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VII. 
Návrh prováděcího právního předpisu 
 
Návrh prováděcího právního předpisu obsahuje  

A. Úpravu vyhlášky č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 
dětské skupiny do 12 dětí, v rozsahu doplnění vyhlášky o matérii:  

1. hygienické požadavky na prostory a provoz v mikrojeslích, 
2. stravování v mikrojeslích (§ 8 odst. 4 zákona č. 247/2014 Sb.) 
3. sanitační režim prostor jeslí v případě jejich využití k jiným aktivitám (§ 15 odst. 4 

zákona č. 247/2014 Sb.), 
B. Návrh tézí pro nový prováděcí právní předpis upravující dílčí aspekty financování jeslí. 

 
 
A. 

NÁVRH VYHLÁŠKY 
 

ze dne…… 2019  
 

o hygienických požadavcích na prostory a provoz jeslí do 12 dětí a mikrojeslí a o 
stravování v jeslích v domácnosti pečující osoby  

 
 

 
 Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 26 zákona č. 247/2014 Sb., o 
poskytování služby péče o dítě v jeslích a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o 
jeslích“):  
 

§ 1  
 

Venkovní prostory  
 
 Poskytovatel zajistí pro jesle do 12 dětí a pro mikrojesle nezastavěnou plochu pozemku 
určenou pro pobyt a hry dětí nebo možnost pobytu a her dětí venku na dostupném veřejném 
hřišti nebo v přírodě, a to v docházkové vzdálenosti od zařízení. 
  

§ 2  
 

Místnost a prostory pro denní pobyt a odpočinek  
 

(1) Pro účely poskytování služby péče o dítě v jeslích je pro jesle do 12 dětí a pro 
mikrojesle vyčleněna samostatná místnost určená k dennímu pobytu a odpočinku dětí, která 
prostorovými podmínkami, včetně vybavení nábytkem, pomůckami a hračkami, odpovídá věku, 
potřebám a počtu dětí (dále jen „denní místnost“). Plocha denní místnosti činí nejméně 3 m2 na 
jedno dítě. 

 
  (2)  Pro zajištění odpočinku dětí je denní místnost nebo prostor jeslí do 12 dětí a 
mikrojeslí vybaven lehátky, dětskými postýlkami nebo vysokými matracemi, které poskytují 
pevnou oporu zad a jejichž počet odpovídá počtu dětí v jeslích. Prostor pro ukládání lehátek, 
vysokých matrací a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrání a oddělené uložení 
lůžkovin pro každé dítě. Každé dítě musí mít k dispozici vlastní označené lůžkoviny. Výměna 
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lůžkovin se provádí nejméně jednou za 3 týdny, v případě potřeby ihned.  
  
 (3) Součástí vybavení denní místnosti a prostor jeslí do 12 dětí a mikrojeslí je 
lékárnička, která je vybavena pro poskytnutí první pomoci.  
 

  (4) Prostory jeslí do 12 dětí a mikrojeslí přístupné dětem jsou uzpůsobeny tak, 
aby se dalo co nejvíce předcházet úrazům a poraněním nebo újmám na zdraví: 
 
a) topná tělesa jsou chráněna použitím bezpečnostních krytů na radiátory, pokud mají 

ostré hrany nebo dosahují teploty vyšší než 45°C a jsou v dosahu dětí; 
 
b) elektrické zásuvky jsou zabezpečeny instalací krytů; 

 
c) ostré rohy nábytku jsou kryty; 

 
d) schodiště je zajištěno vybavením a zařízením proti pádu (instalace zábradlí, vrátek); 

 
e) dětem dostupné skleněné plochy jsou chráněny bezpečnostním sklem nebo ochrannou 

folií; 
 

f) z dosahu dětí jsou odstraněny nebezpečné látky a chemikálie, drogerie, nebo potraviny, 
zápalky a zapalovače; 

 
g) je zabráněno kontaktu dětí s toxickými rostlinami; 

 
h) v prostoru se nevyskytují předměty, které by mohly děti ohrozit pádem. 

  
§ 3  

 
Šatna 

 
  

 (1) Pokud jde o dětskou skupinu nejvýše 4 dětí mikrojesle, poskytovatel vyčlení prostor 
pro odkládání oděvu a obuvi dětí a pečujících osob vybavený šatním nábytkem.  
  
 (2) Pokud jde o jesle od 5 do 12 dětí, poskytovatel vyčlení prostor, který není součástí 
denní místnosti, pro odkládání oděvu a obuvi dětí a pečujících osob vybavený šatním nábytkem.  
  

§ 4  
 

Hygienická zařízení  
 

(1) Poskytovatel musí zajistit odpovídající hygienické zařízení vybavené,  
 

a) nejvýše 4 dětí, 1 záchodem, 1 umyvadlem, 1 sprchou, 
 
a) pro jesle do 12 dětí, 1 dětskou vaničkou se sprchou nebo 1 sprchovým boxem,  
 
b) od 5 do 12 dětí, ve které je nejvíce 6 dětí, 1 dětským záchodem a 1 umyvadlem, v ostatních 
případech 2 dětskými záchody a 2 umyvadly, od 5 do 12 dětí dále 1 dětskou vaničkou se sprchou 
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nebo 1 sprchovým boxem, 
 jsou-li ve skupině děti mladší 3 let, odpovídajícím počtem dětských nočníků, 
přebalovacím pultem a krytým nášlapným odpadkovým košem s vložkou na jedno použití. 
 
b) pro jesle do 6 dětí, 1 dětským záchodem a umyvadlem  
 
c) pro jesle od 7 do 12 dětí, 2 dětskými záchody a 2 umyvadly,  
 
c) pro mikrojesle, 1 záchodem, 1 umyvadlem, 1 sprchou, 
  
d) jsou-li v jeslích a v mikrojeslích děti mladší 3 let, odpovídajícím počtem dětských 
nočníků, přebalovacím pultem a krytým nášlapným odpadkovým košem s vložkou na 
jedno použití. 
 
 (2) Umyvadlo a sprcha V jeslích do 12 dětí musí být umyvadlo a sprcha napojeny na 
přívod tekoucí pitné studené a teplé vody a musí být opatřeny pouze jedním výtokem vody 
napojeným na centrální mísící baterii umístěnou mimo dosah dětí. Pokud jde o dětskou skupinu 
od 5 do 12 dětí, umyvadlo musí umyvadlo být umístěno ve výšce 50 cm nad podlahou a 
výtokový ventil ve výšce 60 cm nad podlahou; v případě péče o děti mladší 3 let nesmí výška 
horní hrany umyvadla překročit 43 cm nad podlahou.  
 

(3) V mikrojeslích musí být umyvadlo a sprcha napojeny na přívod tekoucí pitné 
studené a teplé vody. 
  
 (3) (4) Hygienické zařízení musí být vybaveno toaletním papírem a mýdlem v 
dávkovači a musí být zajištěna možnost osušení rukou ručníky na jedno použití nebo má každé 
dítě vlastní ručník umístěný tak, aby se vzájemně ručníky nedotýkaly. Výměna ručníků se 
provádí jednou za týden, v případě potřeby ihned.  
  
 (4) (5) Pokud jde o jesle od 5 do 12 dětí, musí být hygienické zařízení pro pečující osoby 
odděleno od hygienického zařízení určeného pro děti a sestává z 1 záchodu a 1 umyvadla 
napojeného na tekoucí pitnou studenou a teplou vodu. Hygienické zařízení musí být vybaveno 
toaletním papírem, mýdlem v dávkovači a krytým nášlapným odpadkovým košem s vložkou 
na jedno použití, a musí být zajištěna možnost osušení rukou ručníky na jedno použití 
nebo osoušečem rukou.  
  
 (5) (6) Pokud jde o dětskou skupinu od 5 do 12 dětí, musí poskytovatel 
 
a) zajistit 
1. prostor vybavený výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody, včetně odtoku 
vody, nebo 
2. v prostoru hygienického zařízení určeného pro pečující osoby jiné technické vybavení, které 
zajistí přívod tekoucí pitné studené a teplé vody, včetně odtoku vody umístěné tak, aby bylo 
umožněno mytí a dezinfekce dětských nočníků, a 
  
b) zajistit prostor nebo skříň pro ukládání úklidových prostředků a pomůcek, které nejsou 
přístupny dětem. 
 

(6) Pokud jde o jesle od 5 do 12 dětí, musí poskytovatel zajistit  
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a) prostor vybavený výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody, včetně 
odtoku vody, nebo  

b) v prostoru hygienického zařízení určeného pro pečující osoby jiné technické 
vybavení, které zajistí přívod tekoucí pitné studené a teplé vody, včetně odtoku 
vody umístěné tak, aby bylo umožněno mytí a dezinfekce dětských nočníků. 

 
 (7) Poskytovatel zajistí prostor nebo skříň pro ukládání úklidových prostředků a 
pomůcek, které nejsou přístupny dětem.  
  

 
§ 4a 

 
Provozní podmínky 

 
Doba pobytu venku dětí z jeslí do 12 dětí a mikrojeslí činí zpravidla 1,5 - 2 hodiny 

dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i letním období lze 
dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být dále 
zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických 
podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace. 
 
 

 
§ 6  

 
Úklid a nakládání s prádlem  

 
 (1) Ve všech prostorách, v nichž je poskytována služba péče o dítě v jeslích, je prováděn 
úklid  
  
a) setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,  
  
b) vynášením odpadků,  
  
c) umytím umyvadel, záchodů a dětských nočníků za použití čisticích prostředků s 
dezinfekčním účinkem,  
  
d) omytím a dezinfikováním omyvatelných částí stěn hygienického zařízení,  
  
e) umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů,  
  
f) celkovým úklidem všech prostor, včetně mokrého čištění koberců a předmětů, včetně hraček,  
  
g) malováním;  
 
rozsah a frekvenci úklidu upraví poskytovatel ve vnitřních předpisech.  
  

(2) Pokud jsou prostory jeslí do 12 dětí nebo prostory mikrojeslí mimo jejich 
provozní dobu využívány k jiným činnostem podle § 15 odst. 2 zákona o jeslích, je 
poskytovatel povinen ihned po ukončení této jiné činnosti zajistit úklid podle odst. 1 písm. 
a) až d), případně podle písm. f), pokud k tomu nastaly objektivní důvody. 
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(2) (3) Čisté a použité ručníky a lůžkoviny se skladují odděleně. Použité ručníky a 

lůžkoviny se skladují ve vyčleněném prostoru a mimo dosah dětí.  
 

§ 6a 
 
Stravování v mikrojeslích v domácnosti pečující osoby 
 

(1) Pokud dítěti stravu donáší rodič, poskytovatel musí  
a) zajistit hygienicky správnou manipulaci, uchovávání a ohřev jídla, 
b) být vybaven 

1. samostatnou lednicí pro stravu dětí v mikrojeslích; přičemž mléčnou 
kojeneckou stravu lze uchovávat nejdéle 8 hodin při teplotě do +4 
stupňů Celsia, 

2. mikrovlnnou troubou a malým vařičem pro ohřev stravy dětí 
v mikrojeslích s výjimkou mléčné kojenecké stravy a dále speciální 
ohřívací nádobou do +37 stupňů Celsia na ohřev mléčné kojenecké 
stravy podle § 46 vyhlášky č. 137/2004 Sb., 

3. samostatným oddílem (část skříňky, šuplík) na uložení veškerého 
nádobí, které se používá při manipulaci se stravou dětí v mikrojeslích,  

4. samostatnou částí pracovního pultu, který bude sloužit pouze pro 
manipulaci se stravou dětí v mikrojeslích (lze vyřešit prostřednictvím 
sklopné pracovní desky), 

5. myčkou na nádobí pro mytí veškerého nádobí používaného k zajištění 
stravování dětí v mikrojeslích, přičemž nádobí používané pro děti v 
mikrojeslích se musí mýt samostatně; 

6. dřezem na omytí rukou a pouze případné omytí ovoce nebo zeleniny, 
pokud dítěti během konzumace upadne (jinak se potraviny 
v mikrojeslích nemyjí, rodič je dodává očištěné a omyté a připravené ke 
konzumaci), 

7. uzavíratelnou nádobou na zbytky stravy, které děti nezkonzumují a 
která se musí ihned po ukončení stravování uložit do této nádoby a 
následně nádobu ihned přesunout mimo prostory mikrojeslí; vzhledem 
k malému objemu lze tyto zbytky přidat do komunálního odpadu, ale je 
třeba zjistit konkrétní místní podmínky a frekvenci svozu odpadu, 

c) zajistit, aby každá pečující osoba, která jakkoli manipuluje s jídlem 
určeným pro děti v mikrojeslích, musí znát základní hygienické minimum a 
vlastnit zdravotní průkaz1, 

 
(2) Pokud stravu zajišťuje poskytovatel prostřednictvím dodavatele stravovacích 

služeb, musí poskytovatel zajistit, aby 
a) teplé pokrmy, které jsou převáženy v teplém stavu, byly zkontrolovány pečující 

osobou vpichovým teploměrem a údaj o naměřené teplotě zaznamenán podle 
poskytovatelem stanovených vnitřních pravidel. Teplota pokrmu nesmí 
klesnout v průběhu dovozu ke strávníkovi pod 60°C.  

b) chlazené pokrmy byly převáženy při teplotě stanovené dodavatelem, která je 
při převzetí pokrmu od dodavatele zkontrolována a pokrm následně ohřán 
podle postupu stanoveného výrobcem/dodavatelem, 

 
1 Zdravotní průkaz před zahájením činnosti vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické 
lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb. 
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c) lahvičky, do kterých externí dodavatel plní mléčnou kojeneckou stravu, byly 
sterilní a ihned po jejich uzavření byly distribuovány v krytých, hygienicky 
vyhovujících přepravkách, 

d) jídlo bylo hygienicky správně manipulováno, uchováváno a ohříváno. K tomu 
musí být vybaven  

1. samostatnou lednicí pro stravu dětí v mikrojeslích, přičemž mléčnou 
kojeneckou stravu lze uchovávat nejdéle 8 hodin při teplotě do +4 
stupňů Celsia, 

2. mikrovlnnou troubou a malým vařičem pro ohřev stravy dětí 
v mikrojeslích s výjimkou mléčné kojenecké stravy a dále speciální 
ohřívací nádobou do +37 stupňů Celsia na ohřev mléčné kojenecké 
stravy podle § 46 vyhlášky č. 137/2004 Sb., 

3. samostatným oddílem (část skříňky, šuplík) na uložení veškerého 
nádobí, které se používá při manipulaci se stravou dětí v mikrojeslích, 

4. samostatnou částí pracovního pultu, který bude sloužit pouze pro 
manipulaci se stravou dětí v mikrojeslích (lze vyřešit prostřednictvím 
sklopné pracovní desky), 

5. myčkou na nádobí pro mytí veškerého nádobí používaného k zajištění 
stravování dětí v mikrojeslích, přičemž nádobí používané pro děti 
v mikrojeslích se musí mýt samostatně; 

6. dřezem na omytí rukou a pouze případné omytí ovoce nebo zeleniny, 
pokud dítěti během konzumace upadne (jinak se potraviny 
v mikrojeslích nemyjí, externí dodavatel, případně rodič, je dodává 
očištěné a omyté a připravené ke konzumaci), 

7. vpichovým teploměrem na kontrolu teploty dovážené stravy; 
8. uzavíratelnou nádobou na zbytky stravy, které děti nezkonzumují a 

která se musí ihned po ukončení stravování uložit do této nádoby a 
následně nádobu ihned přesunout mimo prostory mikrojeslí; vzhledem 
k malému objemu lze tyto zbytky přidat do komunálního odpadu, ale 
je třeba zjistit konkrétní místní podmínky a frekvenci svozu odpadu, 

e) každá pečující osoba, která jakkoli manipuluje s jídlem určeným pro děti v 
mikrojeslích, znala základní hygienické minimum a vlastnit zdravotní průkaz, 
s byla řádně proškolena.  

 
 

§ 7  
 

Účinnost 
 
  

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.  
 
 
B. 1. Úhrada služby rodičem dítěte 

Na úhradě nákladů za službu se mohou finančně spolupodílet i rodiče dítěte. Maximální možná výše 
úhrady za službu rodičem dítěte nesmí přesáhnout 1/3 minimální mzdy platné pro daný kalendářní rok. 
Toto úhradové maximum se vztahuje pouze na umístění dítěte do 3 let věku, výše úhrady nákladů za 
službu rodičem pro dítě od 4. roku věku není omezena.  
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2. Výše nároku na dotaci 

MPSV stanovuje roční normativ na kapacitní místo obsazené na základě uzavřené smlouvy s rodičem 
dítěte do tří let včetně. Každoročně vždy do 30. 9. oznamuje MPSV výši stanoveného normativu. 
Normativ je stanoven na 5000 Kč. 

3. Elektronický systém k evidence poskytovatelů dětských skupin, výplatě státních příspěvků a 
kontrole podmínek výplaty státních příspěvků  

Komunikace mezi MPSV a žadateli o evidenci poskytovatele dětské skupiny a žadateli o státní příspěvek 
na provoz jeslí probíhá prostřednictvím komunikačního rozhraní informačního systému MPSV „název 
(BUDE DOPLNĚNO)“. 

Žadatel o evidenci poskytovatele jeslí vloží do systému údaje potřebné pro vygenerování přístupových 
údajů pomocí požadavku zaslaného prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na 
internetových stránkách MPSV(BUDE DOPLNĚNO). 

Na základě přístupových údajů je žadateli umožněno podávat žádost o evidenci poskytovatele, žádost 
o státní příspěvek na provoz jeslí a s tím související údaje. 

Žadatel může za účelem opravy údajů ve své žádosti (o evidenci, o státní příspěvek) provést změnu 
dokud nebyla žádost definitivně odeslána k posouzení. 

Přístupové účty žadatelů a jejich žádosti (o evidenci/o státní příspěvek na provoz) jsou evidovány 
elektronickým systémem a to včetně informace o jejich založení, změně, podání, schválení, zamítnutí 
a zrušení. Evidována je též informace o tom, že na základě žádosti bylo poskytnuto oprávnění 
k poskytování služby nebo byl poskytnut státní příspěvek na provoz. 

Evidence poskytovatelů dětských skupin  

Systém umožňuje podávat žádosti o evidenci poskytovatele dětské skupiny externími subjekty. 

Systém spravuje údaje potřebné pro evidenci poskytovatele (údaje o poskytovateli a údaje o 
jednotlivých DS). 

Systém spravuje změny údajů, které doloží poskytovatel. 

Systém spravuje pravomocná rozhodnutí kontrolních orgánů. 

Systém poskytování příspěvků na provoz evidovaným poskytovatelům 

Systém umožňuje podávat žádosti o státní příspěvek na provoz jeslím externími subjekty 
(registrovanými poskytovateli). 

Systém ověří, zda kapacita, na kterou poskytovatel žádá příspěvek je menší nebo rovna kapacitě DS 
uvedené v evidenci poskytovatelů. 

Systém ověří, zda má žadatel platné oprávnění k poskytování služby a nedošlo u něj k přestupku 
opakovaného neplnění standardů kvality (přestupku, který mu odepírá právo žádat o další příspěvek 
po dobu 36 měsíců). 

Před odesláním žádosti žadatel zatrhne čestné prohlášení, označí, že je statutárním orgánem 
organizace nebo osobou pověřenou (vloží plnou moc). 
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Systém automaticky generuje elektronické verze rozhodnutí o přiznání příspěvku. 

Systém je kompatibilní se systémem SAP, generuje data pro finanční vypořádání (tj. párování vratek 
s poskytovateli, dobropis atd.). 

Systém umožňuje podávání přehledu obsazenosti kapacitních míst a hlášení doby přerušení dle 
zákona. 

Po doložení údajů pro potřeby vyúčtování příspěvku se automaticky příjemci objeví, že se mu příspěvek 
upravuje a systém vygeneruje částku. Po ukončení roku se vyúčtuje případná vratka (termín a číslo 
účtu, na který je poskytovatel povinen vratku zaslat). 

V případě, že poskytovatel neuhradil stanovenou vratku (částka nebyla připsána na účet MPSV), 
systém pozastaví řízení o přiznání příspěvku na provoz na další rok pro tohoto poskytovatele. 

V rámci vyúčtování poskytovatel do systému doplní období, kdy došlo k přerušení poskytování služby; 
systém vygeneruje, zda na základě tohoto období má poskytovatel nárok na příspěvek nebo zda došlo 
k překročení zákonem stanovené možné doby přerušení provozu pro účely příspěvku na provoz. 
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