budou mít 
poskytovatelé možnost dát svůj název do souladu s podmínkami zákona. 

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

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

Na základě zajištění evidence při počtu přes již 955 nyní evidovaných dětských skupin 
a zkušeností s realizací projektu Podpora implementace dětských skupin, který od roku 2016 
poskytuje metodické poradenství, je nezbytné vytvoření samostatného oddělení zabývajícího 
se předškolní péčí v gesci MPSV (financováním, kontrolou, také evidencí a aplikací zákona 
o dětské skupině). Toto oddělení by mělo být tvořeno z celkem 16 systemizovaných míst 
a začleněno do odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí.  
 
U jeslí se jasně stanovují pravidla provozu služby – možnost uzavření a případného zajištění 
náhradní služby. 

Také se v návrhu upřesní, že v prostorách určených pro provoz jeslí(vyjma mikrojeslí v 
domácnosti) nemohou souběžně s poskytováním péče o děti probíhat žádné jiné činnosti. To 
znamená, že během provozní doby jeslínemůže v tomtéž prostoru současně fungovat jiné 
zařízení poskytující služby např. na základě živnostenského oprávnění. Dále se navrhuje 
upřesnit, že prostory pro denní pobyt a odpočinek nesmí být sdílené s jiným zařízením jeslí  

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

V rámci evidence poskytovatelů se navrhuje změna týkající se dokumentů, které jsou 
zveřejňovány v evidenci. Povinné přílohy14 již nebudou ve veřejné části evidence, a to 
s ohledem na účinnost nařízení 2016/679 (např. nájemní smlouva obsahuje velké množství 
osobních údajů). S ohledem na množství dokumentů v  evidenci není reálné znemožnit 
identifikaci těchto údajů.  

Navrhuje se stanovit povinnost MPSV, v jehož gesci se jesle včetně evidence poskytovatelů 
nacházejí, informovat krajské úřady o nově evidovaném zařízení. Je nezbytné, aby vyšší 
územně samosprávné celky měly aktuální přehled o dostupných kapacitách předškolních 
zařízení na svém území. 

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

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

V rámci § 21 je upraven vztah mezi MPSV a kontrolními orgány, specificky se jedná o 
předávání pravomocných rozhodnutí uložených Státním úřadem inspekce práce (SÚIP) nebo 
Krajskou hygienickou stanicí (KHS) k dispozici MPSV v neveřejné části evidence 
poskytovatelů. Jedná se o úpravu v souvislosti se vstupem platnosti nařízení 2016/679. 
Kontroly v dětských skupinách (nově jeslích) jsou oprávněny provádět zejména orgány 
inspekce práce (dodržování zákonných podmínek) a příslušné krajské hygienické stanice 
(dodržování hygienických požadavků). 

Navrhuje se upravit oblast požární ochrany tak, aby byla především zajištěna bezpečnost dětí a 
zařízení péče o děti v jeslích nebyly současně zásadně omezeny jak při zřizování, tak stávajícím 
provozu. Žadatel o zápis do evidence poskytovatelů bude povinen doložit doklad prokazující 
splnění požadavků požární ochrany zpracovaný osobou, které byla udělena autorizace pro 
požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu (dle dohody s GŘ HZS). Stávající 
poskytovatelé budou mít povinnost uvést prostory, kde je poskytována služba péče o dítě v 
jeslích, v soulad s těmito podmínkami, přechodné období je navrhováno v délce 2 let. 

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

Ad. 3 Návrh financování jeslí 

Cílem návrhu novely zákona o dětské skupině je kromě zavedení mikrojeslí a úpravy vybraných 
ustanovení zákona, vyplývajících ze zjištěných nedostatků z praxe, i zajištění finančních zdrojů 
ze státního rozpočtu pro vytvoření udržitelného systému předškolní péče v ČR po ukončení 
dotační podpory z ESF. Návrh na financování jeslíz národních zdrojů vychází z usnesení 
vlády č. 654 z roku 2017, kterým vláda přijala Koncepci rodinné politiky. Tento materiál 
identifikuje v oblasti péče o mladší předškolní děti nedostatečné kapacity finančně dostupných 
kvalitních veřejných služeb. Dále se navrhuje v případě, že je v jeslích poskytována strava, 
nárok na normativ na stravování, obdobně jako v mateřských školách.  

 
A.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 
 
Předkládaný návrh zákona je v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, respektuje obecné zásady ústavního pořádku České 
republiky a není v rozporu s nálezy Ústavního soudu České republiky.  
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B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými 
je Česká republika vázána 

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

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

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

Konkrétně se v čl. 11 odst. 2 písm. c) Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen ukládá 
smluvním státům povinnost přijmout potřebná opatření k prosazení poskytování nezbytných 
doplňkových sociálních služeb, umožňujících rodičům spojovat rodinné povinnosti 
s pracovními povinnostmi a účastí na veřejném životě, zejména podporováním zřizování 
a rozvoje sítě zařízení péče o děti, a to za účelem zabránění diskriminace žen z důvodů 
manželství nebo mateřství a zajištění jejich reálného práva na práci. 

Předmětná problematika se dotýká ochrany osobních údajů, kterou upravuje Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti ode dne 
25. května 2018. Předložený návrh zákona je s tímto nařízením v souladu. 

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

Návrh zákona současně není v rozporu s ustanoveními práva EU upravujícími  hospodářskou 
soutěž (Pravidla hospodářské soutěže čl. 101 a násl. Smlouvy o fungování EU), neboť nově 
upravuje službu péče o dítě v mikrojeslích a stávající předpis upravuje dětské skupiny (nově 
jesle) představující jiný typ péče, než mateřské školy a tzv. „péčové živnosti“. Předmětem 
činnosti je výchovná péče zaměřená na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních 
a hygienických návyků přiměřených věku dítěte, nikoli vzdělávání dětí, jako je tomu v rámci 
mateřských škol. Služba bude poskytována na nekomerčním základě a jejím účelem nebude 
generování zisku, jak je tomu v rámci provozování živností péče o děti. Služba má tedy jiný 
charakter činnosti než výše uvedená „vzdělávací“ služba dítěte v rámci mateřské školy a než 
komerční služba v rámci živností péče o děti. 

Poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nemá vliv na obchod mezi členskými státy, je 
velice nepravděpodobné, že by do jeslíbyly umisťovány děti přes hranice státu, případně, aby 
poskytovatelé zakládali jeslepřes hranice státu. 
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nedovoluje kumulovat zisk, jedná se 
tedy o neziskovou činnost. Dle práva EU je poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 
(jeslích) hospodářskou činností i přesto, že tato činnost je nezisková. Jde o zásadní veřejnou 
službu pro zajištění slaďování rodinného a pracovního života pro širší veřejnost. Z hlediska 
současné podpory  dětských skupin a mikrojeslí z ESF a veřejné podpory, kdy jde o veřejnou 
službu, tedy je poskytována veřejnosti bez omezení (bez rozdílu), nejedná se o veřejnou 
podporu. V případě, že se jedná o službu, poskytovanou zaměstnavatelem pro zaměstnance, 
jedná se o podporu podniku, tedy jedná se o veřejnou podporu, která je ohledně ESF výzev pro 
dětské skupiny vymezena režimem de minimis. Obdobně i v dalších státech ČR nespadají 
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podobné služby do veřejné podpory, stejně tak MŠ nejsou posuzovány v rámci veřejné podpory. 
Státní příspěvek může být získán různými typy poskytovatelů, kteří činnost vykonávají dle 
zákona jen neziskově, nejedná se o podnikatelskou aktivitu. Službu péče o dítě v dětské skupině 
(jeslích) není možné poskytovat podle jiného právního předpisu.  
 
Daňová opatření jsou zaváděna pro všechny právně upravené typy služeb péče o děti v České 
republice, nezakládají tedy veřejnou podporu. 

V rámci práva EU se na upravovanou oblast dále vztahuje Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. 
Předložený návrh zákona není  v rozporu s tímto nařízením. 

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

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

Předložený návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je České republika 
vázána a není v rozporu s právem Evropské unie. Přijetí návrhu zákona přispěje k naplňování 
mezinárodních závazků České republiky. Mezinárodní smlouvy a právní předpisy EU, kterých 
se předmětná problematika týká, jsou: 

 Sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte  
 Vyhláška č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech 

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

forem diskriminace žen 
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 

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

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

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

o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, 
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 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým 
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení,  

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

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

Předloženého návrhu se také týkají následující předpisy EU, v platném znění: 

 čl. 43 a násl. a čl. 49 a násl. SFEU (volný pohyb pracovníků a svoboda usazování), 
 čl. 101 a násl. SFEU (pravidla týkající se hospodářské soutěže), 
 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů). 

 
Předloženého návrhu se v širších souvislostech dotýkají také následující předpisy EU, 
v platném znění: 

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

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

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o 
některých aspektech úpravy pracovní doby. 

C. Zhodnocení vlivu na otázku ochrany soukromí a osobních údajů 
 

Návrh zákona garantuje práva na ochranu soukromí a osobních údajů všech dotčených subjektů 
s tím, že konkrétní práva a povinnosti na ochranu soukromí a osobních údajů upravují příslušní 
právní předpisy, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, 
kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně údajů). Povinné přílohy 
dokládané k žádosti o zápisu do evidence poskytovatelů, kterou spravuje MPSV, budou nově 
součástí neveřejné části evidence za účelem ochrany osobních údajů uvedených v přílohách. 

 
D. Zhodnocení korupčních rizik 

 
Návrh zákona nezakládá korupční rizika.  

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

F. Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
 

V případě přijetí navrhované právní úpravy se bude jednat o dopady na státní rozpočet ve formě 
výdajů ve výši 926,5. mil. Kč ročně, přičemž tento výdaj lze očekávat jako prvotní výdaj 
státního rozpočtu po ukončení podpory provozu stávajících dětských skupin a mikrojeslí 
prostřednictvím ESF OPZ, částka nezahrnuje náklady spojené se stravováním ve výši 25,3 mil. 
Kč. Příjmy do státního rozpočtu jsou pro tuto variantu ve výši 1 138,9 mil. Kč, kladné saldo 
činí bez započtení nákladů na stravné 212,4 mil. Kč, po jich započtení 187,1 mil. Kč. Se 
zavedením systému souvisí jednorázový výdaj na vývoj softwaru 30 mil. Kč a zřízení 
systemizovaných míst 0,72 mil. Kč. V rámci RIA byla zvolena jako nejvhodnější varianta 
s předpokladem postupného zvyšování kapacit a s nimi spojených výdajů do roku 2030, 
celkové výdaje by pak obnášely 1 865,3 mil. Kč. Příjmy pro tuto variantu jsou ve výši 1497,2 
mil. Kč, kladné saldo činí 368,1 mil. Kč bez započtení nákladů spojených se stravováním ve 
výši 41 mil. Kč, po jejich započtení 327,1 mil. Kč. Při naplnění scénáře B by se navíc z odvodů 
nových pozic pečujících osob vrátilo zpět do státního rozpočtu přibližně 50,6 mil. Kč. 

Na straně příjmů do státního rozpočtu jsou započítávány odvody ze sociálního a zdravotního 
pojištění včetně zálohy na daň pracujícího rodiče, který se díky umístnění dítěte do dětské 
skupiny nebo mikrojeslí vrací na trh práce. Na straně výdajů ze státního rozpočtu se počítá 
s příspěvkem na kapacitní místov jeslích, náklady na zajištění potřebných systemizovaných 
míst zaměstnanců MPSV. Do výpočtu jsou zařazeny i náklady na zajištění softwaru.  

Vzorec pro výpočet nároku na státní rozpočet očištěný o veškeré efekty (ať už na straně příjmů 
či výdajů). Následovně: 
 
 

celková kapacita všech zařízení X 5000 Kč X 12 (měsíců) = výdaje státního 
rozpočtu na kalendářní rok  

 
 
Pro nárok na státní příspěvek je nutné splnit podmínku obsazení kapacitního místa dle platně 
uzavřené smlouvy s rodičem dítěte, který doloží vazbu na trh práce v délce minimálně 3 hodin 
denně (do 5 hodin denně náleží polovina příspěvku daného normativem), příspěvek náleží 
pouze na dítě ve věku do tří let včetně.  
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Je potřeba upozornit na to, že je rozdíl mezi kapacitou zařízení, dle které se vyplácí příspěvek 
a počtem umístěných dětí, které odpovídají Barcelonským cílům. Návrh zákona umožňuje 
zachování dosavadní flexibility v umisťování dětí do jeslí, předpokládáme, že pro umístění cca 
30 000 dětí v jeslích a 3 000 dětí v mikrojeslích bude postačovat kapacita 23 080 míst v jeslích 
a 1712 míst v mikrojeslcích. 
 
 
Finanční podpora dětských skupin z národních zdrojů je koncipována jako mandatorní 
výdaj z rozpočtu MPSV v podobě příspěvku na provoz pro všechny evidované služby na daný 
kalendářní rok, které o příspěvek požádají. Příspěvek na provoz bude poskytován na základě 
stanoveného normativu na jednu kapacitní místo obsazené dle smlouvy dítětem ve věku do tří 
let  za podmínky aktivity rodiče dítěte na trhu práce. Aktuálně byl stanoven na5 000 Kč, 
reflektuje interní výpočty gestora zákona a zohlednění průměrných poplatků od rodičů v již 
fungujících dětských skupinách a potřebu vícezdrojového financování, především ze strany 
zaměstnavatele rodiče. Tato částka může být valorizována. Financování se navrhuje jako 
zálohové, pokud dojde v průběhu kalendářního roku ke změně obsazených kapacitních míst ve 
srovnání s počtem, na který se poskytuje příspěvek na provoz, upraví se jeho výše od počátku 
čtvrtletí následujícího po změně, kdy došlo k přeplatku či nedoplatku. 
Úhradové maximum od rodičů využívajících podpořenou službu nesmí být vyšší než 1/3 
minimální mzdy platné v daném roce. Toto úhradové maximum se nevztahuje na umístění 
dítěte staršího čtyř let15.  
 
Vzhledem k tomu, že veřejné prostředky budou sloužit k úhradě pouze míst dětí zaměstnaných 
rodičů, studentů nebo rodičů pracovní místo aktivně hledajících, bude mít opatření kromě 
dopadu na výdajovou stranu státního rozpočtu i pozitivní dopad na stranu příjmovou. Další 
pozitivní dopady lze očekávat v oblasti úspor na nepojistných dávkách, úspor na opatřeních 
aktivní politiky zaměstnanosti, úspor na opatřeních sociální politiky (např. prevence vlivu 
rozpadu rodin), růstu HDP vlivem růstu produktivity práce atd. 

Scénář A (regresivní scénář) předpokládá, že bude zachována kapacita dosažená podporou ESF 
– 408 míst v mikrojeslích a 14 872 v jeslích. Odhadované výdaje státního rozpočtu pro tuto 
variantu prostřednictvím příspěvku na obsazené kapacitní místo včetně nákladů odboru MPSV 
(7,7 mil. Kč) a roční údržby softwaru (2 mil. Kč) jsou ve výši 926,5 mil. Kč, částka nezahrnuje 
náklady spojené se stravováním ve výši 25,3 mil. Kč. Do mikrojeslí bude umístěno 714 dětí 
a do jeslí bude umístěno 19 300 dětí. Příjmy do státního rozpočtu v podobě odvodů z mezd 
rodičů, kteří se díky umístění dítěte mohou vrátit na trh práce, činí 1 138,9 mil. kč, kladné saldo 
je ve výší  212,4 mil. Kč, po započtení nákladů spojených se stravováním 187,1 mil. Kč. 

Scénář B (realistický scénář) počítá se zajištěním míst pro 3 000 dětí v mikrojeslích a pro 
30 000 dětí v jeslích, což odpovídá zhruba polovině požadovaných umístěných dětí na základě 
Barcelonských cílů a přibližné kapacitě jeslí: 23 080 a mikrojeslí: 1712. Tento počet odpovídá 

 
15 Stanovení hranice čtyř let věku pro nárok na finanční podporu ze státního rozpočtu se odvíjí od zákonné povinnosti 
mateřských škol přijímat přednostně tříleté děti (děti, které k 1.9. dosáhly 3 let věku). To znamená, že finanční podpora ze 
státního rozpočtu se nebude pro jednotlivé věkové skupiny dětí dublovat v dětských skupinách a mateřských školách. 
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odbornému odhadu vzhledem k existující sledované poptávce po službách péče o děti do tří let 
do roku 2030. Odhadované výdaje státního rozpočtu pro tuto variantu jsou ve výši 1 497,2 mil. 
Kč, částka nezahrnuje náklady spojené se stravováním ve výši 41 mil. Kč. Tato varianta je 
vzhledem k současné situaci nejpravděpodobnější, přičemž nárůst počtu dětských skupin bude 
pozvolný. Příjmy do státního rozpočtu v podobě odvodů z mezd rodičů, kteří se díky umístění 
dítěte mohou vrátit na trh práce, činí 1 865,3 mil. kč, kladné saldo je ve výší 3 368,1 mil. Kč, 
po započtení nákladů spojených se stravováním 1 327,1 mil. Kč. 

Scénář C (progresivní scénář) počítá se zajištěním míst pro 6 000 dětí v mikrojeslích (kapacita 
3424) a pro 60 000 dětí v jeslích (kapacita 46160). Odhadované výdaje státního rozpočtu pro 
tuto variantu jsou ve výši 2 984,7 mil. Kč, částka nezahrnuje náklady spojené se stravováním 
ve výši 81,9. mil. Kč. Příjmy do státního rozpočtu v podobě odvodů z mezd rodičů, kteří se 
díky umístění dítěte mohou vrátit na trh práce, činí 3 730,6 mil. kč, kladné saldo je ve výší 
745,9 mil. Kč, po započtení nákladů spojených se stravováním 664,0 mil. Kč. 

Odhad výdajů státního rozpočtu souvisejících s jednotlivými možnými scénáři (A, B, C) 
v rámci varianty 1 vychází z výpočtů výdajů na jedno kapacitní místo. Vzhledem k věku dětí je 
možné předpokládat, že bude i nadále docházet ke sdílení těchto míst, kdy v mikrojeslích bude 
4 místa sdílet 7 dětí a v jeslích bude 12 míst sdílet 15 dětí.16 V takovém případě jsou náklady 
na umístění stanoveného počtu dětí nižší, než kdyby bylo nutné budovat plné kapacity 

 
G. Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí 

Návrh zákona má pouze sekundární dopad na podnikatelské prostředí – podporuje návrat rodičů 
na trh práce, a tím pomáhá zvyšovat počet zaměstnanců pro podnikatelské subjekty, současně 
podporuje samotné podnikatele, pokud jsou rodiči. Zhodnocení sociálních dopadů 

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

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

Návrh zákona nemá vliv na životní prostředí. 

Návrh zákona nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

 
16 Vychází ze zkušeností z projektů Podpora implementace dětských skupin a Podpora implementace služby péče o děti od šesti 
měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby. 
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Zvláštní část 
 
K části první, čl. I  
 
K bodu 1 
Navrhuje se změna terminologie zákona, kdy slova „dětská skupina“ budou nahrazeny slovem 
„jesle“. Název „jesle“ je lépe identifikovatelný a snáze se s termínem zachází. Služba péče 
o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. 
V souvislosti se změnou terminologie zákona bude provedena též změna názvu zákona.  
 
K bodu 2 
Součástí zákonné úpravy poskytování služby péče o dítě v jeslích se nově stává též úprava 
financování služby péče o dítě v jeslích. Předmět úpravy v § 1 zákona se rozšiřuje o podmínky 
financování služby péče o dítě v jeslích. Financování služby péče o dítě v jeslích je 
vícezdrojové. Samotný zákon upravuje financování ze státního rozpočtu prostřednictvím 
příspěvku na provoz jeslí (dále jen „příspěvek“), viz § 20a a n. Na výdaje spojené se zřízením 
jeslí bude možné čerpat finanční prostředky z ESF. Úprava příspěvku je doplněna o ustanovení 
upravující zejména procesní otázky spojené s řízením o přiznání příspěvku, viz § 20e. Zákon 
nijak nevylučuje další zdroje financování služby péče o dítě v jeslích jako je úhrada za službu 
ze strany rodičů, příspěvky od obcí či krajů, financování z programů v rámci Strukturálních 
fondů Evropské unie či dalších programů Evropské unie nebo financování prostřednictvím 
dotačních programů. Úprava financování ze zdrojů plynoucích ze státního rozpočtu je blíže 
konkretizována v § 20i odst. 2. zákona, který neumožňuje čerpat na totožné běžné výdaje 
související se zajištěním poskytování služby péče o dítě v jeslích finanční nebo jinou podporu 
z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie zároveň s příspěvkem. Ustanovení § 6 odst. 2 
zákona, s cílem zpřístupnit službu péče o dítě v jeslích též nízkopříjmovým rodinám, upravuje 
pro případ, že je financování služby péče o dítě v jeslích zajištěno prostřednictvím příspěvku, 
omezení výše úhrady nákladů rodičem.  
 
K bodu 3 
Definice služby péče o dítě v jeslích v § 2 se navrhuje rozšířit o pravidelnou denní péči o dítě 
ve věku od 6 měsíců do 3 let věku v malém kolektivu (mikrojeslích) do čtyř dětí, v zařízení 
poskytovatele nebo v domácnosti pečující osoby. Stanovení horní věkové hranice navazuje na 
novelu školského zákona č. 178/2016 Sb., která zavedla povinné předškolní vzdělávání (od 
počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení 
povinné školní docházky dítěte), a uložila povinnost přijímat do mateřských škol zřízených obcí 
či svazkem obcí děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu a přednostně děti, které 
k začátku školního roku dosáhnou věku čtyř let (od r. 2017) a tří let (od roku 2018). Úprava 
zefektivňuje systém státem regulované a (částečně) financované péče o dítě a systém 
předškolního vzdělávání, kdy na sebe jednotlivé služby budou vhodně navazovat. Úprava 
speciálních podmínek pro péči o nejmenší děti (do 3 let věku) v malém kolektivu (do 4 dětí) 
umožňuje nabídnout službu péče o dítě v jeslích též rodičům nejmenších dětí. Spodní věková 
hranice je tedy stanovena na 6 měsících věku dítěte, o které je ve speciálních jeslích tzv. 
mikrojeslích pečováno. Nejmenší jesle (tzv. mikrojesle), kde je péče poskytována v zařízení 
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poskytovatele nebo v domácnosti pečující osoby, se zavádí z toho důvodu, že tento typ formy 
péče o nejmenší děti doposud v České republice chybí.  
Služba péče o dítě v jeslích je poskytována mimo domácnost dítěte. Péči fyzické osoby o dítě, 
jehož je rodičem (viz § 2 odst. 5 zákona), nelze považovat za poskytování služby péče o dítě 
v jeslích. Pečuje-li pečující osoba ve své domácnosti nebo v zařízení, pokud je poskytovatelem 
podle § 3 odst. 2 písm. h) zákona, též o vlastní dítě z titulu rodičovské odpovědnosti, nejde 
o poskytování služby péče o dítě v jeslích, jelikož v tomto případě jde o péči zajišťovanou 
rodičem dítěti podle § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tuto skutečnost je též 
třeba zohlednit při financování služby péče o dítě v jeslích, kdy je vznik nároku na příspěvek 
na provoz vázán na kapacitní místo obsazené dítětem do 3 let věku. Pro případ pochybností 
o jaké dítě se jedná (vlastní dítě pečující osoby nebo cizí) je třeba s využitím systematického 
výkladu zákona dojít k závěru, že jde toliko o dítě do 3 let věku, kterému je poskytována služba 
péče o dítě v jeslích. Nejde tedy o dítě, jehož rodičem je pečující osoba, neboť definičním 
znakem služby péče o dítě v jeslích je její poskytování mimo domácnost dítěte. Výkladový 
problém přináší případ, kdy pečující osoba, která je zároveň poskytovatelem podle § 3 odst. 2 
písm. h) zákona, pečuje o děti, jejichž je rodičem, v době poskytování služby péče od dítě 
v jeslích v zařízení. Pro tento případ zvolil zákonodárce úpravu v § 20a odst. 4 zákona.  
Pokud jde o určení počtu dětí, které mohou být současně přítomny v mikrojeslích, započítávají 
se do celkového počtu dětí, které mohou být současně přítomny v mikrojeslích též děti, jejichž 
rodičem je pečující osoba a o něž pečující osoba pečuje v době poskytování služby péče o dítě 
v jeslích. 
Služba péče o dítě v jeslích  poskytována v mikrojeslích je poskytována v zařízení 
poskytovatele nebo v domácnosti pečující osoby. V systému regulovaného vzdělávání a péče 
v raném dětství ve většině evropských zemí existuje možnost poskytování péče v domácnosti 
poskytovatele (tzv. home-based-provision). Péče v prostředí blížícím se rodinnému je pro děti 
nejpřirozenější, službu je možné snadno zavést a opět zrušit, má potenciál nejvíce flexibilně 
reagovat na demografické výkyvy a může být řešením zejména pro menší obce. Název 
„mikrojesle“ je veřejnosti znám (v minulosti byla tato zařízení provozována na základě 
metodického doporučení Ministerstva zdravotnictví) a v pilotním ověření, v rámci něhož 
v současnosti existuje v ČR 69 mikrojeslí, byl název přijímán kladně. Celkově bylo podpořeno 
102 mikrojeslí. Ačkoli právní úprava jeslí již byla zrušena, zůstal pojem „jesle„ v obecném 
povědomí veřejnosti jako označení pro péči o děti mladší tří let nebo pro některá zařízení péče 
o děti provozovaná v režimu živnostenského zákona.  
I nadále je v § 2 ponechána základní definice služby péče o dítě v jeslích, která je pojímána 
jako činnost spočívající v pravidelné péči o dítě, která je poskytována mimo domácnost dítěte 
v kolektivu dětí. Nově je upřesněno, že službou péče o dítě v jeslích je péče o dítě v zařízení 
poskytovatele nebo v domácnosti pečující osoby, přičemž v domácnosti pečující osoby lze 
službu péče o dítě v jeslích poskytovat pouze v mikrojeslích (§ 2 odst. 3 zákona). Nelze tedy 
v domácnosti pečující osoby poskytovat službu péče o dítě v jeslích pro více než 4 děti. Oproti 
původní úpravě se opouští od požadavku na minimální rozsah docházky, kterou musí 
poskytovatel umožnit, s cílem přizpůsobit službu požadavkům rodičů a umožnit poskytovateli 
flexibilně přizpůsobit provoz jeslí odpovídající poptávce po službě.  
Službou péče o dítě v jeslích se pro účely tohoto zákona rozumí výše popsaná činnost, jen 
pokud je provozována poskytovatelem služby péče o dítě v jeslích, zapsaným do evidence 
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poskytovatelů podle § 4 zákona. Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba provozující činnost 
výše popsanou, bez toho, aniž by byla zapsána do evidence poskytovatelů podle § 4 zákona, 
tedy není vázána tímto zákonem a nemusí se jím řídit. Tím je zachován prvek dobrovolnosti, 
který vzešel s požadavků subjektů typu lesní školky a který byl do zákona promítnut novelou 
zákona č. 127/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče 
o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů.  
Počet dětí, které mohou být současně přítomny v jeslích je upraven v § 7 odst. 1 a 3 zákona 
a s ohledem na nejvyšší počet členů jeslí pak zákonodárce nastavuje další podmínky, za kterých 
může být služba péče o dítě v jeslích poskytována, a to ať už jde o personální zajištění nebo 
hygienické požadavky na prostory a provoz. Zvláštní právní úprava je pak věnována 
mikrojeslím, kterými zákon rozumí jesle, ve kterých mohou být jen děti do 3 let věku a ve 
kterých jsou současně přítomny nejvýše 4 děti. Mikrojesle jsou tedy pojímány jako zvláštní typ 
jeslí, které jsou určeny především pro péči o nejmenší děti, ve věku od 6 měsíců do 3 let věku, 
přičemž zákonodárce umožňuje poskytovat službu péče od dítě v jeslích dětem mladším 1 roku 
věku výhradně v mikrojeslích. Děti mladší 1 roku věku tedy bude možno přijmout jen do 
malého kolektivu (do 4 dětí) mezi děti do 3 let věku. 
Ustanovení § 2 odst. 4 a 5 blíže vymezují pro účely tohoto zákona pojmy „pečující osoba“ 
a „rodič“. Definice pečující osoby se oproti úpravě v zákoně 247/2014 Sb., účinné přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém se nacházela v § 5, nově nachází v § 2 odst. 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. Pečující osobou je tedy nejen fyzická osoba, která je 
zaměstnancem poskytovatele (pracovní poměr, dohoda o provedení práce a dohoda o provedení 
pracovní činnosti), ale též fyzická osoba, která je sama poskytovatelem podle § 2 odst. 1 zákona, 
tzn. je poskytovatelem služby péče o dítě v jeslích a zároveň též vykonává činnosti spočívající 
v přímé péči o dítě. I nadále je pečující osoba odlišena od ostatního provozního personálu 
(uklízečka, kuchařka, školník apod.) obsahem své práce, která spočívá v přímé péči o dítě. 
Pro účely tohoto zákona se za rodiče nepovažuje jen otec nebo matka dítěte, ale též jiná osoba, 
které bylo rozhodnutím příslušného orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů1) 

s odkazem na § 7 odst. 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších 
předpisů, který za rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči 
rodičů považuje rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby, osvojení dítěte, předání 
dítěte do péče budoucího osvojitele, předání dítěte osvojiteli do péče před osvojením,  
jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte, svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské 
péče na přechodnou dobu, svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči, 
nařízení předběžného opatření o péči o dítě. 
Ustanovení § 2 odst. 6 pak blíže vymezuje obsah služby péče o dítě v jeslích jako zajištění 
potřeb dítěte, jeho výchovy a rozvoje schopností, a zajištění, aby dítě získalo kulturní 
a hygienické návyky. Zajištěním potřeb dítěte je třeba rozumět takovou péči o dítě, která je 
přiměřená věku dítěte a představuje zejména bezpečí, hygienu, přebalení plen, podání stravy, 
udržení dítěte v suchu a teple, pobyt na čerstvém vzduchu apod.  
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Pro vyloučení všech pochybností dítě do 3 let věku je též dítě do posledního den, který 
předchází dni čtvrtých narozenin dítěte. Věk dítěte je podmínkou pro přijetí dítěte do mikrojeslí 
a pro vznik nároku na příspěvek na provoz podle § 20a a n. zákona. 
 
Zřízení mikrojeslí a péče o děti v mikrojeslích v domácnosti pečující osoby nijak nebrání 
pečující osobě v pobírání peněžité pomoci v mateřství. Poskytování peněžité pomoci 
v mateřství brání jen výkon činnosti v tom zaměstnání nebo podnikáni, z něhož byla peněžitá 
pomoc v mateřství přiznána. Pokud žena pobírá peněžitou pomoc v mateřství ze zaměstnání  
a zřídí si v době, kdy ještě dávku pobírá, mikrojesle, tak bez ohledu na to, jestli bude z této 
činnosti považována za zaměstnankyni nebo OSVČ, a bez ohledu na výši příjmu z této činnosti, 
bude nadále pobírat peněžitou pomoc v mateřství bez omezení17.  
 
K bodu 4 
Navrhuje se změna terminologie zákona, kdy slova „dětská skupina“ budou nahrazeny slovem 
„jesle“. Název „jesle“ je lépe identifikovatelný a snáze se s termínem zachází. Služba péče 
o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. 
 
K bodu 5 
Ustanovení § 3 odst. 1 zákona doznalo především legislativní změny, když byla definice 
poskytovatele a rodiče přesunuta do § 2 zákona. Poskytovatelem se tedy podle § 2 odst. 1 
zákona považuje fyzická nebo právnická osoba zapsána do evidence poskytovatelů podle § 4 
zákona. Na fyzické nebo právnické osoby, které nejsou zapsány do evidence poskytovatelů 
podle § 4 zákona a které poskytují služby obdobné službě péče o dítě v jeslích, se tento zákon 
nevztahuje. Tímto je zohledněna dobrovolnost, kdy zákon se vztahuje jen na ty, kteří se jeho 
režimu zápisem do evidence dobrovolně podřídí. Definice rodiče, která měla v původním znění 
podobu legislativní zkratky zavedené v souvislosti s určením subjektu, kterému je služba péče 
o dítě v jeslích poskytována, byla přesunuta do § 2 odst. 5 zákona, kde je pojem rodič upřesněn 
pro účely celého zákona, viz výše.  
 
K bodu 6 
Navrhuje se změna terminologie zákona, kdy slova „dětská skupina“ budou nahrazeny slovem 
„jesle“. Název „jesle“ je lépe identifikovatelný a snáze se s termínem zachází. Služba péče 
o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. 
 
K bodu 7 
V § 3 odst. 2 písmenu c) se mezi poskytovatele nově zařazují též právnické osoby zřízené 
územním samosprávným celkem.  
 
K bodu 8 
Jde o legislativně-technickou úpravu nezbytnou s ohledem na zavedení nového písmeně h) 
v § 3 odst. 2, viz níže. 

 
17 Pokud by mikrojesle provozovala žena již delší dobu, byla z této činnosti nemocensky pojištěná jako 
zaměstnanec nebo OSVČ a byla jí z příjmů z této činnosti vypočtena peněžitá pomoc v mateřství, tak by neměla 
nárok na poskytování dávky při aktivním provozování mikrojeslí v době nároku na peněžitou pomoc v mateřství. 
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K bodu 9 
Do okruhu poskytovatelů v § 3 odst. 2 se navrhuje doplnit pečující osoba, která poskytuje 
službu péče o dítě v jeslích v mikrojeslích. Péče o dítě v mikrojeslích probíhá v zařízení 
poskytovatele nebo v domácnosti pečující osoby. Pokud je poskytovatelem a pečující osobou 
totožná fyzická osoba, pak tato fyzická osoba jako poskytovatel nemusí být zaměstnavatelem 
rodiče, tak jako to vyžaduje § 3 odst. 1 zákona. Okruh možných poskytovatelů u mikrojeslí se 
navrhuje s cílem umožnit co největší rozšíření nabídky služeb péče o děti a nastavit jasné 
podmínky, za nichž je tato péče poskytována. Návrh vychází z příkladu dobré zahraniční praxe 
(Německo, Rakousko i Slovensko), kde službu péče o děti poskytovanou v domácnosti pečující 
osoby poskytují buď přímo tyto osoby jako osoby samostatně výdělečně činné, či zaměstnavatel 
pečující osoby, kterým je nejčastěji obec, popř. nezisková organizace. Rozšíření okruhu 
poskytovatelů o fyzickou osobu, která bude přímo poskytovatelem služby péče o dítě v jeslích 
- mikrojeslích, je předpokladem pro rozvoj tohoto typu služby, která má potenciál vyvést péči 
o dítě z šedé ekonomiky. S návrhem souvisí zařazení poskytování služby péče o dítě v jeslích 
mezi činnosti, které dle § 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou živností. Důvodem je, že se jedná 
o služby poskytované ve veřejném zájmu, státem regulované a částečně financované. 
V návaznosti na rozšíření okruhu poskytovatelů o pečující osobu, která poskytuje službu péče 
o dítě v jeslích v mikrojeslích, se upravuje vymezení pečující osoby v § 2 odst. 4 zákona. 
 
K bodům 10 a 11 
Do § 3 odst. 4 se navrhuje doplnit slova „státní zaměstnanci ve služebním poměru“. Doplnění 
výčtu o státní zaměstnance ve služebním poměru je v souladu s možným okruhem 
poskytovatelů služby péče o dítě v jeslích a vychází z potřeby již existujících poskytovatelů, 
která vznikla s nabytím účinnosti zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 
předpisů. Nově je definice zaměstnavatele vojáků z povolání upravena tak, aby odpovídala 
právnímu a organizačnímu uspořádání rezortu Ministerstva obrany. Služební příjem vojákům 
z povolání nevyplácí vojenský útvar nebo zařízení, ve kterém je voják služebně zařazen, ale 
teritoriální mzdové účtárny. Ozbrojené síly jsou součástí rozpočtové kapitoly 307 – 
Ministerstvo obrany a z tohoto pohledu je nutno na ně nahlížet jako na součást Ministerstva 
obrany jako organizační složky státu. Ozbrojené síly pak nejsou tvořeny jen vojáky v činné 
službě, ale také občanskými zaměstnanci v pracovním poměru podle zákoníku práce. 
Pro úplnost je třeba uvést, že Vojenská policie, Vojenské zpravodajství, Univerzita obrany 
a Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany jsou jinými zákony 
definovány jako součásti Ministerstva obrany, např. § 1 zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské 
policii, § 3 písm. c) zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, § 95 
odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 8 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).   
 
K bodu 12 
Ustanovení bylo formulačně upraveno tak, aby bylo v souladu s principem dobrovolnosti, viz 
výše. 
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K bodu 13 
Navrhuje se změna terminologie zákona, kdy slova „dětská skupina“ budou nahrazeny slovem 
„jesle“. Název „jesle“ je lépe identifikovatelný a snáze se s termínem zachází. Služba péče o 
dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. 
 
K bodu 14 
Nově se upravuje povinnost prokázat vlastnické či jiné právo k užívání objektu nebo prostor, 
v nichž bude služba péče o dítě v jeslích poskytována. Fyzická nebo právnická osoba, která 
hodlá poskytovat službu péče o dítě v jeslích v zařízení poskytovatele je povinna prokazovat 
vlastnické či jiné právo k užívání objektu nebo prostor, v nichž bude služba péče o dítě v jeslích 
poskytována, jako dosud. Pokud jde o fyzickou nebo právnickou osobu, která hodlá 
provozovat mikrojesle v domácnosti pečující osoby, vyžaduje se jako podmínka pro získání 
oprávnění prokázání vlastnického nebo jiného práva fyzické osoby, která bude pečující osobou, 
k užívání prostor, v nichž budou mikrojesle v domácnosti pečující osoby provozovány. Pečující 
osoba, v jejíž domácnosti bude poskytována služba péče o dítě v jeslích, musí s poskytováním 
služby péče o dítě v jeslích- mikrojeslích vyslovit souhlas. Tento souhlas není vyžadován, 
pokud je osoba poskytovatele totožná s pečující osobou. 
S cílem zajistit dostatečnou míru bezpečnosti dětí a pečujícího personálu v případě požáru se 
poskytovateli nově ukládá povinnost zajistit požadavky požární ochrany na prostory, v nichž 
bude služba péče o dítě v jeslích poskytována. 
 
K bodu 15 
K odst. 2 
Pro zajištění bezpečnosti dětí při péči o dítě v  mikrojeslích, která je poskytována v domácnosti 
pečující osoby, se navrhuje uložit fyzické osobě, která bude poskytovat službu péče o dítě 
v jeslích v domácnosti pečující osoby, povinnost splnit další podmínky pro zapís do evidence 
poskytovatelů spočívající v bezúhonnosti a posouzení zdravotního stavu všech fyzických osob 
žijících v domácnosti pečující osoby s ohledem na vyloučení fyzických a  psychických 
onemocnění, viz níže § 5a zákona  a v absenci skutečností, které by mohly ohrozit poskytování 
služby péče o dítě v jeslích. Jedná se především o nebezpečí plynoucí z nedostatečné úpravy 
prostor, ohrožení nebezpečnými organismy, rostlinami, zvířaty či epidemií. Vzhledem k tomu, 
že návrh umožňuje, aby byla péče o děti v mikrojeslích vykonávána v prostorách, které nejsou 
pracovištěm zřizovatele, tedy v domácnosti pečující osoby, je třeba počítat s tím, že se v těchto 
prostorách budou nacházet i jiné osoby, a z tohoto důvodu je potřeba zajistit bezpečnost dětí 
v mikrojeslích i v tomto ohledu. 
V případě poskytování služby péče o dítě v jeslích v domácnosti pečující osoby, bude dále 
posuzován zdravotní stav všech fyzických osob žijících v domácnosti pečující osoby. Zdravotní 
stav fyzických osob žijících v domácnosti pečující osoby nesmí být v rozporu s poskytováním 
služby péče o dítě v jeslích v domácnosti pečující osoby podle § 5a odst. 2 až 4 zákona. 
Lékařský posudek o zdravotním stavu dítěte od 3 do 18-ti let vydává jeho registrující 
poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Součástí tohoto 
posudku je i potvrzení, že se posuzovaná osoba podrobila stanoveným pravidelným očkováním 
nebo že je proti nákaze imunní anebo že se očkování nemohla podrobit pro trvalou 
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kontraindikaci. Lékařský posudek o zdravotním stavu osoby starší 18 let vydává její registrující 
poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, viz § 5a zákona. 
 
K bodu 16 
Zdravotní způsobilost pečující osoby k práci a zdravotní způsobilost pečující osoby k péči 
o dítě v jeslích bude posuzována na základě lékařského posudku vydaného registrujícím 
poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a u zaměstnanců 
poskytovatelem pracovnělékařských služeb, přičemž bude posuzováno omezení duševních, 
tělesných a smyslových schopností. Zdravotní způsobilostí pečující osoby se rozumí jednak 
způsobilost pečující osoby k práci, kterou bude vykonávat, a dále zdravotní způsobilost pečující 
osoby k péči o dítě v jeslích. Takové vymezení zdravotní způsobilosti ovšem neplatí u pečující 
osoby, která je zároveň poskytovatelem (§ 3 odst. 2 písm. h) zákona), která musí prokázat pouze 
zdravotní způsobilost k péči o dítě v jeslích. Kdy je pečující osoba zdravotně způsobilá k péči 
o dítě v jeslích stanovuje § 5a odst. 1 zákona, když stanoví, že pečující osoba je způsobilá k péči 
o dítě v jeslích, nemá-li závažné omezení duševních, tělesných a smyslových schopností. 
Za účelem garance kvality služby péče o dítě v jeslích se navrhuje nově rozšířit podmínky pro 
poskytování služby péče o dítě v jeslích v § 5 odst. 3 zákona o požadavek na další vzdělávání 
pečující osoby podle ustanovení § 5b zákona, viz níže.  
Nově je mezi podmínky, které musí poskytovatel splnit, při poskytování služby péče o dítě 
v jeslích, zařazena povinnost řídit se standardy kvality péče, viz § 5c zákona. 
 
K bodu 17 
V § 5 odst. 5 zákona se vymezuje, za jakých podmínek lze považovat fyzickou osobu nebo 
právnickou osobu za bezúhonnou, a to ať už jde o bezúhonnost pečující osoby nebo 
bezúhonnost fyzických osob žijících v domácnosti pečující osoby. Nově je vedle bezúhonnosti 
trestní požadována též bezúhonnost přestupková. Fyzická nebo právnická osoba, nesmí mít 
uložen správní trest podle § 22 odst. 2 písm. d) a p) zákona, viz níže.  
 
K bodu 18 
Navrhuje se, aby byla přestupková bezúhonnost dokládána pouze předložením čestného 
prohlášení. 
 
K bodu 19 
V § 5 odst. 7 zákona se navrhuje rozšířit odborná způsobilost pečující osoby o praktickou sestru, 
dětskou sestru.  
 
K bodu 20 
V § 5 odst. 7 se navrhuje rozšířit odborná způsobilost pečující osoby o asistenta pedagoga 
a speciálního pedagoga. Jedná se o rozšíření výčtu nelékařských povolání na základě vývoje 
v oblasti služeb péče o děti. 
 
K bodu 21 
Poskytovateli služby péče o dítě v jeslích se ukládá povinnost používat v názvu jeslí slovo 
„jesle“ nebo „mikrojesle“. 
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Zavedením povinnosti uvádět v názvu jeslí slova „jesle“ nebo „mikrojesle“ zákonodárce 
sleduje zejména vymezení této služby v systému předškolní péče o děti v České republice. 
Systém předškolní péče je tímto zkreslován a neodpovídá skutečné kapacitě jednotlivých služeb 
poskytovaných rodičům v rámci péče o dítě předškolního věku.  
 
K bodu 22 
Na § 5 zákona nově navazují nové § 5a až 5c upravující blíže zdravotní způsobilost pečující 
osoby či osob žijících ve společné domácnosti s pečující osobou, jde-li o poskytování služby 
péče o dítě v jeslích v domácnosti pečující osoby, další vzdělávání pečujících osob a standardy 
kvality. 
 
Návrh zákona stanovuje jako podmínku poskytování služby péče o dítě v jeslích zdravotní 
způsobilost pečující osoby k práci a zdravotní způsobilost k péči o dítě v jeslích podle § 5a odst. 
1 zákona. Zdravotní způsobilost pečující osoby bude posuzována na základě lékařského 
posudku vydaného registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství a u zaměstnanců poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Zdravotní 
způsobilostí pečující osoby se rozumí jednak způsobilost pečující osoby k práci, kterou bude 
vykonávat, a dále zdravotní způsobilost pečující osoby k péči o dítě v jeslích. Takové vymezení 
zdravotní způsobilosti ovšem neplatí u pečující osoby, která je zároveň poskytovatelem (§ 3 
odst. 2 písm. h) zákona), jež musí prokázat pouze zdravotní způsobilost k péči o dítě v jeslích. 
Kdy je pečující osoba zdravotně způsobilá k péči o dítě v jeslích upravuje § 5a odst. 1 zákona, 
když stanoví, že pečující osoba je způsobilá k péči o dítě v jeslích, nemá-li závažné omezení 
duševních, tělesných a smyslových schopností. 
V případě poskytování služby péče o dítě v jeslích-mikrojeslích v domácnosti pečující osoby, 
bude dále posuzován zdravotní stav všech fyzických osob žijících v domácnosti pečující osoby. 
Zdravotní stav je považován za vyhovující, pokud posuzující lékař nezjistí duševní poruchu 
narušující kolektivní soužití a tím i poskytování služby. Zdravotní stav dítěte do 3 let věku není 
ze zákona v rozporu s poskytováním služby péče o dítě v jeslích, pokud se dítě podrobilo 
stanovaným pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se očkování nemohlo 
podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zdravotní stav dítěte do 3 let věku tedy není lékařem 
posuzován a lékařský posudek pouze prokazuje splnění výše uvedené podmínky, že se dítě 
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se očkování 
nemohlo podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zdravotní stav dítěte od 3 do 18 let věku není 
v rozporu s poskytováním služby péče o dítě v jeslích za podmínky, že se u dítěte nevyskytuje 
duševní porucha narušující kolektivní soužití a za podmínky, že se dítě podrobilo stanoveným 
pravidelným očkováním nebo je proti nákaze imunní anebo se očkování nemohlo podrobit pro 
trvalou kontraindikaci. Zdravotní stav dětí do 18 let věku posuzuje a lékařský posudek vydává 
registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. 
Součástí tohoto posudku je i potvrzení, že se posuzovaná osoba podrobila stanoveným 
pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se očkování nemohla podrobit 
pro trvalou kontraindikaci.  
Zdravotní stav fyzické osoby starší 18 let není v rozporu s poskytováním služby péče o dítě 
v jeslích za podmínky, že se u ní nevyskytuje duševní porucha narušující kolektivní soužití. 
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Lékařský posudek vydává její registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství. 
 
Lékařský posudek vydaný podle § 5a odst. 2 až 4 zákona má zákonem omezenu dobu platnosti 
na 3 roky. Povinností poskytovatele je mít vždy platné lékařské posudky o zdravotní 
způsobilosti pečující osoby nebo o zdravotním stavu fyzických osob žijících s pečující osobou 
v domácnosti, je-li služba poskytována v domácnosti pečující osoby. Změny ve zdravotní 
způsobilosti pečující osoby nebo zdravotním stavu fyzických osob žijících s pečující osobou 
v domácnosti, je-li služba poskytována v domácnosti pečující osoby, je poskytovatel povinen 
doložit bezodkladně novým lékařským posudkem. 
 
Ustanovení § 5b upřesňuje podmínku pro poskytování služby péče o dítě v jeslích stanovenou 
v § 5 odst. 4 písm. e), viz výše, na zajištění dalšího vzdělávání pečující osoby podle tohoto 
zákona. Podobně jako pro pedagogické, sociální i zdravotnické pracovníky je i pro pečující 
osoby v jeslích nezbytné obnovovat, upevňovat a doplňovat kvalifikaci, aby nedocházelo 
ke zhoršování kvality poskytování péče v jeslích. Zvláště kompetence poskytování první 
pomoci je klíčová. 
Podle návrhu novely zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v jeslích 
a  o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je pečující osoba povinna 
dalšího vzdělávání v oblasti péče o dítě v rozsahu nejméně 8 hodin v době 12 kalendářních 
měsíců po sobě jdoucích, v rámci kterých je povinna absolvovat kurz první pomoci dítěti 
alespoň jednou za 24 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Zaměstnavatel (fyzická nebo 
právnická osoba) je povinen zabezpečit pečující osobě další vzdělávání v rozsahu nejméně 
8 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, kterým si obnovuje, upevňuje 
a doplňuje kvalifikaci. Jako formy dalšího vzdělávání se navrhují specializační vzdělávání 
zajišťované vysokými školami a vyššími odbornými školami navazující na získanou odbornou 
způsobilost uznatelnou pro pečující osobu v jeslích viz § 5 odst. 6 zákona, dále účast v kurzech 
s akreditovaným programem, odborné stáže, účast na školicích akcích, účast na konferencích 
a účast na kurzech první pomoci dítěti. Další vzdělávání bude možné absolvovat i za pomoci e-
learningových kurzů či školení pořádaných zaměstnavatelem, vždy se však témata školení musí 
týkat oblasti péče o dítě.  
Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání je osvědčení vydané vzdělávacím zařízením, které 
další vzdělávání pořádalo, potvrzení od zařízení, ve kterém byla zajišťována odborná stáž, 
potvrzení vydané organizátorem konference nebo potvrzení od zaměstnavatele v případě 
pořádání školících akcí zaměstnavatelem. Dokladem o absolvování kurzu první pomoci dítěti 
je osvědčení vydané akreditovanou vzdělávací institucí specializovanou na výuku kurzu první 
pomoci nebo kurzu první pomoci dítěti. 
 
Navrhuje se za účelem zvýšení garance poskytované služby uložit poskytovateli povinnost 
dodržovat standardy kvality péče o děti v jeslích. Standardy kvality péče budou souborem 
kritérií, jejichž prostřednictvím bude definovaná úroveň kvality poskytované péče o děti 
v jeslích, a to jak v oblastech provozního a personálního nastavení služby, tak samotné 
poskytované péče. Plnění standardů kvality péče se hodnotí systémem bodů. Obsah 
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jednotlivých standardů, bodové hodnocení a metodiku hodnocení stanoví prováděcí právní 
předpis.  
 
K bodu 23 
Navrhuje se změna terminologie zákona, kdy slova „dětská skupina“ budou nahrazeny slovem 
„jesle“. Název „jesle“ je lépe identifikovatelný a snáze se s termínem zachází. Služba péče 
o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. 
 
K bodu 24 
Vzhledem k požadavku, aby služba péče o dítě v jeslích byla finančně a místně dostupná pro 
všechny rodiče za účelem slaďování pracovního a rodinného života, je potřeba zastropovat výši 
úhrady za službu. Rovněž jde o to, aby státní příspěvek na provoz jeslí pouze nezvyšoval zisk 
poskytovatelů služby péče o dítě v jeslích, ale sloužil především pro samotné poskytování 
a zajištění služby. Zastropování výše úhrady ze strany rodičů bude aplikováno pouze na dítě, 
na které poskytovatel pobírá příspěvek na provoz. U dětí, kterým příspěvek na provoz nenáleží, 
bude úhrada ze strany rodiče zastropována jako v současném znění zákona, tedy maximálně do 
výše reálných nákladů na poskytování služby, přičemž do těchto nákladů se započítává 
i odměna pečující osoby. 
 
K bodu 25 
Navrhuje se změna terminologie zákona, kdy slova „dětská skupina“ budou nahrazeny slovem 
„jesle“. Název „jesle“ je lépe identifikovatelný a snáze se s termínem zachází. Služba péče 
o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. 
 
K bodu 26 
K § 7 odst. 1, 3 a 4 
Maximální možná kapacita konkrétních jeslí se odvíjí od kapacity zapsané v evidenci 
poskytovatelů, kde je zapsána na základě žádosti o zápis s doloženým stanoviskem příslušné 
krajské hygienické stanice, že prostory vyhovují pro jesle o požadované kapacitě – při kontrole 
obsazenosti je tedy rozhodná kapacita uvedená v evidenci poskytovatelů a nikoli maximální 
možná kapacita jeslí podle § 7 odst. 1 zákona, která může být až 24 míst a která představuje 
nepřekročitelný počet dětí, které mohou být současně přítomny v jedněch jeslích. Nelze tedy 
poskytovat službu péče o dítě v jeslích o větší kapacitě než je uvedena v § 7 odst. 1 nebo 3 
zákona. 
V mikrojeslích nesmí být současně přítomny více než 4 děti. Do tohoto počtu se započítává 
i dítě, jehož rodičem je pečující osoba, ve věku od šesti měsíců do 3 let věku, pokud o něj 
pečující osoba-rodič pečuje zároveň s dětmi zapsanými do mikrojeslí. V případě střídání dětí 
může být na krátký časový okamžik, nejvýše však jednu hodinu, v mikrojeslích nejvýše 6 dětí. 
V rámci střídání dětí dochází často k překryvu dětí, z tohoto důvodu navrhujeme v ohraničeném 
časovém úseku umožnit navýšení kapacity mikrojeslí až na 6 dětí. Do tohoto počtu se 
započítává i vlastní dítě pečující osoby ve věku od šesti měsíců do 3 let věku, pokud o něj 
pečující osoba-rodič pečuje zároveň s dětmi zapsanými do mikrojeslí. 
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K § 7 odst. 2 a 5  
 V § 7 odst. 5 je navrhována právní úprava nepřekročitelného počtu pečujících osob na počet 
dětí v jedněch jeslích s cílem zkvalitnění služby a zajištění individuálního charakteru péče. 
Opatření rovněž sleduje sjednocení personálních požadavků u dětských skupin s kapacitou do 
12 a nad 12 dětí. 
Nejnižší počet pečujících osob, který je poskytovatel služby péče o dítě v jeslích povinen zajistit 
v jedněch jeslích, 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, c) 3 pečující osoby pro jesle od 13 do 24 dětí. 
Rozdílný nejvyšší počet dětí připadajících na 1 pečující osobu v mikrojeslích se navrhuje 
z důvodů nižší míry samostatnosti v sebeobsluze a socializaci u dětí mladších jednoho roku. 
Naproti tomu do velké jesle v zařízení jsou přijímány děti starší jednoho roku a jedná se 
o prostředí více připravené pro větší kolektiv. I nadále je poskytovatel povinen při stanovení 
počtu pečujících osob zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí v jeslích a věk dětí, 
zejména počet dětí ve věku do 2 let.  
 
K § 7 odst. 6 a 7 
Navrhujeme zavést institut tzv. „překlenovací“ doby, kdy poskytovatel nebude povinen dodržet 
stanovený počet pečujících osob podle § 7 odst. 5. Toto období nebude delší než 120 minut 
denně a nebude trvat déle než 60 minut v kuse. Zavedení tzv. „překlenovacího“ období 
navrhujeme zejména pro umožnění bezproblémového dodržení ustanovení zákoníku práce 
(pauza na oběd) a zároveň hladkého nastavení docházky pečujících osob při zohlednění provozu 
na počátku, na konci otevírací doby a při střídání dětí.  
 
K bodu 27 
Navrhuje se změna terminologie zákona, kdy slova „dětská skupina“ budou nahrazeny slovem 
„jesle“. Název „jesle“ je lépe identifikovatelný a snáze se s termínem zachází. Služba péče 
o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. 
 
K bodům 28 a 29 
Poskytování stravovacích služeb v případě služby péče o dítě v jeslích v domácnosti pečující 
osoby je upraveno nově v § 8 odstavci 4, viz níže. V domácím prostředí nelze požadovat 
naplnění přísných norem na poskytování stravovacích služeb, tak jako je tomu u větších jeslí či 
mikrojeslí v zařízení poskytovatele, proto se § 8 odst. 2 a 3 zákona nevztahuje na mikrojesle 
v domácnosti pečující osoby. 
Při péči o děti v mikrojeslích v domácnosti pečující osoby odpovídají podmínky podávání 
stravy domácímu prostředí. Na přípravě jídel se stejně jako v běžné rodině mohou formou 
přiměřenou věku podílet i děti. Rodič rovněž může dítěti přinést jím připravené potraviny. 
Poskytovatel je povinen dodržet základní hygienické podmínky zacházení s potravinami 
v domácnosti pečující osoby stanovené v prováděcím právním předpise.  
 
K bodu 30 
Navrhuje se změna terminologie zákona, kdy slova „dětská skupina“ budou nahrazeny slovem 
„jesle“. Název „jesle“ je lépe identifikovatelný a snáze se s termínem zachází. Služba péče 
o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. 
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K bodu 31 
Zavedením povinnosti uvádět v názvu jeslí slova „jesle“ nebo „mikrojesle“ zákonodárce 
sleduje zejména vymezení této služby v systému předškolní péče o děti v České republice. 
Systém předškolní péče je tímto zkreslován a neodpovídá skutečné kapacitě jednotlivých služeb 
poskytovaných rodičům v rámci péče o dítě předškolního věku.  
 
K bodu 32 
Navrhuje se změna terminologie zákona, kdy slova „dětská skupina“ budou nahrazeny slovem 
„jesle“. Název „jesle“ je lépe identifikovatelný a snáze se s termínem zachází. Služba péče 
o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. 
Dále jde o legislativně-technickou změnu reagující na vložení nových odstavců 2 a 3 v § 6 
zákona. 
 
K bodu 33 
Navrhuje se změna terminologie zákona, kdy slova „dětská skupina“ budou nahrazeny slovem 
„jesle“. Název „jesle“ je lépe identifikovatelný a snáze se s termínem zachází. Služba péče 
o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. 
 
K bodu 34  
Poskytovatel je povinen pro účely poskytování příspěvku na provoz podle § 20a vést v evidenci 
dětí v jeslích rovněž údaje o aktivitě rodiče na trhu práce.  
 
K bodu 35 
S ohledem na nové pojetí služby péče o dítě v jeslích jako nástroje zaměstnanosti, se navrhuje 
doplnit údaje vedené v evidenci dětí o údaj o aktivitě pečujícího rodiče na trhu práce, přičemž 
se za aktivní účast na trhu práce považuje zaměstnání rodiče, denní forma studia, evidence na 
Úřadu práce a výkon samostatné výdělečné činnosti. Služba je primárně koncipovaná jako 
nástroj pro usnadnění návratu na trh práce. Současně je navrhováno podpořit evidované služby 
ze státního rozpočtu, proto je potřeba tuto podmínku rovněž sledovat.  
 
K bodu 36 
Jde o legislativně-technickou úpravu s ohledem na rozšíření údajů vedených v evidenci dětí 
o údaje o zaměstnání rodiče, denní formě studia rodiče, evidenci rodiče na Úřadu práce 
a o výkonu samostatné výdělečné činnosti rodiče. I v případě těchto údajů bude mít rodič 
povinnost doložit jejich existenci ještě před uzavřením smlouvy o poskytování služby péče 
o dítě v jeslích.  
 
K bodu 37 
Navrhuje se změna terminologie zákona, kdy slova „dětská skupina“ budou nahrazeny slovem 
„jesle“. Název „jesle“ je lépe identifikovatelný a snáze se s termínem zachází. Služba péče 
o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. 
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K bodu 38 
Nově se navrhuje úprava podmínek, za kterých je nutné nebo možné přerušit poskytování 
služby péče o dítě v jeslích. Povinnost přerušit provoz jeslí má jen poskytovatel provozující 
mikrojesle v domácnosti pečující osoby pro případ nemoci pečující osoby nebo fyzických osob 
žijících v domácnosti pečující osoby.  
Oznamovací povinnost v případě přerušení provozu jeslí je upravena v § 13a odst. 2 zákona. 
Navrhuje se právní úprava umožňující poskytovateli v případě dočasného přerušení 
poskytování služby péče o dítě v jeslích zajistit službu péče o dítě v jeslích v jiných jím 
provozovaných jeslích nebo v jeslích jiného poskytovatele.  
Poskytovatel upraví podmínky, za kterých bude služba poskytována prostřednictvím 
náhradního poskytovatele, v písemné smlouvě o zajištění přechodného poskytování služby péče 
o dítě v jeslích uzavřené s tímto náhradním poskytovatelem. 
Poskytovatel je povinen předat náhradnímu poskytovateli se souhlasem rodiče dítěte údaje 
o dítěti, které je povinen poskytovatel vést podle § 11 o dítěti.  
 
K bodu 39 
Navrhuje se změna terminologie zákona, kdy slova „dětská skupina“ budou nahrazeny slovem 
„jesle“. Název „jesle“ je lépe identifikovatelný a snáze se s termínem zachází. Služba péče 
o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. 
 
K bodu 40 
Nově se upravují protipožární požadavky na prostory a místnosti jeslí. Navrhuje se upravit 
oblast požární ochrany tak, aby byla především zajištěna bezpečnost dětí a zařízení péče o děti 
v jeslích nebyly současně zásadně omezeny jak při zřizování, tak stávajícím provozu.  
Poskytovatel je povinen plnit požadavky požární ochrany podle zákona č. 133/1985 Sb., 
o požárná ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 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. Současně také bude poskytovatel povinen doložit 
doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany zpracovaný osobou, které byla udělena 
autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu. 
Všechny skupiny dětí bez ohledu na typ zařízení budou rozděleny dle věku 0-3 roky (přísnější 
režim) a 3-6let – mírnější režim. 
5-12 dětí (0-3 roky a 3-6 let) – autonomní detekce, signalizace, jeden únikový východ v délce 
20m na volné prostranství (únikový východ v šířce min. 1,5m. Splnění konstrukce DP1 a DP2 
(nehořlavý materiál sádrokarton) 
Technické požadavky, které je žádoucí přijmout: 
  
1.  
- instalace zařízení autonomní detekce a signalizace (nutno zvážit nechtěnou reakci dětí -> 

adaptace – cvičná evakuace)  
- stačí minimálně jedna úniková cesta z požárního úseku (PÚ), délka max. 20 m na volné 

prostranství nebo do nuceně větrané chráněné únikové cesty, minimálně 1,5 únikového 
pruhu 

- limit podlažnosti (max. ve druhém NP; PP jen s přímým východem na volné prostranství) 
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- bez omezení NP v objektech, které jsou vybaveny stabilním hasicím zařízením (ve všech 
prostorech s požárním rizikem) a mají přímý vstup do nuceně větrané chráněné únikové 
cesty, nehořlavý konstrukční systém – věcný odbor upřednostňuje max. ve druhém NP 

-  konstrukce musí být DP1 nebo DP2 
- povrchové úpravy C 
 
2.  
- instalace zařízení autonomní detekce a signalizace (nutno zvážit nechtěnou reakci dětí -> 

adaptace – cvičná evakuace)  
- stačí minimálně jedna úniková cesta z požárního úseku (PÚ), délka max. 20 m na volné 

prostranství nebo do nuceně větrané chráněné únikové cesty, minimálně 1,5 únikového 
pruhu 

- limit podlažnosti (max. ve druhém NP; PP jen s přímým východem na volné prostranství) 
- konstrukce musí být DP1 nebo DP2 
- povrchové úpravy B 
 
3. 
- instalace zařízení autonomní detekce a signalizace (nutno zvážit nechtěnou reakci dětí -> 

adaptace – cvičná evakuace)  
- požadavek na dvě únikové cesty z požárního úseku, délka max. 30 m na volné prostranství 

nebo do nuceně větrané chráněné únikové cesty, minimálně 1,5 únikového pruhu limit 
podlažnosti (max. ve druhém NP; PP jen s přímým východem na volné prostranství) 

- konstrukce musí být DP1 nebo DP2 
- povrchové úpravy B 
 
4. 
- instalace zařízení autonomní detekce a signalizace (nutno zvážit nechtěnou reakci dětí -> 

adaptace – cvičná evakuace)  
- požadavek na dvě únikové cesty z požárního úseku (PÚ) vedoucí přímo do nuceně větrané 

chráněné únikové cesty nebo přímo na volné prostranství, minimálně 1,5 únikového pruhu 
- limit podlažnosti (max. ve druhém NP; PP jen s přímým východem na volné prostranství) 
- konstrukce musí být DP1 nebo DP2 
- povrchové úpravy B 
Současně je navrženo dvouleté přechodné období pro přizpůsobení se novým podmínkám pro 
stávající poskytovatele. 
Změna předpisů v této oblasti je nezbytná s ohledem na systémové ukotvení zařízení z hlediska 
požární ochrany a také s ohledem na právní jistotu poskytovatelů služeb v jeslích, aby bylo 
zřejmé, jaké podmínky při zřízení a poskytování péče je nezbytné z pohledu požární ochrany 
plnit.  
Přechodné období ve výši dvou let umožní poskytovatelům jeslí upravit podmínky zařízení, 
v nichž bude poskytována služba péče o děti v jeslích  (stavební úpravy, najít vhodné nové 
prostory) tak, aby vyhovovaly zákonu.  
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K bodu 41 
V § 15 se navrhuje upřesnit, že služba péče o dítě v jeslích je poskytována v prostorách 
a místnostech určených pro provoz jeslí, vyjma mikrojeslí, ve kterých je služba péče o dítě 
v jeslích poskytována v domácnosti pečující osoby.  
 
K bodu 42 
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 jedněch jeslí. V případě 
poskytování služby péče o dítě v jeslích ve více jeslích jednoho poskytovatele musí být prostor 
určený pro denní pobyt a odpočinek dětí určitých jeslí stavebně oddělen od prostoru určeného 
pro denní pobyt a odpočinek dětí jiných jeslí. Prostory, v nichž je poskytována služba péče 
o dítě v jeslích, mohou být mimo provozní dobu jeslí užívány k jiným činnostem. Navrhovaná 
právní úprava reaguje na poznatky praxe, které ukázaly, že ve vhodných prostorách může 
vznikat více jeslí, které na základě schválení příslušné krajské hygienické stanice mají 
společných prostor (jídelna, šatna, hygienické zařízení apod.). Zákonodárce ovšem musí trvat 
na důsledném oddělení prostor určených pro denní pobyt a odpočinek dětí tak, aby tento prostor 
sloužil jen pro potřeby daných jeslí. Zároveň je možné, aby prostory určené pro poskytování 
služby péče o dítě v jeslích byly po ukončení otevírací doby využity k jiným účelům za 
předpokladu, že budou uvedeny do původního stavu a budou využity v souladu s hygienickými 
předpisy. 
 
K bodu 43 
Hygienické požadavky na prostory a provoz mikrojeslí pro venkovní prostory, místnost pro 
denní pobyt a odpočinek dětí, šatnu, hygienická zařízení, úklid a nakládání s prádlem jsou 
upraveny prováděcím právním předpisem. 
 
K bodu 44 
Navrhuje se změna terminologie zákona, kdy slova „dětská skupina“ budou nahrazeny slovem 
„jesle“. Název „jesle“ je lépe identifikovatelný a snáze se s termínem zachází. Služba péče 
o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. 
 
K bodu 45 
§ 16 se doplňuje o povinnost předložit doklady prokazující splnění požadavků požární ochrany 
a splnění požadavků na zdravotní způsobilost či povinností, které musí splnit pro zápis do 
evidence poskytovatelů splnit osoba, která chc být poskytovatelem podle § 3 odst. 2 písm. h). 
 
K bodu 46 
Doplňuje se výčet povinností, které musí splnit poskytovatel podle § 3 odst. 2 písm. h) pro zápis 
do evidence poskytovatelů. 
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K bodu 47 
Navrhuje se zavést opatření, které zajistí informovanost samosprávy v oblasti kapacity služeb 
péče o děti v regionu, ale zároveň neúměrně nezatíží orgány samosprávy a pro poskytovatele 
toto také nebude náročné. 
 
K bodu 48 
Nově se navrhuje poskytovateli uložit povinnost doložit všechna pravomocná rozhodnutí 
o porušení povinností stanovených tímto zákonem nebo na základě tohoto zákona anebo 
stanovených zvláštním právním předpisem, pokud jde o povinnosti související s poskytováním 
služby péče o dítě v jeslích. Vzhledem k možnosti pozastavení či zrušení oprávnění poskytovat 
službu péče o dítě v jeslích je potřeba, aby bylo ministerstvo srozuměno s počtem a závažností 
prohřešků poskytovatele tak, aby mohlo v případě potřeby přistoupit k pozastavení či zrušení 
oprávnění danému poskytovateli na základě dodaných podkladů. 
 
K bodu 49 
Nově je umožněno přerušení poskytování služby z vůle poskytovatele, kterého v případě, že 
hodlá přerušit poskytování služby po dobu delší jednoho měsíce, je nezbytné zavázat 
oznamovací povinností.  
 
K bodu 50 
Navrhuje se změna terminologie zákona, kdy slova „dětská skupina“ budou nahrazeny slovem 
„jesle“. Název „jesle“ je lépe identifikovatelný a snáze se s termínem zachází. Služba péče 
o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. 
 
K bodu 51 
Z okruhu podmínek, pro jejichž nedodržení lze zrušit poskytovateli oprávnění, se navrhuje 
vypustit podmínku vlastnického nebo jiného práva fyzické nebo právnické osoby, která bude 
poskytovatelem služby péče o dítě v jeslích, k užívání objektu nebo prostor, v nichž bude služba 
péče o dítě v jeslích poskytována a podmínku vlastnického nebo jiného práva fyzické osoby, 
která bude pečující osobou, k užívání prostor, v nichž bude poskytována služba péče o dítě 
v jeslích v domácnosti pečující osoby, a souhlas této fyzické osoby s využitím těchto prostor 
k poskytování služby péče o dítě v jeslích. Nově lze oprávnění zrušit též pro porušení § 5 odst. 
2 zákona. 
 
K bodu 52 
Zavádí se nový právní titul pro zrušení oprávnění, a to nazahájení 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. 
 
K bodu 53 
Ministerstvo pozastaví oprávnění na základě oznámení poskytovatele o přerušení poskytování 
služby péče od dítě v jeslích, které je delší než 1 měsíc. 
Navrhuje se mezi důvody vedoucí k pozastavení oprávnění zařadit též skutečnost, že 
poskytovatel přestane splňovat v průběhu poskytování služby péče o dítě v jeslích podmínku 
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pro zápis do evidence poskytovatelů spočívající v prokázání vlastnického nebo jiného práva 
fyzické nebo právnické osoby, která bude poskytovatelem služby péče o dítě v jeslích, k užívání 
objektu nebo prostor, v nichž bude služba péče o dítě v jeslích poskytována nebo podmínku 
vlastnického nebo jiného práva fyzické osoby, která bude pečující osobou, k užívání prostor, v 
nichž bude poskytována služba péče o dítě v mikrojeslích v domácnosti pečující osoby, a 
souhlas této fyzické osoby s využitím těchto prostor k poskytování služby péče o dítě v jeslích. 
Důvodem pro pozastavení oprávnění je též porušení povinností uložených § § 11 odst. 1, 4 a 5. 
 
K bodu 54 
V případě, že bylo oprávnění zrušeno, je možné podat opětovně žádost o zápis nejdříve 3 roky 
od dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení oprávnění. 
 
K bodu 55 
Nově se umožňuje ministerstvu pro případ porušení povinnosti dodržovat standardy kvality 
péče takovým způsobem, který může ohrozit životy nebo zdraví dětí nebo pečujících osob, 
okamžitě přerušit provoz jeslí. Obecně je rozhodnutí schopno vyvolat jím předvídané právní 
účinky tzn. je vykonatelné, nabylo-li právní moci. Pravomocným se rozhodnutí stává, bylo-li 
oznámeno a nelze-li proti rozhodnutí podat odvolání. V případě rozhodnutí o okamžitém 
přerušení provozu podat odvolání lze, ale rozhodnutí bude předběžně vykonatelné, a to na 
základě § 143 odst. 2  věty třetí správního řádu, který stanoví „Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, 
nemá odvolání proti takto vyhlášenému rozhodnutí odkladný účinek a § 74 odst. 1 věta druhá: 
„Rozhodnutí je předběžně vykonatelné, pokud odvolání nemá odkladný účinek.“. 
 
K bodu 56 
Zavedením povinnosti uvádět v názvu jeslí slova „jesle“ nebo „mikrojesle“ zákonodárce 
sleduje zejména vymezení této služby v systému předškolní péče v České republice. Systém 
předškolní péče je tímto zkreslován a neodpovídá skutečné kapacitě jednotlivých služeb 
poskytovaných rodičům v rámci péče o dítě předškolního věku. Zavedení povinnosti uvádět 
v názvu jeslí slova „jesle“ nebo „mikrojesle“ je nezbytné promítnout též do ustanovení 
upravujících údaje zapisované do evidence poskytovatelů podle § 20 odst. 2 zákona. 
 
K bodu 57 
Navrhuje se změna terminologie zákona, kdy slova „dětská skupina“ budou nahrazeny slovem 
„jesle“. Název „jesle“ je lépe identifikovatelný a snáze se s termínem zachází. Služba péče 
o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. 
 
K bodu 58 
Navrhuje se upřesnit, že součástí evidence poskytovatelů není údaj o kapacitě všech jeslí, které 
poskytovatel provozuje, ale jde o údaj o kapacitě jednotlivých jeslí provozovaných 
poskytovatelem. 
 
K bodu 59 
Znění § 20 se navrhuje upravit tak, aby dle odst. 4 již nadále nebyly zveřejňovány doklady, 
které musí být podle § 16 odst. 4 přiloženy k žádosti o zápis a nadále byly pouze v neveřejné 
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části evidence. Vzhledem k povaze a citlivosti údajů obsažených v evidenčních dokumentech 
je bezpředmětné tyto dokumenty zveřejňovat. Nadále zůstanou součástí evidence v neveřejné 
části a rozhodné pro zápis do evidence.  
 
K bodu 60 
Součástí zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v jeslích a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se navrhuje úprava financování služby péče 
o dítě v jeslích, která bude upravena v nové Hlavě V. Hlava V se dále člení na Díl I Příspěvek 
na provoz jeslí, Díl 2 Hmotné zabezpečení stravování a Díl 3 Další způsoby financování. 
 
K Hlavě V 
 
K Dílu 1 
 
K § 20a  
Vznik nároku na příspěvek na provoz je vázán na splnění několika zákonných podmínek. Nárok 
na příspěvek na provoz vzniká poskytovateli zapsanému v evidenci poskytovatelů a náleží mu 
za kalendářní rok, v němž poskytuje službu péče o dítě v jeslích, za předpokladu, že oprávnění 
k poskytování služby péče o dítě v jeslích vzniklo nejpozději k 31. říjnu předchozího 
kalendářního roku (tzn., žádá-li poskytovatel o příspěvek na provoz na rok 2022, je nutné, aby 
byl nejpozději do dne 31. října 2021 zapsán v evidenci poskytovatelů). Pokud vznikne 
oprávnění nejpozději k 31. říjnu určitého kalendářního roku, může poskytovatel zahájit 
poskytování služby již od 1. listopadu tohoto roku, ale nárok na příspěvek na provoz za období 
1. listopadu až 31. prosince tohoto kalendářního roku mít nebude. Nárok mu vznikne až za rok 
následující, pokud v něm bude poskytována služba péče o dítě v jeslích a o příspěvek na provoz 
si požádá do 31. října předchozího kalendářního roku. 
Nárok na příspěvek na provoz vzniká za každé kapacitní místo, které je alespoň 3 souvislé 
hodiny denně obsazeno 1 dítětem do 3 let věku, jehož rodič, který uzavírá smlouvu 
o poskytování služby péče o dítě v jeslích, 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. Pojem kapacitní místo 
je definován jako prostor a provozní a personální podmínky v jeslích nezbytné pro pobyt 
jednoho dítěte v daném čase. Souhrn všech kapacitních míst jeslí je kapacita jeslí zapsaná 
v evidenci poskytovatelů.  
Jedno kapacitní místo tedy může být během dne obsazeno postupně více dětmi.  
Péči fyzické osoby o dítě, jehož je tato fyzická osoba rodičem (viz § 2 odst. 5 zákona), nelze 
považovat za poskytování služby péče o dítě v jeslích. Pečuje-li pečující osoba ve své 
domácnosti nebo v zařízení, pokud je poskytovatelem podle § 3 odst. 2 písm. h) zákona, též 
o vlastní dítě z titulu rodičovské odpovědnosti, nejde o poskytování služby péče o dítě v jeslích, 
jelikož v tomto případě jde o péči zajišťovanou rodičem dítěti podle § 858 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník. Tuto skutečnost je též třeba zohlednit při financování služby péče o dítě 
v jeslích, kdy je vznik nároku na příspěvek na provoz vázán na kapacitní místo obsazené 
dítětem do tří let, tedy do dne, který předchází dni, kdy dítě dosáhne 4. roku věku. Pro případ 
pochybností o jaké dítě se jedná (vlastní dítě pečující osoby nebo cizí) je třeba s využitím 
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systematického výkladu zákona dojít k závěru, že jde toliko o dítě do 3 let věku, kterému je 
poskytována služba péče o dítě v jeslích. Nejde tedy o dítě, jehož rodičem je pečující osoba, 
neboť definičním znakem služby péče o dítě v jeslích je její poskytování mimo domácnost 
dítěte. Výkladový problém přináší případ, kdy pečující osoba, která je zároveň poskytovatelem 
podle § 3 odst. 2 písm. h) zákona, pečuje o děti, jejichž je rodičem, v době poskytování služby 
péče o dítě v jeslích. Pro tento případ zvolil zákonodárce úpravu v § 20a odst. 4 zákona. 
 
Zvláštní právní úprava je navržena pro poskytovatele, kterým je organizační složky státu, státní 
příspěvková organizace nebo příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, 
které prostředky na provoz jimi poskytované služby péče o dítě v jeslích čerpají přímo ze 
státního rozpočtu, popř. z příslušné rozpočtové kapitoly (organizační složky státu, státní 
příspěvkové organizace), nebo příspěvek na provoz čerpají přímo, mimo finanční vztahy 
zřizovatele (příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem). Organizační 
složky postupují podle příslušných právních předpisů, kdy si v rámci přípravy rozpočtu 
narozpočtují do odpovídající položky rozpočtové kapitoly finanční prostředky na provoz jeslí. 
Příspěvek na provoz je poskytován na každé jesle zvlášť bez ohledu na skutečnost, zda 
poskytovatel má nebo nemá evidováno více jeslí. 
Příspěvek na provoz je účelově vázán na financování běžných výdajů souvisejících se 
zajišťováním poskytování služby péče o dítě v jeslích, a to v kalendářním roce, za který náleží.  
Náklady na příspěvek na provoz se hradí ze státního rozpočtu. O příspěvku na provoz rozhoduje 
ministerstvo. 
 
K § 20b 
Výše příspěvku na provoz bude stanovena v prováděcím právním předpise. Příspěvek na 
provoz bude poskytován na základě stanoveného normativu, obdobně jako pro soukromé MŠ 
a církevní MŠ.  
 
K § 20c 
Financování je upraveno jako jednoleté pro kalendářní rok v souladu se zákonem 
o rozpočtových pravidlech. Příspěvek na provoz se poskytuje na kalendářní rok zálohově na 
jednotlivá čtvrtletí kalendářního roku, nejpozději patnáctý den druhého měsíce prvního čtvrtletí 
a poslední den prvního měsíce druhého, třetího a čtvrtého čtvrtletí. Příspěvek se poskytuje na 
kapacitní místo skutečně obsazené dítětem ve věku do dne předcházejícího dovršení čtvrtého 
roku věku, maximálně však do kapacity zapsané v evidenci poskytovatelů. 
Pokud dojde v průběhu kalendářního roku ke změně obsazených kapacitních míst ve srovnání 
s počtem, na který se poskytuje příspěvek na provoz, upraví se jeho výše od počátku čtvrtletí 
následujícího po změně, kdy došlo k přeplatku či nedoplatku. 
Poskytovatel služby péče o dítě v jeslích předloží vyúčtování poskytnutého příspěvku podle 
skutečné obsazenosti kapacitních míst, na které je příspěvek na provoz poskytnut, postupem 
stanoveným Ministerstvem financí pro zúčtování vztahů se stáním rozpočtem. 
 
K § 20d 
Ustanovení stanovuje podmínky, pro které lze odebrat již přiznaný příspěvek na provoz 
v průběhů kalendářního roku, za který náleží. 
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K § 20e 
Řízení o přiznání příspěvku na provoz se zahajuje na žádost podanou v zákonem předepsaném 
termínu (31. října kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na který je žádáno 
o přiznání příspěvku na provoz). Žádost je možné podat pouze v elektronické podobě 
prostřednictvím aplikace ministerstva. Vedle náležitostí žádosti předepsaných správním řádem 
zákon stanovuje další pro poskytovatele, který je právnickou osobou a dále též uvedení 
označení jeslí, na které se žádá o přiznání příspěvku, a jejich kapacity. 
 
K § 20f 
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; 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. Poskytovatelé jsou povinni 
používat elektronickou aplikaci pro podávání žádosti o příspěvek na provoz, žádosti o změnu 
výše příspěvku na provoz, přehledu počtu obsazených kapacitních míst nebo vyúčtování 
příspěvku na provoz. Za podanou žádost poskytovatele o přiznání nebo změnu výše příspěvku 
podle § 20f odst. 1 a 2 se považuje pouze žádost, která je podána ministerstvu prostřednictvím 
této elektronické aplikace. Ministerstvo je povinno používat elektronickou aplikaci pro 
posouzení žádosti o příspěvek a stanovení jeho výše. Žádost o příspěvek a další podání učiněné 
prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva přístupné způsobem umožňujícím dálkový 
přístup nevyžaduje podepsání. 
 
K § 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. 3. 
 
K Dílu 2 
 
K § 20h 
Obdobně jako u soukromých mateřských škol se navrhuje možnost požádat o příspěvek na 
stravování dítěte v jeslích. Výše (parametry) a podmínky budou uvedeny v prováděcím 
právním předpise. Stále zůstane zachováno, že poskytovatel není povinen poskytovat stravu. 
 
K Dílu 3 
 
K § 20i 
Státní příspěvek nepokrývá reálně vynaložené náklady na provoz zařízení, proto je potřeba 
umožnit vícezdrojové financování.  
Další možné zdroje financování jsou např. úhrada od občana - zdrojem financování je úhrada 
od občana, jemuž je služba poskytnuta,  úhrada od obcí,  úhrada od nestátního subjektu - členské 
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příspěvky, dary a výtěžky ze sbírek a dále příjmy od sponzorů,  státní rozpočet – 
u organizačních složek státu.  
 
Na výdaje, na které byl poskytnut příspěvek na provoz podle tohoto zákona, lze poskytnout 
jinou finanční nebo jinou podporu z veřejných zdrojů nebo z fondů Evropské unie, ovšem na 
úhradu totožných výdajů. Za předpokladu, že další programovací období umožní podporu jeslí 
a mikrojeslí z ESF, lze očekávat zájem poskytovatelů o financování spíše z těchto zdrojů, 
jelikož jsou v porovnání s návrhem financování ze státního rozpočtu vyšší (navíc lze získat také 
příspěvky na kvalifikaci pečující osoby a další vzdělávání). Financování z ESF nelze čerpat na 
tytéž výdaje, které jsou již financovány příspěvkem na provoz. Lze tedy předpokládat, že 
v případě dalšího financování z ESF nebude podpora ze státního rozpočtu nárokovaná 
v uvedených výších. 
 
K bodu 61 
Mezi kontrolní orgány se nově zařazuje též ministerstvo, které bude kontrolovat dodržování 
standardů kvality péče. Nově se navrhuje uložit Státnímu úřadu inspekce práce, oblastním 
inspektorátům práce a příslušným krajským hygienickým stanicím povinnost sdělovat 
ministerstvu údaje, které jsou potřebné pro rozhodování o vzniku, změně nebo zániku 
oprávnění.  
 
K bodu 62 
Jde o legislativně- technickou úpravu.  
 
K bodu 63 
Ustanovení rozšiřuje s ohledem na rozšíření povinnosti poskytovatele odpovědnost za 
přestupky.  
 
K bodu 64 
Ustanovení nově stanovuje, že k projednání přestupku spočívajícího v porušení povinnosti 
dodržovat při poskytování služby péče o dítě v jeslích standardy kvality péče je příslušné 
ministerstvo.  
Jednou z podmínek pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v jeslích je 
prokázání bezúhonnosti, a to včetně prokázání, že fyzické nebo právnické osobě nebyl 
pravomocně uložen správní trest podle § 22 odst. 2 písm. d) a p), tzn. správní trest za porušení 
povinnosti dodržovat při poskytování služby péče o dítě v jeslích standardy kvality péče a uvést 
v žádosti o zápis pravdivé údaje. Navrhuje se, aby po uplynutí 3 let ode dne právní moci 
rozhodnutí nebylo na fyzickou nebo právnickou osobu pohlíženo, jako by se dopustila 
přestupku a správní trest se považoval za zahlazený. Stanovuje se tak zákonná fikce, že se na 
fyzickou nebo právnickou osobu pohlíží jako by se přestupku nedopustila.  
 
K bodu 65 
Doplňuje se zmocňovací ustanovení k vydání vyhlášky blíže upravující standardy kvality péče, 
maximální výši úhrady rodičem podle § 6 odst. 2, podmínky přípravy nebo podávání stravy 
dětem v domácnosti pečující osoby a základní hygienické podmínky zacházení s potravinami v 
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domácnosti pečující osoby podle § 8 odst. 4, normativ pro stanovení výše příspěvku na provoz, 
podrobnější podmínky poskytování hmotného zabezpečení, a lhůty, ve kterých je poskytovatel 
povinen provést nápravné opatření, které povede k odstranění zjištěných nedostatků podle § 21 
odst. 3. 
 
K Čl. II 
 
K bodu 1 
Zavádí se právní fikce, že poskytovatel, který získal oprávnění k poskytování služby péče o dítě 
v dětské skupině přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za poskytovatele služby 
péče o dítě v jeslích, aniž by se blíže zkoumalo, zda splnil podmínky, které bude nově zákon 
pro zápis do evidence vyžadovat. Na takového poskytovatele bude pohlíženo jako na 
poskytovatele služby péče o dítě v jeslích nejdéle do 31. prosince 2023. Tento poskytovatel 
bude plně podléhat zákonu č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, s výjimkou tímto zákonem nově uložených povinností v § 5 odst. 1, 3 a 7, které je tento 
pposkytovatel povinen plnit nejpozdějí od 1. ledna 2024 společně s povinností podle § 16 odst. 
5 písm. b) zákona č. 247/2014 Sb., ve znění ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. I tento 
poskytovatel ovšem bude muset splnit veškeré podmínky, které zákon vyžaduje, aby byly 
poskytovatelem splněny v průběhu poskytování služby péče o dítě v jeslích. 
 
K bodu 2 
Osoby, které podaly žádost o zápis do evidence poskytovatelů přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona, a řízení o jejich žádosti nebylo pravomocně ukončeno do dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, se ode dne účinnosti tohoto zákona zapíší do evidence poskytovatelů jako 
poskytovatelé služby péče o dítě v jeslích. Rovněž na tyto poskytovatele se bude vztahovat 
zákon č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou 
ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 5 písm. b) zákona č.247/2014 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tyto povinnosti jsou tito poskytovatelé povinni plnit 
nejpozději od 1. ledna 2024.  
 
K bodu 3 
Navrhuje se pro případ nesplnění povinností ve lhůtě stanovené v bodech 1 a 2, oprávnění 
k poskytování služby péče o dítě v jeslích zrušit. 
 
K bodu 4 
Přechodné ustanovení upřesňuje, že prvním kalendářním rokem, na který lze žádat o příspěvek 
na provoz či o hmotné zabezpečení stravování podle tohoto zákona je rok 2022.  
 
K bodu 5 
Na poskytovatele, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona čerpá na provoz dětské skupiny 
finanční prostředky z Evropského sociálního fondu, se tento zákon bude v plném rozsahu 
vztahovat až od 1. července 2022. Do 30. června 2022 se tento poskytovatel bude řídit zákonem 
č. 247/2014 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Cílem této úpravy je 
neměnit podmínky poskytování služby péče o dítě v jeslích v průběhů čerpání finančních 
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prostředků z ESF. Podmínky poskytování služby péče o dítě v jeslích budou ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona v celé řadě případů přísnější a právě nemožnost přizpůsobit se těmto 
novým podmínkám ohrožuje další existenci dětské skupiny financované z ESF a následně i 
nemožnost čerpat prostředky z ESF. 
 
K bodu 6 
Přechodné ustanovení má za cíl zamezit překrytí financování služby péče o dítě v jeslích z více 
zdrojů. Poskytovatelé služby péče o dítě v jeslích, kteří čerpají finanční prostředky na 
poskytování služby péče o dítě v jeslích z ESF, nebudou mít po dobu čerpání těchto finančních 
prostředků nárok na státní podporu. Ustanovení se nevztahuje na poskytovatele, kteří finanční 
prostředky z ESF nepobírají, ať již jde o poskytovatele zapsané do evidence poskytovatelů 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona či poskytovatele, kteří se jsou zapsání do evidence 
poskytovatelů po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
K bodu 7 
Přechodné ustanovení umožňuje zařízením, které ve svém názvu používají slova „jesle“ nebo 
„mikrojesle“, a nejsou zapsány v evidenci poskytovatelů, svůj název upravit, a to do 2 let ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
 
K části druhé, čl. III 
Navrhuje se vyjmout z působnosti živnostenského zákona činnost spočívající v poskytování 
služby péče o dítě v jeslích podle zákona č. 247/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
Byť zákon č. 247/2014 Sb. fakticky poskytovateli nedovoluje kumulovat zisk, jedná se tedy 
o neziskovou činnost, a to s ohledem, že maximální výše úhrady od rodičů je zastropována do 
výše reálných nákladů na službu, je možné považovat poskytování služby péče o dítě v jeslích 
za jinou hospodářskou činnost. V souladu s právem EU je poskytování služby péče o dítě 
v jeslích hospodářskou činností i přesto, že tato činnost je nezisková. Jde o zásadní veřejnou 
službu pro zajištění slaďování rodinného a pracovního života pro širší veřejnost.  
 
K části třetí, čl. IV 
 
K bodům 1 a 2 
Navrhuje se změna terminologie zákona, kdy slova „dětská skupina“ budou nahrazeny slovem 
„jesle“. Název „jesle“ je lépe identifikovatelný a snáze se s termínem zachází. Služba péče 
o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. 
 
K části čtvrté, čl. V 
Mezi výdaje, které se hradí ze státního rozpočtu, se navrhuje zahrnout výdaje na příspěvek na 
provoz jeslí.   
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K části páté, čl. VI 
Navrhuje se změna terminologie zákona, kdy slova „dětská skupina“ budou nahrazeny slovem 
„jesle“. Název „jesle“ je lépe identifikovatelný a snáze se s termínem zachází. Služba péče 
o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. 
 
K části šesté, čl. VII 
Navrhuje se změna terminologie zákona, kdy slova „dětská skupina“ budou nahrazeny slovem 
„jesle“. Název „jesle“ je lépe identifikovatelný a snáze se s termínem zachází. Služba péče 
o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. 
 
K části sedmé, čl. VIII 
Navrhuje se změna terminologie zákona, kdy slova „dětská skupina“ budou nahrazeny slovem 
„jesle“. Název „jesle“ je lépe identifikovatelný a snáze se s termínem zachází. Služba péče 
o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. 
 
K části osmé, čl. IX 
Navrhuje se změna terminologie zákona, kdy slova „dětská skupina“ budou nahrazeny slovem 
„jesle“. Název „jesle“ je lépe identifikovatelný a snáze se s termínem zachází. Služba péče 
o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. 
 
K části deváté, čl. X 
Navrhuje se změna terminologie zákona, kdy slova „dětská skupina“ budou nahrazeny slovem 
„jesle“. Název „jesle“ je lépe identifikovatelný a snáze se s termínem zachází. Služba péče 
o  dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině. 
 
K části desáté, čl. XI 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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