
 

VIII. 

 

Vypořádací tabulka zásadních připomínek uplatněných v mezirezortním připomínkovém řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon 

č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a 

některé další zákony  

 

Připomí

nkové 

místo 

Ustanovení Připomínky Vypořádání Vyjádření připomínkového místa 

MF 

 

Obecně 

(Z) 

 Pokud je cílem předkladatele 

zásadní změna podmínek 

poskytování péče o děti (včetně 

změny označení, rozšíření 

předmětu úpravy a změny 

financování), mělo by se tak stát 

podle našeho názoru novým 

zákonem, nikoliv rozsáhlou 

novelou, kdy změnami jsou 

dotčena v podstatě všechna platná 

ustanovení zákona. Takovýto 

postup povede pouze k obtížné 

orientaci  

v právní úpravě. 

 

 Pokud jde o označení služby péče 

o děti jako „služba péče v 

jeslích“, konstatujeme, že je v 

rozporu s dosavadním chápáním 

pojmu „jesle“, kterým je podle 

našeho názoru označováno 

zařízení pečující o děti do 3 let 

věku (tj. zařízení, které v návrhu 

Neakceptováno Jedná se o dílčí změny 

stávající úpravy v oblasti zajištění 

financování a zkvalitnění služby dle 

dosavadních podnětů z praktického 

fungování služby.  

Zaměření a hlavní parametry služby 

zůstávají zachovány (cíl, zaměření, okruh 

poskytovatelů, evidence apod.). 

 

 

 

Neakceptováno Název jesle je veřejnosti 

dobře znám jako péče o nejmenší děti, pro 

které bude tato služba primárně určena, 

starší děti budou moci být přijímány, ale 

bez nároku na státní příspěvek. Na 

základě některých připomínkových míst 

Rozpor 

Podle našeho názoru se jedná 

o zásadní změnu podmínek pro 

poskytování péče o dítě, kdy změnami 

jsou dotčena téměř všechna 

ustanovení zákona. Tím tak dochází 

k obtížné orientaci v textu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S přejmenováním dětské skupiny na 

jesle nesouhlasíme. Nesouhlas s tímto 

přejmenováním vyjádřily v rámci 

MPŘ téměř všechny resorty.  Jedná se 

o rozpor s dosavadním chápáním 

pojmu „jesle“, který je podle našeho 
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předkladatel označuje jako 

„mikrojesle“). Pro označení 

zařízení pečující o děti od 3 let do 

zahájení školní docházky je vžité 

označení „mateřská škola“, 

případně „školka“, rozhodně ne 

„jesle“ Podle našeho názoru je 

tento postup v rozporu s Čl. 40 

odst. 3 Legislativních pravidel 

vlády, podle kterých je při tvorbě 

právního předpisu třeba 

respektovat všeobecně uznaný 

význam slov. 

 

 

 

 Nelze souhlasit s tvrzením 

předkladatele, že je nutné zajistit 

finanční zdroje ze státního 

rozpočtu pro vytvoření 

udržitelného systému předškolní 

péče v ČR. Systém péče o 

předškolní děti navržený 

předloženou novelou je podle 

našeho názoru pouze doplňkem 

k současnému systému 

předškolní péče/vzdělávání v ČR. 

V tomto smyslu požadujeme 

materiál upravit. 

 

 

 

 

 

je rovněž zahrnuta podpora umístění dětí 

do zahájení povinné školní docházky 

v místech, kde by byl nedostatek 

veřejných mateřských škol (nutná 

součinnost s ÚSC). V daném případě 

bude vždy vyžadováno stanovisko kraje. 

Rovněž není zásadní důvod ke změně 

současného fungování zařízení pro děti 

starší či plnění povinného předškolního 

roku formou individuálního vzdělávání, 

které je i v současné době možné v DS, 

ale i třeba v zařízeních na živnostenském 

základě. 

Akceptováno. V RIA i DZ upraveno 

ve smyslu, že se jedná o doplněk 

předškolní péče, který je však klíčový pro 

sladění pracovního a rodinného života 

rodičů s nejmenšími dětmi DS jsou 

alternativní službou péče o předškolní 

děti specificky uzpůsobenou pro 

přijímání nejmenších dětí. V ČR 

dlouhodobě chybí dostatečná nabídka 

kvalitních a cenově dostupných 

předškolních zařízení pro děti mladší 3 

let, regionálně i pro děti starší, což má 

negativní dopad na zaměstnanost rodičů a 

chudobu rodin. 

V zahraničí praxi je obvyklá nabídka 

širšího spektra služeb, ze kterých rodiče 

názoru označováno zařízení pečující 

o děti do 3 let věku.  

Důvodem našeho nesouhlasu je též 

související administrativní zatížení při 

úpravě veškerých dokumentací v již 

fungujících dětských skupinách. Podle 

našeho názoru se stává uvedený návrh 

zcela neefektivní a bezúčelný. 

Za předpokladu, že nebudou 

uplatňovány výjimky pro věk dítěte 

a DS, resp. jesle budou určeny pro děti 

do 3 let věku, je možné od připomínky 

ustoupit.  

 

 

 

 

 

Souhlasíme s doplněným textem 

do RIA. 
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 V  materiálu požadujeme jasně 

specifikovat nastavení systému 

financování jeslí ze SR. Výše 

příspěvku na provoz jeslí by měla 

vázat na výši dotace pro 

předškolní vzdělávání. Je 

nezbytné, aby výše příspěvku na 

provoz jeslí nepřesáhla v daném 

roce výši dotace poskytované 

z kapitoly MŠMT na jedno dítě 

v MŠ. 

 

mohou vybírat dle osobních preferencí a 

v souladu se zájmem dítěte.  

ČR je dlouhodobě kritizována za nízký 

počet dětí v předškolní péči (pouze 6,5 % 

dětí mladších 3 let umístěných 

v kolektivní péči X 34 % EU). Podporu 

dostupnosti a kvality služeb péče o 

předškolní děti vyjadřuje vláda ve svém 

Programovém prohlášení. 

Ve školním roce 2018/2019 bylo 

odmítnuto 32 804 žádostí o umístění 

dítěte do MŠ (více než pětina 

z celkového počtu). Ačkoliv existuje 

garance míst, stále nejsou dostatečné 

kapacity. Od září 2018 je účinný právní 

nárok na místo v MŠ pro děti tříleté, ale 

jen 35,5 % odmítnutých žádostí se 

týkalo dětí mladších 3 let. 

Akceptováno částečně 

MPSV dále rozpracuje variantu pracující 

s mechanismem obdobným jako 

normativ soukromých MŠ.   

MPSV upozorňuje, že výše příspěvku na 

jedno dítě (aktuálně cca 4,6 tis. Kč/měsíc) 

v MŠ nekoresponduje s potřebami 

zajištění péče v jeslích, která je 

parametricky jinak nastavena. Normativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MF nepožadovalo pro výši příspěvku 

na provoz DS/jeslí vypracovat 

mechanismus, který by byl obdobný 

jako normativ soukromých MŠ 

stanovený MŠMT. 

MF pouze upozorňuje, že výše 

příspěvku na provoz DS/jeslí nesmí 

překročit částku dotace na jedno dítě 

v předškolním vzdělávání, která je pro 

soukromé MŠ zveřejňována MŠMT 

v lednu jako normativ na daný rok. 

Požadujeme proto text zákona upravit 

ve smyslu, že výše příspěvku na 

provoz jeslí na daný rok bude 

stanovena maximálně do výše 

normativu stanoveného pro soukromé 

MŠ zveřejňovaného MŠMT v lednu na 
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 Z předloženého materiálu 

nevyplývá, že pokud 

v následujícím programovém 

období bude nadále možné 

podporovat jesle a mikrojesle 

z ESF, pak je žádoucí přednostně 

čerpat tyto prostředky před 

národními. V tomto smyslu 

požadujeme upravit účinnost 

zákona tak, aby bylo možné 

financovat jesle z EU tak dlouho, 

jak to jen půjde (nastavit účinnost 

od roku 2027). Jinými slovy 

zákon nesmí uzavřít cestu pro 

financování jeslí z EU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŠMT je počítán na starší děti, ve 

skupině minimálně 13 dětí na pedagoga, 

v jeslích o max. 24 dětech se počítá s 3 

pečujícími osobami. Jiná připomínková 

místa požadují normativ vyšší z důvodu 

zachování služby a její finanční 

udržitelnosti. 

Vysvětleno 

 Financování z národních zdrojů 

neuzavírá cestu financování z EU. 

Podoba nového programového období je 

v současné době v jednání. Aktuálně EK 

deklarovala, že bude spolufinancovat 

jesle pouze v případě zajištění státního 

příspěvku. Zásadně je nutné rovněž 

upozornit, že další financování zařízení 

výhradně z evropských peněz není 

žádoucí vzhledem k udržitelnosti služby, 

neboť by se jednalo pouze o „posunutí“ 

nutnosti řešení. Dle vyjednávání z EK 

bude nastaven systém případného 

spolufinancování stávajících zařízení a 

financování zařízení nových. 

 

 

 

daný rok (tj. do zákona zapracovat 

odkaz na MŠMT zveřejňovaný 

normativ pro soukromé MŠ). 

 

Upozorňujeme, že nastavení 

financování z ESF v rámci stávajícího 

programového období lze využít ještě 

i v roce 2021 (realokace). 

Musí být upřednostněno financování 
z prostředků ESF,  

1. prvořadá snaha o zachování 

stávajícího systému i v novém 

období; 

2. pokud nebude v dalším období 

možné z ESF financovat provoz 

existujících DS/jeslí, je třeba 

usilovat o poskytování prostředků 

z ESF jinou formou, např. 

prostřednictvím pracujícího rodiče 

dítěte (omezí se účelové vytváření 

nabídky ze strany zřizovatelů DS) 

v rámci projektů na slaďování 

rodinného a pracovního života 

(takový nástroj APZ zatím není, bylo 

by nutné ho pilotně ověřit z ESF);  

3. další možností je kombinace 

poskytování části podpory 

prostřednictvím rodičů z prostředků 

ESF a části přímo zřizovateli; 

4. až po vyloučení možnosti 

financování z ESF lze hledat další 

zdroje: 

a) především možnost zapojení 

např. zaměstnavatelů, obcí, 

každého kdo má zájem na 
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návratu rodiče do pracovního 

procesu a udržení rodiny v dané 

lokalitě; 

b) dofinancování provozu ze SR se 

splněním podmínky, že dotace 

na místo v DS nepřekročí výši 

dotace na místo v MŠ (5 000 

Kč); 

 

MPSV - Potvrzujeme, že nastavení 
financování z ESF v rámci stávajícího 
programového období lze využít ještě i v 
roce 2021. Zachování současného 
systému v novém programovém období 
2021-2027 naráží na postoj Evropské 
komise, která dle vyjádření na 
technickém jednání v prosinci 2019 
možnost financovat provoz existujících 
DS/jeslí současným systémem připouští 
pouze na přechodné období, a to za 
podmínky existence jasného plánu (ve 
strategii nebo v zákoně), jak státní 
rozpočet ČR převezme financování 
vytvořených dětských skupin. 
Financování současným systémem 
v příštím programovém období 2021-
2027 z ESF+ připustila EK pouze pro 
nově vytvořené DS/jesle. Podoba 
financování DS/jeslí v novém 
programovém období bude předmětem 
jednání s EK v rámci negociací 
operačního programu v gesci MPSV, 
nicméně změna výše uvedeného 
stanoviska EK není pravděpodobná. 
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 V materiálu postrádáme 

informaci, zda uváděné predikce 

berou v úvahu změny trhu práce 

navazující na tzv. čtvrtou 

průmyslovou revoluci (Průmysl 

4.0, digitalizace, sdílená pracovní 

místa, případná redukce týdenní 

pracovní doby).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. V souvislosti s tzv. 4. 

průmyslovou revolucí bude docházet ke 

změnám na trhu práce, budou zanikat 

pracovní místa pro nízkokvalifikované a 

naopak bude vyšší potřeba vysoce 

kvalifikovaných pracovníků. V roce 2018 

bylo celkově 36 374 absolventek 

vysokých škol, což činí 60 % ze všech 

absolventů (podobně tomu bylo i v 

předchozích letech, dá se očekávat, že 

tento trend potrvá i dále). Do budoucna 

zřejmě nebude možné opustit pracovní 

trh na 4 nebo 6 let a bez problému se 

zařadit zpět na své pracovní místo. 

Dostupná péče o malé děti a podpora 

flexibilních forem práce jsou opatření, 

která vytvoří podmínky, aby společnost 

neztrácela potenciál, který do vzdělání 

těchto žen vložila. Podpora dřívějšího 

návratu kvalifikovaných pracovníků na 

trh práce je příležitostí, jak se vyrovnat se 

změnami, které trh práce postihnou. 

Rovněž OECD upozorňuje na nutnost 

podpory předškolních zařízení jako 

opatření v oblasti stárnutí společnosti.  

 

 

 

Bereme na vědomí. 

Pro upřesnění uvádíme, že  

- i muži zůstávají s dětmi na rodičovské 

dovolené;    

- je vždy na rozhodnutí rodičů, zda 

nastoupí do práce, či raději budou 

pečovat o dítě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesouhlas 

Se zastropováním úhrady nákladů 

rodičem zásadně nesouhlasíme a 
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 V rámci Návrhu zákona je 

uvedeno, že „prováděcí právní 

předpis stanoví maximální výši 

úhrady nákladů rodičem“. Tato 

výše je stanovena v Návrhu tézí 

pro nový prováděcí právní 

předpis upravující dílčí aspekty 

financování jeslí na 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. 

Se zastropováním úhrady nákladů 

rodičem zásadně nesouhlasíme. 

V této souvislosti se nabízí 

paralela v oblasti sociálních 

služeb, kde se zastropování 

úhrady od klientů neosvědčilo. 

Úhradová vyhláška nebyla 

několik let upravována. Podle 

našeho názoru, je zastropování 

úhrady nákladů bariérou zejména 

pro rodiče, kteří by se rádi zapojili 

do pracovního procesu. 

 

 Podle stávající právní úpravy je 

jedním z definičních znaků 

služby péče o dítě v dětské 

Neakceptováno - vysvětleno. 

Jedná se o opatření k zajištění finanční 

dostupnosti pro rodiče, maximální výše 

úhrady je vázána na parametr minimální 

mzdy (předpoklad zvyšování). Vyšší 

úhrada by způsobila nedostupnost služby 

pro např. neúplné rodiny apod. Nastavení 

vychází z průzkumů ohledně stávajících 

poplatků v DS, které se pohybují kolem 3 

až 4 tis. Kč.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno 

Podmínka umožnění docházky v rozsahu 

nejméně 6 hodin denně doplněna v § 2, 

vysvětlení nemůžeme akceptovat. 

Podle našeho názoru, je zastropování 

úhrady nákladů bariérou zejména pro 

rodiče, kteří by se rádi zapojili do 

pracovního procesu a zaplatili by i 

vyšší cenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlas s vypořádáním 
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skupině vedle prvku pravidelné 

péče o dítě od jednoho roku věku 

do zahájení povinné školní 

docházky také. Dalším z 

definičních znaků bylo zaměření 

péče o dítě v dětské skupině na 

zajištění potřeb dítěte, na 

výchovu, rozvoj schopností, 

kulturních a hygienických 

návyků dítěte. V navrhované 

právní úpravě však odraz těchto 

definičních znaků absentuje, 

resp. služba péče o dítě v jeslích 

je nově definována pouze pomocí 

zápisu do evidence poskytovatelů 

ve smyslu ustanovení § 4 (dále 

jen „poskytovatel“), a dále tím, že 

tato služba spočívá v pravidelné 

péči o dítě od 6 měsíců věku do 

zahájení povinné školní 

docházky, která je poskytována 

mimo domácnost dítěte  

v zařízení poskytovatele nebo v 

domácnosti pečující osoby. Z 

důvodové zprávy vyplývá, že toto 

opatření je záměrem 

předkladatele, a to s cílem 

přizpůsobit službu požadavkům 

rodičů a umožnit poskytovateli 

flexibilně přizpůsobit provoz jeslí 

odpovídající poptávce po službě. 

Ve výčtu předškolních zařízení 

pro účely zákona o daních z 

příjmů (§ 35bb odst. 6 zákona o 

daních z příjmů) jsou vedle 

předmětná úprava rovněž v důvodové 

zprávě. 
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mateřských škol podle školského 

zákona, obdobných zařízení v 

zahraničí a zařízení služby péče o 

dítě v dětské skupině (nově v 

jeslích) zahrnuta i zařízení péče o 

dítě předškolního věku 

provozovaná na základě 

živnostenského oprávnění, pokud 

charakter takto poskytované péče 

je srovnatelný s péčí 

poskytovanou v zařízení služby 

péče o dítě v dětské skupině (nově 

v jeslích) nebo mateřskou školou 

podle školského zákona. 

Omezením definičních znaků 

služby péče o dítě v jeslích tak 

mohou vznikat pochybnosti o 

tom, zda služba poskytovaná na 

základě živnostenského 

oprávnění je srovnatelná se 

službou péče o dítě v jeslích. 

Např. vypuštěním minimálního 

rozsahu umožnění docházky do 

zařízení dojde k opětovnému 

otevření otázky, zda různé služby 

hlídání dětí bez naplnění 

zaměření péče o dítě tak, jak je v 

současné právní úpravě 

zachyceno, lze posoudit jako 

srovnatelné s péčí o dítě v jeslích.  

Bez vyjasnění této otázky 

vzniknou aplikační problémy při 

uplatnění této  slevy na dani a v 

neposlední řadě hrozí i riziko 
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zneužití slevy na dani s 

rozpočtovými dopady.  

MF 

 

K 

předkláda

cí zprávě 

(Z) 

Požadujeme, aby v rámci Předkládací 

zprávy byl uveden dopad na státní 

rozpočet včetně jeho zabezpečení. 

Akceptováno. Doplněno.   

MF 

 

§ 4, 16 a 17 Zásadně nesouhlasíme s tím, aby zápis do 

evidence poskytovatelů provádělo 

MPSV. Bez informací krajského úřadu, 

který dle § 143 školského zákona vede 

rejstřík mateřských škol (jak veřejných, 

tak i soukromých), nelze kapacitu služeb 

posoudit. Požadujeme proto, aby zápis do 

evidence poskytovatelů 

prováděl/schvaloval krajský úřad. 

Příslušný krajský úřad zde hraje 

nezastupitelnou roli svou znalostí 

místních specifických podmínek, což by 

se mělo pozitivně projevit v optimalizaci 

sítě předškolních zařízení. Navržený 

způsob zamezí extrémní variantě, kdy 

budou dětské skupiny vznikat v místech s 

dostatečnou kapacitou MŠ a naopak v 

místech s nedostatečnou kapacitou bude i 

nadále přetrvávat nedostatek míst pro 

děti. 

Neakceptováno, vysvětleno 

Jednalo by se o koncepční zásadní změnu 

– obdobně ani k zápisu MŠ do školského 

rejstříku není třeba stanovisko kraje. 

Také řada poskytovatelů je z řad 

zaměstnavatelů, kteří ani nepožadují 

úhradu z rozpočtu, ale chtějí mít 

zákonnou garanci podmínek péče. 

Kraj bude o zřízení jeslí informován 

v rámci evidenčního procesu MPSV. 

MPSV bude rovněž pravidelně 

analyzovat situaci v oblasti dostupnosti 

služeb péče o děti do 3 let 

v jednotlivých krajích.  

Vyžadovat stanovisko ke každé 

evidované nové dětské skupině se 

nedoporučuje i vzhledem k zahlcení 

krajské samosprávy a neflexibilnosti 

systému. MPSV např. v prosinci 2019 

zapsalo 50 DS.  

Rozpor 

 

Dětské skupiny/jesle jsou doplňkem k 

MŠ. 

Pokud by bylo vyhověno výjimkám 

pro zařazení dětí starších 3 let do 

DS/jeslí, je žádoucí, aby přehled o všech 

dostupných kapacitách péče o děti byl 

soustředěn na krajském úřadu. 

Požadujeme, aby o zápisu do evidence 

rozhodoval krajský úřad, stejně jako 

v případě MŠ viz školský zákon § 146 

Podání žádosti o zápis školy nebo 

školského zařízení: 

(1) Žádost o zápis školy nebo 

školského zařízení do rejstříku škol a 

školských zařízení pro následující 

školní rok se podává u krajského 

úřadu příslušného podle sídla 

právnické osoby, která bude 

vykonávat činnost školy nebo 

školského zařízení, do 30. září… 

 

MF 

 

§ 5 a 16 

(Z) 

Jednou z náležitostí žádosti o zápis MŠ do 

školského rejstříku je i popis finanční 

činnosti (tj. doložení dalších zdrojů 

prostředků vedle prostředků 

Akceptováno částečně 

Doplněno doložení financování z dalších 

zdrojů § 16 odst. 5 písm. f). 

 

K vypořádání se nelze vyjádřit.  
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poskytovaných na provoz ze SR). Pokud 

MPSV hodlá nastavit financování jeslí 

analogicky s financováním soukromých 

MŠ, pak požadujeme, aby žádost o zápis 

do evidence poskytovatelů obsahovala i 

uvedení ostatních finančních zdrojů. 

MF 

 

§ 11 (Z) V rámci tohoto ustanovení postrádáme 

jasné vymezení, jakým způsobem bude 

sledována ekonomická aktivita rodiče. 

Požadujeme materiál doplnit, jak budou 

rodiče sdělovat, resp. dokládat údaje o 

existenci pracovněprávní vztahu, denní 

formě studia, evidenci jako uchazeče o 

zaměstnání, nebo o podnikání nebo jiné 

výdělečné činnosti. Upozorňujeme, že 

písemné prohlášení je v tomto případě 

nedostatečné!. Požadujeme dále, aby 

v rámci tohoto ustanovení bylo jasně 

stanoveno, kolik hodin týdně/měsíčně, 

musí dítě v jeslích pobývat, aby mohlo 

být do tohoto zařízení zapsáno, resp. 

zaevidováno. S ohledem na navrhovaný 

příspěvek na provoz jeslí ze státního 

rozpočtu je tato připomínka pro MF 

zásadní. 

Akceptováno, doplněno 

U zaměstnaného rodiče doložení 

potvrzení zaměstnavatele o 

pracovněprávním vztahu (pracovní 

poměr, DPP, DPČ) nebo služebním 

poměru nebo jiném obdobném vztahu 

daného rodiče, s uvedením doby trvání 

pracovněprávního vztahu, služebního 

poměru nebo jiného obdobného vztahu, 

příp. přímo dokumentem prokazujícím 

existenci tohoto vztahu či poměru 

(pracovní smlouva, DPP, DPČ, 

rozhodnutí o přijetí do služebního 

poměru, smlouva o výkonu funkce, 

smlouva o spolupráci, smlouva o 

provedení uměleckého výkonu apod.), 

podnikání či SVČ lze doložit nebo 

prokázat z veřejně dostupných rejstříků o 

tom, že dotčený rodič je veden v evidenci 

jako osoba samostatně výdělečně činná, v 

případě nezaměstnaného rodiče doložení 

potvrzení z úřadu práce o tom, že je rodič 

veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, 

studenti denního studia doloží potvrzení 

o studiu. 

Doplnění je podle našeho názoru 

nedostatečné. Stále není dostatečně 

sledována ekonomická aktivita rodiče 

(rodič musí mít plat, aby platil daně a 

pojistné).  

 

Za MPSV doplňujeme, že by se jednalo 

o dost zásadní zásah – i zaměstnanému 

člověku nemusí plynout z různých 

důvodů (neplacené volno, přerušení, 

neplacená stáž) odvody každý měsíc, 

obdobně při ztrátě zaměstnání a přijetí do 

nového zaměstnání nemusí toto období 

vzhledem k pojistnému plně navazovat, 

musel by tedy rodič na např. 2 měsíce 

dítě vyjmout a pak hledat službu novou? 

Což není žádoucí vzhledem k dopadům 

na dítě, ale i rodiči, který by mohl mít 

problém se zajištěním péče při 

pohovorech apod. 

 

MF 

 

§ 20a (Z) Znění navrhovaného § 20a odst. 8 

požadujeme upravit následovně: 
Akceptováno, upraveno.  

V rámci vypořádací schůzky dne 10.1. 

2020 rovněž doplněn mechanismus 

Rozpor 
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„(8) Je-li poskytovatelem organizační 

složka státu, příspěvek na provoz mu 

nenáleží a výdaje na službu péče o dítě v 

dětské skupině jsou hrazeny z příslušné 

kapitoly státního rozpočtu. Je-li 

poskytovatelem státní příspěvková 

organizace, je příspěvek na provoz 

případně součástí příspěvku na provoz ze 

státního rozpočtu poskytovaného v rámci 

finančního vztahu státní příspěvkové 

organizace ke státnímu rozpočtu 

stanoveného jejím zřizovatelem. Je-li 

poskytovatelem příspěvková organizace 

zřízená územním samosprávným celkem, 

příspěvek na provoz se poskytuje přímo 

příspěvkové organizaci zřízené územním 

samosprávným celkem, mimo finanční 

vztahy stanovené zřizovatelem.“ 

Odůvodnění: U státní příspěvkové 

organizace není důvod zavádět další 

finanční vztah ke státnímu rozpočtu. 

Provozní prostředky poskytované ze 

státního rozpočtu státní příspěvkové 

organizaci je třeba hradit v rámci 

příspěvku na provoz, a to jenom tehdy, 

jsou-li náklady na její hlavní činnost vyšší 

než výnosy  

z její činnosti (proto slovo „případně“). 

Výjimku tvoří vztahy upravené v § 54 

odst. 1 písm. e) a f) rozpočtových 

pravidel. 

Z důvodové zprávy k ustanovení § 20a je 

třeba vypustit nesprávné tvrzení, že státní 

příspěvkové organizace čerpají 

prostředky ze státního rozpočtu. Peníze, 

převodu finančních prostředků přes kraje 

v případě zařízení příspěvkových 

organizací obcí, krajů v § 20 b.  

V rámci vypořádání byl do § 20 

doplněn odstavec 4, který umožňuje 

financovat místo v DS/jeslích 

obsazené dítětem do doby zahájení 

jeho povinné školní docházky. 

Nesouhlasíme s financováním 

takových míst, trváme na zařazení 

těchto dětí do MŠ, jejichž hlavní 

činností je vzdělávání. 

Tento nově vložený odstavec 

požadujeme vypustit: 

- oba typy zařízení (jesle a MŠ) by si 

neměly konkurovat především 

vzhledem ke svému účelu; 

- kapacita pro děti věkové kategorie 3 

až 6 let je ze strany státu 

zabezpečována školským zákonem 

(obce jsou povinny dostatečné 

kapacity zajistit v místě obce, 

případně v dostupné vzdálenosti); 

- jesle by měly být doplňkem péče o 

děti v předškolním věku zejména ve 

věku do 3 let; 

- jednou ze základních povinností 

poskytovatele je zajištění odborné 

kvalifikace pečující osoby, tato 

povinnost je obtížně splnitelná, 

protože odborná kvalifikace osoby 

pečující o dítě do 3 let věku je 

výrazně odlišná od odborné 

kvalifikace osoby vzdělávající dítě v 

rozmezí 3 až 6 let; 

- argument „provozní doba mateřské 

školy nepokrývá pracovní dobu 

rodiče“ nelze akceptovat, neboť 
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se kterými hospodaří státní příspěvkové 

organizace, nejsou prostředky státního 

rozpočtu, ale patří mezi jiné peněžní 

prostředky státu. Nadto čerpat ze státního 

rozpočtu a z příslušné rozpočtové 

kapitoly je úplně stejné. 

obvyklá doba provozu MŠ je 

nastavena tak, aby odpovídala 

dennímu režimu dítěte. 

K problematice toku prostředků 

poskytovatel – příjemce: připomínka 

MF k původnímu znění § 20a odst. 8, 

nyní upraveno v § 20b odst. 4. – na 

základě koaličního jednání bude 

příspěvek na provoz DS/jeslí 

poskytován PO zřízené ÚSC 

prostřednictvím kraje. Tato úprava 

odpovídá obdrženému znění § 20b 

odst. 4. dne 13. 1. 2020. 

 

K § 20a odst. 1 písm. c): 

Pokud má být financování 

„stravování dětí“ v DS/jeslích ze SR 

nastaveno obdobně jako je tomu u 

soukromých MŠ, tak by měly být v 

rámci příspěvku na provoz DS/jeslí 

hrazeny především mzdové náklady 

zaměstnance výdejny. Nové znění 

§ 20a odst. 1, že příspěvek na provoz 

DS/jeslí je určen i na stravování dětí 

(viz písm. c), je velmi zavádějící 

(nemáme k dispozici důvodovou 

zprávu!). Požadujeme znění § 20 odst. 

1 písm. c) ve výše uvedeném smyslu 

upravit, resp. vzhledem ke znění §20a 

odst. písm. a), že příspěvek na provoz 

DS/jeslí je určen zejména na 

financování platů, nebo mezd 

vyplývajících ze základních 

pracovněprávních vztahů, je pro 

začlenění mzdových nákladů 
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zaměstnance výdejny postačující 

znění písm. a).  

 

MF 

 

§ 20b (Z) Do MPŘ nebyl zaslán návrh prováděcího 

právního předpisu, kterým bude 

stanovena výše  normativu - příspěvku na 

provoz jeslí.  

K příspěvku na provoz jeslí ze SR se proto 

nelze objektivně vyjádřit. Při jeho 

konstrukci je nutné upozornit na 

následující skutečnosti: 

 MPSV v důvodové zprávě uvádí, že 

financování jeslí ze SR nastavilo 

analogicky s financováním 

soukromých MŠ. Zde je nutné 

konstatovat, že školský zákon pouze 

vymezuje toky a povahu finančních 

prostředků, které jsou soukromým 

MŠ poskytovány za podmínek 

stanovených zvláštním právním 

předpisem (zákon č. 306/1999 Sb., o 

poskytování dotací soukromým 

školám, předškolním a školským 

zařízením). MŠMT poskytuje 

soukromým MŠ dotaci na základě 

zákona č. 306/1999 Sb., jejíž 

absolutní výše není tímto zákonem 

ani prováděcím právním 

předpisem stanovena. Normativy 

pro soukromé školy jsou 

zveřejňovány na webových 

stránkách MŠMT a současně ve 

Věstníku MŠMT. 

 MŠMT je povinno ve smyslu 

ustanovení § 4 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno částečné 

Normativ bude zveřejňován v rámci 

nařízení vlády.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K vypořádání se nelze vyjádřit - návrh 

vyhlášky nemáme k dispozici. 

MF upozorňuje, že výše příspěvku na 

provoz DS/jeslí nesmí překročit částku 

dotace na jedno dítě v předškolním 

vzdělávání, která je pro soukromé MŠ 

zveřejňována v lednu ve Věstníku 

MŠMT jako normativ na daný rok. 

Požadujeme proto text zákona (§ 20c, 

odst. 2) upravit ve smyslu, že výše 

příspěvku na provoz jeslí na daný rok 

bude stanovena maximálně do výše 

normativu stanoveného pro soukromé 

MŠ zveřejňovaného MŠMT v lednu na 

daný rok (tj. do zákona zapracovat 

odkaz na MŠMT zveřejňovaný 

normativ pro soukromé MŠ). 

 

 

Dle dohody na koaliční radě bude 

upraveno v rámci nařízení vlády.  
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306/1999 Sb. stanovit normativy do 

31. ledna roku, po který budou 

normativy platit. MPSV navrhuje 

zveřejnit své normativy na následující 

kalendářní rok již do            30. září 

předchozího roku. Zde připomínáme, 

že v tuto dobu nemusí být ještě návrh 

rozpočtu na následující rok 

definitivně vládou schválen.  

 Co se týká MŠ zřizovaných ÚSC, pro 

tyto školy rovněž není žádným 

právním předpisem pevná částka 

normativu stanovena. Výše 

normativů pro veřejné školy jsou na 

daný rok zveřejňovány do 31. ledna 

na webových stránkách MŠMT a 

současně ve Věstníku MŠMT. 

 V předložené novele tedy 

postrádáme jakoukoliv vazbu na 

výši dotace pro MŠ poskytované 

z kapitoly MŠMT.  

 

 

Závěr:  

S  nastavením normativu na obsazené 

kapacitní místo v podobě, v jaké je 

novelou navrženo, zásadně 

nesouhlasíme. MF trvá na tom, aby výše 

příspěvku na provoz jeslí nepřesáhla 

v daném roce výši dotace poskytované 

z kapitoly MŠMT na jedno dítě v MŠ. 

I z toho důvodu je zbytečné, aby absolutní 

výše normativu byla legislativně 

ukotvena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

Normativ na obsazené kapacitní místo 
je z důvodu zachování flexibility, kdy se 

děti v průběhu dne i týdne střídají, 

v současné době v dětské skupiny 

navštěvuje o 30 % více dětí než je 

kapacitních míst, v mikrojeslích se na 4 

místech v průběhu týdne střídá průměrně 

7 dětí. Jedná se o menší děti, nenavštěvují 

zařízení celý týden, v současné době také 

stále ještě platí omezení návštěvy dítěte 

mladšího 2 let v zařízení na 46 hodin za 

měsíc, v návrhu je 92 hodin za měsíc, to 

také neumožňuje celodenní docházku 

každý den, pouze u výše příjmových 

rodičů, kteří vyčerpají rodičovský 

příspěvek rychleji. Při stejné výši 

podpory tak umožníme využívat zařízení 

více rodičům dle jejich potřeb. Školský 

zákon rovněž umožňuje sdílení místa více 

dětmi, i když se tak v praxi často neděje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Není zřejmá souvislost vysvětlení 

MPSV s uvedenou připomínkou. 
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V uvedeném smyslu je nutné návrh 

novely upravit. 

MF 

 

§ 20h (Z) Vzhledem k tomu, že součástí 

předloženého materiálu není návrh 

prováděcího právního předpisu, který 

bude stanovovat výši a podmínky 

poskytování hmotného zabezpečení,  

a) nelze se k této problematice objektivně 

vyjádřit; 

b) uvádíme následující skutečnosti: 

Předkladatel v důvodové zprávě k § 20h 

na str. 36 uvádí, že navrhuje, obdobně 

jako u soukromých MŠ, možnost 

požádat o příspěvek na stravování 

dítěte v jeslích, dle RIA na str. 26 nárok 

na normativ na stravování obdobně 

jako v MŠ, a na str. 29 nárok na 

příspěvek ze SR jako v soukromých MŠ. 

Co tedy MPSV vlastně navrhuje?  

Podle zákona č. 306/1999 Sb. lze 

poskytnout dotaci prostřednictvím 

normativu pouze zřízenému školskému 

zařízení (jídelně/vývařovně/výdejně), 

které je zapsáno do školského rejstříku. 

Z žádného platného právního předpisu 

nevyplývá, že by soukromé MŠ mohly 

žádat MŠMT o příspěvek na stravování 

v případě, že zařízení školního stravování 

samy nezřizují. Obdobně je legislativně 

upraveno i stravování dětí a žáků ve 

veřejném školství. Liší se pouze částkou 

vybírané úhrady, jejíž maximální výše je 

stanovena vyhláškou. 

Předkladatel měl zřejmě na mysli 

ustanovení § 119 školského zákona, dle 

Akceptováno, vysvětleno.  

 

 

Vzhledem k existujícímu a dobře 

fungujícímu systému stravování pro děti 

ve školských zařízeních by bylo vhodné 

jesle jako menší zařízení, kde zřizovatel 

zpravidla nebude zřizovat vývařovnu 

sám, připojit k tomuto systému, 

v některých případech je možné na oběd 

docházet, jinde využít dovážky. 

Na základě projednání s MŠMT, MF a 

MZd se navrhuje, aby normativ pro DS 

zohledňoval i normativ na stravování 

dítěte.  

 

 

 

Výživové normy dle vyhlášky 107/2005 

Sb. Vyhláška o školním stravování, jsou 

stanoveny pro strávníka ve věku 3-6 let. 

Stravování dítěte mladšího 3 let, které 

může být přijato k předškolnímu 

Požadavek MF, aby mzdové náklady 

zaměstnance na přípravu a výdej jídel 

v DS/jeslích byly součástí „příspěvku na 

provoz jeslí“, byl do návrhu zákona 

zapracován - viz úprava § 20a odst. 1 

písm. c), resp. financování stravování 

bylo z § 20h, resp. § 20i vypuštěno.  

Požadujeme v tomto smyslu upravit 

i  přechodná ustanovení – v bodě 4. 

vypustit text „nebo o příspěvek na 

stravování“. 

 

K § 20a odst. 1 písm. c): 

Pokud má být financování 

„stravování dětí“ v DS/jeslích ze SR 

nastaveno obdobně jako je tomu u 

soukromých MŠ, tak by měly být v 

rámci příspěvku na provoz DS/jeslí 

hrazeny především mzdové náklady 

zaměstnance výdejny. Nové znění 

§ 20a odst. 1, že příspěvek na provoz 

DS/jeslí je určen i na stravování dětí 

(viz písm. c), je velmi zavádějící 

(nemáme k dispozici důvodovou 

zprávu!). Požadujeme znění § 20 odst. 

1 písm. c) ve výše uvedeném smyslu 

upravit, resp. vzhledem ke znění §20a 

odst. písm. a), že příspěvek na provoz 

DS/jeslí je určen zejména na 

financování platů, nebo mezd 

vyplývajících ze základních 

pracovněprávních vztahů, je pro 

začlenění mzdových nákladů 
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kterého zařízení školního stravování 

mohou také zajišťovat stravovací služby i 

pro další osoby, a to za úplatu. Těmito 

dalšími osobami mohou být právě děti 

navštěvující jesle. Je tedy na zřizovateli 

konkrétního zařízení školního stravování, 

zda těmto dalším strávníkům bude 

přispívat na úhradu stravování. 

Závěr:  

Formulaci ustanovení § 20h shledáváme 

značně nesrozumitelnou. Informace 

uvedené k této záležitosti v materiálu jsou 

strohé a zejména rozporuplné. 

Požadujeme finanční zabezpečení 

stravování přehodnotit a v důvodové 

zprávě a RIA terminologii sjednotit.  

Pokud MPSV hodlá nastavit finanční 

zabezpečení stravování obdobně jako 

tomu je u MŠ, doporučujeme jej nastavit 

ve spolupráci s MŠMT.   

vzdělávání, se bude řídit upravenou 

normou. 

 

 

 

zaměstnance výdejny postačující 

znění písm. a).  

 

 

MF 

 

Název Dílu 

3 (Z) 

Název tohoto dílu požadujeme, z důvodu 

lepší vypovídací schopnosti, přejmenovat 

na „Další zdroje financování“. 

Akceptováno. Souhlas s vypořádáním 

MF 

 

§ 20i odst. 

1 (Z) 

Požadujeme vypustit písmena a). 

Vzhledem ke  znění Důvodové zprávy ho 

považujeme za nadbytečné. Důvodem je 

to, že organizační složky státu přímo 

používají prostředky státního rozpočtu. 

Akceptováno Souhlas s vypořádáním 

MF 

 

Přechodná 

ustanovení 

(Z) 

Je nezbytné doplnit přechodné ustanovení 

obdobně, jako tomu bylo v případě novely 

zákona č. 247/2014 Sb., pod č. 127/2015 

Sb., kde se nově zavádělo „předškolní 

zařízení“ a nahrazoval se jím pojem 

„zařízení péče o děti předškolního věku 

Akceptováno  

Bude upraveno podle konzultací s MF: 

pokud bylo odkazováno v naší 

připomínce na obdobné použití jako 

v novele zákona č. 247/2014 Sb. 

zákonem č. 127/2015 Sb.,  mínili jsme 

v připravované novele zákona, 

Souhlas s vypořádáním 
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včetně mateřské školy podle školského 

zákona“. 

konkrétně  do části třetí vložit nový 

článek (V), který by obsahoval 

požadované přechodné ustanovení 

v obdobném znění jako v zákoně č. 

127/2015 Sb. („Pro zdaňovací období 

započatá do dne předcházejícího dni 

nabytí účinnosti tohoto zákona se použije 

zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona.“).  

MF 

 

Část třetí 

(Z) 

K bodu 1. 

Za slovo „jesle“ se navrhuje vložit slova 

„podle zákona upravujícího poskytování 

služby péče o dítě v jeslích nebo obdobné 

zařízení v zahraničí“, protože pojem jeslí 

je v zákoně o poskytování služby péče o 

dítě v jeslích vymezen pouze pro účely 

tohoto zákona, a nikoli pro celý právní 

řád, a je tedy nutno na tuto definici 

odkázat. Zároveň je nutno stanovit 

možnost uplatnit slevu i při umístění 

dítěte  

v obdobném zahraničním zařízení. 

K bodu 2. 

Za slovo „jeslemi“ se navrhuje vložit 

slova „podle zákona upravujícího 

poskytování služby péče o dítě v jeslích“ 

ze stejných důvodů jako v předchozí 

připomínce. 

Akceptováno. Souhlas s vypořádáním 

MF 

 

Část čtvrtá 

(Z) 

Tuto část požadujeme vypustit. 

Navrhované ustanovení je zjevně 

nadbytečné. Rozpočtová pravidla (zákon 

č. 218/2000 Sb.) obsahují ustanovení § 7 

odst. 1 písm. u), podle kterého se ze 

státního rozpočtu hradí výdaje stanovené 

Akceptováno. Souhlas s vypořádáním 
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zvláštním zákonem. Navrhovaný zákon 

stanoví, že příspěvek na provoz jeslí se 

hradí ze státního rozpočtu, což je naprosto 

dostačující. 

MF 

 

DZ K části A. str.1 

Nesouhlasíme s tvrzením, že „u 

přechodového roku, kdy dítě dosáhne tří 

let v rámci školního roku, má šanci na 

umístění až od září nového školního 

roku.“. Neboť dle § 34 školského zákona 

může být dítě přijato k předškolnímu 

vzdělávání i v průběhu školního roku. 

 

 

K části F. Dopady na státní rozpočet a 

ostatní veřejné rozpočty, str.13 

V rámci Důvodové zprávy je uvedeno 

, že v případě přijetí navrhované právní 

úpravy se bude jednat o dopady na státní 

rozpočet ve výši 926,5 mil. Kč, přičemž 

tento výdaj lze očekávat jako prvotní 

výdaj státního rozpočtu po ukončení 

podpory provozu stávajících dětských 

skupin a mikrojeslí prostřednictvím ESF 

OPZ. Příjmy do státního rozpočtu jsou 

stanoveny ve výši 1 138, 9 mil. Kč, kladné 

saldo činí 212,4 mil. Kč. 

Upozorňujeme, že v rámci přípravy 

návrhu státního na rok 2020 a 

střednědobého výhledu na roky 2021 a 

2022, není s předkládaným návrhem 

počítáno, resp. vyčíslené mandatorní 

výdaje státního rozpočtu nejsou zahrnuty 

v rámci střednědobého výhledu na roky 

2021 a 2022. Tato skutečnost není 

Akceptováno 

doplněn text: 

„Dle § 34 školského zákona dítě může být 

přijato k předškolnímu vzdělávání i 

v průběhu školního roku, v praxi však 

není toto ustanovení ve velké míře 

aplikováno.“ 

Akceptováno, upraveno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno.  

Formulace postulátu vychází z 

ekonomických studií, např. institutu 

IDEA Cerge-ei,2016 Veřejná podpora 

míst ve školkách se vyplatí: analýza 

výnosů a nákladů 
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v předkládaném materiálu dokonce ani 

zmíněna. Konstatování, že zvýšené 

výdaje státního rozpočtu budou pokryty 

zvýšenými příjmy státního rozpočtu 

z důvodu zaměstnaných rodičů (odvody 

na sociální pojištění a dani z přijmů, 

pozitivní dopad i na odvody na zdravotní 

pojištění) se nám jeví jako spekulativní. 

 

Do Důvodové zprávy požadujeme doplnit 

konstatování, že v případě přijetí 

navrhované právní úpravy budou zvýšené 

nároky na státní rozpočet řešeny v rámci 

přípravy státního rozpočtu na příslušný 

rok. 

 

Dále požadujeme uvést, že v případě 

příspěvku na provoz jeslí se jedná 

opravdu o příspěvek, nikoli o dotaci a 

nevztahuje se na řízení o jeho poskytnutí 

úprava obsažená v zákoně č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Není zřejmé, proč není jako varianta 

vůbec uvažováno řešení financování či 

alespoň spolufinancování rozpočty 

územních samosprávných celků. 

Předpokládáme, že samy města a obce by 

měly mít co největší zájem na tvorbě 

zázemí pro své obyvatele, čímž si je buď 

v obci udrží, nebo získají další. Kromě 

efektu rozvoje dané obce je zřejmý i 

přínos ve formě vyššího podílu na 

sdílených daních. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Doplněno 

 

 

 
Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno částečně.  

Spolufinancování ze strany obcí bude pro 

provoz jeslí možné a žádoucí, příspěvek 

ze státního rozpočtu pokryje jen část 

nákladů. Pro ÚSC není stanoveno 

povinně se účastnit spolufinancování, je 

to jedna z možností dalšího financování. 

Do RIA a DZ doplněno.  

Je nutné upozornit, že charakter služby je 

odlišný od MŠ a zařízení jsou primárně 

zřizována soukromoprávními 

poskytovateli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlas s vypořádáním 
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K Dílu 3, §20i, str. 36 

Předkladatel první větou ve druhém 

odstavci konstatuje, že „na výdaje, na 

které byl poskytnut příspěvek na provoz 

podle tohoto zákona, lze poskytnout jinou 

podporu z veřejných zdrojů nebo  fondů 

EU, ovšem na úhradu totožných výdajů.  

Toto konstatování je s ohledem na 

ustanovení§ 20i odst. 2 návrhu novely 

zákona v rozporu. 

Samostatná varianta zřizování jeslí pouze 

územními samosprávnými celky je 

odmítána jinými připomínkovými místy 

(SMO, SMS)   

 

 

Vysvětleno. 

Jedná se o zamezení dvojímu 

financování – stejný náklad/výdaj 

nemůže být uplatněn z různých zdrojů, 

v DZ překlep opraven. 

 

 

MF 

 

RIA K bodu 1.2.1 

První větu v předposledním odstavci na 

str. 6 ohledně garance míst v MŠ pro 

dvouleté děti požadujeme nahradit textem 

uvedeným na str. 13, kde je správně 

uvedeno, že nárok na přednostní 

umístění dětí dvouletých od roku 2020 

byl na základě poslaneckého návrhu 

zrušen. Nejednalo se tedy o garanci místa 

pro tyto děti, ale o přednostní přijetí. 

 

K bodu 1.2.3 

Podle Závěrečné zprávy RIA 73 % 

ekonomicky neaktivních žen v ČR ve 

věku        25–49 let jako hlavní důvod své 

ekonomické neaktivity uvádí péči o dítě či 

zdravotně postiženého dospělého. Není 

však uvedeno, zda ženy se vzdaly 

ekonomické aktivity dobrovolně, nebo 

zda je jejich neaktivita vynucena tím, že 

Akceptováno, opraveno.  

MŠMT však i v rámci zde uplatňované 

připomínky sděluje, že obce mají 

zákonnou povinnost vytvořit dostatečnou 

kapacitu pro tříleté a starší děti, ačkoli se 

rovněž jedná o „přednostní umístění“, je 

vnímáno jako garance, jistého nároku na 

umístění. 

 

Vysvětleno. 

odkaz pod čarou rozšířen o informaci, že 

se jedná se o Mezinárodní 

srovnání Eurostatu v oblasti práce a 

mzdy, další zpřesnění není v rámci 

výzkumu k dispozici. Ze statistiky však 

vyplývá, že údaje pro ČR jsou ve 

srovnání s průměrem EU28 dvojnásobné 

(37,3 %).  

 

Souhlas s vypořádáním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k tomu, že nelze provést 

hodnocení podle důvodů ekonomické 

neaktivity, informace o procentu 

ekonomicky neaktivních žen postrádá 

v materiálu smysl. 
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na trhu práce nejsou pro ně vhodná 

pracovní místa. Tuto informaci 

považujeme pro účely tohoto materiálu 

za zásadní. Zároveň žádáme o rozlišení 

počtu žen pečujících o děti a žen 

pečujících o zdravotně postiženého 

dospělého/dítě. 

 

K bodu 1.3.3. 

Z textu předposledního odstavce na str. 

15 není zřejmé, zda do konce 

programového období dojde s podporou 

ESF k navýšení míst o dalších 14 782, 

nebo na 14 872 míst. Podle našeho názoru 

má být uvedeno „…do konce 

programového období bude za podpory 

ESF pravděpodobně existovat celkem 

1150 dětských skupin s kapacitou 

přibližně 14 872 míst“. 

 

 

 

K bodu 3. Vyhodnocení nákladů a 

přínosů 

V rámci tohoto bodu je uvedeno, že 

implementace návrhů vyžaduje náklady 

na zajištění 16 nových systemizovaných 

míst pod státní službou na MPSV 

s ročními náklady ve výši 7,7 mil. Kč. 

Předkladatel však formou poznámky pod 

čarou připouští, že při implementaci v 

praxi může existovat požadavek na 

odlišný počet systemizovaných míst. Tím 

chápeme, že vyšší. 

 

 

 

 

 

Akceptováno, opraveno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno částečně 
Není reálné administrovat příspěvky 

v objemu mld. v rámci stávajícího 

personálního zabezpečení. Návrh 

upraven na 8 nových systemizovaných 

míst a zbylé zajištění z vlastních zdrojů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud MPSV na uvedené informaci 

v materiálu trvá, pak je nutné pod 

čarou doplnit, že nelze rozlišit podle 

důvodů dle ekonomické aktivity žen. 

 

Doplněné 

 

 

 

 

Souhlas s vypořádáním. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesouhlas 

Zásadně nesouhlasíme s navýšením 

personálních kapacit a prostředků na 

platy. Personální pokrytí nové agendy 

je třeba zajistit v rámci optimalizace a 

racionalizace agend. 

V současné době je politika vlády  

v oblasti funkčních míst restriktivní, 

což dokládají úsporná opatření 

promítnutá do schváleného rozpočtu 

na rok 2020. Nepokládáme za účelné 
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S navýšením personálních kapacit a 

prostředků na platy nelze z pozice 

Ministerstva financí souhlasit. Personální 

pokrytí nové agendy je potřeba zajistit  

v rámci optimalizace a racionalizace 

agend, zjednodušení procesů, slučování 

věcně příslušných útvarů atp. Dodáváme, 

že v současné době je politika vlády  

v oblasti navyšování nových míst 

restriktivní, což dokládají úsporná 

opatření zařazená do schváleného 

rozpočtu na rok 2019 i do návrhu státního 

rozpočtu na rok 2020. Nepokládáme za 

účelné na jedné straně místa krátit a na 

druhé je přidávat zpět. 

 

K bodu 3.1. 

Náklady doporučujeme nahradit slova 

„odpočet daně“ slovy „sleva na dani“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno, opraveno 

 

na jedné straně místa krátit a na 

druhé je přidávat zpět. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínce bylo sice vyhověno, slova 

byla nahrazena, ale úpravou vznikla 

chyba, resp. pouhým nahrazením 

ztratil předmětný text smysl. 

Navrhujeme druhou větu upravit 

následujícím způsobem: „Snížené 

příjmy státního rozpočtu z uplatněné 

slevy na dani tzv. školkovné se oproti 

stávajícímu stavu měnit nebudou,….. 

 

Upraveno 

MF 

 

K návrhu 

usnesení 

vlády (Z) 

Do návrhu usnesení vlády požadujeme 

zařadit úkol pro ministryni práce a 

sociálních věcí, aby realizaci zajistila v 

rámci dosavadních personálních kapacit a 

prostředků na platy. V tomto smyslu je 

potřeba upravit ostatní relevantní části 

materiálu (zejména Důvodovou zprávu). 

Neakceptováno vysvětleno (viz 

připomínka výše 

Není reálné zajistit celkové financování 

s alokací miliardy a kontrolou v rámci 

stávajících kapacit. Návrh upraven na 8 

nových systemizovaných míst a zbylé 

zajištění z vlastních zdrojů 

 

Rozpor 

Nesouhlas 

Viz připomínka k RIA, k bodu 3. 

MZD 

 

Obecně 

(Z) 

Jsme nuceni konstatovat, že předložený 

návrh zákona vychází z obdobných 

principů, na kterých byl založen návrh 

předcházející, který Ministerstvo práce a 

sociálních věcí předložilo do 

mezirezortního připomínkového řízení 

Vzato na vědomí 

S MZD jednáno opakovaně na různých 

úrovních. 

Před i po předloňském MPŘ. Připomínky 

uplatněné v MPŘ byly konzultovány na 

vypořádací poradě dne 21. listopadu 

OK 
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pod čj. MPSV-2018/191495-51 v roce 

2018. Ministerstvo zdravotnictví k 

uvedenému návrhu zákona uplatnilo řadu 

zásadních připomínek koncepčního 

charakteru, při jejichž vypořádání nebylo 

využito všech možností, které legislativní 

proces předpokládá a nebyly tak řádně 

projednány a nedošlo k jejich vypořádání.  

Upozorňujeme, že ani odstranění 

některých dílčích připomínek a 

formálních nedostatků nemá vliv na 

koncepční nastavení navrhované služby. 

2018. Dále na pracovní úrovni MZD 

kontaktováno dne 7. prosince 2018. Na 

úrovni ředitelů MZD kontaktováno 16. 

ledna 2019, na úrovni náměstků 

kontaktováno 22. ledna 2019. 

 Obecně 
k pojmu 
„jesle“ (D) 

Změnu názvu zákona, která spočívá v 
přejmenování „dětské skupiny“ na 
„jesle“ považujeme za nedůvodnou a 
pro uživatele matoucí. Nepovažujeme za 
vhodné zařízením s názvem jesle 
nastavením věkového limitu pro děti „do 
zahájení povinné školní docházky“ 
nahrazovat mateřské školy.  
Označení jeslí se v ČR historicky spojuje s 
péčí o děti ve věku do tří let tzn. 
batolecím věkem. Označení „dětská 
skupina“, pro jiný subjekt než mateřskou 
školu, taktéž zajišťující péči o děti 
předškolního věku, se již za léta 
existence této služby vžil a přejmenování 
na službu poskytovanou v „jeslích“ bude 
i v kontextu výše uvedeného zmatečné a 
zavádějící.   

Neakceptováno – vysvětleno. 

Název jesle je veřejnosti dobře znám jako 

péče o nejmenší děti (do 3 let), pro které 

bude tato služba primárně určena, starší 

děti budou moci být přijímány, ale bez 

nároku na státní příspěvek. Na základě 

některých připomínkových míst doplněna 

podpora umístění dětí do zahájení do 

zahájení povinné školní docházky 

v místech, kde by byl nedostatek 

veřejných mateřských škol (nutná 

součinnost s ÚSC). Rovněž není zásadní 

důvod ke změně současného fungování 

zařízení pro děti starší či plnění 

povinného předškolního roku formou 

individuálního vzdělávání, které je 

možné v DS, ale i třeba v zařízeních na 

živnostenském základě.     

MZ nadále trvá na připomínce. 

Připomínku pouze měníme na 

DOPORUČUJÍCÍ.  

Návrh vypořádání nijak nevysvětluje, 

proč je třeba změnit název služby a 

v čem spočívá přínos takové úpravy.  

Změna názvu vyvolává dojem, že 

půjde o jinou službu, než která byla 

doposud zákonem upravena. 

Označení jesle je historicky spojováno 

s péčí o děti poskytovanou 

zdravotnickými pracovníky, o což tu 

však nejde. Charakter služby péče o 

dítě v dětské skupině zůstává i po 

změně názvu na jesle zachován. 

Změnu názvu proto považujeme nejen 

za zbytnou, ale i za zavádějící. 
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 Ustanovení 

upravující 

mikrojesle 

(Z) 

Požadujeme vypustit v celém návrhu 

právní úpravu týkající se poskytování 

„služby péče o dítě do věku 3 let v 

domácnosti pečující osoby“, tzn. 

ponechat pouze péči o dítě „v 

mikrojeslích v zařízení poskytovatele“.  

Odůvodnění:  

• Návrh stanoví, že uvedenou péči 

lze poskytovat 

i v domácnosti pečující osoby. 

Domácnost pečující osoby není v 

návrhu zákona, nijak definována. 

Nejsou na ni stanoveny žádné požadavky, 

přestože orgán ochrany veřejného zdraví 

musí následně uvedené prostory 

dozorovat a sankcionovat, tzn. přijmout 

za ně i odpovědnost. Toto však není v 

možnostech orgánu ochrany veřejného 

zdraví. 

• Je zcela nevhodné poskytovat 

tuto péči v domácnosti pečující osoby. 
Věkové rozpětí dětí má velmi rozdílné 

nároky na denní režim, který není možné 

v domácím prostředí dostatečně oddělit, 

péče není kontrolovatelná, jsou zde velká 

rizika – např. kontakt s dalšími osobami, 

zvířaty a s tím související přítomnost 

alergenů v prostředí, dalším domácím 

prostředím - hygienické zařízení, 

kuchyně, komory, sklepy, půdy, zahrada 

atd., není možné oddělit „běžnou 

domácnost“ od péče poskytované v 

mikrojeslích – hrací zóny, klidové zóny, 

hygienická zařízení, stravovací prostory. 

V této souvislosti dále upozorňujeme, že 

Akceptováno. 

Mikrojesle v domácnosti vypuštěny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlas 
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alergická onemocnění dítěte nemusí být v 

tomto věku známa, protože se teprve 

zakládají spouštěcí mechanizmy těchto 

onemocnění. Dalším rizikem je i vznik 

zkřížených alergických reakcí, které 

nemusí být taktéž známy.  

• Je známo, že nejvíce úrazů takto 

malých dětí vzniká v domácnosti, tudíž je 

nutné zajistit, mimo tzv. hygienického 

standardu, i bezpečné prostředí s 

ohledem na možný vznik úrazů. V této 

souvislosti upozorňujeme, že 

bezpečnostní požadavky na domácnost 

pečující osoby nelze upravit předloženou 

„vyhláškou o hygienických požadavcích 

na prostory a provoz jeslí do 12 dětí a 

mikrojeslí a o stravovaní v jeslích v 

domácnosti pečující osoby“.   

• Také je diskutabilní možnost 

vstupu orgánu ochrany veřejného zdraví 

do domácnosti pečující osoby. V této 

souvislosti je nutné poznamenat, že i 

podle zákona č. 258/2000 Sb. v případech 

šetření epidemií infekčních onemocnění 

si orgán ochrany veřejného zdraví před 

vstupem do domácnosti vyžádá 

součinnost Policie ČR. 

• Návrh zákona ponechává způsob 

zajištění stravování dětí v mikrojeslích 

v domácnosti na smluvním ujednání 

mezi rodiči a poskytovatelem péče (viz 

§ 8 odst. 1) návrhu, donáška z rodiny, 

příprava na místě). Tato činnost je vysoce 

riziková z hlediska ochrany zdraví 

kojenců a batolat a podle našeho názoru 
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není možné v rámci domácnosti toto 

zajistit v potřebném standardu. Způsob 

zajištění stravování v domácnosti nelze 

upravit ani prostřednictvím prováděcího 

právního předpisu (§ 8 odst. 4) Stravování 

poskytované v domácnosti pečující osoby 

není stravovací službou ve smyslu § 23 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. S ohledem na výše uvedené není 

možné souhlasit s povinností orgánu 

ochrany veřejného zdraví stravování v 

mikrojeslích v domácnosti kontrolovat.  

• V souvislosti s vymezením služby 

péče o dítě v jeslích v § 2 návrhu zákona 

upozorňujeme, že podle § 23 zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, je stravování v 

dětské skupině (obecně – bez výjimky) 

stravovací službou.  

• Péče v mikrojeslích v domácnosti 

není vhodná také z důvodu řešeného v § 

13a odst. 1, kdy návrh předpokládá, že v 

případě onemocnění pečující osoby nebo 

fyzických osob žijících v domácnosti 

pečující osoby má být poskytovaná služba 

přerušena. Současně považujeme za 

problematickou realizaci zajištění 

poskytování péče u náhradního 

poskytovatele. 

• Máme za to, že v případě 

mikrojeslí je nevhodné umožnit převedení 

dětí do péče „náhradního“ poskytovatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno,  
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(viz § 13 odst. 3 návrhu), byť návrh 

předpokládá souhlas rodičů. Dále 

upozorňujeme, že i v případě péče u 

„náhradního poskytovatele“ musí být 

dodržena jak stanovená kapacita, tak i 

všechny ostatní požadavky vztahující se 

na péči o děti od 6 měsíců věku.  

• Vzhledem k tomu, že požadavky 

na prostory mikrojeslí provozovaných v 

domácnosti pečující osoby nejsou 

zákonem definovány (viz § 15 odst. 1 a 2), 

nepovažujeme za účelné, aby orgánu 

ochrany veřejného zdraví byl zákonem 

uložen v této oblasti poskytované služby 

výkon státního zdravotního dozoru (viz § 

21 odst. 2).  

• Zákon v § 16 odst. 4 již obecně 

neukládá krajské hygienické stanici 

„pro potřeby získání oprávnění k 

poskytování služby péče o dítě vydávat 

závazné stanovisko o splnění 

hygienických požadavků na stravování, 

prostory a provoz, v nichž bude 

poskytována služba péče o dítě v 

jeslích“. Přesto je v § 16 odst. 6 

upraveno oprávnění zaměstnance krajské 

hygienické stanice vstupovat do prostor, v 

nichž má být poskytována služba péče o 

dítě v jeslích za účelem shromáždění 

podkladů pro vydání závazného 

stanoviska. Pokud se jedná pouze o 

formální chybu, která vznikla při tvorbě 

návrhu zákona a tato povinnost bude 

následně do návrhu zákona zpětně 

doplněna, byla by uložena zřejmě i 

upraveno dle doporučení 

připomínkového místa tak, aby navýšení 

kapacity při přijetí dítěte z jiného 

zařízení bylo možné jen do výše 4 dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Formální chyba. 
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mikrojeslím, bez rozlišení, zda jsou 

provozovány v domácnosti pečující osoby 

nebo v zařízení poskytovatele, přičemž 

prostorové podmínky mikrojeslí v 

domácnosti zákon nedefinuje.  

Prováděcím právním předpisem nelze 

definovat prostory určené pro přípravu 

pokrmů v mikrojeslích v domácnosti, 

neboť stravování v domácnosti není 

stravovací službou ve smyslu § 23 zákona 

č. 258/2000 Sb.; v případě 

potravinářského podniku není možné 

upravovat povinnosti provozovatele 

národní právní úpravou, neboť tato 

činnost spadá do režimu regulovaného 

evropským potravinovým právem. 

• Také s navrhovaným počtem 1 

pečující osoby pro 4 a případně až 6 dětí 

v mikrojeslích (včetně provozovaných v 

domácnosti poskytovatele) přítomných v 

jeden okamžik nelze souhlasit (viz § 7 

odstavec 3). Nelze zajistit bezpečnou a 

zdraví neohrožující péči, a to především s 

ohledem na velký věkový rozdíl dětí ve 

skupině od 6 měsíců do 3 potažmo 4 let 

věku. Uvedená věková kategorie 6 měsíců 

až 4 roky se vyznačuje významně 

rozdílnými nároky na péči, což je 1 

pečující osobou v požadované kvalitě 

nezajistitelné. Tímto opatřením dochází 

taktéž k navýšení kapacity mikrojeslí, a to 

způsobem, který je nekontrolovatelný. 

Dále v této souvislosti upozorňujeme na 

další důvod, který zabraňuje zajištění 

odpovídající péče o děti 1 pečující 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno.  

Počet dětí na pečující osobu vychází 

z mezinárodních zkušeností, také rodič 

jako primární pečovatel rozhoduje, do 

jakého zařízení děti svěří. Poskytovatel 

má také přihlédnout k věku a specifikům 

dětí. Jedná se o minimální počet 

pečujících osob. 

Zohlednění počtu pečujících osoba 

věkového složení dětí, zejména v období 

výdeje oběda, je obsaženo v standardu 

kvality.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MZ vysvětlení akceptuje. 

Nicméně nadále upozorňuje, že 

zajištění odpovídající péče o děti ve 

věku od 6 měsíců do 4 let je jednou 

pečující osobou velice obtížné, a to jak 

s ohledem na různé potřeby dětí 

tohoto věku, tak i vzhledem 

k současnému výkonu několika 

činností souvisejících s poskytováním 

péče o děti. MZ doporučuje řešit 

prostřednictvím navrhovaného 

standardu kvality péče.  
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osobou, a to je současný výkon několika 

činností - peče  

o děti, příprava stravy a případně zajištění 

úklidu souvisejícího s provozem 

mikrojeslí/jeslí (§7 odst. 5), což je již 

problémem provozu stávajících dětských 

skupin.  

• Pro službu péče o dítě v 

mirkrojeslích v domácnosti pečující 

osoby může činit potíže také řádné 

nakládání s odpadem – dětskými plenami. 

Také v jeslích (obdobně jako v mateřské 

škole) je třeba dodržovat pravidla 

bezpečného nakládání s použitými 

plenami (viz zákon č. 185/2001Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

Jde o odpad představující určité 

biologické riziko, s nímž je třeba nakládat 

ve speciálním režimu. Odpad je třeba 

zařadit do kategorie podle Katalogu 

odpadů. Za zařazení odpadu podle 

Katalogu odpadů je zodpovědný pouze 

jeho původce. V tomto případě jsou 

původcem odpadu jesle. Základním 

předpokladem pro dodržení pravidel 

bezpečného nakládání s použitými 

plenami je zpracování a následné 

dodržování pokynů pro nakládání s 

odpady, které jsou součástí provozního 

řádu zařízení. Vzhledem k 

předpokládanému malému množství 

inkontinenčních plen vznikajícímu v 

zařízení lze doporučit inkontinenční 

pomůcky zařadit pod katalogové číslo 18 

 

 

 

 

 

Mikrojesle v domácnosti vypuštěny. 

 

 

 

 

 

V této souvislosti MZ nicméně 

upozorňuje, že povinnost bezpečného 

nakládání s odpadem, tj. s dětskými 

plenami ve speciálním režimu, 

zůstává v platnosti i pro jiné typy 

poskytovatelů péče o děti, bez ohledu 

na skutečnost, že z návrhu zákona 

byla vypuštěna forma péče mikrojesle 

v domácnosti. 
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01 04 - Odpady, na jejichž sběr a 

odstraňování nejsou kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na prevenci 

infekce, avšak za specifických podmínek. 

MZD NB 3, 9, 15 

aj. (Z) 

Upozorňujeme na nejednotnost zvolené 

terminologie v jednotlivých ustanoveních 

návrhu zákona. Je třeba provést kontrolu 

celého návrhu. 

Například: 

- „služba péče o dítě v jeslích v 

domácnosti pečující osoby (§ 5 odst. 1 

písm. c), § 15 odst. 1, § 17 odst. 1 a 2, § 

19 odst. 2 písm. a)), 

- „je-li služba péče o dítě v jeslích 

poskytována v mikrojeslích v domácnosti 

pečující osoby“ (§ 8 odst. 3, § 15 odst. 2), 

- „podávání stravy v domácnosti 

pečující osoby (§ 8 odst. 4), 

- „požadavky na prostory a provoz 

jeslí do 12 dětí a mirkojeslí“ (§ 15 odst.  

5). 

Akceptováno. Upraveno. Souhlas 

MZD § 3 odst. 2 

písm. h) 

(Z) 

Požadujeme znění vysvětlit a případně 

upravit.   

Vzhledem k nejednotnému používání 

pojmů je smysl ustanovení nejasný. 

Například není zřejmé, zda má jít o právní 

úpravu vztahující se k mikrojeslím v 

zařízení poskytovatele nebo v domácnosti 

pečující osoby. Současně upozorňujeme, 

že text je zmatečně promítnut také v 

platném znění s vyznačenými změnami. 

Akceptováno. Mikrojesle v domácnosti 

budou vypuštěny, text bude upraven. 

 

Souhlas 

MZD § 5 odst. 1 a 

platné 

znění (Z) 

 

Ustanovení § 5 odst. 1 je v platném znění 

formulováno nově, není však 

zapracováno v návrhu zákona. Je třeba 

Akceptováno. Provedena revize. 

 

 

 

Souhlas 
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 vyjasnit a uvést do souladu návrh zákona 

s platným zněním.  

Dále doporučujeme v návětí § 5 odst. 1 a 

2 slovo „plnit“ nahradit slovem 

„splňovat“. 

Akceptováno. Upraveno. 

MZD § 5 odst. 2 

písm. c) 

(Z) 

Ustanovení požadujeme vypustit nebo 

vydefinovat skutečnosti, které mají být 

posuzovány.  

Odůvodnění 

Uvedenou povinnost nelze naplnit, neboť 

zákon nedefinuje  „skutečnosti, které by 

mohly ohrozit poskytování služby péče 

o dítě v jeslích v domácnosti pečující 

osoby“. 

Akceptováno, ustanovení bude 

vypuštěno. (v návaznosti na vypořádání 

připomínky k vypuštění mikrojeslí 

v domácnosti). 

 

Souhlas 

MZD § 5 odst. 6 

(Z) 

Odbornou způsobilost pečující osoby v 

případě péče o děti mladší 1 roku 

požadujeme omezit pouze na odbornou 

způsobilost k výkonu povolání všeobecná 

sestra, praktická sestra, dětská sestra, 

ošetřovatel, zdravotnický záchranář, 

porodní asistentka a odbornou způsobilost 

k výkonu povolání lékaře, a to s ohledem 

na zdravotní rizika, která se váží k 

zajištění péče o děti této věkové kategorie. 

Vysvětleno.  

Všechny pečující osoby musí absolvovat 

další vzdělávání dle § 5 b. Omezení na 

zdravotnický personál by nepřiměřeně 

omezilo možnosti zřizování a provozu 

služby. Například pedagog se 

zdravotnickým kurzem může rovněž 

poskytnout vysoce kvalitní výchovnou 

péči. Jesle jako zdravotnické zařízení 

byly navíc zrušeny s odůvodněním, že se 

nejedná o nemocné děti a není tedy nutné, 

aby byly v péči výhradně zdravotnického 

personálu, odborná způsobilost v oblasti 

pedagogické a sociální je vedle 

způsobilosti zdravotní umožněna také 

v rámci služeb na základě živnostenského 

zákona – Péče o dítě do tří let v denním 

MZ souhlasí s vysvětlením. 

Pouze upozorňujeme, jak bude 

naplněna povinnost středoškolského 

vzdělání u odborné způsobilosti – 

chůva. 

 

MPSV doplňuje, že kompetence 

prokazované zkouškou jsou na úrovni 4-

5 Evropského kvalifikačního rámce, 

odpovídají tak střednímu vzdělání stejně 

jako ostatní odborné způsobilosti. 
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režimu. Současný stav se v praxi 

osvědčil. 

Za účelem předpokladu vyšší kvality 

poskytovaných služeb bude na základě 

jiných připomínkových míst v § 5 odst. 5 

upravena odborná způsobilost pečující 

osoby v jeslích (bez ohledu na věk dítěte). 

Nadále nebude postačovat odborná 

způsobilost k výkonu povolání 

ošetřovatele, odborná způsobilost 

pracovníka v sociálních službách či 

asistenta pedagoga dle ust. § 20 odst. 2 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých 

zákonů. Důvodem je, že k uvedeným 

odborným způsobilostem postačí zároveň 

pouze základní vzdělání.  

 

MZD § 5a odst. 1 

(Z) 

Ustanovení § 5a odst. 1 Požadujeme 

přeformulovat následovně: 

„Pečující osoby vykonávající péči o dítě v 

jeslích musí být k této činnosti zdravotně 

způsobilé. Zdravotní způsobilost 

posuzuje a lékařský posudek vydává 

registrující poskytovatel zdravotních 

služeb v oboru praktické lékařství a u 

zaměstnanců poskytovatel 

pracovnělékařských služeb4) nebo 

poskytovatel v oboru všeobecné praktické 

lékařství, nemá-li posuzovaná osoba 

registrujícího poskytovatele;“ 

Akceptováno. Upraveno. 

 

 

 

MZ souhlasí 

V druhé větě nutno doplnit slovo 

„všeobecné“  …..“v oboru všeobecné 

praktické lékařství…..  
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MZD § 5a odst. 2 

(Z) 

 Ustanovení § 5a odst. 2 Požadujeme 

přeformulovat následovně: 

„Zdravotní stav dítěte do 18 let věku 

žijícího v domácnosti pečující osoby 

podle § 5 odst. 2 písm. b) není v rozporu 

s poskytováním služby péče o dítě v 

jeslích, pokud to jeho zdravotní stav 

umožňuje a pokud se podrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním 

nebo je proti nákaze imunní anebo se 

nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci. Zdravotní stav dítěte 

podle věty první posuzuje a lékařský 

posudek vydává registrující poskytovatel 

zdravotních služeb v oboru praktické 

lékařství pro děti a dorost nebo 

poskytovatel v oboru praktické lékařství 

pro děti a dorost, nemá-li posuzovaná 

osoba registrujícího poskytovatele.“ 

(V této souvislosti upozorňujeme na 

zdravotní riziko pro dítě, které žije v 

domácnosti pečující osoby a které se 

nemůže podrobit očkování pro trvalou 

kontraindikaci.)   

Akceptováno. Návrh vypořádání 

v návaznosti na vypořádání 

připomínky k vypuštění mikrojeslí 

v domácnosti. 

 

MZd dle dohody z jednání dne 

6. 11. 2019 zašle stanovisko pro 

vypořádání připomínek jiných 

připomínkových míst, která požadují 

zařadit do textu „dočasnou či trvalou 

kontraindikaci“.   

Stanovisko MZ: 

Pojem „dočasná kontraindikace“ není 

v právních předpisech na úseku 

ochrany veřejného zdraví definován a 

nelze ho tedy používat. V případě 

kontraindikace se vždy jedná o 

kontraindikaci trvalou, uvedenou v § 

50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

V současné době je v  PSP ČR 

projednávaná novela zákona č. 

258/2000 Sb., sněmovní tisk 530, 

v rámci kterého může ustanovení § 50 

doznat změn. 

MZD § 5a odst. 3 

(Z) 

Text odstavce § 5a odst. 3 požadujeme 

vypustit. Bude uvedeno již v § 5a odst. 2. 

Požadavky na posouzení zdravotní stavu 

není důvodné rozdělovat podle věku od 0 

do 3 let a od 3 do 18 let 

Akceptováno návrh vypořádání 

v návaznosti na vypořádání 

připomínky k vypuštění mikrojeslí 

v domácnosti. 

Souhlas 

MZD § 5a odst. 4 

(Z) 

Ustanovení § 5a odst. 4 požadujeme 

přeformulovat následovně: 
Akceptováno návrh vypořádání 

v návaznosti na vypořádání 

Souhlas 
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Zdravotní stav fyzické osoby starší 18 let 

věku, která žije v domácnosti pečující 

osoby podle § 5 odst. 2 písm. b) není v 

rozporu s poskytováním služby péče o 

dítě v jeslích, pokud to jeho zdravotní stav 

umožňuje. Zdravotní stav fyzické osoby 

podle věty první posuzuje a lékařský 

posudek vydává registrující poskytovatel 

zdravotních služeb v oboru všeobecné 

praktické lékařství nebo poskytovatel v 

oboru všeobecné praktické lékařství, 

nemá-li posuzovaná osoba registrujícího 

poskytovatele.“ 

připomínky k vypuštění mikrojeslí 

v domácnosti. 

 

MZD § 5a odst. 5 

(Z) 

 

Platnost lékařského posudku požadujeme 

omezit na 2 roky, a to s ohledem na 

zdravotní rizika, která se k výkonu této 

činnosti váží. Současně se doba platnosti 

posudku sjednotí s dobou platnosti 

posudků vydávaných dle zákona č. 

258/2000 Sb. pro účastníky zotavovacích 

akcí a škol v přírodě.  

V textu je chybně  uveden odkaz na 

ustanovení § 5 odst. 4 písm. c), správně 

má být uvedeno § 5 odst. 3 písm. c).   

 

Dále upozorňujeme, že věta první není 

vhodně formulována, vyvolává dojem, 

jako by se kategorie „platnosti“ 

vztahovala  

k poskytovateli zdravotních služeb. 

Navrhujeme následující formulaci: 

„Lékařský posudek o zdravotní 

způsobilosti pečující osoby podle § 5 

odst. 3 písm. c) nebo o zdravotním stavu 

fyzické osoby žijící v domácnosti pečující 

Akceptováno. Upraveno. 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Upraveno. 

 

 

MZ souhlasí 

Upozorňujeme, že návrh zákona 

neřeší zdravotní způsobilost dětí 

pečující osoby starších 3 let, které 

mohou být přítomny v mikrojeslích  - 

viz. § 7 odst. 3 
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osoby podle § 5 odst. 2 písm. b) vydá 

příslušný poskytovatel zdravotních 

služeb. Posudek je platný 2 roky.“ 

MZD § 5b (Z) Požadujeme objektivizovat navržený 

způsob vzdělávání a jeho hodnocení. 

Navržený způsob vzdělávání nezajistí 

znalosti nutné pro péči o děti mladší 1 

roku. V tomto věku je potřeba zajistit 

především kvalifikovanou zdravotní tzn. 

ošetřovatelskou péči, čehož lze dosáhnout 

pouze pokud budou pečující osoby 

splňovat odbornou způsobilost k výkonu 

povolání všeobecná sestra, praktická 

sestra, dětská sestra, ošetřovatel, 

zdravotnický záchranář, porodní 

asistentka a odbornou způsobilost k 

výkonu povolání lékaře, a to s ohledem na 

zdravotní rizika, která se k tomuto věku 

váží.  

Uvedená časová dotace odborného 

vzdělávání 8 hodin za 1 kalendářní rok je 

nedostačující. 

Vysvětleno. 

Rozsah dalšího vzdělávání byl na základě 

předchozích jednání a zásadních 

připomínek jiných připomínkových míst 

snížen. Jedná se o kompromisní řešení – 

vyšší časová dotace vyžaduje vyšší 

finanční nároky – kromě ceny kurzu také 

mzdové prostředky pro pečující osobu 

účastnící se kurzu a zároveň zástupu. 

Z hlediska kvality péče o velmi malé děti 

také není vhodné časté střídání pečujících 

osob. 

 

MZ souhlasí s vysvětlením. 

MZD § 5b odst. 2 

písm. a) 

(Z) 

 

Chybně je uveden odkaz na § 5 odst. 7, 

správně má být uvedeno § 5 odst. 6. 

Akceptováno. Upraveno. Souhlas 

MZD § 5b odst. 2 

písm. c) až 

e) (Z) 

 

Zajištění odpovídající odborné kvality 

vzdělávacích akcí v navrženém formátu 

vzdělávání je obtížně posuzovatelné a 

kontrolovatelné. Požadujeme 

objektivizovat možnosti hodnocení 

navrhovaných forem vzdělávání. 

Vysvětleno. Současný návrh dalšího 

vzdělávání je výsledkem jednání s 

jednotlivými resorty a dalšími 

připomínkovými místy.  

Bude po konzultaci s MZD vypuštěna 

forma vzdělávání „konference“, při 

volbě forem vzdělávání pro pečující 

MZ souhlasí s vysvětlením. 
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osoby je třeba dbát především na rozvoj 

kompetencí, které mají přímý vliv na 

kvalitu péče o děti. 

 

MZD § 5b odst. 2 

písm. f) (Z) 

 

Požadujeme uvést v tomto znění: 

„f) akreditovaný kurz první pomoci 

zaměřený na dětský věk“. 

Akceptováno částečně 

Text „Kurz první pomoci dítěti“ bude 

upraven na „Kurz první pomoci 

zaměřený na dětský věk.  

Využitelné akreditované kurzy pro 

pečující osoby nejsou k dispozici, MŠMT 

akredituje pouze rekvalifikační kurzy a 

kurzy pro pedagogy. Systém akreditací 

pro pečující osoby v jeslích v gesci 

MPSV zatím není z důvodu finanční 

náročnosti plánován. 

 

MZ souhlasí s vypořádáním. 

MZD § 5c (Z) Požadujeme vysvětlit, co je míněno pod 

pojmem „provozní zabezpečení“. 

Odůvodnění 

Pojem „provozní zabezpečení“, uvedený 

jako jedno z kritérií posuzování standardu 

kvality péče je zavádějící, neboť pod tento 

pojem by bylo možné zahrnout i 

hygienické požadavky na prostory a 

provoz jeslí, což je vzhledem k rozdělení 

kompetencí kontrolní činnosti 

neakceptovatelné. 

Akceptováno. Ve standardech bude 

upřesněno v konzultaci s MZd tak, aby 

bylo patrné, že se nejedná o hygienické 

požadavky na prostory a provoz jeslí. 

Tato oblast je v kompetenci kontrolní 

činnosti MZd, resp. KHS. 

 

MZ souhlasí s vysvětlením. 

MZD § 6 odst. 3 

(Z) 

Ustanovení je nesrozumitelné, a to i s 

ohledem na již připomínkovanou 
Akceptováno.  MZ souhlasí s vysvětlením. 
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nesrozumitelnost ustanovení § 3 odst. 2 

písm. h). 

MZD § 7 odst. 2 

(Z) 

Stanovení počtu dětí na základě 

provozovatelem posouzeného 

zdravotního stavu dětí, doby pobytu dětí a 

počtu dětí mladších 2 let je 

nekontrolovatelná povinnost, neboť 

zákon nestanoví explicitně požadavky 

výše uvedených kritérií.  Požadujeme 

tedy stanovit kritéria nebo vypuštění 

textu.   

Vysvětleno. Nejedná se o nové 

ustanovení, v praxi se osvědčuje. Je 

vodítkem pro poskytovatele, že uvedený 

počet pečujících osob na počet dětí je 

pouze minimální a je třeba zvážit další 

okolnosti. Při kontrole je postupováno 

institutem správního uvážení. 

 

MZ souhlasí s vysvětlením. 

MZD § 7 odst. 3 

(Z) 

Navržený způsob navýšení kapacity 

mikrojeslí v době střídání dětí až na 6 dětí 

je nepřijatelný, neboť se jedná  

o nekontrolovatelnou povinnost, která je 

v rozporu s požadavky na zajištění 

odpovídající kvality péče o děti této 

věkové kategorie. Požadujeme, aby v 

době střídání dětí nebylo umožněno 

navyšování počtu dětí. 

Akceptováno. MZ   -   Zásadní připomínka 

Požadujeme zohlednit počet dětí 

pečující osoby starších 3 let současně 

přítomných v mikrojeslích. 

 

Děti, jejichž rodičem je pečující osoba 

jsou započítávány do celkového počtu 

dětí, které mohou být v mikrojeslích 

současně přítomny- z§ 7 odst. 3 

odstraněno věkové mezení „do 3 let 

věku“. 

 

MZ souhlasí 

 

 

MZD § 7 odst. 5 

(Z) 

Zajištění odpovídající péče 1 pečující 

osobou z důvodu kumulace činností – 

péče o děti, příprava stravy, event. úklid 

je nereálný, což dokládají kontrolní 

zjištění orgánů ochrany veřejného zdraví 

při výkonu státního zdravotního dozoru 

ve stávajících dětských skupinách. 

Požadujeme, aby alespoň po dobu výdeje 

Vysvětleno. Jedná se o minimální 

standard, je na poskytovateli, kolik osob 

bude pečovat nad rámec zákona.  

 

MZ souhlasí s vypořádáním, nicméně 

doporučuje zařadit požadavek na 

navýšení počtu pečujících osob, 

alespoň po dobu výdeje stravy, do 

standardů kvality péče. 

 

MPSV doplňuje, že bylo upraveno 

v metodickém materiálu a standardu.  
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stravy byla v zařízení přítomna další 

odpovědná osoba. 

MZD § 7 odst. 6 

(Z) 

Nesouhlasíme s navrženým snižováním 

počtu pečujících osob na nezbytně nutnou 

dobu tzn. 60 event. 120 minut za den, a to 

s ohledem na nekontrolovatelnost této 

skutečnosti, která významně snižuje 

kvalitu poskytované péče a může vést k 

ohrožení zdraví dětí. Požadujeme, text 

vypustit.   

Akceptováno. Bude vypuštěno. Souhlas 

 § 8 odst. 4 

(Z) 

Ustanovení § 8 odst. 4 požadujeme 

vypustit.  

Odůvodnění 

Strava poskytovaná v domácnosti pečující 

osoby není stravovací službou ve smyslu 

§ 23 zákona č. 258/2000 Sb.  Činnost 

potravinářského podniku nelze upravovat 

národní právní úpravou, neboť tato 

činnost spadá do režimu regulovaného 

evropským potravinovým právem. 

Akceptováno, návrh vypořádání 

v návaznosti na vypořádání 

připomínky MZD (vypuštění 

mikrojeslí v domácnosti). 

 

 

MZD § 11 odst. 1 

písm. h) 

(Z) 

 

Požadujeme přeformulovat následovně:  

„h) lékařský posudek o zdravotním stavu 

dítěte, o případných omezeních z něho 

vyplývajících, které by mohly mít vliv na 

poskytování služby péče o dítě v jeslích a 

údaj o tom, že se dítě podrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním 

nebo že je proti nákaze imunní anebo že 

se nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci, vydává na základě 

posouzení zdravotního stavu dítěte 

registrující poskytovatel zdravotních 

služeb v oboru praktické lékařství pro děti 

a dorost, nebo poskytovatel v oboru 

praktické lékařství pro děti a dorost, 

Akceptováno částečně.  

V § 11 odst. 1 písmena h) a i) včetně 
poznámky pod čarou č. 16 znějí: 

 „h) údaj doklad o zdravotním stavu 

dítěte a o případných omezeních z něho 

vyplývajících, které by mohly mít vliv 

na poskytování služby péče o dítě 

v jeslích, a údaj doklad o tom, že se dítě 

podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním nebo že je proti nákaze 

MZ upozorňuje, že v současné době je 

v PSP ČR projednávaná novela 

zákona č. 258/2000 Sb., sněmovní tisk 

530, v rámci kterého může ustanovení 

§ 50 doznat změn. 

 

 

Vzato na vědomí. 
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nemá-li posuzovaná osoba registrujícího 

poskytovatele;  platnost posudku je 

omezena změnou zdravotního stavu 

dítěte; rodič je povinen informovat 

poskytovatele o změně zdravotního stavu 

dítěte nebo případných omezeních 

spojených se změnou zdravotního stavu, 

které by mohly mít vliv na poskytování 

služby péče o dítě v jeslích, což dokládá 

novým lékařským posudkem vydaným 

registrujícím poskytovatelem zdravotních 

služeb v oboru praktické lékařství pro děti 

a dorost, nebo poskytovatelem v oboru 

praktické lékařství pro děti a dorost, 

nemá-li posuzovaná osoba registrujícího 

poskytovatele.“ 

Odůvodnění: 

Požadavek vychází z potřeby dokladovat 

k evidenci zdravotní stav a údaj o 

očkování dítěte lékařským posudkem a 

nikoliv pouze prohlášením rodičů, která 

jsou často neobjektivní a neúplná a 

vystavují poskytovatele péče riziku 

ohrožení zdraví dítěte v souvislosti s 

poskytováním péče v jeslích. 

imunní anebo že se nemůže očkování 

podrobit pro trvalou kontraindikaci, 

MZ požaduje v textu nahradit slovo 

„údaj“ slovem „doklad“  

i) žádá-li poskytovatel o příspěvek na 

provoz jeslí ze státního rozpočtu, údaj o 

existenci základního pracovněprávního 

vztahu rodiče nebo služebního poměru 

nebo jiného obdobného vztahu rodiče, 

denní formě studia rodiče, evidenci 

rodiče jako uchazeče o zaměstnání u 

Úřadu práce České republiky – krajské 

pobočky a pobočky pro hlavní město 

Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu 

práce“) nebo o podnikání nebo jiné 

výdělečné činnosti rodiče podle jiného 

právního předpisu16), a to pokud jde o 

rodiče dítěte do 3 let věku. 

_____________ 

16) Například zákon č. 455/1991 Sb., o 

živnostenském podnikání (živnostenský zákon),  

ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů.“. 
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V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový 
odstavec 3, který zní: 

„(3) Rodič je povinen doložit 

poskytovateli nejpozději v den zahájení 

docházky dítěte do jeslí údaje uvedené v 

odstavci 1 písm. h) lékařským 

posudkem, který vydává registrující 

poskytovatel zdravotních služeb v oboru 

praktické lékařství pro děti a dorost nebo 

poskytovatel v oboru praktické lékařství 

pro děti a dorost, nemá-li posuzovaná 

osoba registrujícího poskytovatele. 

Platnost lékařského posudku je omezena 

významnou dlouhodobou změnou 

zdravotního stavu dítěte. Zanikla-li 

platnost lékařského posudku, je rodič 

povinen doložit údaje uvedené 

v odstavci 1 písm. h) novým lékařským 

posudkem.“. 

MZ požaduje z textu vypustit slovní 

spojení „významnou dlouhodobou“, 

neboť významnou dlouhodobou 

změnu zdravotního stavu nelze 

definovat.  

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují 

jako odstavce 4 až 6. 

V § 11 odstavec 4 zní: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MZ souhlasí 

upraveno 
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„(4) Rodič je povinen doložit 

poskytovateli nejpozději v den zahájení 

docházky dítěte do jeslí údaje uvedené 

v odstavci 1 písm. i). Rodič je povinen 

oznámit a doložit všechny změny údaje 

uvedeného v odstavci 1 písm. i).“ 

 

MZD § 11 odst. 1 

písm. i)  

(Z) 

 

Stávající ustanovení § 11 odst. 1 písm. i) 

požadujeme v návaznosti na změnu 

formulace § 11 odst. 1 písm. h) vypustit. 

Povinnost bude nově uložena v písmenu 

h). 

Akceptováno. Souhlas 

MZD § 13a odst. 

3 (Z) 

 

Požadujeme na konec § 13a odstavce 3 

doplnit větu: 

„V případě zajištění péče náhradním 

poskytovatelem musí být dodržena 

stanovená kapacita jeslí tohoto 

náhradního poskytovatele.“. 

Vysvětleno Pravidla určující počet dětí, 

které mohou být současně přítomny, platí 

pro všechny poskytovatele bez rozdílu. I 

náhradní poskytovatel je musí plnit a dítě 

z jiných jeslí nesmí přijmout. 

viz § 13a odst. 5 „Ustanovení tohoto 

zákona o právech a povinnostech 

poskytovatele se na náhradního 

poskytovatele použijí obdobně.“.  

 

MZ souhlasí s vysvětlením. 

MZD § 14 odst. 2 

(Z) 

Chyba v užitém označení místo „v dětská 

skupině“ má být uvedeno „v jeslích“. 
Akceptováno. Souhlas 

MZD § 15 odst. 5 

(Z) 

 

Výčet povinností uložených, které mají 

být blíže specifikovány prováděcím 

právním předpisem je neúplný. Ve výčtu 

chybí odkaz na úpravu provozních 

podmínek (viz § 4a návrhu vyhlášky).   

Akceptováno Souhlas 

MZD § 16 odst. 5 

písm. d) 

(Z) 

Je chybně uveden odkaz na ustanovení § 

5 odst. 6, správně má být uvedeno 

ustanovení § 5 odst. 5. 

Akceptováno. Souhlas 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBLHJSM9O)



43 
 

 

MZD § 16 odst. 5 

písm. f) (Z) 

 

Prohlášení fyzické osoby, že jí nejsou 

známy žádné skutečnosti, které by mohly 

ohrozit poskytování služby péče o dítě v 

jeslích v domácnosti pečující osoby jsou 

neprůkazné, neboť nejsou explicitně 

zákonem stanoveny. Požadujeme text 

vypustit nebo definovat jaké skutečnosti 

mají být posuzovány. 

Akceptováno, bude vypuštěno. Návrh 

vypořádání v návaznosti na 

vypořádání připomínky MZD 

(mikrojesle v domácnosti vypuštěny). 

 

Souhlas 

MZD § 16 odst. 6 

(Z) 

Ustanovení § 16 odst. 6 působí zmatečně. 

Je třeba vyjasnit, co má být upraveno, a 

poté zapracovat do návrhu zákona, 

platného znění i do důvodové zprávy.  

Ustanovení § 16 odst. 6 upravuje 

oprávnění zaměstnance krajské 

hygienické stanice vstupovat do prostor 

v nichž hodlá fyzická nebo právnická 

osoba poskytovat službu péče o dítě 

v jeslích za účelem shromáždění podkladů 

pro vydání závazného stanoviska, 

s uvedením odkazu na § 16 odstavec 5 

písm. c). Ustanovení § 16 odst. 5 písm. c) 

návrhu zákona však upravuje dokládání 

opisu smlouvy o pojištění odpovědnosti 

za újmu nikoliv závazné stanovisko 

krajské hygienické stanice.  Závazné 

stanovisko krajské hygienické stanice již 

také není uvedeno v § 16 odst. 5 návrhu 

mezi předkládanými doklady.  

Současně je stále ponechána úprava § 21 

odst. 2, který zakotvil oprávnění orgánu 

ochrany veřejného zdraví provádět 

kontrolní činnost ve vztahu k § 8 a 15.  

Vysvětlení vypuštění zpracování 

závazného stanoviska krajské hygienické 

Akceptováno.  

 

 

MZ souhlasí s vysvětlením. 
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stanice z § 16 odst. 5 ani změna úpravy 

vstupu do obydlí není uvedeno ani 

v důvodové zprávě.  

MZD § 20a odst. 

4 (Z) 

Není zřejmé, co je v tomto ustanovení 

obsahem slova „zařízení“ ve vztahu k 

poskytování příspěvku na provoz jeslí. K 

uvedenému upozorňujeme na text 

ustanovení § 2 odst. 1 návrhu zákona. 

Požadujeme vysvětlit. 

Akceptováno. Pojem zařízení 
poskytovatele byl do zákona zaveden ve 
snaze odlišit situace, kdy poskytovatel 
poskytuje službu ve své provozovně a kdy 
je služba poskytována poskytovatelem 
v domácnosti svého zaměstnance nebo 
v domácnosti, které je pečující osobou a 
poskytovatelem zároveň. Po upuštění od 
poskytování služby v domácnosti je tato 
specifikace nadbytečná a pojem „zařízení 
poskytovatele“ apod. bude vypuštěn. 
 

MZ souhlasí s vysvětlením. 

 

MZD § 20h odst. 

3, věta třetí 

(Z) 

Z návrhu zákona nevyplývá, kdo a jakým 

způsobem bude evidovat dodržování 

výživových norem, pokud nebude 

stravování zajištěno v rámci školního 

stravování a kdo bude v tomto případě 

tuto povinnost kontrolovat.  

Tuto povinnost kontroly nelze upravit 

pouze prováděcím právním předpisem. V 

této souvislosti upozorňujeme, že k této 

činnosti nejsou pečující osoby a 

zaměstnanci oblastních inspektorátů 

práce odborně způsobilí, oproti 

zaměstnancům školního stravování a 

České školní inspekce. 

Vysvětleno 

MPSV aktuálně spolupracuje s Českou 

pediatrickou společností, za kterou byl 

nominován doktor Tláskal k nastavení 

výživových norem.  

Na základě projednání s MF a MŠMT 
bude stravování upraveno tak, aby 
dítě v dětské skupině mělo nárok na 
normativ na stravu v případě 
uzavření smlouvy poskytovatel DS 
s poskytovatelem školního stravování 
dle §3 vyhlášky  
 107/2005 Sb. O školním stravování.   

 

MZ souhlasí 

MPSV upravilo v § 20a odst. 1 písm. c) 
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MZD § 22 odst. 2 

písm. c) 

(Z) 

 

Požadujeme rozšíření přestupku i o 

situaci, kdy poskytovatel uvedený v § 22 

odst. 2 nedoloží nový lékařský posudek 

při změně zdravotního stavu pečující 

osoby. 

Akceptováno. Návrh vypořádání 

v návaznosti na vypořádání 

připomínky MZD (mikrojesle 

v domácnosti z novely vypuštěny), text 

bude  upraven. 

 

MZ souhlasí 

 

Upraveno v § 22 odst. 2 písm. b)   

dokládá se platný lékařský posudek. 

 

 

MZD § 22 odst. 2 

písm. f) (Z) 

 

Vzhledem k tomu, že nesouhlasíme se 

zajištěním státního zdravotního dozoru v 

mikrojeslích v domácnosti pečující 

osoby, není možné vést přestupkové 

řízení dle § 8 odst. 4. 

Vysvětleno. Vypořádání v návaznosti 

na vypořádání připomínky MZD 

(mikrojesle v domácnosti z novely 

vypuštěny). 

 

Souhlas 

MZD § 22 odst. 2 

písm. n) 

(Z) 

 

Požadujeme doplnit skutkové podstaty 

uvedené v § 15 odstavec 2,4 a 5.   
Akceptováno bude upraveno 

v souvislosti s úpravou § 15. 

 

MZ - Zásadní připomínka 

Požadujeme do bodu 3 doplnit 

hygienické zařízení a šatnu, a to 

v návaznosti na požadavek úpravy  

ustanovení § 15 odst. 3 kde 

požadujeme doplnit hygienické 

zařízení a šatnu, pokud nelze zařadit 

pod použitý pojem „prostory pro 

denní pobyt“. 

 

NOVÝ POŽADAVEK nebyl vznesen 
v rámci MPŘ-  
Nelze souhlasit – hygienické zařízení i 
šatna musí odpovídat kapacitě, smyslem 
ust. 15 bylo jasně deklarovat, že 
oddělené musí být denní místnosti, kde 
probíhá vlastní péče. (v současnosti 
nejednotný výklad KHS, nicméně v praxi, 
kde je povoleno, nečiní potíže). 
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MZ souhlasí, za předpokladu, že text  

§ 15 odst. 3 bude upraven tak, aby 

kapacita hygienického zařízení (tzn. 

počet instalovaných WC, umyvadel 

apod.) a šatny (prostorové ukazatele a 

vybavení) odpovídala celkovému 

počtu dětí ve všech jeslích jednoho 

poskytovatele zřízených na jednom 

místě. 

 

MPSV upraven § 15 (3) V případě, že 

je služba péče o dítě v jeslích 

poskytována ve více jeslích jednoho 

poskytovatele, musí být prostory určené 

pro denní pobyt a odpočinek dětí 

jednotlivých jeslí stavebně odděleny. 

Ostatní prostory využívané více jeslemi 

jednoho poskytovatele nemusí být 

stavebně odděleny, části těchto prostor 

vyhrazené jednotlivým jeslím musí 

odpovídat kapacitě jednotlivých jeslí. 

 

V této souvislosti byl upraven i § 22 
odst. 2 písm. p) bod 4 a znění bodu 33 
DZ 

 

MZ s řešením souhlasí 

MZD K návrhu 

prováděcíh

o právního 

předpisu 

(Z) 

 

Prováděcím právním předpisem „o 

hygienických požadavcích na prostory a 

provoz jeslí do 12 dětí a mikrojeslí a o 

stravování v jeslích v domácnosti pečující 

osoby“ nelze upravovat bezpečnostní 

požadavky.  

Dále prováděcím právním předpisem 

nelze upravovat ani požadavky na způsob 

Akceptováno. Úprava mikrojeslí 

v domácnosti vypuštěna.  

Upraveno v § 15 odst. 1 

(1)    Služba péče o dítě v jeslích je 

poskytována v prostorách a 

místnostech určených k tomuto 

MZ – Zásadní připomínka 

 

V § 15 odst. 1 nemůže být uložena 

povinnost upravující bezpečnostní 

požadavky na prostředí. Tato 

povinnost nepřísluší ke kontrole KHS. 

Nutno přesunout do jiného 

ustanovení. 
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zajištění stravování v mikrojeslích v 

domácnosti pečující osoby. 

Vyhlášku č. 281/2014 Sb. bude možné 

upravit ze strany Ministerstva 

zdravotnictví až v návaznosti na 

schválené znění předloženého návrhu 

zákona. 

účelu. Prostory a místnosti, ve 

kterých je poskytována služba 

péče o dítě v jeslích, musí být 

uzpůsobeny tak, aby nedošlo k 

ohrožení zdraví nebo života, a 

nesmí být umístěny v blízkosti 

zdroje hluku, znečištění ovzduší 

nebo vibrací, které by negativně 

ovlivňovaly provoz jeslí. 

V prostorách a místnostech, ve 

kterých je služba péče o dítě 

v jeslích poskytována, je 

poskytovatel povinen učinit 

opatření zajišťující prevenci úrazů. 

 

 

Z § 15 odst. 1 odstraněna poslední věta 
„V prostorách a místnostech, ve 
kterých je služba péče o dítě v jeslích 
poskytována, je poskytovatel povinen 
učinit opatření zajišťující prevenci 
úrazů.“. 
 
MZ souhlasí 
 

MZD § 15 odst. 5 

(Z) 

Nad rámec 

 

Mezi hygienické požadavky uvedené v § 

15 odst. 5, které budou dále upravené 

navrhovaným prováděcím právním 

předpisem požadujeme doplnit povinnost 

zajistit odpovídající denní a umělé 

osvětlení prostor určených pro denní 

pobyt dětí v souladu s normovými 

požadavky. 

Odůvodnění: 

Požadavek vyplývá ze skutečnosti, že 

prostory určené pro zřizování jeslí do 12 

dětí nepodléhají řízení o změně užívání 

prostor k danému účelu užití. 

Z výkonu státního zdravotního dozoru 

orgánů ochrany veřejného zdraví v 

dětských skupinách vyplývá, že jsou 

zřizovány v prostorách s nedostatečným 

Úpravy předmětného prováděcího 

předpisu budou specifikovány ve 

spolupráci s MZD. 

 

MZ souhlasí 

Upraveno v § 15 odst. 5 
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denním event. umělým osvětlením. 

Odpovídající denní osvětlení je důležitým 

faktorem pro správný vývoj očního 

analyzátoru u dětí. 

Tímto opatřením se vyřeší i další problém, 

který je dokladován kontrolní činností 

orgánů ochrany veřejného zdraví, a to 

nedostatečná možnost větrání prostor 

denních místností. 

Nedostatečně větrané prostory vedou u 

dětí k předčasnému nástupu únavy, 

projevující se ospalostí, bolestí hlavy, 

poruchou soustředění apod. 

MZD § 21 odst. 1 

a 2 a § 

22(Z) 

Nad rámec 

 

 

Mezi kontrolní činnosti orgánů ochrany 

veřejného zdraví navrhujeme zahrnout i 

povinnosti uložené provozovateli jeslí 

stanovené v § 11 odst. 1 písm. h) a i) a § 

5 odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. c) ve 

spojení s § 5a jako následnou kontrolu při 

výkonu státního zdravotního dozoru, 

nikoliv jako kontrolu doložení 

požadovaných lékařských posudků pro 

zápis jeslí do evidence poskytovatelů.  

Kontrola související s doložením 

požadovaných údajů pro zápis do 

evidence poskytovatelů by byla 

ponechána v gesci MPSV. 

Odůvodnění:  

V souladu s ustanovením § 50 zákona č. 

258/2000 Sb. orgány ochrany veřejného 

zdraví kontrolují povinnosti uložené 

provozovatelům dětských skupin event. 

jeslí. 

Kontrolu ostatních lékařských posudků 

dle současné právní úpravy vykonávají 

Akceptováno. Doložení lékařských 

posudků není podmínkou pro zápis do 

evidence poskytovatelů v současném 

právním stavu, není ani předmětem 

novelizace. 

Vazba na § 11 odst. 1 písm. h) a i) – 

dokládání zdravotních posudků. 

 

 

MZ - Zásadní připomínka 

 

Předmětná kontrolní činnost 

převedena na KHS v § 21, 

v návaznosti na tuto změnu nutno 

upravit § 23  odst. 2,  tzn. 

projednávání přestupků KHS. 

 

Pod projednávání přestupků KHS 

podřazen též přestupek podle § 22 

odst. 2 písm. b). 

 

MZ  

Nutno doplnit i další povinnosti, které 

dle uložené kontrolní činnosti přísluší 

KHS, ale neodráží se v § 23 odst. 2. 

Požadavek byl uveden v  průvodním  

dopise k předešlému vypořádání ze 

dne 23.1.2020. Jedná se o níže 

požadované úpravy: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBLHJSM9O)



49 
 

oblastní inspektoráty práce. Na základě 

zkušeností z kontrolní činnosti se 

domníváme, že uvedená problematika 

přísluší ke kontrole orgánům ochrany 

veřejného zdraví.   

V případě akceptace této připomínky je 

třeba upravit i § 21 odst. 1 a 2 a § 22. 

§ 22 odst. 2 písm. a) – pro KHS pouze 

v rozsahu § 5 odst. 1 písm. c) a § 5 odst. 

2 písm. c) 

§ 22 odst. 2 písm. b) -  již splněno, viz. 

výše stanovisko MPSV 

§ 22 odst. 2 písm. j) – pro KHS pouze 

v rozsahu § 11 odst. 1 písm. h) 

 

V této souvislosti dále připomínáme, 

že v průvodním dopise byla dále 

vznesena připomínka k § 26  

§ 5c odst. 2 – není v zákoně uveden 

§ 15 odst. 7 – upravuje právní předpis 

MZ, tzn. vyhláška č. 410/2005 Sb.   

(viz. původní odkaz č. 13) 

 

MPSV Požadavky MZD zapracovány. 

 

MZ s řešením souhlasí. 

 

MZD § 26 (Z) 

Nad rámec 

 

 

Požadujeme vypustit text „§ 8 odst. 4“.  

Odůvodnění 

Stravování dětí v mikrojeslích v 

domácnosti nelze upravovat prováděcím 

právním předpisem, neboť stravování 

zajišťování v domácnosti není stravovací 

službou podle § 23 odst. 1 zákona č. 

258/2000 Sb. V případě potravinářského 

podniku není možno činnost upravovat 

národním právním předpisem, vzhledem 

k tomu, že tato činnost je regulována 

evropským potravinovým právem. 

Akceptováno. Vypořádání na základě 

vypořádání připomínky MZD 

(mikrojesle v domácnosti z novely 

vypuštěny). 

 

Souhlas 

MMR 

 

Obecně 

(Z) 

Požadujeme, aby bylo jednoznačně 

stanoveno, že služba péče o dítě v jeslích 

bude, v  případě, že budou zvláštním 

Akceptováno, souvisí s další 

připomínkou MMR.  

MMR souhlasí s touto úpravou § 

14 a 15 
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zákonem a prováděcími předpisy 

stanoveny další stavebně technické 

požadavky, poskytována v prostorech, 

které nebudou považovány za byt, 

obytnou či pobytovou místnost, neboť 

tyto místnosti z hlediska stavebních 

předpisů nemusí a zpravidla nesplňují 

požadavky uvedené v ustanovení § 15 

návrhu novely zákona č. 247/2014 Sb., 

o  poskytování služby péče o dítě v dětské 

skupině a o změně souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony (dále jen „návrh zákona o 

poskytování služby“) a  v návrhu 

prováděcí vyhlášky o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz jeslí do 

12 dětí a mikrojeslí a o stravování v 

jeslích v domácnosti pečující osoby. 

Odůvodnění:  

Všechny stavby musí splňovat základní 

požadavky na stavby uvedené v 

ustanovení § 8 vyhlášky č.  268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby, ve 

znění pozdějších předpisů, které mimo 

jiné stanoví obecné hygienické a požární 

požadavky. Návrh zákona o poskytování 

služby však stanoví nad rámec stavebních 

předpisů další jiné požadavky pro stavby 

zkolaudované jako byt, pobytovou či 

obytnou místnost, ve které má být 

poskytována služba péče o dítě v jeslích, 

proto je nezbytné tento prostor pro 

poskytování této služby označit jinak. 

Důvodová zpráva k návrhu zákona o 

poskytování služby na str. 4 deklaruje, že 

Právní úprava bude zesouladněna (soulad 

§ 14 a §15). Také s ohledem na vypuštění 

mikrojeslí v domácnosti (na základě 

vypořádání připomínky MZD  - 

nesouhlas s mikrojeslemi v domácnosti),  

 

Díl 1 

Technické požadavky na stavby 

§ 14  

(1) Službu péče o dítě v dětské 

skupině jeslích lze poskytovat pouze 

v místnostech, které splňují technické 

požadavky na stavby kladené 

stavebními předpisy 12) na byt, 

obytnou místnost nebo pobytovou 

místnost. 

(2) Prostory a místnosti využívané 

při poskytování služby péče o dítě v 

jeslích musí splňovat požadavky 

požární ochrany17). 

__________________ 

17) Vyhlášky č. 23/2008 Sb., o 

technických podmínkách 

požární ochrany staveb, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Díl 2 

Hygienické požadavky na prostory 

a provoz 

§ 15  
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cílovým stavem je zajištění dostatečné 

kapacity míst pro nejmenší děti 

v zařízeních předškolní péče, zajištění 

jejich finanční dostupnosti a zvýšení 

kvality poskytovaných služeb. 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 o poskytování služby i 

návrh novely prováděcí vyhlášky o 

hygienických požadavcích na prostory a 

provoz jeslí do 12 dětí a mikrojeslí a o 

stravování v jeslích v  domácnosti 

pečující osoby stanoví nad základní 

požadavek poskytování služby péče o dítě 

v  jeslích „pouze v místnostech, které 

splňují technické požadavky na stavby 

kladené stavebními předpisy na byt, 

obytnou nebo pobytovou místnost“ řadu 

dalších hygienických požadavků na 

prostory a provoz, z jejichž charakteru 

však lze usuzovat, že řada z nich bude 

podléhat stavebně technickému řešení, 

k jejichž posouzení je příslušný stavební 

úřad, nikoliv krajská hygienická stanice. 

Tato připomínka je zásadní. 

 (1) Služba péče o dítě v jeslích je 

poskytována v prostorách a 

místnostech stanovených 

v závazném stanovisku krajské 

hygienické stanice podle § 16 odst. 

5 písm. c). Místnosti určené pro 

denní pobyt a odpočinek dětí musí 

svou kapacitou odpovídat 

potřebám a kapacitě jeslí. Prostory 

a místnosti, ve kterých je 

poskytována služba péče o dítě v 

jeslích, musí být uzpůsobeny tak, 

aby nedošlo k ohrožení zdraví nebo 

života, a nesmí být umístěny v 

blízkosti zdroje hluku, znečištění 

ovzduší nebo vibrací, které by 

negativně ovlivňovaly provoz jeslí. 

V prostorách a místnostech, ve 

kterých je služba péče o dítě 

v jeslích poskytována, je 

poskytovatel povinen učinit 

opatření zajišťující prevenci 

úrazů. 

(2) Prostory a místnosti stanovené 

v závazném stanovisku krajské 

hygienické stanice podle § 16 odst. 

5 písm. c) k poskytování služby 

péče o dítě v jeslích, musí být 

během provozní doby jeslí 
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využívány jen k poskytování 

služby péče o dítě v jeslích.  

(3) V případě, že je služba péče o 

dítě v jeslích poskytována ve více 

jeslích jednoho poskytovatele, musí 

být prostory určené pro denní 

pobyt a odpočinek dětí 

jednotlivých jeslí stavebně 

odděleny.   

(4) Prostory, v nichž je 

poskytována služba péče o dítě v 

jeslích, mohou být mimo provozní 

dobu jeslí užívány k jiným 

činnostem, které neohrožují zdraví 

nebo život nebo nemají negativní 

vliv na chod jeslí. Poskytovatel 

zajistí ihned po ukončení těchto 

jiných činností úklid v rozsahu 

stanoveném v prováděcím 

právním předpise.  

(5) Poskytovatel je povinen zajistit, 

aby byly splněny provozní 

podmínky a  hygienické požadavky 

na prostory a provoz jeslí do 12 dětí 

a mikrojeslí pro venkovní prostory, 

místnost pro denní pobyt a 

odpočinek dětí, šatnu, hygienická 

zařízení, úklid a nakládání s 
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prádlem upravené prováděcím 

právním předpisem. Poskytovatel 

je povinen zajistit odpovídající 

denní a umělé osvětlení prostor 

určených pro denní pobyt dětí 

upravené prováděcím právním 

předpisem. 

  (3) (6) Výjimky z hygienických 

požadavků stanovených prováděcím 

právním předpisem pro dětské 

skupiny jesle do 12 dětí je možné 

povolit, jen pokud tím nebude 

ohrožena ochrana veřejného zdraví. 

O povolení výjimky rozhoduje na 

žádost poskytovatele krajská 

hygienická stanice. 

  (4) (7) Hygienické požadavky na 

prostory a provoz dětské skupiny 

jeslí nad 12 dětí stanoví právní 

předpisy upravující hygienické 

požadavky na prostory a provoz 13). 
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 Čl. I 

 

Bod 40 (Z) 

Požadujeme bod uvést v tomto znění: 

„40. § 14 zní: 

 

„§ 14 

Službu péče o dítě v jeslích lze poskytovat 

pouze v prostorech k tomu účelu 

vymezených podle stavebních 

předpisů12).“.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Odůvodnění:  

Zde uvedená podmínka poskytování 

služby péče o dítě v jeslích „pouze 

v místnostech, které splňují technické 

požadavky na stavby kladené stavebními 

předpisy na byt, obytnou nebo pobytovou 

místnost“ je v přímém rozporu 

s hygienickými požadavky na prostor a 

provoz uvedenými v návrhu zákona o 

poskytování služby v ustanovení § 15 a 

v dalších požadavcích stanovených 

v návrhu prováděcí vyhlášky o 

hygienických požadavcích na prostory a 

provoz jeslí do 12 dětí a mikrojeslí a o 

stravování v jeslích v domácnosti pečující 

osoby. 

Podle ustanovení § 126 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavením řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, lze stavbu užívat jen k účelu 

vymezenému zejména v kolaudačním 

rozhodnutí, oznámení o užívání stavby 

nebo v kolaudačním souhlasu, popř. 

nevyžaduje-li stavba kolaudaci, lze ji 

Akceptujeme požadavek na soulad 

předpisů, navrhujeme upravit jinak 

v souvislosti s jednáním MPSV dne 6. 

11. 2019  na MMR. 

Na tomto jednání bylo jednoznačně 

dohodnuto, že zákon o jeslích bude, 

pokud jde o stavebně technické 

požadavky na prostory, odkazovat 

obecně na stavební zákon. Pokud jde o 

požadavky v oblasti hygieny (osvětlení, 

větrání) nebo bezpečnosti (revize 

plynu, elektřiny, apod.), budou tyto 

upraveny zákonem o jeslích, popř. v 

prováděcím právním předpise.  

MMR uvedlo, že v prostorech, které 

z hlediska stavebně technického jsou 

určeny pro pobyt osob, je možné 

poskytovat službu péče o dítě v dětské 

skupině.  Z hlediska hygienických 

požadavků a požadavků na zajištění 

bezpečnosti pak MMR navrhovalo 

přenést odpovědnost na poskytovatele 

služby. 

Vzhledem k výše uvedenému 

navrhujeme § 14 zákona č. 247/2014 

Sb. upravit takto: 

„§14 

MMR souhlasí s úpravou § 14 a 

15, viz výše 
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užívat jen k účelu vymezenému 

v povolení stavby. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů, definuje 

v ustanovení § 3 písm. g), i) a j) pojmy 

byt, obytná a pobytová místnost. Zároveň 

v  ustanovení § 8 stanoví základní 

požadavky na stavby (mimo jiné stanoví 

obecné hygienické a  požární požadavky). 

Upozorňujeme na skutečnost, že vyhláška 

upravuje též v ustanovení §  49 

požadavky na stavby škol, předškolních, 

školských a tělovýchovných zařízení.  

V návrhu zákona o poskytování služby 

však dochází ve vztahu ke stavebním 

předpisům ke zcela nesystematickému 

uplatňování technických požadavků na 

stavby a hygienickým požadavkům na 

prostory a provoz. V ustanovení § 14 

odst. 1 návrhu zákona o poskytování 

služby je deklarováno, že službu péče o 

dítě lze poskytovat pouze v místnostech, 

které splňují technické požadavky na 

stavby kladené stavebními předpisy na 

„byt, obytnou nebo pobytovou místnost“, 

avšak v ustanovení § 15 a prováděcí 

vyhlášce jsou stanoveny další požadavky 

nad rámec požadavků vyplývajících ze 

stavebních předpisů a dalších předpisů 

platných pro „byt, obytnou nebo 

pobytovou místnost“.   

Tato připomínka je zásadní. 

(1) Službu péče o dítě v dětské 

skupině lze poskytovat pouze 

v místnostech, které splňují 

technické požadavky na stavby 

kladené stavebními předpisy12). 

_____________ 

12) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o 

technický požadavcích  na stavby, ve 

znění pozdějších předpisů. 

§ 23a Vyhlášky č. 23/2008 Sb., o 

technických podmínkách požární 

ochrany staveb, ve znění pozdějších 

předpisů.“.  

Komentář: Z  § 14 tedy bude odstraněn 

text „na byt, obytnou místnost nebo 

pobytovou místnost“. Navrhovaný § 14 

odst. 2 bude odstraněn s tím, že se využije 

odkaz na § 23a vyhlášky 23/2008 Sb., ve 

kterém budou nově upraveny požadavky 

požární ochrany pro jesle.- dohoda 

s Ministerstvem vnitra HZS  

To znamená, že službu péče o dítě v 

jeslích bude možné poskytovat 

v prostorech umístěných ve stavbách 

určených k užívání osobami za 

předpokladu, že budou dodrženy 
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specifické podmínky kladené 

hygienickými požadavky (vyhláška č. 

281/2014, o hygienických požadavcích 

na prostory a provoz dětské skupiny do 12 

dětí bude doplněna dle požadavku MZd o 

podmínky týkající se osvětlení a větrání). 

Odpovědnost je tak přenesena na 

poskytovatele služby, resp. majitele 

stavby. 

Vzhledem k tomu, že stavební předpisy 

odkazují na vyhlášku č. 23/2008 Sb., o 

technických podmínkách požární 

ochrany staveb, ve znění pozdějších 

předpisů, kde má být upraven § 23a, bude 

možné z § 14 vyjmout odst. 2. 

Nad rámec písemně uplatněné 

připomínky byla ze strany MMR 

navržena úprava § 19, kterou 

akceptujeme následovně: 

Bude vypuštěn § 19 odst. 8  a bude 

upravena povinnost poskytovatele 

zajistit revize rozvodu plynu 

a plynových spotřebičů, elektrických 

instalací a  doložení revizních zpráv při 

kontrole na místě (SUIP)  ohledně 

zajištění bezpečnosti dětí 
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MŠMT Obecné 

(Z) 

Předložený návrh zákona podle našeho 

názoru prohlubuje nesystémové a 

nedůvodné rozdíly mezi jednotlivými 

druhy péče (vzdělávání) dětí předškolního 

věku aprobované a podporované státem.  

Na jednu stranu stát prostřednictvím 

školské legislativy klade čím dál vyšší 

nároky na mateřské školy a její 

pedagogické pracovníky s odůvodněním, 

že pro děti starší 3 let je klíčové zajištění 

kvalitního předškolního vzdělávání 

(zahrnujícího v souladu s rámcovým 

vzdělávacím programem předškolního 

vzdělávání získání znalostí a dovedností 

nezbytných pro hladký nástup povinné 

školní docházky, včasnou diagnostiku 

případných speciálních vzdělávacích 

potřeb dítěte, zohledňování 

individuálních vzdělávacích potřeb dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

formou podpůrných opatření, 

systematickou předškolní přípravou v 

posledním roce před zahájením povinné 

školní docházky apod.), na druhou stranu 

tímto návrhem zákona ukotvuje dětské 

skupiny (jesle) jako v zásadě 

rovnocennou cestu předškolního 

vzdělávání, a to také pro děti až do 

zahájení povinné školní docházky, za 

výrazně nižších obsahových a odborných 

nároků.  

Dětské skupiny či jesle nepochybně mají 

v systému kolektivní péče o děti své 

důležité místo, ovšem výhradně pokud jde 

o děti do 3 let věku (s ohledem na to, že je 

Vysvětleno 

DS existují již od roku 2014 a vždy byly 

doplňkem systému předškolní péče na 

spíše soukromé bázi pro usnadnění 

sladění práce a rodiny. Jedná se o zásadní 

službu umožňující návrat na trh práce.  

Jedná se o jiný typ služby se zaměřením 

na nejmenší děti. Ze státního rozpočtu je 

návrh podporovat především děti, které 

nemají nárok na přednostní umístění 

v MŠ nebo jej nemohou využít. 

 

Koncipujeme státní příspěvek pouze na 

děti mladší, které dle školského zákona 

nemají nárok na přednostní umístění 

v mateřské škole nebo jej nemohou 

využít.  

Na základě některých připomínkových 

míst navržena podpora umístění dětí do 

zahájení povinné školní docházky 

v místech, kde by byl nedostatek 

veřejných mateřských škol (nutná 

součinnost s ÚSC).  

 

V jiných případech může být dítě 

v jeslích umístěno, ale bez nároku na 

příspěvek. Pokud nějaký zřizovatel 

Nesouhlasíme (ROZPOR) 

 

Trváme na stanovisku sděleném při 

jednání na úrovni náměstků dne 

9. 1. 2020. 

Navrhujeme, aby jesle byly určeny 

pro věkovou skupinu do počátku 

školního roku, který následuje po dni, 

kdy dítě dosáhne třetího roku věku 

(tedy do okamžiku, kdy dítěti vzniká 

nárok na přijetí do mateřské školy). 

Bez výjimky. 
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jednak zákonnou povinností všech obcí 

zajistit dostatečné „kapacity“ v obecních 

mateřských školách pro přijetí všech dětí, 

které před začátkem školního roku 

dosáhnou 3 let věku, jednak je systém 

dostatečně doplňován mateřskými 

školami jiných zřizovatelů zapsanými 

také ve školském rejstříku – církevních a 

soukromých) a pokud jde o slaďování 

rodinného a pracovního života. Tomuto 

ostatně odpovídá i znění závěrečné 

zprávy RIA, která uvádí: „Územní 

samosprávné celky, především obce, jsou 

často pod velkým tlakem, aby navyšovaly 

kapacity předškolních zařízení. 

Navrhovaná úprava jim nabídne flexibilní 

a méně nákladnou alternativu ke 

zřizování nových mateřských škol. 

"Jesle" a mikrojesle nenahrazují systém 

mateřských škol, ale doplňují je péčí o 

mladší děti.“ Návrh zákona ovšem naproti 

tomu i nadále setrvává na tom, že jesle 

mohou pečovat o děti až do zahájení 

povinné školní docházky, což se nejeví 

jako systémové opatření v oblasti 

vzdělávání.  

K tomuto je třeba též dodat, že dle 

detailních statistických zjištění MŠMT 

není z hlediska kapacit mateřských škol u 

čtyřletých a starších dětí žádný problém. 

Určité nedostatky s kapacitou jsou 

zaznamenány ve vztahu ke tříletým 

dětem, a to pouze v menšině oblastí. Tyto 

nedostatky jsou však již v současné době 

kontinuálně řešeny programy MŠMT a 

(zaměstnavatel, malá obec, vysoká škola 

pod.) chce v jeslích umístit i dítě starší, 

není objektivní důvod proč tomuto 

zabraňovat i vzhledem k tomu, že nyní 

v zařízeních tyto děti jsou (nutno brát 

ohled na např. potřeby dojíždění a sladění 

vyzvedávání dítěte, právo volby rodiče 

kam dítě umístit, zvyklost dítěte na 

kolektiv apod.) 

 

Z dostupných statistických informací 

nelze souhlasit, že MŠ pokrývají plně 

potřeby cílové skupiny jeslí. MPSV je 

otevřeno diskusi na základě doložení 

zdrojových dat MŠMT.  

 

 

 

 

Použité vyjádření věku „do 3 let věku“ 

dopadá nejen na děti do dne jejich 3. 

narozenin, ale také děti ve věku např. 3 

roky a 2 měsíce atd. až do posledního dne, 

který předchází dni 4. narozenin dítěte. 

Toto určení věku je v zákonech z oblasti 

sociálního zabezpečení běžně používáno, 
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finančními nástroji v resortu Ministerstva 

pro místní rozvoj.  

Vzhledem k výše uvedenému požadujeme 

proto zachovat v navrženém zákoně 

pouze péči o děti, které nedosáhnou k 31. 

8. daného roku tří let. 

Požadujeme, aby v materiálu bylo jasně 

specifikováno, že jesle budou 

financovány dětem do tří let, které nemají 

nárok na vzdělávání v mateřské škole, 

tedy těm, které nedosáhnou k 31. 8. 

daného roku tří let. Požadujeme materiál 

změnit či doplnit ve smyslu uvedeném. 

Požadujeme, aby do předkládaného 

materiálu a mimo jiné také do předkládací 

zprávy bylo doplněno bližší vyjádření k 

základnímu cíli, kterým je „zavedení 

stabilního financování jeslí“, jak uvádí 

Důvodová zpráva na str. 5. V materiálu 

především postrádáme uvedení 

předpokládaného dopadu na státní 

rozpočet a systémový přístup vlády k 

dětem do 6 let věku 

neboť vychází z úsudku, že i dítě do dne, 

který předchází dni 4. narozenin dítěte, je 

tříleté. Pokud vyjadřujeme v zákonem ze 

sociálního zabezpečení věkovou hranici 

dnem jeho narozenin, vyjadřujeme toto 

řadovou číslovkou, viz. zákon č. 

117/1995 Sb. § 11.  

S ohledem na návrhy MŠMT bude věk 

upraven takto: Příspěvek na provoz jeslí 

podle odstavce 1 a 2 náleží poskytovateli 

za kapacitní místo obsazené dítětem 

nejdéle do dne 31. 8. bezprostředně 

následujícího po dni, kdy toto dítě 

dosáhne 3. roku věku (mimo uvedenou 

výjimku – viz výše) 

 

MŠMT § 2 odst. 6 

(Z) 

Návrh i nadále počítá s tím, že náplň 

činnosti jeslí, a to až do věku zahájení 

povinné školní docházky dítěte, spočívá 

pouze v péči a výchově dítěte a 

nezahrnuje v sobě vzdělávací složku. Z 

uvedeného důvodu také jesle nemusí mít 

zpracován žádný vzdělávací program, 

který by musel naplňovat státem 

garantované parametry. I nadále se počítá 

pouze s velmi neformálním „plánem 

výchovy a péče“. Z návrhu samotného ani 

z důvodové zprávy pak není zřejmé, zda s 

Vysvětleno. 

Současně Standardy kvality pokrývají 

obecně celou oblast péče a rozvoje dítěte, 

nejen plán výchovy a péče. Rodič jako 

primární pečovatel rozhoduje, do jakého 

zařízení dítě svěří. Na nedodržování 

standardů je vázán správní delikt (může 

být také odejmut státní příspěvek). 

Souhlas 
Jak bylo uvedeno při jednání na úrovni 

náměstků, požadujeme rozšířit teze 

předložených Standardů kvality péče 

o dítě v jeslích o základní obsah výchovy 

a psychosociální podmínky vzdělávání 

v jeslích.  

Např. stálý pravidelný denní režim, 

dostatek času na realizaci činností, 

úpravu času stravování, prostor 

k odpočinku během dne, individuální 

péči, srozumitelná a jednoduchá pravidla 
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nějakým posuzováním samotného 

vzdělávacího obsahu činnosti jeslí 

počítají nově zaváděné „standardy 

kvality“ (viz § 5c), které bude vydávat 

předkladatel vyhláškou. Pokud ano, jak 

budou tyto standardy navazovat na 

rámcový vzdělávací program 

předškolního vzdělávání vydávaný 

MŠMT. Žádáme výše uvedené vysvětlit a 

materiál v daném ohledu doplnit či 

změnit. 

Standarty kvality obsahují následující: 

Plán výchovy a péče reflektuje věkové 

složení dětí, je založený na 

výchovných hodnotách a přístupech 

umožňujících dětem dosáhnout jejich 

plného potenciálu v celkovém slova 

smyslu (kognitivní, sociální, 

emocionální, fyzické a jazykové 

schopnosti a dovednosti). Plán 

výchovy a péče zohledňuje přístup 

k dětem se specifickými potřebami. 

Část dne je vyhrazena pobytu venku.  

V rámci standartu je také upraveno, že 

poskytovatel má zpracovanou 

příslušnou síť kontaktů v dané 

lokalitě pro řešení specifických 

potřeb dětí. Jako minimální standard 

je považován počet čtyř kontaktů. 

Standardy kvality kontroluje MPSV.  

 

a řád, určující mantinely jednání dítěte 

(více RVP PV kapitola 7. 3.). 

 

Pokud by nicméně bylo vyhověno 

obecné připomínce, pak ponecháme 

rozsah vzdělávání upravený ve 

Standardu na předkladateli. 

 

 

MPSV: doplnilo do Standardů kvality 

návaznost na RVP pro děti 3+. 
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MŠMT § 4 (Z) Obáváme se možnosti paralelního 

„provozu“ mateřské školy a jeslí 

(mikrojeslí). Požadujeme, aby zákon 

obsahoval z důvodu zabránění 

nehospodárného vynakládání prostředků 

státního rozpočtu a zaručení dodržování 

všech právních předpisů týkajících se 

provozu mateřské školy dostatečné 

záruky. Možností by bylo zapracovat do 

předmětného ustanovení podmínku, že 

poskytovat službu péče o dítě v jeslích, 

tedy být poskytovatelem, nemůže 

právnická osoba, která vykonává činnost 

mateřské školy podle školského zákona 

nebo jiné vhodné řešení. 

Vysvětleno 

Aktuálně úspěšně fungují zařízení, která 

poskytují jak předškolní vzdělávání 

dětem starším 3 let, tak službu péče o dítě 

v dětské skupině, vždy musí v plném 

rozsahu dodržet právní předpisy 

vztahující se k dané činnosti. Hospodárné 

vynakládání prostředků státního rozpočtu 

je zaručeno omezením věku dítěte, na 

které je příspěvek poskytován. Rovněž 

nelze mluvit o nehospodárném 

financování, jelikož financování v jeslích 

je pouze na umístěné dítě, kapacita není 

tvořena ad hoc. Rovněž se jedná o 

podporu dětí rodičů s provazbou na trh 

práce, jen odvody s minimální mzdy u 

zaměstnaného rodiče navrací do 

veřejných rozpočtů částku ve výši 6 tis. 

Kč 

 

Částečně nesouhlasíme (ROZPOR) 

 

Jak školský zákon, tak zákon předložený 

pracuje s nárokovostí prostředků státního 

rozpočtu za splnění daných podmínek. 

Pokud tedy bude dítě v matrice MŠ a 

zároveň bude evidováno u té samé 

právnické osoby v jeslích, stát 

zafinancuje toto dítě 2x. Stejně, jako 

když bude zapsáno u různých subjektů. 

Toto považuje MŠMT za nehospodárné. 

 

Jako možnost pro vypořádání předmětné 

zásadní připomínky a tím i ošetření 

uvedené problematiky by mohlo být 

legislativní zakotvení mechanismu, 

který by zaručoval to, že v případě 

evidence dítěte v matrice MŠ nebudou 

na toto dítě také poskytovány prostředky 

ze státního rozpočtu na péči o dítě 

v jeslích. Legislativně by se musela 

zabezpečit také výměna informací. 

MŠMT § 5 odst. 

1(Z) 

V souvislosti s níže uvedenými 

připomínkami k navrhované hlavě V 

požadujeme do podmínek uvedených v 

předmětném ustanovení doplnit jako další 

podmínku výslovný souhlas zřizovatele v 

případě zřizovaných organizací (zejména 

se jedná o organizační složky státu a 

příspěvkové organizace). Zásadně totiž 

nelze souhlasit s tím, aby předkladatel 

zápisem organizační složky státu nebo 

příspěvkové organizace bez vědomí jejího 

zřizovatele do své evidence zakládal 

tomuto zřizovateli novou výdajovou 

Akceptováno, doplněno 

 

Souhlasíme 
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povinnost. Zároveň toto bude mít dopad i 

na počet zaměstnanců, což může narážet 

na limity stanovené vládou (např. 

systemizace služebních úřadů). 

MŠMT § 5 odst. 

6(Z) 

Ze systémového pohledu navrhujeme 

předkladateli pečlivě zvážit, zda v době, 

kdy MŠMT klade důraz na různé aspekty 

odborné připravenosti učitelek 

mateřských škol, je skutečně navrhovaná 

odborná způsobilost pečujících osob 

dostačující. MŠMT opětovně zdůrazňuje 

potřebu včasné diagnostiky speciálních 

vzdělávacích potřeb dětí, včasné 

nastavení podpůrných opatření při 

vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami, zajištění 

logopedické péče apod. V okamžiku, kdy 

se zpřísňují podmínky odborné 

kvalifikace učitelek mateřské školy, kdy 

stát požaduje, aby i „obyčejné“ předání 

dítěte zákonnému zástupci v mateřské 

škole zajistila odborně kvalifikovaná 

učitelka mateřské školy (nikoliv například 

asistent pedagoga), považujeme takto se 

otevírající systémy „péče“ o děti před 

zahájením povinné školní docházky za 

neproporcionální. 

Vysvětleno.  

Z aplikační praxe vyplývá, že současné 

nastavení odborné způsobilosti je 

vhodné. 

V rámci dostupných výzkumů je pro 

nejmenší děti důležitý zejména 

dostatečný počet personálu – pečujících 

osob. Rovněž v rámci šetření mezi 

stávajícími DS je zřejmé, že 

poskytovatele volí zastoupení personálu 

tak, aby byly zastoupeny všechny prvky 

(zdravotní, pedagogické, specializační 

dle zaměření DS).  

Nelze souhlasit s argumentací MŠMT, 

jelikož praktické fungování DS ukazuje, 

že vzhledem k zajištění odpovídajícího 

počtu pečujících osob lze lépe 

komunikovat s rodiči a předávat výstupy 

rozvoje a činnosti dětí, aniž by děti byli 

ponechány bez dozoru při komunikaci 

s rodičem.  

KeKe  specifickým potřebám dětí v DS, 

jelikož na tuto oblast se dlouhodobě 

Podmíněný nesouhlas (ROZPOR) 

 

Jak bylo diskutováno na jednání 

na úrovni náměstků, v případě, že bude 

vyhověno naší obecné připomínce, 

na předmětné připomínce nebudeme 

trvat. 

 

MPSV -  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.   

Standardy kvality upravují např. 

následující oblasti:  

 Plán výchovy a péče 

reflektující věkové složení dětí, 

který je založený na 

výchovných hodnotách a 

přístupech umožňujících 

dětem dosáhnout jejich plného 

potenciálu (kognitivní, 

sociální, emocionální, fyzické a 

jazykové schopnosti a 

dovednosti), pozornost je 
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MPSV v metodickém vedení 

poskytovatelů DS soustředí a rovněž 

právě díky vyššímu zastoupení pečujících 

osob a častém zastoupení právě osob se 

zaměřením na speciální pedagogiku, je 

tato oblast v DS dlouhodobě 

zabezpečena. 

Celkové pojetí DS a MŠ nelze takto 

jednoduše srovnávat dle pohledu gestora 

školství.  

 

věnována nastavení vhodných 

psychosociálních podmínek 

výchovné péče v jeslích.  

 Plán výchovy a péče 

zohledňuje přístup k dětem se 

specifickými potřebami.  

 U dětí starších 3 let navazuje 

na Rámcový vzdělávací 

program pro mateřské školy.  

 Pokud jsou v mikrojeslích děti 

mladší 1 roku, je kvalita péče 

zhodnocena také z hlediska 

zdravotního odborným 

zdravotním personálem.  

 Adaptační plán, smlouva 

s rodiči obsahující plán péče 

 Jsou nastaveny monitorovací a 

evaluační procesy ve vývoji 

dítěte a dochází k průběžné a 

pravidelné konzultaci s rodiči. 

 Poskytovatel zohlednil věkové 

složení a počet pečujících osob 

k zajištění bezpečného 

prostředí, zejména v době 

stravování. 

 Poskytovatel má zpracovanou 

příslušnou síť kontaktů v dané 

lokalitě pro řešení specifických 

potřeb dětí. Jako minimální 
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standard je považován počet čtyř 

kontaktů 

 

MŠMT § 5 odst. 6 

písm. c) 

(Z) 

Podle zákona o pedagogických 

pracovnících získává kvalifikaci asistenta 

pedagoga také učitel mateřské školy, 

učitel 1. stupně základní školy, 

vychovatel i speciální pedagog, avšak 

odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga 

získává také učitel 2. stupně základní 

školy a učitel střední školy. Pokud tedy 

odbornou způsobilostí pečující osoby je 

kvalifikace asistenta pedagoga podle 

zákona o pedagogických pracovnících, 

pak by stačilo, aby § 5 odst. 6 písmeno c) 

znělo takto:  

„c) odborná kvalifikace asistenta 

pedagoga7),“. 

Upozorňujeme, že je však rozdíl mezi 

odbornou kvalifikací a studiem 

zaměřeným na přípravu konkrétní pozice 

pedagogického pracovníka. Např. 

kvalifikaci vychovatele lze podle zákona 

o pedagogických pracovnících získat 

vzděláním zaměřeným na přípravu 

vychovatelů (tedy studiem střední školy 

nebo vyšší odborné školy v oboru 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 

nebo bakalářského programu 

Vychovatelství), ale také jiným 

vzděláním, které není přímo zaměřené na 

přípravu vychovatelů např. studiem 

sociální pedagogiky, speciální 

pedagogiky v bakalářském programu 

Vysvětleno.  

Z aplikační praxe vyplývá, že současné 

nastavení odborné způsobilosti je 

vhodné, ale praxe ukazuje, že je třeba 

doplnit asistenta pedagoga podle § 20 

odst. 1 zákona o pedagogických 

pracovnících a ponechat výčet 

pedagogických kvalifikací (pro 

jednoznačnost a srozumitelnost). 

Podobně jsou upraveny i další 

kvalifikace, aby bylo dodrženo 

minimálně středoškolské vzdělání (v 

souladu s vypořádáním MZD). 

Zároveň se v souladu s výše uvedeným 

upravuje odborná způsobilost pečujících 

osob v oblasti pedagogické, zdravotní či 

sociální umožňuje zajištění provozu 

odpovídajícím personálem při současném 

zachování požadavku na kvalitu služby. 

V rámci připomínek MZd vypuštěna 

kvalifikace ošetřovatele a pracovníka 

v sociálních službách.  

 

Souhlasíme 
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nebo studiem Učitelství pro 2. stupeň 

základní školy. 

MŠMT § 5b odst. 

2 písm. a)  

Upozorňujeme, že systém vzdělávání ve 

vyšších odborných školách není v danou 

chvíli legislativně připraven pro 

poskytování specializačního studia. Podle 

§ 104 odst. 1 a 2 školského zákona 

Vzdělávací program v příslušném oboru 

vzdělání pro jednotlivou vyšší odbornou 

školu podléhá akreditaci, kterou uděluje 

MŠMT a je-li vzdělávací program 

akreditován a zapsán pro příslušnou vyšší 

odbornou školu do školského rejstříku, 

lze ke vzdělávání v tomto programu 

přijímat uchazeče, konat výuku, zkoušky 

a přiznávat označení absolventa vyšší 

odborné školy. MŠMT nedostalo ze 

strany předkladatele ani odborné 

veřejnosti do této chvíle žádný podnět ke 

spolupráci v oblasti specializačního studia 

na vyšších odborných školách. Obdobně 

pro vysoké školy nevíme, na jaký institut 

ze zákona o vysokých školách navazuje 

„specializační vzdělávání“. S ohledem na 

uvedené požadujeme vyjasnění vlastního 

záměru a poté úpravě textu ve spolupráci 

s MŠMT. 

Akceptováno, upraveno po konzultaci 

s dotčenými resorty.  

MPSV navrhuje  znění 

Formy dalšího vzdělávání 

v oblasti péče o dítě podle 

odstavce 1, které navazují na 

odbornou způsobilost podle § 5 

odst. 5, jsou 

a) další odborné vzdělávání 

zajišťované vysokými školami, 

b) účast v kurzech s 

akreditovaným programem, 

kterými jsou kurzy s akreditací 

vzdělávacích programů udělenou 

ministerstvem, Ministerstvem 

školství, mládeže  

a tělovýchovy nebo 

Ministerstvem zdravotnictví na 

vysokých školách, 

c) účast v kurzech zaměřených na 

rozvoj odborné způsobilosti ve 

vzdělávacích zařízeních 

právnických a fyzických osob 

(dále jen „vzdělávací zařízení“), 

d) odborná stáž, kterou je výkon 

odborné činnosti na základě 

písemné smlouvy  

mezi zaměstnavatelem a 

zařízením zajišťujícím odbornou 

stáž, 

Souhlasíme 
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e) účast na školicích akcích 

pořádaných zaměstnavatelem, 

f) kurz první pomoci zaměřený na 

dětský věk. 

 
 

MŠMT § 5b odst. 

2(Z) 

Formy dalšího vzdělávání v odstavci 2 v 

sobě zahrnují jak vymezení 

prostřednictvím subjektu poskytujícího 

vzdělávání, tak prostřednictvím formy, 

kterou je vzdělávání poskytováno [písm. 

g)]. Je možné, aby elektronické 

vzdělávání poskytoval kdokoliv, tedy i 

osoby, které nejsou vymezeny v ostatních 

pododstavcích? Doporučujeme 

přepracování ustanovení. 

Vysvětleno. Forma vzdělávání bude 

v samostatné úpravě MPSV. 

 Možnost elektronické formy vzdělávání 

byla doplněna na základě vypořádání 

připomínek předchozího návrhu. Kvalita 

a způsob dalšího vzdělávání pečujících 

osob bude hodnocena v rámci kontroly 

standardů kvality. Elektronická forma má 

umožnit účast na vzdělávání i tam, kde by 

provozní důvody neumožnily účast na 

prezenčním vzdělávání. Upozorňujeme, 

že zákon o pedagogických pracovnících 

umožňuje např. samostudium, které je 

obtížně prokazatelné. 

 

Souhlasíme 

MŠMT § 5b odst. 

2 písm. b) 

(Z) 

V rámci povinného specializačního 

dalšího vzdělávání, které je, v rozsahu 8 

hodin za 12 měsíců, navrhována varianta 

s účastí v kurzech s „akreditovaným 

programem, kterými jsou kurzy s 

akreditací vzdělávacích programů 

udělenou ministerstvem, Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy nebo 

Ministerstvem zdravotnictví na vysokých 

školách, vyšších odborných školách nebo 

ve vzdělávacích zařízeních právnických a 

fyzických osob“. Upozorňujeme na to, že 

v rámci dalšího vzdělávání akredituje 

MŠMT rekvalifikační kurzy dle § 108 

Akceptováno. upraveno 

 

Rozsah dalšího vzdělávání byl na 

základě předchozích jednání a zásadních 

připomínek jiných připomínkových míst 

snížen. Jedná se o kompromisní řešení – 

vyšší časová dotace vyžaduje vyšší 

finanční nároky – kromě ceny kurzu také 

mzdové prostředky pro pečující osobu 

účastnící se kurzu a zároveň zástupu. 

Z hlediska kvality péče o velmi malé děti 

Souhlas 

 

V navrhované podobě se předmětné 

ustanovení zmiňuje o akreditovaném 

dalším vzdělávání na vysokých školách 

v rozsahu 8 hodin. MŠMT uděluje 

akreditace na rekvalifikační kurzy podle 

zákona o zaměstnanosti na pracovní 

činnosti, které jsou samostatně 

uplatnitelné na trhu práce, avšak tuto 

podmínku specializační kurz nesplňuje, 

akreditaci tedy nemůže MŠMT udělit. 
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zákona o zaměstnanosti, které směřují k 

pracovní činnosti. Specializační kurz v 

rozsahu 8 hodin však tento požadavek 

nesplňuje, a proto akreditaci na MŠMT na 

takovýto specializační kurz nelze získat. 

Z uvedeného důvodu požadujeme 

odstranit zmínku o „vzdělávacích 

zařízeních právnických a fyzických osob“ 

a v případě, že je žádoucí, aby kurzy byly 

poskytovány i komerčními subjekty, 

požadujeme, aby tato možnost nebyla 

podmiňována získáním akreditace na 

MŠMT. 

také není vhodné časté střídání 

pečujících osob. 

 

MPSV navrhuje znění  

Formy dalšího vzdělávání 

v oblasti péče o dítě podle 

odstavce 1, které navazují na 

odbornou způsobilost podle § 5 

odst. 5, jsou 

a) další odborné vzdělávání 

zajišťované vysokými školami, 

b) účast v kurzech s 

akreditovaným programem, 

kterými jsou kurzy s akreditací 

vzdělávacích programů udělenou 

ministerstvem, Ministerstvem 

školství, mládeže  

a tělovýchovy nebo 

Ministerstvem zdravotnictví na 

vysokých školách, 

c) účast v kurzech zaměřených na 

rozvoj odborné způsobilosti ve 

vzdělávacích zařízeních 

právnických a fyzických osob 

(dále jen „vzdělávací zařízení“), 

d) odborná stáž, kterou je výkon 

odborné činnosti na základě 

písemné smlouvy  

mezi zaměstnavatelem a 

Dále MŠMT provádí akreditace podle 

zákona o pedagogických pracovnících, 

avšak tyto akreditace jsou zaměřené 

pouze na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a z hlediska 

navrhovaného ustanovení tak není ani 

tato možnost akreditace uplatnitelná. 

 

S ohledem na uvedené požadujeme slova 

„, Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy“ odstranit. 

 

MPSV doplňuje, že odborná způsobilost 

pečující osoby je  
(5) Odbornou způsobilostí pečující 

osoby je 
  
c) odborná kvalifikace učitele 

mateřské školy, učitele prvního 

stupně základní školy, asistenta 

pedagoga podle § 20 odst. 1 zákona 

o pedagogických pracovnících, 

speciálního pedagoga nebo 

vychovatele7), 

  
Z toho důvodu se domníváme, že by 

MŠMT zde mělo zůstat, jelikož pro 

nás je důležitý další rozvoj dané 

osoby v její odbornosti.  
8 hodin je základní rozsah 
  

Ohledně Vašeho dalšího dotazu je 
nutno uvést, že rozvoj odborné 
způsobilosti osob uvedených v § 5 odst. 
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zařízením zajišťujícím odbornou 

stáž, 

e) účast na školicích akcích 

pořádaných zaměstnavatelem, 

f) kurz první pomoci zaměřený na 

dětský věk. 
 

5 písm. c) bude zajištěn prostřednictvím 
Vámi navrhovaného ustanovení § 5b 
odst. 2 písm. c), pod které se 
realizované programy v rámci dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků 
bez dalšího dají podřadit. Ve vztahu k § 
5b odst. 2 písm. b) tak musíme stále 
trvat na našem požadavku ohledně 
odstranění slov „, Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy“ s tím, že takto 
obecné uvedení programů MŠMT je 
matoucí a zavádějící. 
 
MPSV akceptuje vysvětlení a odstranilo 
MŠMT z §5b, odst. 2 
 

MŠMT § 5b odst. 

3(Z) 

Požadujeme revizi a případné 

přepracování ustanovení. Jaký „doklad“ 

je vzdělávací institucí vydáván 

účastníkům by měli řešit právní předpisy 

regulující jejich činnost (například zákon 

o vysokých školách, školský zákon 

apod.). Tento zákon by měl pouze na tyto 

jiné předpisy navazovat a používat k 

dokládání takové doklady, které již 

upravují jiné právní předpisy a nevytvářet 

další, respektive nenovelizovat nepřímo 

tyto jiné právní předpisy. 

Akceptováno, Upraveno.  Smyslem 

ustanovení je, aby účastník vzdělávání 

doložil splnění povinnosti dané § 5b 

dokladem vydaným institucí, která 

vzdělávací aktivitu uskutečňovala. 

 

Souhlasíme 

 

S návrhem souhlasíme, avšak pro 

upřesnění a posílení právní jistoty 

adresátů příslušné normy pouze 

doporučujeme slova „dokladem 

vydaným institucí, která vzdělávání 

podle odstavce 2 zajišťovala“ odstranit 

MŠMT Hlava V. 

(Z) 

Předkladatel materiálu do struktury 

zákona nově zařazuje předmětnou hlavu, 

ve které používá legislativní zkratku 

„příspěvek na provoz“, zavedenou v § 20a 

odst. 1. Upozorňujeme na skutečnost, že 

pojem „příspěvek na provoz“ pro 

Akceptováno, bude upraveno na 

„příspěvek na provoz jeslí“.  

 

Souhlasíme 
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příspěvkové organizace je již definován v 

rozpočtových pravidlech a v zákoně o 

rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. Použití stejného pojmu v tomto 

návrhu zákona, zejména v případě 

příspěvkových organizací, působí 

zmatečně, neboť není zřejmý vztah k 

uvedeným zákonům. Dále upozorňujeme, 

že v § 20a odst. 8 je uvedeno, že „Je-li 

poskytovatelem státní příspěvková 

organizace, příspěvek na provoz mu 

nenáleží a financování služby péče o dítě 

v dětské skupině je hrazeno přímo státní 

příspěvkové organizaci ze státního 

rozpočtu v rámci příslušné rozpočtové 

kapitoly.“, což však lze opět pouze 

„příspěvkem na provoz“. S ohledem na 

výše uvedené navrhujeme zavést jinou 

legislativní zkratku či alespoň z této 

zkratky vypustit nebo nahradit slovo 

„provoz“. 

MŠMT § 20c odst. 

6(Z) 

V předmětném ustanovení je uveden text, 

který je pravděpodobně inspirován 

zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování 

dotací soukromým školám, předškolním a 

školským zařízením. Toto ustanovení je 

problematicky vyložitelné už ve 

zmíněném zákoně, neboť Ministerstvo 

financí upravuje pravidla pouze pro 

vypořádání vztahů se státním rozpočtem, 

nikoliv vyúčtování. Doporučujeme proto 

materiál změnit a problematiku upravit 

jiným způsobem. 

Akceptováno. upraveno.. 

upravenov konzultaci s dotčenými 

resorty. Smyslem ustanovení je povinnost 

příjemce řádně vyúčtovat přijatý 

příspěvek na provoz jeslí. 

 

Požadují upravený legislativní text. 

 

Souhlasíme 

MŠMT § 20h odst. 

3(Z) 

Z předkládaného materiálu ani z 

důvodové zprávy není zřejmé, co je 
Akceptováno. upřesněno Souhlasíme 
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smyslem věty první předmětného 

ustanovení, která stanoví, že „Stravování 

se zajišťuje přednostně v zařízeních 

školního stravování podle školského 

zákona.“. Důvodová zpráva zmiňuje 

spojitost s dalšími výdaji ze státního 

rozpočtu, nicméně z předloženého návrhu 

nevyplývá, že by mělo být stravování dětí 

umístěných v jeslích financováno nad 

rámec „příspěvku na provoz“.  Z 

uvedeného důvodu požadujeme z 

důvodové zprávy vypustit zmínky o 

financování stravování ze státního 

rozpočtu nebo obdobě úpravy financování 

soukromých mateřských škol a 

ustanovení vyjasnit. Je představa 

předkladatele, že děti v jeslích 

(mikrojeslích) budou každodenně 

docházet do zařízení školního stravování? 

Dále není zřejmé, jakými výživovými 

normami by se mělo stravování řídit. 

Zákon by mě stanovit přesněji, co se tím 

myslí. Požadujeme vyjasnit a upravit dle 

výše uvedeného 

Smyslem ustanovení je zajistit příspěvek 

na náklady spojené se stravováním 

(mzdové prostředky spojené s přípravou 

a podáváním stravy) obdobně jako 

v mateřských školách. 

Na základě projednání s MF a MŠMT 
bude stravování upraveno tak, aby 
dítě v dětské skupině mělo nárok na 
normativ na stravu v případě 
uzavření smlouvy poskytovatel DS 
s poskytovatelem školního stravování 
dle §3 vyhlášky  
 107/2005 Sb. O školním stravování.   

 

 

S navrhovaným zněním (§ 20a odst. 1 

písm. c)) lze souhlasit, avšak 

upozorňujeme, že dle navrhovaného 

ustanovení budou dětem v jeslích 

poskytovány stravovací služby nad 

rámec § 4 vyhlášky o školním 

stravování, jelikož se jedná o služby 

poskytované zařízeními nad rámec 

školního stravovaní, a dle § 3 odst. 6 této 

vyhlášky je tak pouze stanoveno, že 

stravovací služba „musí odpovídat 

zásadám zdravé výživy a prodávaný 

sortiment nesmí obsahovat alkoholické 

nápoje a tabákové výrobky“. 

Navrhované ustanovení tedy není 

provázáno s žádnou výživovou normou. 

S ohledem na uvedené doporučujeme 

zvážit změnu či doplnění předmětného 

ustanovení. 

MŠMT Přechodná 

ustanovení 

(Z) 

Doporučujeme celkovou revizi 

přechodných ustanovení, jelikož se 

nezdají být logická. Například v bodě 1 se 

uvádí, že se na dosavadní dětské skupiny 

vztahuje zákon ve znění této novely, ale 

přesto se v jiné větě bodu 1 uvádí 

konkrétní ustanovení, která se na ně 

vztahují. 

Akceptováno.  
 

Souhlasíme 

Ministe

rstvo 

životníh

Ke změně 

terminolog

ie (Z) 

V návrhu zákona navrhujeme upustit 

od nově zaváděného pojmu „jesle“, a 

to z důvodu již v praxi zavedeného 

Neakceptováno  Souhlasí s vypořádáním 
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o 

prostře

dí 

 

sousloví „dětská skupina“. Důvodová 

zpráva tento návrh jen stroze 

argumentuje tím, že uvedené má za cíl 

zvýšit kvalitu péče a jasné zakotvení 

v systému péče o předškolní děti, aniž 

by blíže specifikovala, jak změna 

pojmů uvedeného docílí. S ohledem 

na související administrativní zatížení 

při úpravě veškerých dokumentací 

v již fungujících dětských skupinách 

se uvedený návrh stává zcela 

neefektivní a bezúčelný. 

Název jesle je veřejnosti dobře znám jako 

péče o nejmenší děti, pro které bude tato 

služba primárně určena, starší děti budou 

moci být přijímány, ale bez nároku na 

státní příspěvek. Na základě některých 

připomínkových míst je rovněž zahrnuta 

podpora umístění dětí do zahájení 

povinné školní docházky v místech, kde 

by byl nedostatek veřejných mateřských 

škol (nutná součinnost s ÚSC). Rovněž 

není zásadní důvod ke změně současného 

fungování zařízení pro děti starší či plnění 

povinného předškolního roku formou 

individuálního vzdělávání, které je i 

v současné době možné v DS, ale i třeba 

v zařízeních na živnostenském základě. 

Ministe

rstvo 

životníh

o 

prostře

dí 

 

§ 7 odst. 5 

(Z) 
V nově navrženém znění § 7 odst. 5 

navrhujeme vypustit písm. d) a upravit 

znění písm. c) na „2 pečující osoby pro 

jesle od 7 do 24 dětí“ z jasných 

personálních důvodů a rovněž z toho 

důvodu, že aktuální situace mezi 

služebními úřady je taková, že dochází 

k redukci systemizovaných míst a 

uvedený návrh je zcela v rozporu se 

záměrem vlády. Nad rámec 

připomínky uvádíme, že po 

vypořádání připomínek k původnímu 

návrhu novely zákona o dětské 

skupině nám bylo ze strany MPSV 

sděleno, že z požadavku zvýšení počtu 

Akceptováno částečně.  

Jedná se o kompromisní řešení na základě 

jednání v minulém připomínkovém 

řízení, oproti stávajícímu požadavku 

budou na 13-24 dětí stabilně 3 osoby bez 

ohledu na věk dětí. Vzhledem 

k financování směřujícímu především 

k dětem do 3 let (pouze výjimka pro malé 

obce) bez nároku na umístění v MŠ 

předpokládáme celkově nižší věkový 

průměr v jeslích. 

 Návrh se nevrací do původní podoby, ale 

parametry jsou navrženy jinak, viz níže. 

Souhlas 
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pečujících osob bylo ustoupeno (email 

ze strany JUDr. Jany Riedlové 

Jurkové ze dne 7. 12. 2018). 

Současné účinné znění zákona: 

(3) Nejnižší počet pečujících osob, který 

je poskytovatel povinen zajistit v jedné 

dětské skupině, činí 

a) 1 pečující osoba pro dětskou skupinu 

do 6 dětí, 

b) 2 pečující osoby pro dětskou skupinu 

od 7 do 24 dětí, 

c) 3 pečující osoby pro dětskou skupinu 

od 13 do 24 dětí, pokud je v dětské 

skupině alespoň 1 dítě mladší 2 let. 

Původní návrh, který šel do MPŘ loni: 

12. V § 7 odstavec 4 zní: 

„(4) Počet pečujících osob, který je 

poskytovatel povinen zajistit v jedné 

dětské skupině, činí 

a) 1 pečující osoba pro mikrojesle, 

b) 1 pečující osoba pro dětskou skupinu 

do 6 dětí, 

c) 2 pečující osoby pro dětskou skupinu 

od 7 do 12 dětí, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBLHJSM9O)



73 
 

d) 3 pečující osoby pro dětskou skupinu 

od 13 do 18 dětí,  

e) 4 pečující osoby pro dětskou skupinu 

od 19 do 24 dětí.“. 

Po vypořádání upraven takto: 

(5) Počet pečujících osob, který je 

poskytovatel povinen zajistit v 1 dětské 

skupině, činí 

a) 1 pečující osoba pro mikrojesle, 

b) 1 pečující osoba pro dětskou skupinu 

do 6 dětí, 

c) 2 pečující osoby pro dětskou skupinu 

od 7 do 12 dětí, 

d) 3 pečující osoby pro dětskou skupinu 

od 13 do 24 dětí. 

7. 12. 2018 byla rozeslána vypořádací 

tabulka a v tělu e-mailu je uvedeno 

k obdobné připomínce MŽP: 

Akceptováno částečně. 

Kompromisní varianta, kdy při počtu 

13-24 dětí budou požadovány 3 

pečující osoby s ohledem na zachování 

garance kvality (oproti stávající 

úpravě tedy bez ohledu na věk dětí). 
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Ministe

rstvo 

obrany 

Ke změně 

terminolog

ie (Z) 

K části první, čl. I a dále v celém 

textu návrhu zákona:  

Požadujeme ponechat dosavadní 

název institutu péče o kolektiv dětí ve 

věku do zahájení povinné školní 

docházky „dětská skupina“. Institut 

s názvem „jesle“ pak požadujeme 

upravit jako institut nový, zcela 

samostatný, s přísnějšími 

podmínkami jak na provoz, tak 

zejména na kvalifikaci poskytovatele, 

resp. personálu (jesle by svou 

podstatou měly plnit funkci 

zdravotnického zařízení). Podmínky 

pro provozování dětských skupin by 

tak v podstatě byly ponechány na 

stávající úrovni. Hranici maximálního 

věku dítěte, jehož by bylo možné 

zařadit pro poskytování služby péče o 

dítě v jeslích, by bylo vhodné stanovit 

na 2 roky věku dítě, do dětské skupiny 

by pak byly začleňovány děti od 2 let 

věku.  

 

Odůvodnění:  

Připomínka vychází z usnesení vlády 

ze dne 18. září 2017 č. 654 o Koncepci 

rodinné politiky, kterým se ukládá 

realizovat opatření č. 8 „Po ukončení 

financování z Evropského sociálního 

fondu zajistit dlouhodobé financování 

dětských skupin a mikrojeslí 

Neakceptováno  

Název jesle je veřejnosti dobře znám jako 

péče o nejmenší děti, pro které bude tato 

služba primárně určena, starší děti budou 

moci být přijímány, ale bez nároku na 

státní příspěvek. Na základě některých 

připomínkových míst je rovněž zahrnuta 

podpora umístění dětí do zahájení do 

zahájení povinné školní docházky 

v místech, kde by byl nedostatek 

veřejných mateřských škol (nutná 

součinnost s ÚSC). Rovněž není zásadní 

důvod ke změně současného fungování 

zařízení pro děti starší či plnění 

povinného předškolního roku formou 

individuálního vzdělávání, které je i 

v současné době možné v DS, ale i třeba 

v zařízeních na živnostenském základě. 

 

 
 

 

Souhlas  
Ministerstvo obrany sděluje, že na 
uplatněných připomínkách, které 
nebyly akceptovány, nadále netrvá a 
považuje je tímto za vypořádané.  
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z národních zdrojů“, na jehož základě 

je návrh zákona předkládán. Zavedení 

pojmu „jesle“ a s ním související 

normativní úprava je ve smyslu tohoto 

usnesení vlády opatřením 

nadbytečným, přičemž dosavadní 

pojmový aparát odpovídá výše 

uvedenému usnesení vlády, je pro péči 

o dítě v dětských skupinách zavedený, 

srozumitelný a z hlediska zákona by 

jeho změny působily zmatečně.  

 

Obecně lze upozornit, že celá 

koncepce návrhu zákona nevyváženě 

zvýhodňuje zřizování mikrojeslí. 

Stávající dětské skupiny by musely 

projít složitou transformací a náklady, 

které na ně byly doposud vynaloženy, 

by nedosáhly očekávaného efektu. 

Podle opatření č. 8 výše uvedeného 

usnesení vlády má být zajištěno 

dlouhodobé financování dětských 

skupin po ukončení jejich financování 

z Evropského sociálního fondu, 

nikoliv jejich útlum. 

 

Návrhem zákona je kladen důraz na 

kontakt se zaměstnáním během 

mateřské a rodičovské dovolené 

a snazší vstup a návrat na trh práce. 

Je ale opomíjen princip slaďování 

pracovního a rodinného života, který 
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byl v dětských skupinách 

poskytováním péče o dítě dosud 

aplikován. Nelze přehlédnout, že 

zřízení dětských skupin bylo 

motivováno jako alternativa 

předškolních vzdělávacích zařízení 

(mateřských školek) podle zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Institut dětských skupin se podle 

stávající právní úpravy osvědčil, a to 

včetně jeho názvu, a to jednak tím, že 

řeší nedostatek míst v mateřských 

školách, a zejména pak jako významný 

benefit pro zaměstnance 

poskytovatele. 

 

Z historického pohledu byly jesle 

právě zdravotnickým zařízením a 

použití tohoto názvu pro dětské 

skupiny je tak velice zavádějící. V této 

souvislosti je pak použití názvu jesle 

a mikrojesle matoucí. Předpona 

„mikro“ znamená buď „malý“ nebo 

předponu ve smyslu miliontiny. 

Z názvů obou institutů tak vyplývá 

rozdíl ve velikosti (jesle – malé jesle), 

nikoli rozdíl ve věku dítěte. 

Ministe

rstvo 

obrany 

§ 2 odst. 1 

(Z) 
K části první, čl. I, bodu 3 (§ 2 odst. 

1): 

Vysvětleno. Souhlas 
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V ustanovení § 2 odst. 1 požadujeme 

slova: „fyzickou nebo právnickou 

osobou zapsanou do evidence 

poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 

4 (dále jen „poskytovatel“),“ nahradit 

slovy: „fyzickou osobou, právnickou 

osobou, organizační složkou státu 

nebo bezpečnostním sborem 

zapsaných do evidence poskytovatelů 

ve smyslu ustanovení § 4 (dále jen 

„poskytovatel“)“.  

 

V souvislosti s uvedeným a v souladu 

s čl. 44 odst. 3 Legislativních pravidel 

vlády pak ve všech následujících 

částech návrhu zákona požadujeme 

důsledně využívat zavedenou 

legislativní zkratku „poskytovatel“ 

(např. u § 5 odst. 1 vypustit slova 

„fyzické nebo právnické osoby“).  

 

Odůvodnění:  

Navrhovaná úprava je upřesněním a 

sladěním textu s navrhovaným zněním 

§ 3 odst. 4. Podle ustanovení § 3 odst. 

2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 

České republiky a jejím vystupování v 

právních vztazích, nejsou organizační 

složky státu právnickými osobami. 

Organizační složky státu a ozbrojené 

složky nemají právní subjektivitu (na 

rozdíl od FO/PO). Zákon o DS vždy 

vycházel z toho, že do evidence 

poskytovatelů, lze zapsat jen subjekt 

práva. Organizační složka státu není 

podle § 3 odst. 2 zákona č. 219/2000 

Sb., o majetku České republiky a 

jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších 

předpisů, právnickou osobou. Tím 

není dotčena její působnost nebo 

výkon předmětu činnosti podle 

zvláštních právních předpisů a její 

jednání v těchto případech je 

jednáním státu. Poskytuje-li službu 

péče o dítě organizační složka státu, 

pak jde o jednání státu. 

Bezpečnostní sbory (Policie České 

republiky, Hasičský záchranný sbor 

České republiky, Celní správa České 

republiky, Vězeňská služba České 

republiky, Generální inspekce 

bezpečnostních sborů, Bezpečnostní 

informační služba a Úřad pro 

zahraniční styky a informace) jsou 

pak podřízeny MV nebo jsou 

organizační složkou státu. 

Ministe

rstvo 

obrany 

§ 7 (Z) K části první, čl. I bodu 26 

(navrhované znění § 7): 

Neakceptováno. Souhlas  
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V § 7 požadujeme za odstavec 6 vložit 

nový odstavec 7, který zní: 

 

„(7) Poskytovatel je oprávněn 

v dětských skupinách snížit počet 

pečujících osob uvedený v odstavci 5 

písm. d) o 1 pečující osobu, pokud 

provozuje dvě a více dětských skupin 

v jednom objektu a pokud zajistí, že 

v jedné ze skupin jsou po celou dobu 

pobytu dětí v dětské skupině alespoň 3 

pečující osoby.“ 

 

Dosavadní odstavec 7 se v souvislosti 

s provedenou úpravou označí jako 

odstavec 8. 

 

Odůvodnění: 

Jedná se o opatření ke snížení 

mandatorních výdajů, přičemž lze 

organizačním opatřením zajistit 

výpadek pečující osoby u jiné dětské 

skupiny.  

Každé jesle jsou evidovány samostatně, 

samostatně také musí plnit všechny 

podmínky dané zákonem. Ohledně 

možné pokrytí pečujících osob je možné 

využít pracovněprávních ustanovení, 

upravit možnost působit ve více 

skupinách v rámci pracovní smlouvy. 

MPSV je připraveno pomoci v rámci 

konzultací k vnitřní úpravě 

poskytovatele.  

 

Ministerstvo obrany sděluje, že na 
uplatněných připomínkách, které 
nebyly akceptovány, nadále netrvá a 
považuje je tímto za vypořádané.  
 

Ministe

rstvo 

obrany 

§ 20a odst. 

2 a § 20b 

odst. 1 (Z) 

V části první, čl. I bodu 60 (§ 20a 

odst. 2 a § 20b odst. 1): 

 V § 20a odst. 2 ve větě první a 

v § 20b odst. 1 ve větě druhé a třetí 

požadujeme zrušit slova „do 3 let 

věku“. 

 

Odůvodnění:  

Neakceptováno. 

Jedná se o kompromisní řešení tak, aby 

jesle byly doplňkem předškolního 

vzdělávání. Děti k 31. 8. starší 3 let mají 

právo na přednostní přijetí 

k předškolnímu vzdělávání, do jeslí být 

přijaty mohou, ale nebude na ně 

poskytován příspěvek ze státního 

Souhlas  
Ministerstvo obrany sděluje, že na 
uplatněných připomínkách, které 
nebyly akceptovány, nadále netrvá a 
považuje je tímto za vypořádané.  
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Z důvodu rovného zacházení není 

vhodné příspěvek na provoz limitovat 

věkem dítěte, kterému je poskytována 

péče. Péči i její podporu je potřebné 

poskytovat podporovaným osobám za 

stejných podmínek. Takovým 

opatřením by nebylo naplněno 

usnesení vlády ze dne 18. září 2017 č. 

654 o Koncepci rodinné politiky. 

Navíc by nebylo zřejmé, že prostředky 

příspěvku na provoz byly využity 

pouze ve prospěch dětí do tří let věku. 

U ostatních dětí, kterým bude 

poskytována péče, by se jejich zákonní 

zástupci museli významnou měrou 

finančně podílet na provozování 

dětské skupiny. Z hlediska kontroly 

hospodaření s veřejnými prostředky 

by poskytovatel péče byl nucen 

striktně sledovat tyto náklady 

odděleně, což by přineslo další 

zbytečné náklady na administrativu a 

časovou zátěž. 

rozpočtu. Na základě některých 

připomínkových míst zahrnuta podpora 

umístění dětí do zahájení povinné školní 

docházky v místech, kde by byl 

nedostatek veřejných mateřských škol 

(nutná součinnost s ÚSC). 

 

 

Ministe

rstvo 

obrany 

§ 20a odst. 

8 (Z) 
V části první, čl. I bodu 60 (§ 20a 

odst. 8): 

 

V § 20a odst. 8 požadujeme větu první 

a druhou uvést v tomto znění: „Je-li 

poskytovatelem organizační složka 

státu, příspěvek na provoz mu 

poskytuje ministerstvo převodem 

prostředků do příslušné rozpočtové 

Vysvětleno. Požadováno jiným 

připom. místem – MF bod 7 Bylo 

upraveno dle konzultace s MF v souladu 

s rozpočtovými pravidly takto: 

„(8) Je-li poskytovatelem organizační 

složka státu, příspěvek na provoz mu 

nenáleží a výdaje na službu péče o dítě v 

dětské skupině jsou hrazeny z příslušné 

kapitoly státního rozpočtu. Je-li 

Souhlas  
Ministerstvo obrany sděluje, že na 
uplatněných připomínkách, které 
nebyly akceptovány, nadále netrvá a 
považuje je tímto za vypořádané.  
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kapitoly, z níž je financování služby 

péče o dítě v dětské skupině hrazeno. 

Obdobně se postupuje i v případě, je-

li poskytovatelem státní příspěvková 

organizace.“.  

 

Odůvodnění:  

Návrh zákona finančně znevýhodňuje 

organizační složky státu a státní 

příspěvkové organizace. Takový 

přístup nenaplňuje opatření č. 8 

usnesení vlády ze dne 18. září 2017 

č. 654 o Koncepci rodinné politiky, 

kterým má být dlouhodobě zajištěno 

financování dětských skupin po 

ukončení jejich financování z 

Evropského sociálního fondu. 

Takovým způsobem by v řadě případů 

byla stávající péče v dětských 

skupinách organizačních složek státu 

a státních příspěvkových organizací 

znemožněna, neboť jejich 

spolufinancování má zásadní vliv 

na udržitelnost.  

poskytovatelem státní příspěvková 

organizace, je příspěvek na provoz 

případně součástí příspěvku na provoz ze 

státního rozpočtu poskytovaného v rámci 

finančního vztahu státní příspěvkové 

organizace ke státnímu rozpočtu 

stanoveného jejím zřizovatelem. Je-li 

poskytovatelem příspěvková organizace 

zřízená územním samosprávným celkem, 

příspěvek na provoz se poskytuje přímo 

příspěvkové organizaci zřízené územním 

samosprávným celkem, mimo finanční 

vztahy stanovené zřizovatelem.“ 

 

 

Ministe

rstvo 

průmys

lu a 

obchod

u 

Obecné 

(Z) 
Obecně k materiálu 

1. V materiálu chybí jasný popis 

nastavení systému 

financování jeslí ze státního 

rozpočtu. Návrh zákona by 

měl upřednostňovat 

financování jeslí z prostředků 

EU před státním rozpočtem i 

K bodu 1. Vysvětleno. 

MPSV na základě připomínek MF a 

MŠMT rozpracovalo variantu pracující 

s provázáním příspěvku na provoz jeslí 

s mechanismem financování mateřských 

škol (základní úprava v zákoně, 

specifický normativ zveřejňován v rámci 

S vypořádáním souhlasí. 
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v následujících programových 

obdobích, pokud to bude 

možné. 

2. Návrh zákona prováděcím 

předpisem stanoví maximální 

výši úhrady nákladů rodičem 

ve výši 1/3 minimální mzdy 

platné pro daný kalendářní 

rok na umístění dítěte do 3 let 

věku, výše úhrady nákladů za 

službu rodičem pro dítě od 4. 

roku věku není omezena. 

Zastropování úhrady nákladů 

rodičem vytváří překážku pro 

rodiče, kteří by se rádi zapojili 

do pracovního procesu, z toho 

důvodu úhrady nákladů 

rodičem nedoporučujeme.  

 

K Návrhu zákona 

3. Nedoporučujeme 

terminologickou úpravu 

spočívající v označení 

stávající dětské skupiny a 

mikrojeslí nadřazeným 

pojmem jesle. Tento bod je 

zavádějící nejen proto, že 

pojem jesle tak označuje dva 

typy zařízení, ale především 

proto, že označení jesle je v 

našich podmínkách spojeno se 

zdravotnickým zařízením s 

vyhlášky MPSV v lednu nového roku).  

MPSV upozorňuje, že výše příspěvku na 

jedno dítě v MŠ nekoresponduje 

s potřebami zajištění péče v jeslích, která 

je parametricky jinak nastavena. 

Normativ MŠMT je počítán na starší děti, 

ve skupině minimálně 13 dětí na 

pedagoga, v jeslích o max. 24 dětech se 

počítá s 3 pečujícími osobami.  

Financování z národních zdrojů 

neuzavírá cestu financování z EU. 

Podoba nového programového období je 

v současné době v jednání. Aktuálně EK 

deklarovala, že bude spolufinancovat 

jesle pouze v případě zajištění státního 

příspěvku. Zásadně je nutné rovněž 

upozornit, že další financování zařízení 

výhradně z evropských peněz není 

žádoucí vzhledem k udržitelnosti služby.  

K bodu 2. Neakceptováno 

Stropování maximální výše úhrady 

rodičem naopak odstraňuje překážku pro 

rodiče, kteří by se rádi zapojili do 

pracovního procesu, služba musí být 

finančně dostupná.  

K bodu 3. Neakceptováno Název jesle 

je veřejnosti dobře znám jako péče o 

nejmenší děti (do 3 let), pro které bude 
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odborným zdravotním 

personálem, čemuž péče o 

děti v DS a mikrojeslích 

neodpovídá. Nelze navíc 

pominout fakt, že po změně 

názvu by děti mohly 

přecházet z jeslí přímo do 

základní školy, což v 

návaznosti na tradiční chápání 

jeslí jako zařízení pro děti 

kojeneckého a batolecího 

věku postrádá opodstatnění. 

4. K § 7 (2) - zákon nijak 

neupravuje povinnost 

poskytovatele zohlednit při 

stanovování počtu pečujících 

osob jejich náplň práce.  

Z provozu DS vyplývá, že 

pečující osoby vykonávají tzv. 

obslužnou práci (výdej stravy, 

mytí nádobí, průběžný úklid) 

nebo naopak vedoucí 

kancelářskou práci. Zákon 

nijak nespecifikuje, co je 

přímá péče o děti a vztah této 

přímé péče a počtu pečujících 

osob v DS. 

5. K § 7 (4) - ze zákona 

nevyplývá, zda je počet 

pečujících osob poskytovatel 

povinen zajistit smluvně nebo 

tato služba primárně určena, starší děti 

budou moci být přijímány, ale bez nároku 

na státní příspěvek. Na základě některých 

připomínkových míst zahrnuta podpora 

umístění dětí do zahájení povinné školní 

docházky v místech, kde by byl 

nedostatek veřejných mateřských škol 

(nutná součinnost s ÚSC).  

K bodu 4. Neakceptováno, smyslem §7 

odst. 4 je upravit počet osob pečujících o 

přítomné děti. Pojem pečující osoba je 

legislativní zkratkou, jejíž význam je 

vymezen v § 2 odst. 4 Některé z  činností 

uvedených v rámci obecných 

připomínek, bod 4. (např. podání stravy, 

vedení dětí k pořádku) jsou obsahem 

péče. „Vedoucí kancelářská práce“ 

z povahy věci nemůže být považována za 

péči o přítomné děti, zákon činnost osob 

vykonávajících takovou práci nijak 

nespecifikuje. 

 

K bodu 5. Vysvětleno –§ 7 upravuje 

počet pečujících osob vzhledem k počtu 

současně přítomných dětí. V aplikační 

praxi jsme se nesetkali s jiným výkladem. 

Dle konzultace v rámci vypořádací 

porady je možné upřesnit, že se jedná o 

počet u dětí přítomných pečujících osob. 
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zda se jedná o počet u dětí 

přítomných pečujících osob.   

6. K § 11 Evidence dětí v jeslích 

- s ohledem na navrhovaný 

příspěvek na provoz jeslí ze 

státního rozpočtu chybí jasné 

vymezení způsobu sledování 

ekonomické aktivity rodiče. 

Požadujeme materiál doplnit, 

jak budou rodiče sdělovat, 

resp. dokládat údaje o 

existenci pracovněprávního 

vztahu, denní formě studia, 

evidenci jako uchazeče o 

zaměstnání, nebo o podnikání 

nebo jiné výdělečné činnosti.  

7. K § 20a - požadujeme jasně 

definovat podmínky 

příspěvku na provoz jeslí v 

případě, kdy je 

poskytovatelem služby 

organizační složka státu a 

státní příspěvková organizace. 

8. K § 20b - do MPŘ nebyl 

zaslán návrh prováděcího 

právního předpisu, kterým 

bude stanovena výše  

normativu - příspěvku na 

provoz jeslí. K příspěvku na 

provoz jeslí ze SR se proto 

nelze objektivně vyjádřit. Při 

jeho konstrukci je nutné 

 

K bodu 6. Akceptováno, bylo 

vyspecifikováno dle připomínky MF  

 

K bodu 7. Vysvětleno. Dle konzultace 

s MF se postupuje v souladu 

s rozpočtovými pravidly, předmětný 

zákon nemůže tyto podmínky upravovat 

nad jejich rámec.  

K bodu 8. Akceptováno bude 

doplněno.  

Normativ bude zveřejňován v rámci 

nařízení vlády.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. Do přípravy návrhu 

střednědobého plánu na rok 2021 a 2022 

bude doplněno. Formulace postulátu 

ohledně příjmů státního rozpočtu 

z důvodu zaměstnaných rodičů vychází z 

ekonomických studií, např. institutu 

IDEA Cerge-ei,2016 Veřejná podpora 
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upozornit na následující 

skutečnosti: 

  

K Důvodové zprávě  

9. K části F. Dopady na státní 

rozpočet a ostatní veřejné 

rozpočty, str. 13 

V Důvodové zprávě je uvedeno, že v 

případě přijetí navrhované právní 

úpravy se bude jednat o dopady na 

státní rozpočet ve výši výdajů 926,5 

mil. Kč, příjmy do státního rozpočtu 

jsou stanoveny ve výši 1 138, 9 mil. 

Kč, kladné saldo činí 212,4 mil. Kč. 

V materiálu není uvedeno, zda je tato 

skutečnost zapracována do přípravy 

návrhu státního rozpočtu na rok 2020 

a střednědobého výhledu na léta 2021 

a 2022. Konstatování, že zvýšené 

výdaje státního rozpočtu budou 

pokryty zvýšenými příjmy státního 

rozpočtu z důvodu zaměstnaných 

rodičů, je spekulativní. 

 

míst ve školkách se vyplatí: analýza 

výnosů a nákladů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV- ČR § 3 odst. 2 

(Z) 
V návrhu novely zákona požadujeme 

doplnit za bod 8. nový bod 9. (a 

posunout číslování dalších bodů 

návrhu) v tomto znění: 

 

„9. V § 3 odst. 2 se doplňuje písmeno 

g), které zní:  

 

Akceptováno, doplněno. 

 
Souhlas 
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„g) veřejnou výzkumnou institucí, 

jestliže poskytování služby péče o 

dítě v jeslích je v souladu s jeho 

zřizovací listinou,“.“ 

 

Po doplnění nového písm. g) bude 

znít ustanovení § 3 novely zákona 

následovně:  

„§ 3 

Poskytovatel 

 (1) Poskytovatelem je fyzická 

nebo právnická osoba, která za 

podmínek stanovených tímto 

zákonem poskytuje službu péče o dítě 

v dětské skupině rodiči nebo jiné 

osobě, které bylo rozhodnutím 

příslušného orgánu svěřeno dítě do 

péče nahrazující péči rodičů1), (dále 

jen „rodič“), je-li zaměstnavatelem 

rodiče. 

(1) Poskytovatel poskytuje službu 

péče o dítě v jeslích rodiči, je-li 

zaměstnavatelem rodiče. 

 (2) Poskytovatel nemusí být 

zaměstnavatelem rodiče, pokud je 

 a) ústavem, jestliže poskytování 

služby péče o dítě v dětské skupině 

jeslích je v souladu s jeho zakládací 

listinou, 

b) právnickou osobou registrovanou 

nebo evidovanou podle zákona o 

církvích a náboženských 
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společnostech, pokud poskytování 

služby péče o dítě v dětské skupině 

jeslích je v souladu s jejím 

předmětem činnosti, 

c) územním samosprávným celkem 

nebo jím založenou nebo zřízenou 

právnickou osobou, 

d) obecně prospěšnou společností, 

jestliže poskytování služby péče o 

dítě v dětské skupině jeslích je v 

souladu s její zakládací listinou nebo 

zakládací smlouvou, 

e) nadací nebo nadačním fondem, 

f) vysokou školou, nebo 

g) veřejnou výzkumnou institucí, 

jestliže poskytování služby péče o 

dítě v jeslích je v souladu s jeho 

zřizovací listinou, 

h) spolkem, jestliže poskytování 

služby péče o dítě v dětské skupině 

jeslích je v souladu s jeho stanovami., 

nebo 

ch) pečující osobou poskytující 

službu péče o dítě v jeslích v jen 

mikrojeslích.“ 

 

Zdůvodnění: 

 

V rámci akademických areálů 

poskytuje vždy jedno pracoviště AV 

ČR v souladu se zřizovací listinou 

služby péče o dítě v dětské skupině 
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(respektive podle navrhované právní 

úpravy v jeslích) i pro ostatní 

akademická pracoviště v areálu. Proto 

považujeme za účelné umožnit bez 

dalšího obdobně jako u vysokých škol, 

spolků, nadací apod. i veřejným 

výzkumným institucím poskytovat 

podle tohoto zákona služby péče o dítě 

v jeslích i rodičům, kteří nejsou přímo 

zaměstnanci pracoviště AV ČR, které 

uvedené služby poskytuje.  

 § 20a, 

k odst. 8 

(Z) 

V § 20a odst. 8 požadujeme na konec 

textu doplnit následující větu: 

„Je-li poskytovatelem veřejná 

výzkumná instituce zřízená 

organizační složkou státu, může být 

financování služby péče o dítě 

v jeslích hrazeno přímo veřejné 

výzkumné instituci ze státního 

rozpočtu v rámci příslušné 

rozpočtové kapitoly zřizovatele.“  

 

V předchozích větách ustanovení § 20 

odst. 8 požadujeme dále opravit 

chybný text „v dětské skupině“ na „v 

jeslích“ v souladu se záměrem novely 

zákona používat nadále pojem jesle. 

 

Po doplnění věty a úpravě 

terminologie bude znít ust. § 20a odst. 

8 novely zákona následovně:  

 

Akceptováno,  

  
Souhlas 
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„(8) Je-li poskytovatelem organizační 

složka státu, příspěvek na provoz mu 

nenáleží a financování služby péče o 

dítě v dětské skupině jeslích je 

hrazeno přímo ze státního rozpočtu 

v rámci příslušné rozpočtové 

kapitoly. Je-li poskytovatelem státní 

příspěvková organizace, příspěvek na 

provoz mu nenáleží a financování 

služby péče o dítě v dětské skupině 

jeslích je hrazeno přímo státní 

příspěvkové organizaci ze státního 

rozpočtu v rámci příslušné 

rozpočtové kapitoly. Je-li 

poskytovatelem příspěvková 

organizace zřízená územním 

samosprávným celkem, příspěvek 

na provoz se poskytuje přímo 

příspěvkové organizaci zřízené 

územním samosprávným celkem, 

mimo finanční vztahy stanovené 

zřizovatelem. Je-li poskytovatelem 

veřejná výzkumná instituce zřízená 

organizační složkou státu, může být 

financování služby péče o dítě 

v jeslích hrazeno přímo veřejné 

výzkumné instituci ze státního 

rozpočtu v rámci příslušné 

rozpočtové kapitoly zřizovatele.“  

 

Zdůvodnění: 
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Navržená úprava textu umožní 

obdobně jako u státních rozpočtových 

organizací zajistit financování služby 

péče o dítě v jeslích z rozpočtové 

kapitoly zřizovatele, v případě 

pracovišť AV ČR z rozpočtové 

kapitoly AV ČR, což dosavadní 

pravidla financování činnosti 

veřejných výzkumných institucí 

neumožňují.  

ÚV- 

KOM 

 

DZ (Z) Předkladatel nesplnil dostatečně 

formální náležitosti týkající se 

vykazování slučitelnosti s právem 

EU, jak vyplývají zejména z 

Legislativních pravidel vlády, v 

platném znění, a z přílohy k usnesení 

vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 

Metodických pokynech pro 

zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících 

z členství České republiky v 

Evropské unii, v platném znění. 

 

Zásadní připomínka: 

 

Panuje vzájemná shoda, že služba 

péče o dítě v dětské skupině je 

hospodářskou činností z hlediska 

práva EU (viz i důvodová zpráva na 

str. 10). Předkladatel má ale zřejmě 

za to, že v případě „nefiremních“ jeslí 

nebude mít péče v nich nabízená vliv 

Akceptováno, 

upraveno na základě konzultace s ÚOHS 

– RIA i DZ. 

MPSV rovněž předalo UHOS 

podkladový materiál pro potřebu 

formulaci dopisu na konzultaci 

s evropskou komisí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlas  
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na obchod mezi členskými státy (jako 

jeden ze znaků veřejné podpory podle 

čl. 107 odst. 1 SFEU) a činnost bude 

mít také pouze místní dosah (viz str. 

19 části V. – Závěrečná zpráva RIA). 

Proto se podle jeho názoru o veřejnou 

podporu v tomto případě nejedná. 

Uvedené nicméně dostatečně 

nezargumentoval. Vzhledem k tomu, 

že v případě řízení před Evropskou 

komisí bude ČR muset obhájit a 

prokázat, že se o veřejnou podporu 

v intencích výkladu práva EU 

nejedná, je potřeba jasnou 

argumentaci uvést v důvodové 

zprávě. V opačném případě by totiž 

mohlo hrozit, že veřejná podpora 

bude vyhodnocena jako neoprávněně 

poskytnutá a poskytovatel by jí musel 

následně vrátit. 

 

Odlišný případ pak nastává v případě 

příspěvku na službu péče o dítě 

v jeslích poskytovanou 

zaměstnavatelem pro své 

zaměstnance, u nějž o veřejnou 

podporu půjde. Nicméně předkladatel 

se v důvodové zprávě na str. 10-11 

omezuje pouze na informaci, že „je 

ohledně ESF výzev pro dětské 

skupiny vymezena režimem de 

minimis“ (srov. i tvrzení 
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předkladatele na str. 19 části V. – 

Závěrečná zpráva RIA). Předkladatel 

tudíž zmiňuje současný stav a 

nezabývá se tím, jak bude řešen 

soulad uvedené podpory do 

budoucna, konkrétní právní režim 

z hlediska práva EU není z návrhu 

patrný. Pokud má poskytování 

příspěvků tohoto typu pokračovat 

v režimu podpory de minimis podle 

nařízení č. 1407/2013, resp. nařízení 

č. 360/2012, vyžadovalo by to podle 

našeho názoru adaptaci (provazbu 

návrhu) na tato nařízení, aby byly 

naplněny všechny podmínky, které 

uvedené akty stanoví (viz např. čl. 5 a 

6 nařízení č. 1407/2013, resp. čl. 3 

nařízení č. 360/2012).  

 

Důvodovou zprávu požadujeme 

v tomto směru doplnit. 

  

Návrh mj. rozšiřuje okruh 

poskytovatelů o fyzickou osobu, která 

poskytuje službu péče o dítě 

v mikrojeslích v domácnosti pečující 

osoby a je zároveň pečující osobou 

(viz nový § 3 odst. 2 písm. h)). 

K tomu, aby takováto osoba mohla 

začít vykonávat svou činnost, bude 

muset nejdříve splnit požadavek na 

kvalifikaci podle § 5 odst. 6. 
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V souladu s ustálenou judikaturou 

Soudního dvora EU (viz např. 

rozsudky ve věci C-108/96 Mac Quen 

nebo ve věci C-294/00 Gräbner) 

představuje takovýto požadavek 

omezení volného pohybu. Omezení 

volného pohybu pak musí být vždy 

ospravedlnitelné a proporcionální. 

Předkladatel již v rámci 

mezirezortního připomínkového 

řízení k původnímu znění návrhu 

novely přislíbil doplnění důvodové 

zprávy o zhodnocení proporcionality 

kvalifikačního požadavku ve vztahu 

k poskytovatelům podle § 3 odst. 2 

písm. h), nicméně se tak nestalo. 

Žádáme napravit.  

 

Obecně je nutná celková revize a 

doplnění části B důvodové zprávy, 

která obsahuje výčet předpisů EU, 

které se návrhu dotýkají (některé 

předpisy EU jsou např. zbytečně 

několikrát opakovány, některé jsou 

dotčeny pouze okrajově a jiné 

podstatné předpisy naopak zcela 

chybí).  

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v 

právu EU: 
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Předloženého návrhu se 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),  

V návaznosti na rozhodnutí 

předkladatele (viz připomínka výše) 

se návrhu mohou týkat také tato 

nařízení, v platném znění: 

 nařízení Komise č. 1407/2013 

ze dne 18. prosince 2013 o 

použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování 

Evropské unie na podporu de 

minimis, resp. 

 nařízení Komise (EU) č. 

360/2012 ze dne 25. dubna 
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2012 o použití článků 107 a 

108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na podporu de 

minimis udílenou podnikům 

poskytujícím služby obecného 

hospodářského zájmu. 

 

Předloženého návrhu se v širších 

souvislostech dotýkají zejména 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. 

ÚV 

KOM 

NB 60 (Z) Ohledně příspěvku na provoz je nutné 

důkladně odůvodnit návrh, aby 

nehrozilo poskytnutí neoprávněné 

veřejné podpory, což musí 

předkladatel v důvodové zprávě 

náležitě analyzovat a doplnit, resp. 

doplnit do návrhu režim, ve kterém se 

Akceptováno, doplněno po konzultaci s 

UOHS 
Souhlas 
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veřejná podpora bude poskytovat, a 

adaptaci na dotčená nařízení EU, jak 

uvádíme v připomínkách v části „Po 

stránce formální“. 

ÚV 

KOM 

§ 20 i odst. 

1 (Z) 
V § 20i odst. 1 písm. a), resp. b) je 

vzhledem k výše uvedenému nutné 

také doplnit, ve kterých případech je 

další financování prostřednictvím 

státního / veřejného rozpočtu 

dovoleno, aby se nejednalo o 

neoprávněnou veřejnou podporu.  

Akceptováno, doplněno po konzultaci s 

UOHS 
Souhlas 

KML 

 

RIA Dopady na podnikatelské prostředí 

Ve shrnutí ZZ RIA by předkladatel měl 

změnit indikaci na „ano“, jelikož i 

sekundární dopady jsou relevantní. Dále 

by měl reflektovat, jak úprava může 

dopadnout na poskytovatele služeb péče 

o děti v režimu živností. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, doplněno S navrženou podobou obou materiálů 
souhlasíme.  
 
 

RIA Přezkum účinnosti 

Je nutné alespoň rámcově uvést, jaké 

informace budou sbírány 

a vyhodnocovány. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno,  

bude doplněno – obdobně jako 

v původním zákoně po 5 letech, 

informace ohledně využití, 

provozovnách, krajském rozložení, 

nákladech, poplatcích rodičů 

Souhlas 

Středoč

eský 

kraj 

 

§ 5 odst. 1 

písm. c) 

(Z) 

„…vlastnické nebo jiné právo fyzické 

osoby, která bude pečující osobou, k 

užívání prostor, v nichž bude poskytována 

služba péče o dítě v jeslích v domácnosti 

pečující osoby, a pokud poskytovatel není 

zároveň pečující osobou, souhlas této 

pečující osoby s využitím těchto prostor k 

poskytování služby péče o dítě 

Vysvětleno, úprava pro mikrojesle 

v domácnosti bude na základě 

připomínky MZd vypuštěna. 

 

 

Vypořádáno. 
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v jeslích…“ 

Terminologie není používána jednotně – 

podle § 2 odst. 3 „V domácnosti pečující 

osoby lze službu péče o dítě v jeslích 

poskytovat jen v mikrojeslích“, ale zde se 

hovoří o jeslích v domácnosti. 

U mikrojeslí není nijak řešen souhlas 

minimálně vlastníka nemovitosti (v 

případě, že není totožný s pečující osobou 

nebo poskytovatelem) s jejím využitím 

pro tento účel. Péče bude poskytována 

v domácnosti (tj. např. v běžném bytovém 

domě), i navzdory malé kapacitě může 

docházet k sousedským sporům (hluk, 

zvýšený pohyb ve společných prostorách 

a tudíž zvýšené náklady např. na jejich 

úklid a osvětlení…). 

Navrhujeme u mikrojeslí zařadit jako 

jednu z podmínek souhlas vlastníka 

nemovitosti (v případě, že není totožný 

s pečující osobou nebo poskytovatelem) 

s jejím využitím pro tento účel.   

Středoč

eský 

kraj 

 

§ 5a odst. 4 

(Z) 

„Zdravotní stav fyzické osoby od 18 let 

věku, která žije v domácnosti pečující 

osoby podle § 5 odst. 2 písm. b) není v 

rozporu s poskytováním služby péče o dítě 

v jeslích, pokud u této fyzické osoby není 

přítomna duševní porucha narušující 

kolektivní soužití.  Zdravotní stav fyzické 

osoby podle věty první posuzuje a 

lékařský posudek vydává registrující 

poskytovatel zdravotních služeb v oboru 

všeobecné praktické lékařství.“ 

Ustanovení zjevně přebírá terminologii a 

„uvažování“ Zákona o soc. službách. 

Vysvětleno, úprava pro mikrojesle 

v domácnosti bude na základě 

připomínky MZd vypuštěna. 

 

 

Vypořádáno. 
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Rozumíme tomu, že je třeba nějak „řešit“ 

u mikrojeslí fungujících v domácnosti 

pečující osoby další osoby, které zde žijí, 

ovšem navrhovaná úprava se jeví jako 

značně problematická, resp. 

nedomyšlená. Není definován pojem 

domácnost, nebo kdo je považován za 

osobu žijící v domácnosti peč. osoby 

(např. situace kdy v přízemí rodin. domu 

žije pečující osoba, v 1. patře další osoby 

– jde o jednu domácnost?, student, který 

je přes týden ve škole a domů dojíždí na 

víkendy – jde o osobu, která v domácnosti 

žije?). Lékař by u těchto osob měl 

zkoumat pouze duševní stav, a to 

evidentně i v případě, kdy s dětmi v 

mikrojeslích vůbec nepřijdou do 

kontaktu. Bacilonosičství apod., které by 

bylo z tohoto pohledu relevantnější, 

zkoumáno být nemá. Vznikl by problém s 

hrazením nákladů na lékařský posudek 

těchto osob, které se na péči nepodílejí, 

pouze v domácnosti žijí. Dá se 

předpokládat snaha takový požadavek z 

různých důvodů obcházet (min. např. 

taková osoba bude považovat za 

nedůstojné, že má mít potvrzení od 

praktického lékaře, že „nenarušuje 

kolektivní soužití“, opatření se může 

dotýkat osob, které nejsou v žádném 

příbuzenském či obdobném vztahu k 

pečující osobě – např. nájemníci). Jakým 

způsobem bude MPSV kontrolovat, kdo v 

domácnosti žije – obdobně jako např. u 

dávek pomoci v hmotné nouzi? 
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Navrhujeme za tyto osoby považovat 

pouze toho, kdo přichází do kontaktu s 

dětmi, resp. kdo se zdržuje v domácnosti 

během jejich pobytu v mikrojeslích. 

Zároveň navrhujeme definovat pojem 

domácnost specificky technicky pro účel 

tohoto zákona (viz příklad s rodinným 

domem výše). 

Středoč

eský 

kraj 

 

§5c odst. 2 

(Z) 

„Obsah standardů kvality péče, jejich 

bodové hodnocení a nejnižší počet bodů 

potřebných pro splnění standardů kvality 

péče stanoví prováděcí právní předpis.“ 

Standardy kvality péče nelze 

připomínkovat, protože nejsou 

předkládány. Obsahem předkládaného 

prováděcího předpisu jsou hygienické 

normy a jakési nastínění financování a 

elektronického systému evidence jeslí a 

mikrojeslí. 

Vzato na vědomí, doplněno v konzultaci 

s příslušnými resorty. 

Vypořádáno. 

Středoč

eský 

kraj 

 

§ 13a odst. 

1 (Z) 

„Poskytovatel je povinen přerušit provoz 

mikrojeslí v domácnosti pečující osoby  

po dobu nemoci pečující osoby nebo 

fyzických osob žijících v domácnosti 

pečující osoby.“ 

U pečující osoby je přerušení 

pochopitelné – je nemocná, není schopná 

se starat, ale u osob žijících 

v domácnosti? Pojem nemoc není nijak 

detailněji upřesněn, tudíž to může být 

cokoli (bolení hlavy, ekzém…). Osoba 

žijící v domácnosti může být také např. 

kvůli nemoci hospitalizovaná, i 

v takovém případě by mělo dojít 

k přerušení provozu? 

Vysvětleno, úprava pro  mikrojesle 

v domácnosti bude na základě 

připomínky MZd vypuštěna. 

 

Vypořádáno. 
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Navrhujeme jednoznačně upřesnit, za 

jakých podmínek bude třeba provoz 

mikrojeslí přerušit v případě onemocnění 

osoby žijící v domácnosti. 

Plzeňsk

ý kraj 

 

§ 20h odst. 

3 (Z)  

§ 20h odst. 3) zákona – stravování se řídí 

výživovými normami – vyhláška č. 

107/2005 Sb. o školním stravování, 

v platném znění v příloze č. 1 uvádí: 

„Strávníci 3 až 18 let“ – výživové normy 

tedy nezohledňují věkovou skupinu dětí 

od 0 do 3 let věku  

Vzato na vědomí, výživové normy jsou 

upravovány ve spolupráci s MZd a 

Pediatrickou společností.  

Vzato na vědomí 

Plzeňsk

ý kraj 

 

§ 16 odst. 3 

(Z) 

§ 16 odst. 3) zákona – v žádosti o zápis 

uvede kromě náležitostí stanovených 

správním řádem (písm. a/ a b/ - mělo by 

být uvedeno i datum narození a místo 

trvalého pobytu, aby nemohlo dojít 

k záměně osob) 

Neakceptováno, v souladu s GDPR 

budou sbírány jen nezbytně nutné údaje. 
Vzato na vědomí 

Plzeňsk

ý kraj 

 

§ 16 odst. 5 

(Z)  

§ 16 odst. 5) zákona – k žádosti o žádost 

se přiloží ... mělo by obsahovat česné 

prohlášení čestné prohlášení 

poskytovatele, že neprobíhá insolvenční 

řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo 

hrozící úpadek nebo že nebylo 

rozhodnuto o jeho úpadku, není v 

likvidaci, nemá daňové nedoplatky, nemá 

splatný nedoplatek na pojistném na 

veřejné zdravotní pojištění nebo na 

sociální zabezpečení 

Vysvětleno, bude součástí žádosti o 

příspěvek na provoz jeslí. 
Vzato na vědomí 

Plzeňsk

ý kraj 

 

K vyhlášce 

(Z)  

§ 2, § 3 a § 4 návrhu vyhlášky – mělo by 

vycházet z  vyhlášky č. 410/2005 Sb., o 

hygienických požadavcích na prostory a 

provoz zařízení  

a provozoven pro výchovu a vzdělávání 

dětí  

Vysvětleno – uvedená hygienická 

vyhláška se vztahuje na jesle o kapacitě 

13-24. 

Vzato na vědomí 
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a mladistvých, v platném znění a jejích 

příloh 

Moravs

koslezs

ký kraj 

Obecná 

(Z) 

Moravskoslezský kraj považuje za 

nezbytné primárně podpořit 

neformální péči v rámci menších 

skupin dětí předškolního věku 

především do 3 let věku (neboť děti od 3 

let do věku před nástupem povinné školní 

docházky mají právní nárok na umístění 

do mateřských školek) realizovanou 

přímo v domácnosti pečující osoby (a 

takovou péči i upřednostnit 

ekonomickými nástroji a dalšími 

motivačními prvky). Potřeba zvýšení 

počtu míst v zařízeních péče o děti mladší 

3 let, aby bylo možné sladit výkon 

výdělečné činnosti rodičů takto malých 

dětí s rodinnými a výchovnými 

povinnostmi, je zcela na místě, neboť jde 

zcela jistě o nástroj rodinné a 

propopulační politiky státu vedoucí 

k obnově a posílení populace a tím i 

k pracovním aktivitám. Pokud však 

nebude podpořena významně snaha o 

individuální charakter péče, pak 

sekundárně lze podpořit službu péče o 

dítě v zařízení ústavního typu, ovšem 

s menšími skupinami dětí. Rovněž počet 

dětí by měl být odstupňován podle 

věkových specifik dětí ve skupině (tj. pro 

děti do 1, do 2, do 3 let.). Cílem 

deinstitucionalizace péče o děti (i o jiné 

skupiny osob) jako procesu obecně, 

nemůže být podpora zařízení s vyšším 

počtem pečovaných osob, neboť by došlo 

Vysvětleno.  

Podpora směřuje k péči o nejmenší děti 

(do 3 let), pro které bude tato služba 

primárně určena, starší děti budou moci 

být přijímány, ale bez nároku na státní 

příspěvek. Na základě některých 

připomínkových míst zahrnuta podpora 

umístění dětí do zahájení povinné školní 

docházky v místech, kde by byl 

nedostatek veřejných mateřských škol 

(nutná součinnost s ÚSC).  

 

Úprava pro  mikrojesle v domácnosti 

bude na základě připomínky MZd 

vypuštěna  

 

Finanční nastavení podpory je odvislé od 

připomínek MF, které požaduje 

financování prostřednictvím normativu 

na umístěné dítě. 

 

S vypořádáním souhlasí 
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k tomu, že se z jedné formy ústavní péče 

vytvoří pouze jiná na základě jiné právní 

úpravy, avšak s obdobným dopadem na 

děti. Moravskoslezský kraj proto ve svých 

zásadních připomínkách mimo jiné 

navrhuje prvky motivace vedoucí reálně k 

odlišení a podpoře péče v domácnosti 

pečující osoby a zejména v situaci malých 

skupin dětí.  

 

Moravskoslezský kraj zastává názor, že je 

zcela nepochybné, že rodiče by měli mít 

možnost plynulého návratu do pracovních 

aktivit, a to bez ohledu na to, zda jde o 

otce či matku. S tím, že by měly být širší 

a různorodé možnosti pro zajištění péče o 

děti v době, kdy rodič je pracovně aktivní 

(popř. si rozšiřuje kvalifikaci apod.) 

přičemž způsob resp. forma zajištění by 

neměla mít zásadní dopad do nároku na 

dávky spojené s rodičovstvím a 

mateřstvím (resp. nemá docházet 

k vzájemné diskriminaci 

osob). Konkrétní úprava těchto možností 

je pak na konsenzu mezi resorty a musí 

sledovat účel i zajistit přiměřeně dopady 

těchto forem péče.  

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 2 (Z) Navrhujeme doplnit nový odstavec: 

„Pokud tento zákon výslovně neuvádí, že 

se některé podmínky vztahují k zařízení 

mikrojeslí, pak se podmínky vztahují na 

zařízení jeslí včetně mikrojeslí. “   

 

Odůvodnění: 

Akceptováno jinak. Ustanovení bude 

upraveno formulačně jinak. 
S vypořádáním souhlasí 
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Pokud nebude takto text vymezen, mohou 

vznikat různé výkladové problémy, na 

které ze zařízení se podmínky vztahují. Je 

potřeba jasně stanovit, že pokud se 

v zákoně uvede „jesle“, pak se podmínky 

vztahují jak na jesle, tak na mikrojesle.  

Pokud bude uvedeno, že podmínka je pro 

zařízení mikrojeslí, pak je zřetelné, že se 

daná podmínka vztahuje pouze na 

mikrojesle.  

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 2 odst. 1 

(Z) 
Požadujeme nahradit slova „do zahájení 

povinné školní docházky“ slovy „do 5 let 

věku dítěte (resp. do 6 let věku 

dítěte při odkladu školní 

docházky?“). 

 

Odůvodnění: 

Pokud by byla ponechána možnost péče o 

děti v jeslích až do doby, kdy nastoupí 

povinnou školní docházku, je nezbytné 

vymezit, zda se také bude započítávat 

absolvování jeslí v posledním roce před 

nástupem k povinné školní docházce jako 

povinná účast v posledním roce 

předškolního vzdělávání. Pokud nebudou 

dětské skupiny odstupňovány dle věku, 

může nastat situace, kdy ve skupině, ve 

které budou mladší děti, bude současně 

přítomno např. pouze jedno dítě těsně 

před zahájením povinné školní docházky – 

tj. zda tomuto dítěti bude věnována 

patřičná pozornost k přípravě na školní 

Vysvětleno. Služba bude primárně 

určena dětem do 3 let, starší děti budou 

moci být přijímány, ale bez nároku na 

státní příspěvek. K diskusi je na základě 

některých připomínkových míst podpora 

umístění dětí do zahájení povinné školní 

docházky v místech, kde by byl 

nedostatek veřejných mateřských škol 

(nutná součinnost s ÚSC). 

 

S vypořádáním souhlasí 
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vzdělávání, která je věnována těmto 

dětem před nástupem do školy. 

Znění zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů:  

§ 33  Cíle předškolního vzdělávání: 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj 

osobnosti dítěte předškolního věku, podílí 

se na jeho zdravém citovém, rozumovém 

a tělesném rozvoji a na osvojení 

základních pravidel chování, základních 

životních hodnot a mezilidských vztahů. 

Předškolní vzdělávání vytváří základní 

předpoklady pro pokračování ve 

vzdělávání. Předškolní vzdělávání 

napomáhá vyrovnávat 

nerovnoměrnosti vývoje dětí před 

vstupem do základního vzdělávání a 

poskytuje speciálně pedagogickou péči 

dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

 

§ 34 Organizace předškolního vzdělávání 

(1) Předškolní vzdělávání se organizuje 

pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, 

nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 

3 let nemá na přijetí do mateřské školy 

právní nárok. Od počátku školního 

roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne pátého roku věku, do 

zahájení povinné školní docházky 
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dítěte, je předškolní vzdělávání 

povinné, není-li dále stanoveno 

jinak. 

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 2 odst. 2 

(Z) 
Dle tohoto ustanovení „Služba péče o dítě 

v jeslích spočívající v pravidelné péči o 

dítě mladší 1 roku věku může být 

poskytována jen v mikrojeslích. Pro účely 

tohoto zákona se mikrojeslemi 

rozumí jesle, ve kterých mohou být jen 

děti do 3 let věku a ve které jsou 

současně přítomny nejvýše 4 děti.“ 

 

Požadujeme text v druhé větě ustanovení 

„3 let“ nahradit textem „1 roku“. 

 

Odůvodnění: 

Jestliže je v první větě uvedeno, že 

mikrojesle jsou jesle poskytující péči u 

dětí mladší 1 roku, pak není možné 

zároveň uvést v další větě, že 

mikrojeslemi se rozumí jesle, ve kterých 

mohou být jen děti do 3 let věku. Jde 

o textový i významový nesoulad. 

Vysvětleno. § 2 odst. 2 má za cíl stanovit 

2 pravidla, která doplňují (upřesňují) 

základní vymezení služby péče o dítě 

v jeslích v § 2 odst. 1. 

Je-li služba péče o dítě v jeslích 

poskytována dítěti mladšímu 1 roku věku 

(nebo dítěti od 6 měsíců věku do 1 roku 

věku), je možné ji poskytovat jen ve 

formě tzv. mikrojeslí. Jelikož tento pojem 

„mikrojesle“ dosud zákon nedefinuje, 

činí se tak ve větě druhé, kdy je 

stanoveno, že mikrojesle jsou takové 

jesle, kde mohou být jen děti do 3 let věku 

(nikoliv starší), a kde ke kolektiv o 

velikosti do 4 dětí.  

Dítě mladší 1 roku věku nebude v jeslích 

s dětmi staršími 3 roky a v kolektivu nad 

4 roky. Cílem je, co nejvíce 

individualizovat péči o nejmenší děti. 

Pro lepší čitelnost textu je možné 

ustanovení uvést takto: 

(3) Služba péče o dítě v jeslích 

poskytovaná v kolektivu nejvýše 4 

současně přítomných dětí ve věku do 3 let 

v zařízení poskytovatele se nazývá 

službou péče o dítě v mikrojeslích. 

Ustanovení tohoto zákona vztahující se 

na službu péče o dítě v jeslích se vztahují 

S vypořádáním souhlasí 
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také na službu péče o dítě v mikrojeslích. 

Dítěti ve věku od 6 měsíců do 1. roku 

věku je možné poskytovat jen službu péči 

o dítě v mikrojeslích. 

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 2 odst. 4 

(Z) 
Požadujeme slova v  poslední větě „pokud 

vykonávají přímou péči o dítě“ nahradit 

slovy „pokud vykonávají službu péče 

o dítě“.  

 

Odůvodnění: 

Pojem „přímá péče o dítě“ není v zákoně 

zvlášť definován, navíc vycházíme 

z předpokladu, že služba péče o dítě 

v jeslích ani nemůže být poskytnuta jinak 

než jako služba poskytována přímo dítěti 

(resp. poskytovatel vždy musí tuto službu 

poskytovat buď sám, nebo 

prostřednictvím zaměstnanců) – 

neduplikovali bychom pojmosloví. 

Vysvětleno. Slovní spojení slouží 

k odlišení pečující osoby od 

poskytovatele a od jiných osob, které 

zajišťují chod jeslí (kuchařka, uklízečka, 

školník, údržbář) a o dítě přímo 

nepečující, jako je tomu právě u pečující 

osoby, která je bezprostředně v osobním 

styku s dítětem a má možnost na něj 

osobně působit. 

S vypořádáním souhlasí 

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 2 odst. 6 

(Z) 
Navrhujeme, aby byl navržený odstavec 

doplněn o slova „sociálních návyků“.  

 

Odůvodnění:  

V současné době je nezbytné výchovu 

dětí posouvat nejen k hygienickým a 

kulturním návykům, ale také k návykům 

sociálním, neboť člověk je sociální bytost 

a je třeba takto děti směřovat už v útlém 

předškolním věku.  

Akceptováno S vypořádáním souhlasí 

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 3 odst.  2 

písm. h) 

(Z) 

Navrhujeme upravit text takto: „pečující 

osobou poskytující službu péče o dítě 

v mikrojeslích“. 

Akceptováno jinak v souvislosti se 

skutečností, že úprava pro  mikrojesle 

S vypořádáním souhlasí 
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Odůvodnění: 

Jsme toho názoru, že je nezbytné tuto 

technickou úpravu provést, aby bylo 

jednoznačně stanoveno, že vymezení se 

vztahuje pouze na mikrojesle. 

v domácnosti bude na základě 

připomínky MZd vypuštěna.  

 

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 5 odst. 1 

písm. a) 

(Z) 

Navrhujeme, aby bylo doplněno, že 

bezúhonní musí být i zaměstnanci 

poskytovatele.  

 

Odůvodnění:  

Podmínka bezúhonnosti musí být splněna 

nejen u poskytovatele, ale také u 

zaměstnanců. Jde o podobný institut jako 

např. u sociálních služeb podle zákona č. 

108/2006 Sb., u pověřených osob podle 

zákona č. 359/1999 Sb., zákona č. 

563/2004 Sb. apod., kde jde o péči o 

osoby, apod.   

Vysvětleno. Bezúhonnost fyzické nebo 

právnické osoby, která bude 

poskytovatelem, je podmínkou pro zápis 

do evidence. (§5, ods.1, písm. a). 

Bezúhonné musí být i pečující osoby (§5, 

ods.3, písm. a)., tedy zaměstnanci, kteří 

přímo pečují o děti. Za činnost dalších 

případných zaměstnanců nese 

odpovědnost zaměstnavatel. 

S vypořádáním souhlasí 

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 5 odst. 1 

(Z) 
Navrhujeme, aby byla doplněna podmínka 

zdravotního stavu osob, které budou 

pečovat o děti. Tj. doplnit nové písmeno, 

kde bude uvedeno: „Osoby, které zajišťují 

péči o děti, mají zdravotní stav, který není 

v rozporu s poskytováním služby péče o 

dítě v jeslích v domácnosti pečující osoby 

podle § 5a odst. 2 až 4.“ 

 

Odůvodnění: 

Osoby, které pečují o děti v pozici 

zaměstnanců zařízení jeslí, musí mít 

Vysvětleno. Zdravotní způsobilost 

pečujících osob v jeslích je jednou ze 

základních podmínek, za kterých je 

poskytovatel povinen službu poskytovat 

(§5 odst. 3, písm. c). Forma dokládání 

zdravotní způsobilosti bude upravena dle 

požadavku MZd. 

S vypořádáním souhlasí 
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rovněž odpovídající zdravotní stav, tak, 

jako osoby v domácnosti pečující osoby.  

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 5 odst. 5 

(Z) 
Navrhujeme, aby se bezúhonnost 

pečujících osob prokazovala shodně jako 

dle zákona o pedagogických pracovnících. 

Proto by text měl znít takto: „Pokud 

pečující osoba není občanem ČR, 

postupuje se u posouzení splnění 

podmínky bezúhonností dle zákona o 

pedagogických pracovnících.“ 

 

Odůvodnění: 

Vzhledem k tomu, že péče o takto malé 

děti musí skýtat záruky toho, že osoby 

poskytující péči – pečující o děti jsou 

bezúhonné, a to v takovém rozsahu, jako 

občané ČR. Pokud je postupováno tak, že 

občané ČR prokazují bezúhonnost 

výpisem a občané cizích států jen čestným 

prohlášením, pak jde o diskriminaci 

občanů ČR. Nadto, jde o péči o malé děti, 

které samy nebudou schopny se jakkoliv 

bránit, pokud by cizinec podal nepravdivé 

čestné prohlášení.  

Akceptováno jinak. Předmět a rozsah 

úpravy zákona o pedagogických 

pracovnících se na pečující osoby 

v jeslích nevztahuje. (§1 zákona č. 

563/2004 Sb. o pedagogických 

pracovnících a o změně některých 

zákonů). 

 

Dokládání bezúhonnosti bude upraveno 

dle připomínky MO -  bezúhonnost 

se dokládá výpisem z evidence Rejstříku 

trestů nebo v případě cizinců také 

dokladem obdobným výpisu z rejstříku 

trestů vydaným státem, jehož je občanem. 

 

 

S vypořádáním souhlasí 

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 5 odst. 6 

(Z) 
Navrhujeme, aby bylo specifikováno 

v úvodu tohoto ustanovení, že minimální 

dosažené vzdělání u jednotlivých 

kvalifikací uvedených v písmenech a) až 

e) je střední. 

 

Odůvodnění: 

Akceptováno jinak. Na základě 

připomínky MZd a MŠMT budou 

vypuštěny odborné způsobilosti, u 

kterých postačí základní vzdělání a kurz 

jako je ošetřovatel, pracovník 

v sociálních službách; u nově zavedené 

odborné způsobilosti se bude jednat 

pouze o asistenta pedagoga podle § 20 

S vypořádáním souhlasí 
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Je potřeba vycházet z toho, že pracovník 

v sociálních službách může být osoba, 

jejíž vzdělání je dokonce pouze základní, 

jak se uvádí v ustanovení § 115 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, pro posouzení 

kvalifikace: 

 

§ 115 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb. 

„Odbornou způsobilostí pracovníka v 

sociálních službách 

a) uvedeného v odstavci 1 písm. a) je 

základní vzdělání nebo střední vzdělání 

a absolvování akreditovaného 

kvalifikačního kurzu; absolvování 

akreditovaného kvalifikačního kurzu se 

nevyžaduje u fyzických osob, které získaly 

podle zvláštního právního 

předpisu způsobilost k výkonu 

zdravotnického povolání v oboru 

ošetřovatel, u fyzických osob, které 

získaly odbornou způsobilost k výkonu 

povolání sociálního pracovníka podle § 

110, a u fyzických osob, které získaly 

střední vzdělání v oboru vzdělání 

stanoveném prováděcím právním 

předpisem.“ 

odst. 1 zákona o pedagogických 

pracovnících. 

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 5a (Z) Dle našeho názoru je nezbytné stanovit 

zdravotní podmínky i pro děti, jímž má být 

péče v jeslích poskytována, a to shodné 

jako u dětí v domácnosti pečující osoby.   

 

Vysvětleno. Předmětné ustanovení je již 

součástí současného právního stavu. 

Evidence dětí v jeslích mimo jiné 

obsahuje: 

S vypořádáním souhlasí 
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Odůvodnění:  

Z předchozích ustanovení je zřejmé, že 

bude zkoumán a posuzován zdravotní 

stav dětí i dalších osob v domácnosti 

pečující osoby, ale na druhou stranu by 

mělo být stanoveno, že i poskytovatel má 

oprávnění požadovat od rodičů dětí, jímž 

má být péče poskytována v jeslích či 

mikrojeslích, potvrzení příslušného 

poskytovatele zdravotních služeb o 

bezinfekčnosti či rizikových onemocněních 

apod., resp. vyjádření, tak jako v případě 

nástupu dítěte do školky.  

 údaj o zdravotním stavu dítěte a 

o případných omezeních z něho 

vyplývajících, které by mohly 

mít vliv na poskytování služby 

péče o dítě v dětské skupině (v 

rámci novely v jeslích); rodič je 

povinen informovat 

poskytovatele o změně 

zdravotního stavu nebo 

případných omezeních spojených 

se změnou zdravotního stavu, 

které by mohly mít vliv na 

poskytování služby péče o dítě v 

dětské skupině (jeslích), 

 údaj o tom, že se dítě podrobilo 

stanoveným pravidelným 

očkováním nebo že je proti 

nákaze imunní anebo že se 

nemůže očkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci. (na 

základě některých 

připomínkových míst 

navrhováno dočasnou či trvalou) 

 

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 5a odst. 3 

a 4 (Z) 
Navrhujeme, aby za slova v obou 

odstavcích: „duševní porucha narušující 

kolektivní soužití“ byla doplněna slova: 

„nebo zdravotní či mentální stav 

představující riziko újmy na zdraví 

dětí v jeslích“.  

 

Odůvodnění:  

Akceptováno jinak. v souvislosti se 

skutečností, že úprava pro  mikrojesle 

v domácnosti bude na základě 

připomínky MZd vypuštěna. 

S vypořádáním souhlasí 
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Jsme toho názoru, že riziko nemusí být 

spojeno jen s přítomností duševní 

poruchy, ale také z jiných důvodů 

spojených se zdravotním či mentálním 

stavem dětí v domácnosti pečující osoby. 

Nadto nemusí jít jen o stavy, které 

narušují kolektivní soužití, ale může jít o 

jiné formy rizik, které nemusí být nutně 

spojeny s narušením kolektivního soužití, 

a přesto představují riziko pro děti 

v jeslích ze strany takových osob.  

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 5b odst. 

1 (Z) 
Slova: „nástupu pečující osoby do práce“ 

navrhujeme nahradit slovy: „zahájení 

výkonu péče o dítě pečující osoby“.  

 

Odůvodnění:  

Termín „práce“ zřejmě není vhodný, 

důležité je, kdy započala faktická činnost 

– výkon služby péče o dítě pečující osoby.  

Akceptováno jinak. v souvislosti se 

skutečností, že úprava pro  mikrojesle 

v domácnosti bude na základě 

připomínky MZd vypuštěna. Jednalo se o 

2 možnosti, kdy je činnost vykonávána na 

základě pracovněprávního vztahu (den 

nástupu do práce je termín dle zákoníku 

práce), druhou možností je „první den 

péče o dítě v jeslích“ – formulace 

shodného významu s připomínkou, která 

bude aplikována především v případě FO 

poskytující službu péče o dítě v jeslích 

v mikrojeslích.   

S vypořádáním souhlasí 

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 7 odst. 3 

(Z) 
Za slova „jejichž rodičem je pečující osoba 

a o něž pečující osoba pečuje v době 

poskytování služby péče o dítě v jeslích“ 

navrhujeme doplnit slova: „popř. 

v domácnosti pečující osoby“.  

 

Odůvodnění:  

Je potřeba odstranit pochybnost, aby 

jednoznačně vyplývalo, že se tím myslí 4 

Akceptováno jinak v souvislosti se 

skutečností, že úprava pro  mikrojesle 

v domácnosti bude na základě 

připomínky MZd vypuštěna 

S vypořádáním souhlasí 
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děti včetně dítěte, jehož je pečující osoba 

rodičem, a to bez ohledu na skutečnost, 

zda je péče poskytována v zařízení nebo 

v domácnosti pečované osoby.  

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 14 odst. 2 

(Z) 
Navrhujeme nahradit slova „v dětské 

skupině“ slovy „v jeslích“. 

 

Odůvodnění: 

Změnu navrhujeme z důvodu sjednocení 

zavedené terminologie. 

Akceptováno. S vypořádáním souhlasí 

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 14 odst. 2 

(Z) 
V poznámce pod čarou č. 16 navrhujeme 

nahradit znění „§ 23a vyhlášky č. 23/2008 

Sb., o technických podmínkách požární 

ochrany staveb, ve znění pozdějších 

předpisů“ slovy „§ 23 vyhlášky č. 

23/2008 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb, ve znění 

vyhlášky č. 268/2011 Sb.“. 

 

Odůvodnění: 

Změnu navrhujeme z důvodu odkazu na 

neexistující § 23a vyhlášky č. 23/2008 

Sb.,  

a z důvodu správné citace právního 

předpisu. 

Akceptováno jinak na základě 

vypořádání připomínky MMR.  
S vypořádáním souhlasí 

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 15 odst. 1 

a 2 (Z) 
Navrhujeme uvést pro realizaci podmínky, 

kde se uvádí: „Prostory a místnosti, ve 

kterých je poskytována služba péče o dítě 

v jeslích, musí být uzpůsobeny tak, aby 

nedošlo k ohrožení zdraví nebo života, a 

nesmí být umístěny v blízkosti zdroje 

hluku, znečištění ovzduší nebo vibrací, 

Akceptováno,  upraveno. Kontrolním 

orgánem je příslušná KHS, současné 

podmínky se nemění: jsou stanoveny 

vyhláškou dle počtu dětí – pro jesle do 12 

dětí vyhláškou č. 281/2014, pro jesle 

S vypořádáním souhlasí 
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které by negativně ovlivňovaly provoz 

jeslí.“ subjekt, který bude tyto podmínky 

posuzovat a podle jakých právních 

předpisů. 

 

Odůvodnění:  

Mělo by být uvedeno, že tuto podmínku 

např. bude posuzovat hygiena či hasiči. 

Nelze toto ponechat na vůli poskytovatele 

péče.  

 

Shodná situace je i u odstavce 2 téhož 

ustanovení, neboť není zřejmé, dle čeho 

bude kontrolující či posuzující postupovat 

a kdo jím bude.  

 

Popř. navrhujeme stanovit odkazem, dle 

čeho bude postupováno při posuzování 

plnění podmínek. 

s kapacitou 13-24 dětí vyhláškou č. 

410/2005. 

 

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 16 odst. 4 

písm. c) 

(Z) 

Je potřeba uvést, že jde o předpokládaný 

den započetí s ohledem na to, že je 

zapotřebí před započetím poskytované 

služby rozhodnutí ministerstva o zápisu 

poskytovatele do evidence poskytovatelů. 

 

Odůvodnění:  

Jestliže je nezbytné mít rozhodnutí o 

oprávnění poskytovat tyto služby, pak je 

potřeba, aby rozhodnutí ministerstva bylo 

pravomocné a subjekt byl zapsán do 

příslušné evidence. Až tímto úkonem 

může započít poskytovat službu jeslí.  

Akceptováno, doplněno. S vypořádáním souhlasí 
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Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 16 odst. 5 

písm. b) 

(Z) 

Navrhujeme doplnit text do tohoto 

písmene na konec, a to: „a závazné 

stanovisko krajské hygienické 

stanice o splnění hygienických 

požadavků na stravování, prostory a 

provoz, v nichž bude poskytována 

služba péče o dítě v jeslích, 

stanovených tímto zákonem nebo 

jiným právním předpisem“. 

 

Odůvodnění:  

Jsme toho názoru, že do ustanovení § 16 

je potřeba doplnit příslušný podklad 

k plnění hygienických podmínek ve vztahu 

k zajištění provozu zařízení.  

Akceptováno, doplněno S vypořádáním souhlasí 

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 16 odst. 5 

písm. d) 

(Z) 

Navrhujeme doplnit na konec textu 

středník a doplnit text na konec tohoto 

odstavce, a to: „stejně tak předloží 

doklad o odborné způsobilosti 

pečující osoby podle § 5“. 

 

Odůvodnění:  

Jsme toho názoru, že do ustanovení § 16 

je potřeba doplnit příslušnou povinnost 

k doložení potřebné kvalifikace, resp. 

odborné způsobilosti dle § 5. 

Neakceptováno. Doložení kvalifikace 

pečující osoby není pro zápis do evidence 

nutný. Součástí evidence není rejstřík 

všech pečujících osob v jeslích, 

dokládání každé změny zaměstnance, 

včetně např. zástupu na DPP, by bylo 

neúměrnou administrativní zátěží jak pro 

poskytovatele, tak pro evidenční orgán. 

Odborná a zdravotní způsobilost 

pečujících osob je předmětem kontroly 

souladu provozu jeslí s podmínkami 

stanovenými zákonem. Tento stav 

v současnosti nečiní obtíže při aplikační 

praxi. 

S vypořádáním souhlasí 

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 16 odst. 6 

(Z) 
Navrhujeme doplnit na konec textu 

středník a doplnit text na konec tohoto 

odstavce, a to: „stejně tak je 

Neakceptováno, vysvětleno. S vypořádáním souhlasí 
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oprávněna osoba, které byla udělena 

autorizace pro požární bezpečnost 

staveb podle jiného právního 

předpisu“. 

 

Odůvodnění:  

Jsme toho názoru, že do ustanovení § 16 

je potřeba doplnit příslušné oprávnění 

k vstupu, plnění a ověření požárních 

podmínek ve vztahu k zajištění provozu 

zařízení.  

Bylo konzultováno s GŘHZS, které daný 

postup nedoporučilo.  

 

Není důvodné zakládat veřejnoprávní 

oprávnění do soukromoprávního vztahu. 

Jde o situaci, kdy ke konkrétní žádosti 

musí být doložen doklad prokazující 

splnění požadavků požární ochrany. 

Tento doklad je vypracováván 

autorizovanou osobou - na základě 

potřeby žadatele o zápis do evidence 

poskytovatelů. Oprávnění ke vstupu do 

předmětných prostor (může se jednat i o 

obydlí) přitom musí projít testem 

proporcionality (i s ohledem na ústavní 

pořádek ČR), což v daném případě není 

odůvodnitelné. Pokud žadatel předmětný 

doklad nepředloží, nesplní zákonné 

podmínky pro zápis do evidence 

poskytovatelů a poskytovatelem se 

nestane. 

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 17 odst. 1 

(Z) 
Navrhujeme doplnit na konec textu novou 

větu, a to: „O vydání rozhodnutí o 

zápisu do evidence poskytovatelů 

ministerstvo žadatele písemně 

uvědomí.“  

 

Odůvodnění:  

Jsme toho názoru, že do ustanovení § 17 

je potřeba doplnit povinnost orgánu, který 

rozhoduje o zápisu, aby uvědomil 

žadatele o tomto svém rozhodnutí 

písemně, což je v souladu se správním 

Vysvětleno. Nejedná se o registrační, ale 

evidenční princip, není třeba vydávat 

správní rozhodnutí. V současné době jsou 

žadatelé o zápis informováni 

automatickým sdělením administrátora 

evidence poskytovatelů, jež je 

informačním systémem veřejné správy.  

S vypořádáním souhlasí 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBLHJSM9O)



115 
 

řádem při rozhodování založením 

rozhodnutí do spisu, kdy je povinen 

správní orgán o tomto uvědomit účastníka 

řízení, a to především z důvodu právní 

jistoty. Sama skutečnost uvedení 

poskytovatele v seznamu je prováděna 

pro účely veřejnosti a orgánů, ale 

účastník řízení by tuto skutečnost 

(pozitivního rozhodnutí) měl mít od 

orgánu sdělenu písemně individuálním 

správním aktem. Zápisy do veřejných 

rejstříků a seznamů mají zpravidla 

deklaratorní povahu a předchází jim 

správní rozhodnutí, které je oznamováno. 

Např. rozhodnutí o registraci sociálních 

služeb, rozhodnutí o pověření osoby 

k výkonu sociálně právní ochrany dětí, 

rozhodnutí o registraci poskytovatele 

zdravotních služeb. apod.  

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 19 odst. 2 

písm. d) 

(Z) 

Navrhujeme na konec textu tohoto 

písmene doplnit středník a text:  

„o ukončení či pozastavení činnosti 

je povinen poskytovatel zároveň 

informovat písemně rodiče dětí 

vyvěšením v  prostorách jeslí, a to 

rovněž 3 měsíce přede dnem 

ukončení či pozastavení činnosti 

jeslí“.  

 

Odůvodnění: 

Jestliže v následných ustanoveních je dle 

obsahu cílem předem informovat rodiče o 

Neakceptováno. Činnost může být 

pozastavena i z důvodů, které nejsou 

v časovém předstihu předvídatelné. 

 

S vypořádáním souhlasí 
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ukončení činnosti, pak je potřeba totéž 

uvést při pozastavení činnosti.   

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 19 odst. 2 

písm. e) 

(Z) 

Navrhujeme slova „nezahájí poskytování“ 

nahradit slovy „nezahájí opětovné 

poskytování“. 

 

Odůvodnění: 

Jsme toho názoru, že je potřeba doplnit 

slovo pro dopřesnění a pochopení obsahu 

ustanovení; jde o opětovné poskytování 

služby, nejde o první zahájení činnosti.  

Akceptováno. S vypořádáním souhlasí 

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 19 odst. 4 

(Z) 
Navrhujeme slova „po kterou nelze 

oprávnění vykonávat“ nahradit slovy „po 

kterou nelze provozovat jesle“.  

 

Odůvodnění: 

Oprávnění nelze vykonávat, lze vykonávat 

činnost nebo provozovat jesle.  

Akceptováno jinak. Po kterou nelze na 

základě oprávnění poskytovat činnost 

péče o dítě v jeslích. 

 

S vypořádáním souhlasí 

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 20a odst. 

1 (Z) 
Navrhujeme za první větu doplnit větu: 

„Poskytovatel má nárok na 

příspěvek na provoz jeslí nebo 

mikrojeslí ze státního rozpočtu ve 

výši, která představuje 1,5 násobek 

částky příspěvku určeného na 

provoz jeslí, a to za podmínky, kdy je 

poskytována péče pečující osobou 

v její domácnosti.“  

 

Odůvodnění:  

Jsme toho názoru, že pokud se má 

podporovat primárně neformální péče 

blízká péči v rodině a přispívat k motivaci 

Neakceptováno v souvislosti se 

skutečností, že úprava pro  mikrojesle 

v domácnosti bude na základě 

připomínky MZd vypuštěna.  

 

S vypořádáním souhlasí 
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vedoucí k deinstitucionalizaci, pak musí 

být tato neformální péče podpořena i 

ekonomickými nástroji, a to výraznou 

podporou takové péče. Tento trend je 

vidět i v oblasti péče o zdravotně 

postižené osoby, kdy např. v rámci 

neformální individuální péče ze strany 

rodiny je znatelně podporována vyšší 

částkou příspěvku na péči, než v situaci 

využívání pobytových 

institucionalizovaných sociálních služeb, 

jak vyplývá z ustanovení § 11 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů (viz níže), kde 

je vidět diferenciace příspěvku dle toho, 

zda jde o pobytovou péči (instituce, tj. 

nižší příspěvek na péči) nebo jinou péči 

(neformální, terénní apod. s vyšší mírou 

podpory ze strany státu).  

Tj. např. výše příspěvku na péči činí za 

kalendářní měsíc: 

jde-li o stupeň IV (úplná závislost), 

1. 
13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 

49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, 

2. 19 200 Kč v ostatních případech. 
 

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 20a odst. 

3 (Z) 
Navrhujeme, aby byla na závěr 

ustanovení doplněna věta: „Pokud 

službu péče o dítě v jeslích 

poskytuje v mikrojeslích pečující 

osoba ve své domácnosti, pak 

postačí kapacita alespoň 2 

kapacitních míst.“ 

Upraveno jinak v souvislosti se 

skutečností, že úprava pro  mikrojesle 

v domácnosti bude na základě 

připomínky MZd vypuštěna.  

S vypořádáním souhlasí 
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Odůvodnění: 

Aktuálně je v této oblasti resp. 

v zajišťování péče o dítě preferována 

primárně neformální a individuální péče, 

proto máme za to, že by měla být tato 

podpora viditelná, a to v podpoře 

deistitucionalizace, tj. podpoře péče o děti 

v domácnosti pečující osoby. Jde např. o 

situaci, kdy pečující osoba má sama dvě 

děti, o které pečuje, přičemž dle tohoto 

návrhu změn i tyto děti se pak 

započítávají do počtu dětí, o něž je 

pečující osobou pečováno pro určování 

max. počtu dětí v mikrojeslích, o něž lze 

takto pečovat. Tj. pokud pro mikrojesle je 

počítáno s maximem počtu 4 dětí na 

pečující osobu, není možné, aby tatáž 

osoba měla zajistit tři další místa 

kapacitní, pokud sama má již 2 děti do tří 

let, o něž pečuje. Popř. by muselo být 

stanoveno, že do této kapacity tří 

kapacitních míst lze započítat i děti 

vlastní, o které bude takto pečováno. 

V současné rodině je zpravidla pečováno 

o 2 děti do tří let současně. Proto je 

potřeba, pokud je cílem posílit neformální 

péči, nastavit podmínky tak, aby byly 

realizovatelné.  
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Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 20c odst. 

2 a 5 (Z) 
Navrhujeme, aby bylo definováno, co se 

považuje za změnu v počtu obsazených 

kapacitních míst, popř. i s ohledem na 

znění ustanovení § 20a odst. 2; např. zda 

jde o změnu krátkodobou netrvající déle 

než 30 dnů po sobě jdoucích, popř. zda 

nějaká absence dítěte např. v důsledku 

nemoci apod. může být zohledněna.   

 

Odůvodnění:  

Z ustanovení by mělo být jednoznačně 

zřejmé, co se považuje za změnu v počtu 

obsazení, protože jinak není zcela 

nepochybné, jak bude ustanovení 

vykládáno.  

Vysvětleno. Podmínky poskytnutí 

příspěvku na provoz jeslí budou blíže 

specifikovány v prováděcím právním 

předpise. Současný návrh je oznamovat 

vždy do 5. v měsíci aktuální stav 

obsazenosti k 30. dni předchozího 

měsíce. 

S vypořádáním souhlasí 

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 21 odst. 1 

(Z) 
Navrhujeme za slova „s výjimkou kontroly 

hygienických požadavků na stravování“ 

doplnit slova „a plnění podmínek 

požární ochrany“. 

 

Odůvodnění: 

Specializovanou kontrolu zcela jistě bude 

provádět též orgán kontrolující 

bezpečnost ze strany požární bezpečnosti.  

Neakceptováno 

 

S vypořádáním souhlasí 

Moravs

koslezs

ký kraj 

§ 7 odst. 

1 zákona 
č. 

258/2000 
Sb. (Z) 

V rámci navržené novelizace se pojem 

„dětská skupina“ nahrazuje pojmem 

„jesle“, správně by však mělo být počítáno 

i s mikrojeslemi. 

Vysvětleno. Mikrojesle jsou typem jeslí. S vypořádáním souhlasí 

Kraj 

Vysočin

a 

Obecná 

k názvu 

zákona (Z) 

Připomínka k návrhu zákona: 

Nesouhlasíme s legislativním 

vykostěním stávajícího zákona o 

poskytování služby péče o dítě v dětské 

Neakceptováno Název jesle je veřejnosti 

dobře znám jako péče o nejmenší děti (do 

3 let), pro které bude tato služba primárně 

Nebudou dále uplatňovat 
neakceptované připomínky v rámci 
vypořádání mezirezortního řízení. 
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skupině (včetně změny názvu) a jeho 

nesystémovým a nelogickým 

nahrazením zákonem o poskytování 

služby péče o dítě v jeslích, jehož 

zaměření je zcela odlišné od charakteru 

dětských skupin. 

Novelou zákona se vracíme do roku 1966, 

kdy byl tento pojem zaveden zákonem 

č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, 

jakožto jedno ze zvláštních dětských 

zdravotnických zařízení léčebně 

preventivní péče, jejichž účelem byla 

péče o všestranný rozvoj dětí ve věku do 

tří let. Pokud by došlo k jeho opětovnému 

zavedení do právního řádu, došlo by 

k mýlce veřejnosti, která tento pojem 

chápe zcela odlišně od návrhu zákona.  

 

Navrhujeme ponechat legislativní 

zkratku „dětská skupina“ pro děti od 2 

let do 6 let věku, jesle by byly určeny 

pro děti do 2 let věku včetně.  

 

Navrhujeme legislativní úpravu jeslí 

upravit odděleně od úpravy dětských 

skupin, a to včetně přísnějších 

podmínek provozu jeslí a zachování 

úpravy financování dětských skupin. 

Dětské skupiny by byly nuceny se 

transformovat do nového typu zařízení, 

přičemž jim toto přinese neúměrnou 

finanční a byrokratickou zátěž, když 

budou muset měnit i název, kde bude 

obligatorně vyžadován název „jesle“. 

V návrhu zákona však chybí zásadní 

určena, starší děti budou moci být 

přijímány, ale bez nároku na státní 

příspěvek. Na základě některých 

připomínkových míst navržena podpora 

umístění dětí do zahájení povinné školní 

docházky v místech, kde by byl 

nedostatek veřejných mateřských škol 

(nutná součinnost s ÚSC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno  

Novela zákona upravuje službu zejména 

pro děti mladší tak, aby byla vytvořena 

nabídka kvalitních služeb pro nejmenší 

děti.  

Nebudou dále uplatňovat 
neakceptované připomínky v rámci 
vypořádání mezirezortního řízení. 
 

 

 

Vysvětleno. viz vypořádání 1. 

připomínky.  
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argumenty vysvětlující motivy a důvody, 

proč by k tomuto zbytečnému kroku mělo 

nastat. Na území Kraje Vysočina by 

přijetí novely zákona znamenalo 

faktickou likvidaci dětských skupin 

zřizovaných samotnými obcemi tam, kde 

stát neumožnil a nezajistil dostatečnou 

kapacitu v zařízeních předškolního 

vzdělávání.  

Od starostů obcí v Kraji Vysočina máme 

poznatky o tom, že rodiče v menších 

sídlech kraje nemají zájem o umisťování 

dětí mladších 2 let do dětských kolektivů. 

Pokud by tedy dětské skupiny měly 

zpřístupnit ve vyšší míře přijímání dětí 

např. od 6 měsíců věku, jsou zde 

potvrzené indicie od rodičů dětí a 

potenciálních zájemců, že nemají zájem o 

využívání tohoto zařízení péče o dítě 

dříve než dovršením věku 2 let dítěte.  

Navrhujeme proto ponechání 

příspěvku na provoz dětské skupiny dle 

stávající právní úpravy, nesouhlasíme 

s jeho snížením dle RIA.  

Nebudou dále uplatňovat 
neakceptované připomínky v rámci 
vypořádání mezirezortního řízení. 
 

Kraj 

Vysočin

a 

NB 3 (Z)  Připomínka k Čl. I bodu 3: 

Službou péče o dítě v jeslích se pro účely 

zákona rozumí činnost spočívající 

v pravidelné péči o dítě od 6 měsíců věku 

do zahájení povinné školní docházky 

(volná citace)  

Navrhujeme stanovit, zda budou jesle, 

popř. mikrojesle nahrazovat, resp. 

budou dány na roveň mateřské škole, a 

to v činnosti povinné předškolní 

výchovy. 

Vysvětleno. 

Principy služby zůstávají zachovány, 

služba bude primárně určena nejmenším 

dětem (do 3 let), které nemají právní 

nárok na přijetí k předškolnímu 

vzdělávání. Starší dětí do jeslí přijaty být 

mohou, ale bez nároku na státní 

příspěvek. Na základě některých 

připomínkových míst je navržena 

podpora umístění dětí do zahájení 

Nebudou dále uplatňovat 
neakceptované připomínky v rámci 
vypořádání mezirezortního řízení. 
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Navrhujeme rovněž stanovit, zda 

budou jesle, popř. mikrojesle 

nahrazovat, resp. budou dány na roveň 

přípravné třídě. 

Ustanovení § 2 odst. 1 je v rozporu s § 34a 

odst. 2 školského zákona (dítě, pro které 

je předškolní vzdělávání povinné, se 

vzdělává v mateřské škole..., pokud 

zákonný zástupce nezvolí jiný způsob 

povinného předškolního vzdělávání 

/individuální vzdělávání dítěte, 

vzdělávání v přípravné třídě ZŠ, 

vzdělávání v zahraniční škole.../) 

Z důvodu výše uvedeného navrhujeme 

stanovit věkovou hranici dětí v jeslích 

maximálně do tří let věku včetně.  

povinné školní docházky v místech, kde 

by byl nedostatek veřejných mateřských 

škol (nutná součinnost s ÚSC).  

 

 

Kraj 

Vysočin

a 

NB 29 (Z) Připomínka k Čl. I bodu 29: 

Podle § 8 odst. 4 poskytovatel je povinen 

dodržet podmínky přípravy nebo podání 

stravy dětem v domácnosti pečující osoby 

a základní hygienické podmínky 

zacházení s potravinami v domácnosti 

pečující osoby stanovené prováděcím 

právním předpisem. 

Navrhujeme doplnit, o jaký prováděcí 

právní předpis se jedná. 

Upraveno jinak. v souvislosti se 

skutečností, že úprava pro  mikrojesle v 

domácnosti bude na základě připomínky 

MZd vypuštěna.  
 

Nebudou dále uplatňovat 
neakceptované připomínky v rámci 
vypořádání mezirezortního řízení. 
 

Kraj 

Vysočin

a 

NB 42 (Z) Připomínka k Čl. I bodu 42: 

Podle § 15 odst. 4 mohou být prostory, v 

nichž je poskytována služba péče o dítě 

v jeslích, mimo provozní dobu jeslí 

užívány k jiným činnostem.  

Navrhujeme ustanovení doplnit, že se 

jedná o jiné činnosti, které nesmí 

ohrozit zdraví nebo život a negativně 

ovlivnit provoz jeslí, popř. činnosti, 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlas 
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které nebudou mít následně negativní 

vliv na chod zařízení. 

 

V § 15 odst. 5 je uváděna činnost úklidu a 

nakládání s prádlem, která se provádí 

na základě prováděcího právního 

předpisu. 

Navrhujeme doplnit, o jaký prováděcí 

právní předpis se jedná. 

 

Akceptováno. 

Kraj 

Vysočin

a 

NB 60 (Z) Připomínka k Čl. I bodu 60: 

Navrhujeme v § 20a odst. 2 větě první a 

§ 20b odst. 1 větě druhé a třetí zrušit 

slova „do 3 let věku“. 

Během několika let fungování dětských 

skupin jako podpůrné složky péče o děti 

předškolního věku se dětské skupiny 

osvědčily jako složka nenahrazující 

předškolní vzdělávání. Z tohoto důvodu 

není vhodné v tuto chvíli omezovat 

příspěvek na provoz věkem dítěte, 

kterému je poskytována péče. Není jasné, 

jak by provozovatelé dětských skupin 

vedly oddělené sledování nákladů u dětí 

do 3 let věku a dětí ostatních; opět by to 

vedlo k neodůvodněnému zvyšování 

administrativní a hospodářské zátěže 

těchto subjektů. 

Vysvětleno. Viz vypořádání 1. 

připomínky. 

 

 

Nebudou dále uplatňovat 
neakceptované připomínky v rámci 
vypořádání mezirezortního řízení. 
 

Kraj 

Vysočin

a 

NB 60 (Z) Připomínka k Čl. I bodu 60: 

Navrhujeme v § 20a odst. 8 nahradit 

slova „péče o dítě v dětské skupině“ 

slovy „péče o dítě v jeslích“ (uvedeno 

třikrát po sobě). 

Akceptováno. Souhlas 

Kraj 

Vysočin

a 

NB 60 (Z) Připomínka k Čl. I bodu 60: 

V rámci § 20h odst. 3 bylo použito znění 

školského zákona („Stravování se 

Upraveno na základě jednání 

s dotčenými resorty. 
Souhlas 
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zajišťuje přednostně v zařízeních školního 

stravování podle školského zákona.“)  

Navrhujeme doplnit podmínku, pokud 

má zařízení školního stravování 

dostatečnou výrobní a odbytovou 

kapacitu.  

Poskytovatel může zajišťovat „školní“ 

stravování smluvně.  

Navrhujeme v ustanovení nevyužívat 

slovní spojení „školní stravování“, ale 

pouze „stravování“. 

Jesle nebudou školou ani školským 

zařízením.  

Dále navrhujeme uvést, jakými 

výživovými normami se stravování 

řídí. 

Pokud se bude jednat o zařízení péče o 

děti v jeslích od 6 měsíců a strava bude 

přednostně zajištěna ve školském 

zařízení, není součástí předpisů školního 

stravování výživová a finanční norma pro 

děti věku 6 měsíců a výše. Děti mladší 3 

let, které dovrší v daném školním roce 3 

let, se stravují podle výživových a 

finančních norem tříletých dětí. Školské 

předpisy neobsahují specifika batolecího 

věku 2 roky a méně (např. mléčná 

kuchyně, mělněná strava, nejšetrnější 

technologická příprava stravy).  

Hlavní 

město 

Praha 

 

§ 5 odst. 7 

(Z) 

Požadujeme slova „; to neplatí, je-li 

služba péče o dítě v jeslích poskytována 

podle § 2 odst. 2, kdy je poskytovatel 

povinen použít v názvu jeslí označení 

„mikrojesle““ vypustit. 

Neakceptováno. Mikrojesle se 

v některých parametrech liší – maximální 

počet dětí ve skupině, věk dětí. Z toho 

důvodu je třeba, aby byly označeny 

mikrojesle.  

Na připomínce netrvá. 
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Odůvodnění: Označení „jesle“ odpovídá 

nově navrhované změně názvu zákona 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“), kde se slova 

„dětská skupina“ nahrazují slovem 

„jesle“. Dodržení ustanovení pro službu 

péče o děti v mikrojeslích bude podle 

zákona možné zdárně kontrolovat i bez 

povinnosti provozovatelů měnit svůj 

název nutně na „jesle a mikrojesle“, 

pokud se rozhodnou provozovat oba typy 

péče. 

 

 NB 60 (Z) - Doporučujeme, v souladu s čl. 47 

odst. 3 Legislativních pravidly 

vlády a s body 14, 35, 40 a 45 

návrhu, v úvodní části slova „č. 

19 a 20“ nahradit slovy „č. 20 a 

21“, v díle 1 § 20c odst. 6 odkaz 

na poznámku pod čarou č. 19 

nahradit odkazem na poznámku 

pod čarou č. 20, poznámku 

pod čarou č. 19 nahradit 

poznámkou pod čarou č. 20, 

v díle 2 § 20h odst. 3 větě první 

odkaz na poznámku pod čarou č. 

20 nahradit odkazem 

na poznámku pod čarou č. 21 a 

poznámku pod čarou č. 20 

nahradit poznámkou pod čarou č. 

21. 

- Doporučujeme u poznámky pod 

čarou č. 20 slova „Zákon o 

rozpočtových pravidlech a o 

Akceptováno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBLHJSM9O)



126 
 

změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla)“, 

v souladu s čl. 61 odst. 1 

Legislativních pravidel, nahradit 

slovy „o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla)“. 

- Požadujeme navrhované znění § 

20c odst. 1 a 2 nahradit zněním: 

„(1) Příspěvek na provoz se poskytuje 

zálohově na kalendářní rok. 

(2) Příspěvek na provoz se poskytuje 

podle skutečného počtu obsazených 

kapacitních míst vedeného v elektronické 

aplikaci podle § 20f za období 1 roku, 

které předchází datu podání žádosti 

o příspěvek, nejvýše však do výše 

kapacity jeslí zapsané v evidenci 

poskytovatelů,  

není-li dále stanoveno jinak.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Odůvodnění: Financování by, podle 

našeho názoru, mělo být administrativně 

co možná nejjednodušším způsobem, 

přiměřeně možnostem poskytovatelů 

služby ovlivnit skutečnou obsazenost 

zařízení. Obsazenost je možno odhadnout 

na kalendářní rok dopředu podle kapacity 

zařízení a služeb v něm poskytovaných 

(jesle/mikrojesle), případně (nejedná-li se 

o nové zařízení) se zohledněním naplnění 

této kapacity v předchozím kalendářním 

roce. Povinnost sledovat denní 

obsazenost by měla být zachována, avšak 

 

Vysvětleno 

mechanismus poskytování příspěvku je 

navržen obdobným způsobem jako 

poskytování dotací soukromým 

mateřským školám tak, aby bylo 

financování hospodárné, nelze 

odhadovat, bude poskytováno přesně na 

základě počtu a rozsahu uzavřených 

smluv o poskytování služby péče o dítě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

MPSV pracuje s variantou ukotvení 

systémového financování ze státního 
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využita až pro další období kalendářního 

roku, kdy by mohlo dojít ke snížení 

požadovaného příspěvku z důvodu 

nenaplnění kapacity v rozhodném období 

např. na 80 %.  

- Dále požadujeme navrhované 

znění § 20i nahradit zněním: 

„Výdaje na poskytování služby péče o 

dítě v jeslích lze hradit zejména též ze: 

a) státního rozpočtu,  

b) z finančních prostředků z rozpočtů 

územních samosprávných celků, 

c) úhrady od rodičů,  

d) darů a dědictví.“. 

Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: podle našeho názoru není 

vhodné v zákoně předjímat financování 

služby péče o dítě v jeslích, stejně jako 

jakékoli jiné veřejné služby v České 

republice, z fondů Evropské unie. 

Evropská komise bude naopak požadovat, 

aby zákon garantoval financování těchto 

služeb ze státního rozpočtu, a to jako 

podmínku pro další podporu rozvoje 

kapacit služeb péče o děti v budoucím 

období také, doplňkově, z prostředků 

Evropské unie. 

rozpočtu. V tuto chvíli není jisté, jak bude 

konkrétně program ESF nastaven, zda 

bude možné podporovat stávající již 

fungující DS. Současné informace 

indikují – jak je uvedeno – že evropské 

zdroje budou pouze v případě 

spolufinancování. Nicméně zachování 

možnosti ESF je požadováno z jiných 

připomínkových míst.  

Zákon umožňuje, aby bylo možné využít 

ESF jako jeden ze zdrojů k financování 

provozu jeslí.  

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní 

město 

Praha 

 

§ 21 (Z) - - Požadujeme navrhované znění 

nahradit zněním: 

- „(1) Plnění hygienických 

požadavků na stravování podle § 

8 a hygienických požadavků na 

prostory a provoz podle § 15 

kontrolují krajské hygienické 

stanice. 

Akceptováno částečně. Kontrolní 

orgány zůstávají dle stávajícího právního 

řádu (v návrhu novely nebyla uvedena 

kontrola KHS), přidává se kontrola 

dodržování standardů kvality péče 

ministerstvem. 

Na připomínce netrvá. 
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-  

- (2) Dodržování standardů kvality 

péče poskytovatelem kontroluje 

ministerstvo.“.  

- Tato připomínka je zásadní. 

- Odůvodnění: Zavedením 

kontroly dodržování standardů 

kvality péče ze strany 

Ministerstva práce a sociálních 

věcí není nutné zachovávat v 

zákoně jako samostatný kontrolní 

orgán Státní úřad inspekce práce, 

jehož je Ministerstvo práce a 

sociálních věcí nadřízeným 

správním úřadem. Ministerstvo 

práce a sociálních věcí může 

kontrolu kvality provádět spolu s 

přizvanými osobami ze Státního 

úřadu inspekce práce a ušetřit tak 

čas a energii provozovatelů. 

SMSČR 

 

Změna 

názvu (Z) 

Považujeme nahrazení pojmu dětská 

skupina pojmem jesle za zavádějící, 

zbytečné, administrativně zatěžující a 

vzbuzující pochybnosti, a to s ohledem na 

níže uvedené. 

 

Cíleně je vytvářen dojem, že se jedná o 

zařízení splňující stejné podmínky jako 

zařízení zřizována ÚSC, či v minulosti 

zdravotnickými zařízeními. Dále také o 

zařízení poskytující stejný standart a 

podléhajícím stejnému režimu kontroly 

jako dosavadní zařízení pod názvem jesle, 

či školská zařízení zapsaná v Rejstříku 

Neakceptováno Název jesle je veřejnosti 

dobře znám jako péče o nejmenší děti (do 

3 let), pro které bude tato služba primárně 

určena, starší děti budou moci být 

přijímány, ale bez nároku na státní 

příspěvek.  

K diskusi je na základě některých 

připomínkových míst podpora umístění 

dětí do zahájení povinného předškolního 

vzdělávání v místech, kde by byl 

nedostatek veřejných mateřských škol 

(nutná součinnost s ÚSC).  

 

Zákon definuje tuto službu nově, resp. 

jedná se o úpravu stávající služby péče o 

Akceptováno 
Pokud se 
tedy školky a dětské skupiny nepřekrývají, 
akceptujeme návrh vypořádání připomínek. 
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škol a školských zařízení. Toto 

neodpovídá skutečnosti. 

 

Dle navrhovaného je službou péče o dítě 

v jeslích pravidelná péče o dítě od 6 

měsíců věku do zahájení povinné školní 

docházky, což ovšem vyvolává jisté 

pochybnosti s ohledem na význam jeslí od 

jejich historického vzniku do jejich 

zrušení, a také současného zažitého 

významu, jakožto dětského 

zdravotnického zařízení určeného pro 

nejmenší děti, batolata, nikoliv pro děti do 

zahájení povinné školní docházky.  

 

Změna terminologie by v budoucnu pro 

veřejné zřizovatele, tj. obce znamenala 

komplikace. 

 

Stávající pojem dětská skupina je zažitý, 

funkční a není důvod jej měnit. 

dítě směrem ke zkvalitnění a přehlednosti 

zákona. 

Na původní právní úpravu jeslí jako 

zdravotnických zařízení neodkazuje. 

Důraz je kladen na zvyšování kvality. 

Provoz jeslí byl ukončen v roce 2013 a 

v současné době pro ně standardy a režim 

kontroly stanoveny nejsou. Školská 

zařízení zapsaná v rejstříku škol a 

školských zařízení jsou vzdělávacím 

zařízením pro starší děti (od 3 let) 

 

 

 

 

 

SMSČR Financová

ní po 

dovršení 4 

let věku 

(Z) 

připomínka k příspěvku na financování 

péče o dítě v dětské skupině i po završení 

jeho 4 let věku (alespoň pro veřejné 

zřizovatele – malé obce) 

 

Dětské skupiny pro děti od 2 do 6 let 

vznikly na menších obcích především z 

důvodu nedostatečné kapacity běžných 

mateřských škol, aby rodiče tak mohli 

řešit problematickou situaci, kam umístit 

svoje děti a mohli se vrátit do práce. Dle 

navrhovaného by však měl mít 

poskytovatel nárok na příspěvek na 

provoz za místo, které je obsazeno 

Neakceptováno Jedná se o kompromisní 

řešení z požadavku MF a MŠMT, kdy 

jesle mají doplňovat systém vzdělávání a 

péče o předškolní děti péči o děti, které 

nemají právní nárok na umístění do 

mateřské školy. K diskusi je na základě 

některých připomínkových míst podpora 

umístění dětí do zahájení povinného 

předškolního vzdělávání v místech, kde 

by byl nedostatek veřejných mateřských 

škol (nutná součinnost s ÚSC).  

 

Akceptováno 
Pokud se 
tedy školky a dětské skupiny nepřekrývají, 
akceptujeme návrh vypořádání připomínek. 
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dítětem pouze do 3 let věku. S ohledem na 

zde uvedené navrhujeme zvážit 

přehodnocení příspěvku na financování 

péče o dítě v dětské skupině i po završení 

jeho 4 let věku (alespoň pro veřejné 

zřizovatele – malé obce), neboť 

navrhovaná novela by mohla být pro 

některé stávající zařízení zřízené ÚSC 

likvidační, jak jest uvedeno dále. 

 

Dle našeho názoru dětské skupiny vhodně 

doplnily a doplňují nedostatečnou 

kapacitu běžných mateřských škol nejen v 

malých obcích a okolí a jsou rodiči a 

společností vítány, navíc mohou pružně 

reagovat na zvyšující se a případně 

snižující se porodnost v ČR. Je vhodné je 

podporovat a zajistit jim také určitou 

stabilitu, a to nejen finanční a legislativně-

právní. Pokud by rodiče v malé obci na 

venkově měli financovat službu péče o 

dítě v dětské skupině po završení jeho 4 

let věku, raději zůstanou doma s dítětem, 

nebo vyhledají jiné zařízení, bez nároku 

na financování. Zde je ovšem otázkou 

dojezdová vzdálenost zařízení, kde budou 

mít volnou kapacitu pro umístění dětí, 

neboť na venkově nyní často probíhá 

výstavba nových rodinných domů, 

protože výstavba ve městech je v 

současné době často finančně 

nedosažitelná. V důsledku toho přibývá 

nedostatek volných míst v mateřských 

školkách v blízké dojezdové vzdálenosti v 

malých obcích. 
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Pokud vezmeme v potaz to, že tato situace 

může nastat cca až v 20 % nově 

vybudovaných dětských skupinách 

(neboť se jedná o zařízení na menších 

obcích, kde rodiče nejsou schopni každý 

měsíc hradit náklady s provozem 

spojené), nejedná se o malé % potenciálně 

umisťovaných dětí do jiných zařízení, 

které taktéž budou muset řešit 

nedostačující kapacitu.  

 

Dalším neméně podstatným přínosem 

dětských skupin je vytvoření kolektivu již 

od útlého věku dítěte, který ale může být 

narušen přechodem dítěte ve 4 letech 

věku do jiného kolektivu (právě z 

finančních důvodů).  

 

Obec navíc není schopna hradit z velké 

části provoz zařízení, aby byly případně 

rodičům sníženy náklady spojené s 

umístěním dítěte. Obec již nyní jako 

zřizovatel dětské skupiny hradí 

spolufinancování a další náklady, které 

vzniknou např. v rámci rekonstrukce 

zařízení a jeho obnovy. 

 

Co se týká nároku na příspěvek na provoz 

za místo, které je obsazeno dítětem do 3 

let věku, vyvstává zde otázka, zda má 

poskytovatel nárok na příspěvek po celou 

dobu, co jsou dítěti ještě 3 roky, tj. až do 

data narozenin, kdy dovrší 4 roky, nebo 

jakmile dovrší 3 roky (tj. do data 
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narozenin, kdy dovrší 3 roky), již nebude 

mít poskytovatel na tento příspěvek 

nárok. 

SMSČR Obecná 

(Z) 

Nesouhlasíme s cílenou snahou o 

vytváření nerovného postavení mezi 

zřizovateli, jako jsou ÚSC a 

poskytovatelem služby poskytované jako 

živnost – zejména v oblasti financování, 

personální a materiálně-technické. 

Vysvětleno. Předmětný zákon 

neupravuje služby poskytované v režimu 

živnostenského zákona. 

Akceptováno 

Pokud se 
tedy školky a dětské skupiny nepřekrývají, 
akceptujeme návrh vypořádání připomínek 

SMSČR Obecná 

(Z) 

Upozorňujeme na problém s 

financováním těchto zařízení, které je 

vázáno na konkrétní dotaci v případě 

ukončení vyplácení podpory. Jakkoliv 

dosavadní „Dětské skupiny“ vznikaly 

nezávisle na ÚSC, tak v podobných 

případech následně dochází k nátlaku na 

ÚSC s cílem zajištění financování a 

dalších (často nových) povinností na 

ÚSC. Za situace, kdy ÚSC zajišťují 

vzdělávání dětí v rozsahu zákona č. 

561/2004 Sb., tzv. školský zákon a zákona 

č. 182/2000 Sb., zákona o obcích (včetně 

dodržování všech povinností – 

personální, prostorové, hygienické atd.), 

toto považujeme za špatné a s vytvářením 

prostředí, které k takovému jednání vede, 

nesouhlasíme. 

Vysvětleno. Služba péče o dítě v jeslích 

je určena primárně dětem do 3 let a tvoří 

doplněk k předškolnímu vzdělávání 

podle školského zákona, kde dítě mladší 

3 let nemá právní nárok na umístění. 

Bude podporováno poskytování služby 

na základě uzavřených smluv. V místech, 

kde nebude poptávka po těchto službách, 

žádné financovány nebudou.  

Akceptováno Pokud se 

tedy školky a dětské skupiny 

nepřekrývají, akceptujeme návrh 

vypořádání připomínek. 

SMSČR Obecná 

(Z) 

Pokud k předmětné novele dojde, 

upozorňujeme, že je nutné přizpůsobit 

podmínky i pro obce, které musí reagovat 

na demografický vývoj, a proto se snažit 

usnadnit jim realizaci těchto tzv. jeslí 

(mikrojeslí). Bylo by tedy v tomto případě 

žádoucí, aby obce mohly na zřízení 

prostor pro tzv. jesle (mikrojesle), 

Vysvětleno. Státní příspěvek bude určen 

pouze na provoz jeslí. Současně probíhají 

jednání s Evropskou komisí o možné 

podpoře vzniku nových kapacit služeb 

péče o děti z ESF. Z rozpočtu MŠMT je 

financován provoz školských zařízení 

zapsaných v rejstříku škol a školských 

zařízení. 

Akceptováno 

Pokud se 
tedy školky a dětské skupiny nepřekrývají, 
akceptujeme návrh vypořádání připomínek. 
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využívat určené dotace. Dříve mohly 

využít dotace v rámci evropských 

projektů, které sloužily pro nastartování 

těchto projektů, ale není možné 

pokračovat a snažit se o jejich 

udržitelnost, aniž by byla ze strany 

MŠMT zajištěna nějaká návaznost. 

SMO 

 

Obecné 

(Z) 

1. Připomínka obecná – změna 

názvu dětské skupiny na „jesle“ 
  Přestože je v důvodové 

zprávě vysvětlena potřeba změny 

především ve financování 

dětských skupin a mikrojeslí, 

není jasné, proč si předkladatel 

vybral název „jesle“, který je sice 

pro obyvatelstvo vžitý, nicméně 

pro jiný typ služby. S ohledem na 

existenci dětských skupin a jejich 

úspěšné zavedení vnímá Svaz 

změnu názvu jako 

kontraproduktivní, a to nejen 

z pohledu funkčnosti, ale také 

z pohledu legislativního, kdy 

není z našeho pohledu vhodné 

měnit novelou i název zákona.  

  Svaz zároveň 

upozorňuje, že v rámci 

připomínkového řízení vedeného 

před necelými třemi měsíci 

k materiálu Aktualizovaná 

koncepce rodinné politiky 

uplatnil připomínku, která byla 

proti přejmenováním dětských 

skupin na jesle a předkladatel této 

připomínce vyhověl.  

Vysvětleno.  

 

Opatření je navrhováno z důvodu 

zavedení jasné terminologie pro péči o 

malé děti.  

Co se týče přejmenování dětských skupin 

na jesle, je nyní dále diskutováno v rámci 

úpravy novely. (V Aktualizované 

Koncepci rodinné politiky došlo během 

mezirezortního připomínkového řízení 

k úpravě opatření týkajících se dětských 

skupin v tom smyslu, že během 

legislativního procesu proběhne odborná 

diskuze o možnosti přejmenování 

dětských skupin na jesle). 

 

Rozpor 

Trváme na připomínce. Máme za to, že 

změna názvu není opodstatněná a bude 

negativně vnímána. Krom toho přinese 

další finanční náklady, pro již zavedené 

dětské skupiny.  

Název bude zavádějící, neboť bude 

označovat ve skutečnosti jiný druh 

zařízení a péče, než je vnímáno, zažito, a 

i fakticky provozováno. Jesle = 

zdravotnické zařízení pro velké množství 

dětí. Nebude možné odlišit dětskou 

skupinu tak, jak je tato ve skutečnosti 

provozována – tj. malá skupina dětí.  
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Z výše uvedených důvodů 

nesouhlasíme se změnou názvu dětské 

skupiny na jesle a novelou zákona tak, 

jak je předložena.    

SMO Hlava V 

(Z) 

Financování služby péče o dítě v jeslích – 

Hlava V, Díl 1 - § 20a a následující                            

  Předkladatel uvádí, že se jedná o 

pouhé přejmenování a změnu 

financování, které by nově mělo být 

stabilní a pomoci zachovat síť po 

ukončení financování z ESF, způsob, 

jakým je financování nastaveno nevede 

ke stabilitě či k zachování sítě, která by 

měla dle předkladatele pojmout cca 16 

tisíc dětí.  

Výše normativního příspěvku za 

obsazené místo v hodnotě 5000,- Kč 

vychází z normativu pro mateřské školy, 

a ne z dosavadní praxe provozu dětských 

skupin, kdy bylo z ESF na dítě cca 7500,- 

Kč měsíčně. Nicméně péče o děti 

v dětských skupinách a mikrojeslích a 

mateřských školách není stejná.  

V dětských skupinách a mikrojeslích je 

pečováno o děti mladší tří i dvou let, což 

je finančně náročnější, neboť zákon 

ukládá větší počet pečujících osob, než je 

v mateřských školách, pomůcky musí být 

certifikované pro děti do 3 let a pokud se 

jedná o opravdu malé ještě nechodící děti, 

je třeba pro zajištění provozu pečující 

navíc. V prostředí mateřské školy by dítě 

vyžadující stálou pomoc mělo asistenta.  

  Nově je zde dána povinnost 

Akceptováno 

 

MPSv doplňuje, Úprava umožňuje 

vícezdrojové financování - § 20i odst.1. 

Normativ bude upraven v návaznosti na 

jednání s příslušnými resorty (MF, 

MŠMT). 

V tuto chvíli probíhají přípravy 

programového období, bude diskutována 

možná podpora jeslí, záleží jak EK 

rozhodne, a zda bude možné také 

dofinancovat (a v jaké výši) provoz jeslí 

a mikrojeslí z ESF. Prvotní indicie 

naznačují, že ESF bude možné využít 

v případě spolufinancování z národních 

zdrojů.    

.    

Souhlas 

 

MPSV v rámci úpravy prováděcího 

předpisu upravujícího výši normativu 

navrhuje 7 500 Kč. Normativ má 

zohledňovat nárůst platů a mezd, 

nákladů na provoz, inflaci a náklady 

soukromých mateřských školách.  

 

Návrh na výši normativu v částce 7 500,- 

Kč akceptujeme. Péče o děti v dětských 

skupinách je finančně náročnější než 

péče o děti v mateřských školách, proto 

nelze vycházet z normativu pro mateřské 

školy. 
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pravidelně vzdělávat pečující osoby, což 

opět zvyšuje náklady na provoz a 

generuje další výdaje. Pečující nemají 

možnost dovolené navíc, ani možnost 

přípravy nebo samostudia. Kvalitní 

personál je třeba i dostatečně zaplatit a 

v případě, že je maximální doplatek 

rodičů jen 1/3 minimální mzdy, je již 

v tuto chvíli jasné, že příspěvek státu ve 

výši 5000 Kč je zcela nedostačující a 

provozovatel by tedy musel na provoz 

doplácet více, než v tuto chvíli doplácí.  

Dále také systém zálohové platby § 20c 

v provozu větší dětské skupiny ve 

statutárním městě představuje nutnou 

rezervu 300 – 400 tis. Kč.  

 

Z výše uvedených důvodů požadujeme 

navýšení příspěvku ze státního rozpočtu 

alespoň do výše stávající dotace, tedy na 

7 500 Kč, neboť je zde důvodná obava, že 

větší část dětských skupin z důvodu 

nízkého financování ze strany státu 

činnost s nástupem novely zákona ukončí.  

SMO § 5c (Z) V textu zákona se hovoří o standardech 

kvality péče, ale nikde nejsou tyto 

standardy, které by mělo kontrolovat 

ministerstvo, vysvětleny.  

 

Svaz měst a obcí ČR požaduje doplnění 

návrhu o text prováděcího právního 

předpisu, který by obsah standardů 

kvality péče definoval.  

Akceptováno 

bude doplněn o prováděcí předpis 

s obsahem: „Standardy kvality péče o dítě 

v jeslích“ 

 

  

Rozpor 

Byl doplněn standard, kde jsou uvedena 

kritéria, která budou znamenat další 

administrativní a finanční zátěž pro 

poskytovatele služby. (Například 

vzdělávání pečujících osob) 

 

MPSV doplňuje, že bude usilovat o 

vyjasnění nákladovosti k naplnění 

dalšího vzdělávání. MPSV bude usilovat 
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o zajištění vzdělávání v rámci resortu a 

rovněž prostřednictvím e-lerningu.  

Vzdělávání může být hrazeno 

z normativu na provoz.  

Při účasti pečující osoby na dalším 

vzdělávání jsou hrazeny mzdové náklady 

jako při výkonu činnosti. 

 

Po doplnění MPSV uvádíme, že ze 

zkušeností ÚSC je zřejmé, že zákonem 

stanovené povinné vzdělávání je 

nepoměrně dražší než jiné vzdělávací 

kurzy. Z návrhu není zřejmá sankce, ani 

jiné důsledky vyplývající z nesplnění 

povinnosti rozsahu povinného 

vzdělávání. 

SMO § 14 (Z) Přestože prezentace této novely je 

zaměřena na „pouhou změnu názvu a 

změnu financování“, je třeba také přiznat, 

že v případě stavebně technických 

požadavků, stejně jako v případě 

protipožární ochrany nastavuje novela 

tvrdší požadavky na provoz dětských 

skupin přejmenovaných na jesle.  

  S ohledem na výše uvedené 

nedostatečné financování a zvýšené 

náklady na provoz je třeba si ze stavebně 

technického hlediska uvědomit, že i obce, 

nejen neziskový sektor, mají v současné 

době dětské skupiny v bývalých bytech. 

V případě přijetí novely, ve skutečnosti 

transformace, nebude změna tak snadná, 

jak je prezentována a je zde obava, že 

stavebně technické změny a nutné změny 

v případě zavedení opatření  protipožární 

Akceptováno - jinak 
 

Jedná se o zpřesnění nezbytných 

požadavků na prostory, kde je dětská 

skupina provozována. Ust. § 14 upravuje 

jen technické požadavky na stavby, ČSN 

upravující požární bezpečnost staveb pro 

jesle jako zdravotnická zařízení 

neodpovídá současným požadavkům, 

z toho důvodu došlo k domluvě 

s GŘHZS o přípravě nového předpisu.. 

Bezpečnost dětí převyšuje hledisko 

možných zvýšených nákladů 

souvisejících se stavebně technickými 

úpravami prostor, kde se dětská 

skupina/jesle nachází. Aktuálně probíhají 

jednání o nastavení podpory u IROP na 

dětské skupiny / jesle. Je uvažováno i o 

možnosti příspěvku z ESF na tyto úpravy.  

Souhlas 

 

 

MPSV se zasadí o vytvoření investičních 

dotačních titulů k úhradě nákladů na 

změny, jak z EU fondů, tak i z národních 

zdrojů. 

 

Akceptujeme vyjádření MPSV, budou-li 

zajištěny finanční zdroje na nutné 

investiční výdaje spojené s úpravami 

prostor. 
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ochrany nebudou provedeny včas, tedy 

opět dojde k výpadku služby. Zároveň je 

nutné dodat, že z příspěvku na provoz 

jeslí není možné hranit přechod z dětské 

skupiny na jesle, tedy především pro 

neziskový sektor, ale nejen pro něj, jsou 

další stavebně technické požadavky 

faktorem, který může zpomalit vznik 

dalších jeslí (resp. dětských skupin).  

  Dětské skupiny především na 

menších obcích představují jedinou 

možnost, jak poskytnout svým občanům 

službu péče o dítě, pokud na jejich území 

není školka, nebo není dostupná. V tomto 

případě právě menší obce nebudou 

schopny či ochotny nyní, ani v budoucnu, 

požadavky kladené na provoz, který není 

dostatečně dotován, splnit.   

 

Svaz měst a obcí ČR požaduje 

zachování stavebně technických 

požadavků a opatření protipožární 

ochrany dle stávajícího znění zákona.  

 

 

Poskytovatel má také možnost si najít jiné 

vhodné prostory, kde bude provozovat 

jesle, pokud by náklady na stavebně-

technické úpravy byly vysoké nebo by 

požadavky protipožární ochrany byly 

neproveditelné – např. podlahovost. 

Poskytovatelé dětských skupin 

zapsaných do evidence poskytovatelů 

přede dnem nabytí účinnosti zákona o 

jeslích musí ministerstvu předložit doklad 

prokazující splnění požadavků požární 

ochrany dle § 16 odst. 5 písm. b) 

nejpozději do 31.12.2023. 

 

Na základě některých připomínkových 

míst bude zahrnuta podpora umístění dětí 

do zahájení povinné školní docházky 

v místech, kde by byl nedostatek 

veřejných mateřských škol (nutná 

součinnost s ÚSC).  

 

SMO § 11 odst. 3 

(Z) 

1. Povinnosti rodičů §11 odst. 3 – 

údaj o zaměstnání  
Dle tohoto ustanovení rodič 

dokládá 10 dnů před zahájením 

docházky údaj o zaměstnání, což 

by mohl být problém např. u 

matek samoživitelek, které 

většinou nastupují do zaměstnání 

až, když dítě dochází do jeslí, ne 

dříve.  

 

Akceptováno, jinak. Na základě 

připomínek dalších připomínkových míst 

upraveno „nejpozději v den nástupu“. 

 

S tímto vypořádáním souhlasíme. 
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Z výše uvedených důvodů navrhujeme 

změnu dokládání údaje o zaměstnání 

na: 

 

…Rodič je povinen doložit poskytovateli 

nejpozději 10 dnů před po zahájením 

docházky dítěte do jeslí… 

ÚOHS 

 

Pravidla 

pro 

veřejnou 

podporu 

(D) 

                                                              

Stanovisko 

 

k materiálu s názvem „návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o 

poskytování služby péče o dítě v dětské 

skupině a o změně souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony“ 

 

K výše uvedenému materiálu uplatňuji 

tyto doporučující připomínky z toho 

důvodu, že je nezbytné upozornit na 

možná rizika z hlediska pravidel pro 

veřejnou podporu. 

 

Při nakládání s veřejnými prostředky je 

zapotřebí brát na zřetel pravidla veřejné 

podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 

Smlouvy o fungování Evropské unie (dále 

jen „SFEU“). Pro posouzení, zda určité 

opatření představuje poskytnutí veřejné 

podpory a mělo by být tedy uvedeno 

v soulad 

s pravidly pro veřejnou podporu, je nutné 

zkoumat 4 základní kritéria definice 

veřejné podpory. 

V souladu s čl. 107 odst. 1 SFEU jsou s 

Akceptováno. 

V RIA zapracována úprava. Dále bude 

konzultováno dle doporučení. 

Souhlas  

V RIA i DZ zapracováno, upraveno 

MPSV rovněž předalo UHOS 

podkladový materiál pro potřebu 

formulaci dopisu na konzultaci 

s evropskou komisí.  
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vnitřním trhem neslučitelné ty podpory, 

které splňují kumulativně všechny 

následující podmínky: 1) podpora je 

poskytnuta z veřejných prostředků 

(včetně prostředků veřejnoprávních 

subjektů), 2) podpora zvýhodňuje určité 

podniky nebo určitá odvětví podnikání a 

je selektivní (tj. nejedná se o obecné 

opatření), 3) je narušena nebo hrozí 

narušení hospodářské soutěže a 4) je 

ovlivněn či hrozí ovlivnění obchodu mezi 

členskými státy Evropské unie. 

 

S ohledem na poskytnuté informace v 

důvodové zprávě a v samotném Návrhu 

změny zákona je vhodné jednotlivé znaky 

veřejné podpory rozebrat níže: 

 

1. Podpora z veřejných prostředků 

může být taková, která vede k 

zátěži pro veřejný rozpočet buď 

přímo (např. v podobě příspěvků 

na provoz zařízení zajišťující péči o 

dítě v jeslích), nebo nepřímo, kdy 

se poskytovatel vzdává příjmů, 

které by jinak příjemce byl povinen 

odvést do veřejného rozpočtu. S 

ohledem na poskytnuté 

informace (poskytnutí příspěvku 

na provoz za kapacitní místo) by 

v daném případě první znak byl 

naplněn. 

 

2. Podle judikatury Soudního dvora 

EU je podnikem jakákoliv entita, 
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bez ohledu na její právní status či 

způsob financování, vykonávající 

tzv. ekonomickou aktivitu. Podnik 

je tedy synonymem ekonomické 

aktivity (tj. činnost, jejímž 

prostřednictvím se určitý subjekt 

snaží či potenciálně může oslovit 

zákazníka a nabídnout mu své 

zboží a/nebo služby). V právu 

veřejné podpory je pak nutno za 

synonyma považovat i 

ekonomickou a hospodářskou 

činnost. V této souvislosti je 

rovněž nutno upozornit, že 

podnikatelská činnost podle 

národního práva je užším pojmem 

než ekonomická činnost ve smyslu 

práva evropského, resp. práva 

veřejné podpory. Dále je vhodné 

zmínit, že použití pravidel pro 

veřejnou podporu nezávisí na tom, 

zda je subjekt zřízen za účelem 

vytváření zisku či nikoliv. I 

neziskové subjekty mohou nabízet 

zboží a poskytovat služby. Obecně 

je možno uvést, že pokud by 

jednotlivá zařízení zajištující péči o 

dítě v jeslích nabízela služby 

výchovné péče pro předškolní děti, 

byla by takováto zařízení 

považována za podniky ve smyslu 

veřejné podpory, neboť nabízení 

služeb výchovné péče je nutno 

považovat za ekonomickou 

činnost.  
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Pojem „zvýhodnění“ podniku se váže k 

výkonu určité ekonomické aktivity. Tedy 

zvýhodnění představuje takový 

ekonomický prospěch, který by podnik 

nebyl schopen získat za běžného tržního 

fungování, tj. bez veřejné podpory. 

Výhodou tak bude například takové 

opatření, které podniku pokrývá náklady, 

které by si za běžného fungování trhu 

musel hradit ze svého rozpočtu. Jsme toho 

názoru, že i pojem zvýhodnění je v daném 

případě naplněn. 

S pojmem „zvýhodnění“ se dále váže 

pojem selektivita. Jedná se o situaci, kdy 

takové zvýhodnění nesměřuje ke všem 

podnikům. V § 5 Návrhu změny zákona 

jsou uvedeny podmínky pro poskytování 

služby péče o dítě v jeslích. Z informací 

vyplývá, že se může přihlásit jakákoliv 

fyzická či právnická osoba. Pokud splní 

dané podmínky, bude zapsána do 

evidence poskytovatelů a následně bude 

moci vykonávat službu péče o dítě 

v jeslích. Podle výše uvedeného se tedy 

jeví, že zápis do evidence je otevřený 

všem subjektům vyskytujícím se v dané 

oblasti trhu, což může vést k závěru, že 

podpora směřuje všem podnikům. 

Nicméně ve Sdělení Komise o pojmu 

státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 

Smlouvy o fungování Evropské unie 

(2016/C 262/01) je uvedeno následující: 

„Skutečnost, že podpora není zaměřena 

na jednoho nebo více předem určených 

konkrétních příjemců, ale že podléhá sadě 
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objektivních kritérií, na jejichž základě 

může být v rámci předem určených 

celkových rozpočtových prostředků 

udělena neomezenému počtu příjemců, 

kteří nejsou zpočátku jednotlivě 

identifikováni, nepostačuje ke 

zpochybnění selektivní povahy opatření.“ 

Na základě uvedeného tak nelze podle 

našeho názoru vyloučit naplnění 

druhého znaku veřejné podpory. 

 

3. V souvislosti se znakem možného 

narušení hospodářské soutěže 

obecně platí, že jakákoliv výhoda z 

veřejných prostředků je způsobilá 

narušit hospodářskou soutěž ve 

vztahu ke konkurentům. K jeho 

naplnění nemusí dojít fakticky, ale 

postačuje pouze možnost 

ovlivnění. K narušení hospodářské 

soutěže např. dochází, pokud je 

výhoda poskytnuta podniku 

působícím v liberalizovaném 

odvětví, kde existuje či může 

existovat hospodářská soutěž. 

Z poskytnutých materiálů vyplývá, 

že v daném odvětví operují tři 

skupiny subjektů: 1. Soukromé 

subjekty „tzv. péčové subjekty“ 

(fungující na základě 

živnostenského oprávnění), 2. 

Zařízení zajišťující péči o děti 

v dětské skupině (fungující na 

základě zákona č. 247/2014 Sb.), 3. 

Zařízení zřizované organizačními 
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složkami státu, státní příspěvkové 

organizace, příspěvkové 

organizace zřizované 

samosprávným celkem (fungující 

na základě zákona č. 247/2014 

Sb.). S ohledem na tuto 

skutečnost tak nelze tento znak 

vyloučit a spíše je vhodné 

konstatovat, že dochází k jeho 

naplnění. 

 

4. Pro naplnění znaku ovlivnění 

obchodu mezi členskými státy není 

třeba prokazovat faktický dopad 

daného opatření na obchod mezi 

státy, ale postačuje, pokud obchod 

může být daným opatřením dotčen. 

Přičemž z rozhodovací praxe soudů 

EU vyplývá, že k ovlivnění 

obchodu mezi členskými státy 

může docházet i v případě, že daný 

subjekt (příjemce výhody/podpory) 

svůj produkt/ svoji službu 

neexportuje. Odráží to např. 

takovou situaci, kdy podniky 

z jiných členských států v důsledku 

poskytnutí dané podpory mohou 

mít ztíženou možnost umístit na 

daném trhu svoje výrobky či 

služby. I v tomto případě 

shledáváme, že tento znak nelze 

obecně vyloučit a spíše i zde je 

vhodné konstatovat, že dochází k 

jeho naplnění. 
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Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nelze 

s jistotou vyloučit žádný ze znaků veřejné 

podpory. Nicméně na tomto místě je 

vhodné zmínit relevantní judikaturu 

soudů Evropské unie, podle které 

vzdělávání organizované v rámci 

státního vzdělávacího systému 

a (převážně) financované a 

kontrolované státem, představuje 

nehospodářskou činnost. Soudní dvůr 

odůvodňuje uvedený závěr o 

nehospodářské povaze vzdělávání mj. 

následujícím argumentem: „(stát) se tím, 

že zavede a udržuje takový veřejný 

vzdělávací systém financovaný zpravidla 

z veřejného rozpočtu, a nikoliv žáky nebo 

jejich rodiči, … nehodlá věnovat výkonu 

činnosti za úplatu, ale plní vůči svému 

obyvatelstvu své poslání v oblasti 

sociální, kulturní a vzdělávací“. V tomto 

smyslu podpora mateřským, základním, 

středním či vysokým školám zřizovaným 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(Školský zákon) veřejnoprávními 

subjekty, která plyne na jejich hlavní 

činnost, nepředstavuje veřejnou podporu1 

(viz např. Rozhodnutí Evropské komise 

NN 54/2006 – Vysoká škola logistiky 

v Přerově). I přes skutečnost, že prvním 

stupněm vzdělávací soustavy podle 

Školského zákona je mateřská škola a 

                                                           
1 Tj. nedochází ke kumulativnímu naplnění definičních znaků veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU 
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jesle v tomto zákoně nejsou zahrnuty, 

podle našeho názoru by na systém péče o 

děti v jeslích mohl být analogicky použit 

výše uvedený přístup ve vztahu k 

veřejnému vzdělávacímu systému, jenž je 

(převážně) financovaný a kontrolovaný 

státem. Na základě předložených 

materiálů se jeví, že stát zavedením 

systému souvisejícím s činností v podobě 

péče o děti v  jeslích, obdobně jako 

u veřejného vzdělávání, nesleduje 

provozování činnosti za úplatu, ale 

sleduje plnění svého poslání vůči 

obyvatelstvu v oblasti sociální, 

vzdělávací a kulturní, přičemž hodlá za 

tímto účelem zavést a udržovat veřejný 

systém převážně financovaný zpravidla 

z veřejného rozpočtu, a nikoliv 

dětmi/rodiči, kteří budou své děti do 

těchto zařízení umísťovat. Zařízení 

fungující pod novelizovaným zákonem č. 

247/2014 Sb. nabízející službu péče o děti 

v jeslích tedy sice nespadají pod český 

vzdělávací systém (tj. pod Školský 

zákon), ale s nimi související systém 

vykazuje podobné rysy jako vzdělávací 

systém – podle návrhu má být rovněž 

organizován, kontrolován a převážně 

financován státem (z veřejných zdrojů). 

Co se týká financování, navrhuje se 

omezit výše příspěvků od rodičů na 1/3 

z minimální mzdy. Při současné výši 

minimální mzdy by tak výše příspěvků od 

rodičů neměla překročit výši příspěvku 

(financování) ze strany státu. Výše 
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uvedená podmínka převážného 

financování ze strany státu by tak byla, 

alespoň za současných podmínek, podle 

našeho názoru splněna. Uvedený poměr 

financování by měl být dodržen i 

v budoucnu. 

 

V souvislosti s jednotlivými 

rozebíranými znaky veřejné podpory 

Úřad doporučuje upravit důvodovou 

zprávu v části týkající se veřejné 

podpory (str. 10 - 11) tak, aby byla 

reflektována výše uvedená pravidla a 

rozhodovací praxe orgánů EU v oblasti 

veřejného vzdělávání. Jedná se např. o 

následující: 

 

„… 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. Obdobně 

i v dalších státech ČR nespadají podobné 

služby do veřejné podpory, stejně tak MŠ 

nejsou posuzovány v rámci veřejné 

podpory….“. 

 

Doporučujeme zohlednit výše uvedenou 

analogii mezi vzdělávacím systémem a 

systémem péče 

o děti v jeslích. 

 

„…Zákon o poskytování služby péče o 

dítě v dětské skupině nedovoluje 
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kumulovat zisk, jedná se tedy o neziskovou 

činnost. Podle 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…“. 

 

Doporučujeme upravit s ohledem na 

informace uvedené v bodě 2. 

 

„…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 
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je tomu v rámci provozování živností péče 

o děti…“. 

 

Doporučujeme upravit s ohledem na 

informace uvedené v bodě 3. 

 

„…Poskytování služby péče o dítě v 

dětské skupině nemá vliv na obchod mezi 

členskými státy, je velice 

nepravděpodobné, že by do jeslí byly 

umisťovány děti přes hranice státu 

případně, aby poskytovatelé zakládali 

jesle přes hranice státu…“. 

 

Doporučujeme upravit s ohledem na 

informace uvedené v bodě 4. 

 

Závěrečné doporučení: 

 

S ohledem na nedostatečnou 

rozhodovací praxi v oblasti financování 

dětských skupin (jeslí) příslušných 

orgánů EU a z důvodu získání vyšší 

míry právní jistoty, Úřad doporučuje 

správnost výše uvedené analogické 

interpretace ověřit v rámci 

(neformální) konzultace se zástupci 

Evropské komise, Generálním 

ředitelstvím pro hospodářskou soutěž 

(DG COMP). Konzultace probíhá 

prostřednictvím Úřadu. Uvedeným 

postupem lze předejít poskytování 

případné protiprávní podpory a 

současně i případným stížnostem, které 

mohou soutěžitelé předkládat 
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Evropské komisi, pokud se domnívají, 

že je poskytována protiprávní podpora. 

Tímto postupem může být odstraněna 

rovněž případná aplikace podpory de 

minimis, jejíž výše je omezená a 

nemusela by tak být pro příjemce 

dostačující. Její použití bychom 

doporučili v případě nemožnosti 

využití analogie s veřejným 

vzděláváním, při současné neexistenci 

procesu notifikace opatření EK. 

Úřad je připraven Vám poskytnout 

maximální součinnost jak při řešení 

problematiky veřejné podpory, tak i při 

přípravě konzultace se zástupci DG 

COMP a v jejím průběhu. 

ČMKO

S 

 

Obecně 

k návrhu 

(Z) 

Českomoravská konfederace odborových 

svazů nesouhlasí se změnou názvu dětské 

skupiny na jesle. Dětská skupina je zažitý 

název, všichni, kdo zřizují dětské 

skupiny, by museli měnit název. Jesle byl 

dříve zažitý způsob pro péči o děti do 2 let 

a patřily pod zdravotnictví. Občané od 

této péče budou očekávat stejné služby a 

kvalitu, ale nebude tomu tak. Požadujeme 

proto ponechat původní název – dětská 

skupina. Tato obecná připomínka platí 

pro všechna ustanovení v zákoně, kde by 

měla nastat změna. Tuto připomínku 

považuje ČMKOS za zásadní.  

Neakceptováno. Název jesle je 

veřejnosti dobře znám jako péče o 

nejmenší děti (do 3 let), pro které bude 

tato služba primárně určena, starší děti 

budou moci být přijímány, ale bez 

nároku na státní příspěvek. K diskusi je 

na základě některých připomínkových 

míst podpora umístění dětí do zahájení 

povinného předškolního vzdělávání 

v místech, kde by byl nedostatek 

veřejných mateřských škol (nutná 

součinnost s ÚSC).  

 

Rozpor 

ČMKO

S 

Obecně 

k návrhu 

(Z) 

Nakolik oceňujeme snahu o zajištění 

dobré dostupnosti těchto zařízení, 

zejména zastropováním spoluúčasti 

rodičů, z předkládaného m 

ateriáluateriáluateriálu, jeho odůvodnění 

Akceptováno, bude doplněno. ČMKOS – souhlasí 
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ani hodnocení dopadů regulace (RIA) 

nevyplývá, zda tomu tak zejména ve 

velkých městech bude. Tam, kde státní 

příspěvek nepokryje reálné náklady na 

provoz zejména s ohledem na výši nájmu 

za prostory nebo mzdy zaměstnanců 

vyšší, než jsou kalkulované 

předkladatelem, bude nutné zajistit další 

financování. Pokud k tomu nebude např. 

nakloněno vedení obce nebo městské 

části, může se vyskytnout obcházení 

stropu na spoluúčast rodičů různými 

sponzorskými dary apod., případně může 

dojít k redukci provozu nebo zavírání 

zařízení. Požadujeme proto doplnit 

analýzu těchto rizik. Tuto připomínku 

považuje ČMKOS za zásadní.  

ČMKO

S 

§ 2 odst. 1 

a 2 (Z) 

odstavce 2 a 3 požadujeme sloučit 

Odůvodnění: 

Navrhovaný § 2 považujeme za matoucí. 

V odstavci 1 a v důvodové zprávě se 

uvádí, že tzv. mikrojesle jsou jesle pro děti 

od 6 měsíců do 3 let, zde se však v odst. 2 

uvádí, že jsou pro děti mladší 1 roku. 

Požadujeme uvedené odstavce sjednotit a 

napsat, že se služba péče o dítě 

v mikrojeslích týká dětí od 6 měsíců do 3 

let. 

Akceptováno jinak. ČMKOS – souhlasí s úpravou 

ČMKO

S 

§ 2 odst. 2 

(Z) 

požadujeme snížit počet dětí na jednu 

pracovnici poskytující službu 

v mikrojeslích 

Odůvodnění: 

V návrhu novely zákona o sociálních 

službách je nově navržena služba pro 

vícerčata. Touto novelou by mělo dojít k 

Vysvětleno. Do mikrojeslí mohou být 

přijímány děti ve věku od 6 měsíců do 3 

let, zpravidla se bude jednat o h 

heterogenní kolektiv. V praxi 

poskytovatelé odpovědně zvažují nároky 

péče a přizpůsobují věk dětí, rodiče se 

seznámí s prostředím a podmínkami 

Rozpor 
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rozšíření činností pečovatelské služby, tak 

aby mohla odlehčit rodině s vícerčaty 

(minimálně však s trojčaty), tím že 

poskytne péči i přímo dětem a nebude 

zajišťovat pouze nácvik péče pro rodiče, 

tak jako je tomu nyní. Dále by mělo dojít 

k rozšíření možnosti poskytovat 

pečovatelskou službu bez úhrady v 

případě, že se během 4 let narodí rodině 

min. 3 děti, s tím, že alespoň v jednom 

případě se bude jednat o dvojčata. V péči 

o vícerčata se tedy přidá další 

pečovatelka, ale v mikrojeslích je 

plánovaná jedna pracovnice na 4 děti. 

Máme za to, že tato situace bude 

v neprospěch dětí, neboť je otázkou, 

pokud se sejdou v takové skupině 4 děti od 

6 měsíců do 1 roka, jak to zvládne 

pracovnice pověřená touto péčí. 

Navrhujeme zvážit počet dětí na jednu 

pracovnici poskytující službu 

v mikrojeslích. 

provozu předtím než své dítě na základě 

soukromoprávní smlouvy svěří do péče. 

Vzhledem k finančním nárokům je toto 

minimální zákonný požadavek. Je na 

poskytovateli, kolik pečujících osob nad 

rámec zákona využije.  

Vedle toho je povinností poskytovatele v 

souladu s ust. § 7 odst. 2 předmětného 

zákona zohlednit při stanovení počtu 

pečujících osob v jedněch jeslích 

zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí 

v jeslích a věk dětí, zejména počet dětí 

ve věku do 2 let.  

 

ČMKO

S 

§ 5a odst. 5 

(Z) 

platnost lékařského posudku 

požadujeme zkrátit na 1 rok 

Odůvodnění: 

Platnost lékařského posudku je stanovena 

na omezenou dobu 3 roky. Tuto dobu 

požadujeme zkrátit na 1, příp. 2 roky. 

Pečující osoba poskytuje péči malým 

dětem, pokud by se u ní, potažmo i osoby 

žijící v domácnosti pečující osoby, 

rozvinula nějaká nemoc, tak tímto 

navrženým postupem bychom děti více 

chránili.   

Akceptováno jinak. Byl akceptován 

požadavek MZd na omezení platnosti 

lékařského posudku na 2 roky. 

ČMKOS – souhlasí 
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ČMKO

S 

§ 5b (Z) požadujeme rozšířit povinnost dalšího 

vzdělávání na 24 hodin v kalendářním 

roce 

Odůvodnění: 

V případě, že se poskytování služby péče 

o dítě v dětské skupině tváří jako jedna ze 

sociálních služeb, kdy se musí plnit 

standardy, tak požadujeme stejné 

podmínky pro pečující osoby jako pro 

pracovníky v sociálních službách. 

Pracovníci v sociálních službách jsou 

povinni podle § 116 odst. 9 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, se 

zúčastnit dalšího vzdělávání v rozsahu 

nejméně 24 hodin za kalendářní rok, 

kterým si obnovují, upevňují a doplňují 

kvalifikaci. Požadujeme, aby v této 

oblasti byla zachována rovnost mezi 

pracovníky v sociálních službách a 

pečujícími osobami, tj. aby i pečující 

osoby měly povinnost zúčastnit se dalšího 

vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za 

kalendářní rok. Navrhovaných 8 hodin za 

kalendářní rok vzhledem k náročnosti, 

zodpovědnosti profese a možnosti 

vyhoření považujeme za nedostatečných. 

Vysvětleno.  

Rozsah dalšího vzdělávání byl na 

základě předchozích jednání a zásadních 

připomínek jiných připomínkových míst 

snížen. Jedná se o kompromisní řešení – 

vyšší časová dotace vyžaduje vyšší 

finanční nároky – kromě ceny kurzu také 

mzdové prostředky pro pečující osobu 

účastnící se kurzu a zároveň zástupu. 

Z hlediska kvality péče o velmi malé děti 

také není vhodné časté střídání 

pečujících osob. 

 

Rozpor 

ČMKO

S 

§ 7 odst. 2 

a 5 (Z) 

požadujeme přehodnotit počty 

pečujících osob 

Odůvodnění: 

Požadujeme znovu zvážit počet pečujících 

osob, které je poskytovatel povinen 

v jeslích zajistit, a to směrem nahoru. 

Navržené počty se nám vzhledem 

k náročnosti poskytování péče o malé děti 

jeví jako nedostatečné (zejména 3 pečující 

Vysvětleno. Vzhledem k finančním 

nárokům je toto minimální zákonný 

požadavek. Je na poskytovateli, kolik 

pečujících osob nad rámec zákona 

využije. V praxi poskytovatelé 

odpovědně zvažují nároky péče a 

přizpůsobují věk dětí, rodiče se seznámí s 

prostředím a podmínkami provozu 

ČMKOS –akceptuje vysvětlení 
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osoby pro jesle od 13 do 24 dětí – zde 

navrhujeme alespoň 4 pečující osoby tak, 

aby na jednu pečující osobu zůstaly při 

počtu 24 dětí 6, nikoliv 8 dětí). V případě, 

že se na tuto službu budou čerpat 

prostředky ze státního rozpočtu, 

požadujeme, aby byla zajištěna kvalita 

poskytované péče dostatečným počtem 

pečujících osob. 

předtím než své dítě na základě 

soukromoprávní smlouvy svěří do péče.  

Vedle toho je povinností poskytovatele v 

souladu s ust. § 7 odst. 2 předmětného 

zákona zohlednit při stanovení počtu 

pečujících osob v jedněch jeslích 

zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí 

v jeslích a věk dětí, zejména počet dětí 

ve věku do 2 let. 

 

ČMKO

S 

§ 20a (Z) požadujeme dopracovat a zpřesnit 

Odůvodnění: 

Z navrženého znění nám není zcela 

zřejmé, jakým způsobem budou pečující 

osoby odměňovány, zda budou spadat pod 

mzdový či platový systém. V případě 

platů, do jakých platových tříd budou 

podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o 

katalogu prací ve veřejných službách a 

správě, zařazeni a jaká příloha nařízení 

vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, se na ně bude 

aplikovat. Požadujeme vysvětlení 

uvedeného. 

Vysvětleno.  

Pečující osoby jsou odměňovány dle 

formy poskytovatele. V rámci Katalogu 

prací bylo cílem ukotvit povolání pečující 

osoba v dětské skupině (jeslích) nově. 

V rámci připomínek MŠMT bylo 

vypuštěno. Dále bude projednáno 

s MŠMT k opětovné možnosti zařazení.  

Souhlas  

ČMKOS – si je vědoma, že dle právní 

formy,  požaduje doplnit - v případě 

poskytnutí platu  návrhy platových 

tříd pro pečující osoby a uvést, která 

stupnice platových tarifů jim bude 

příslušet 

 

Dovysvětleno ze strany MPSV 

ČMKO

S 

§ 21 (Z) požadujeme zvážit praktické 

provádění dozoru orgánem ochrany 

veřejného zdraví 

Odůvodnění: 

Vzhledem k předcházení vzniku a šíření 

infekčních onemocnění a předcházení 

vzniku jiného ohrožení zdraví 

vyjadřujeme obavy k záměru provozování 

a dozorování orgánem ochrany veřejného 

zdraví vůči mikrojeslím/jeslím zřízených 

Akceptováno, bude zváženo a 

projednáno s MZd. 
ČMKOS – souhlasí 
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v domácnostech pečujících osob. V 

domácnostech pečujících osob žijí další 

fyzické osoby a nelze zde zajistit dodržení 

základních pravidel správné hygienické 

praxe při zacházení s potravinami, zvláště 

u podávání kojenecké stravy s ohledem na 

věkové zvláštnosti dětské populace. 

KZPS a 

UZS 

ČR 

 

Obecně 

(Z)  

Obecné připomínky:  

S návrhem zákona nelze souhlasit - opírá 

se zejména o 3 pilíře, a to změna 

názvosloví; definice možností pro 

nejmenší děti; a nastínění možného 

financování této služby, přičemž k nim 

lze uvést tyto připomínky. 

 

a) změna názvosloví 

Přestože se jedná o novelu zákona, která 

vzešla z pera Odboru rodinné politiky a 

ochrany práv dětí v roce 2019, vrací se 

svým návrhem do roku 1966, kdy byl 

pojem „jesle“ definován v zákoně č. 

20/1966, o péči o zdraví lidu.  

I když novela deklaruje zkvalitnění 

služby, neuvádí ani jeden skutečně 

konkrétní pozitivní dopad na dítě, který 

by souvisel s obměnou názvosloví. Tato 

změna naopak s velkou pravděpodobností 

bude generovat další náklady a časové 

zatížení, jelikož samotná novela uvádí, že 

termín „jesle“ musí být uveden v názvu.  

Tento krok lze považovat za zcela lichý, 

nepodložený opodstatněnými potřebami 

(mimo programové prohlášení vlády) a 

především se jedná o krok, který přichází 

v okamžiku, kdy si veřejnost pomalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neakceptováno. Jedná se o úpravu 

stávající služby péče o dítě směrem ke 

zkvalitnění a přehlednosti zákona, 

nastavení služby se k právní úpravě jeslí 

jako zdravotnických zařízení nevrací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souhlasí 
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začala na termín dětská skupina zvykat a 

přijímat jej za svůj.  

 

b) definice možnosti pro nejmenší 

Předkladatel se pravděpodobně inspiroval 

ve svém projektu mikrojeslemi. Bohužel 

bez znalosti konkrétních výstupů lze 

přínos jen velmi obtížně hodnotit. 

Nicméně skutečností je, že takto 

specifická cílová skupina vyžaduje 

specifický přístup, kde by mohl být 

kladen větší důraz na zdravotnickou 

odbornou způsobilost pečující osoby. 

Současně lze předpokládat, že tuto oblast 

mají již v dnešní době poskytovatelé 

dětských skupin vyřešenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) nastínění možného financování 

této služby 

Zde bychom spíše očekávali nějaké 

konkrétní zákonné záruky financování, 

nežli výčet potencionálního 

vícezdrojového financování. V tomto 

stavu to působí, že dětské skupiny (jesle) 

zůstanou na poli financování na pomezí 

škol a sociálních služeb. 

 

 

 

Vysvětleno. Všechny pečující osoby 

musí absolvovat další vzdělávání dle §5 

b, mikrojesle může zřídit i rodič na RD s 

odpovídající odbornou způsobilostí. 

Omezení na zdravotnický personál by 

nepřiměřeně omezilo možnosti zřizování 

služby, když například pedagog se 

zdravotnickým kurzem může poskytnout 

vysoce kvalitní výchovnou péči ve 

srovnání např. s kvalifikací ošetřovatele. 

Jesle jako zdravotnické zařízení byly 

navíc zrušeny s odůvodněním, že se 

nejedná o nemocné děti a není tedy nutné, 

aby byly v péči výhradně zdravotního 

personálu. Současný stav se v praxi 

osvědčil včetně pilotního ověření, 

nezaznamenali jsme žádná rizika ani 

zdravotní újmu v souvislosti s jinou 

odbornou způsobilostí pečující osoby než 

zdravotní. 

 

Vysvětleno. Příspěvek na provoz jeslí ze 

státního rozpočtu bude vyplácen 

podobným mechanismem, jaký je 

nastaven ve školství pro soukromý sektor. 

Příspěvek bude náležet na základě počtu 

a rozsahu uzavřených smluv o péči o dítě 

v jeslích s rodiči.  
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KZPS a 

UZS 

ČR 

Obecné 

(Z) 

Službou péče o dítě v jeslích se pro účely 

tohoto zákona rozumí činnost 

provozovaná fyzickou nebo právnickou 

osobou zapsanou do evidence 

poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 

(dále jen „poskytovatel“), spočívající v 

pravidelné péči o dítě od 6 měsíců věku 

do zahájení povinné školní docházky, 

která je poskytována mimo domácnost 

dítěte v zařízení poskytovatele nebo v 

domácnosti pečující osoby.  

Navrhované ustanovení § 2 odst. 1 

koliduje s ustanovením § 34 odst. 1 

zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 

kde je uvedeno: „Předškolní vzdělávání 

se organizuje pro děti ve věku zpravidla 

od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 

let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do 

mateřské školy právní nárok. Od počátku 

školního roku, který následuje po dni, kdy 

dítě dosáhne pátého roku věku, do 

zahájení povinné školní docházky dítěte, 

je předškolní vzdělávání povinné, není-li 

dále stanoveno jinak. Předškolní 

vzdělávání je zajištěno soustavou 

školských zařízení nikoliv 

poskytovatelem péče o děti v jeslích. 

Vysvětleno. Jedná se o péči o nejmenší 

děti (do 3 let, resp. do 31. srpna 

bezprostředně následujícího po dni, kdy 

dítě dosáhne 3. roku věku), pro které 

bude tato služba primárně určena, starší 

děti budou moci být přijímány, ale bez 

nároku na státní příspěvek. Zachovává 

stávající princip možnosti individuálního 

vzdělávání v posledním předškolním 

roce. Na základě některých 

připomínkových míst bude zahrnuta 

podpora umístění dětí do zahájení 

povinné školní docházky v místech, kde 

by byl nedostatek veřejných mateřských 

škol (nutná součinnost s ÚSC). 

 

Souhlasí 

KZPS a 

UZS 

ČR 

Obecné 

(Z) 

Dále doporučujeme u věku dítěte uvádět 

„včetně“, neboť z navrhované právní 

úpravy není patrno, zda se jedná o věk 3 

let dovršením, tj. dnem třetích narozenin 

nebo věk 3 let do dovršení čtvrtých 

narozenin. Navrhujeme tedy použít 

„včetně“ což by znamenalo zahrnutí 

hraniční hodnoty věk 3 let do dovrčení 

Vysvětleno. Použité vyjádření věku „do 

3 let věku“ dopadá nejen na děti do dne 

jejich 3. narozenin, ale také děti ve věku 

např. 3 roky a 2 měsíce atd. až do 

posledního dne, který předchází dni 4. 

narozenin dítěte. Toto určení věku je 

v zákonech z oblasti sociálního 

zabezpečení běžně používáno, neboť 

Souhlasí 
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čtvrtých narozenin a bylo by postaveno 

najisto, co tím zákonodárce míní. 

vychází z úsudku, že i dítě do dne, který 

předchází dni 4. narozenin dítěte, je 

tříleté. Pokud vyjadřujeme v zákonech 

z oblasti sociálního zabezpečení věkovou 

hranici dnem jeho narozenin, 

vyjadřujeme toto řadovou číslovkou, 

viz. zákon č. 117/1995 Sb. § 11. 

S ohledem na návrhy MŠMT bude věk  

upraven „do dne 31. 8. bezprostředně 

následujícího po dni, kdy dítě dosáhne 3. 

roku věku“. 

KZPS a 

UZS 

ČR 

Obecné 

(Z) 

Odstranit slovní spojení dětská skupina a 

nahradit slovem jesle/jeslích 

Změna zákona č. 247/2014 Sb. 

V názvu změny zákona č. 247/2014 Sb. 

V § 10 odst. 1 písm. c), d) 

V § 14 odst. 2 

V § 20a odst.  2 a odst. 8 

 

Změna zákona č. 258/2000 Sb. 

V názvu § 7 

 

Změna zákona č. 235/2004 Sb. 

§ 57 odst. 1 písm. h) 

Akceptováno. Souhlasí 

KZPS a 

UZS 

ČR 

§ 5a (Z) odst. 2 – Zdravotní stav dítěte do 3 let 

věku žijícího v domácnosti pečující osoby 

podle § 5 odst. 2 písm. b) není v rozporu s 

poskytováním služby péče o dítě v jeslích, 

pokud se toto dítě podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním nebo je proti 

nákaze imunní anebo se očkování 

nemohlo podrobit pro trvalou 

kontraindikaci. Zdravotní stav dítěte do 3 

let věku se prokazuje lékařským posudkem 

Akceptováno jinak 

Mikrojesle v domácnosti vypuštěny na 

základě připomínek jiných 

připomínkových míst. 

Souhlasí 
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vydaným registrujícím poskytovatelem 

zdravotních služeb v oboru praktické 

lékařství pro děti a dorost, o tom, že se 

toto dítě podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním nebo je proti 

nákaze imunní anebo se očkování 

nemohlo podrobit pro trvalou 

kontraindikaci. 

odst. 3 - Zdravotní stav dítěte od 3 do 18 

let věku žijícího v domácnosti pečující 

osoby podle § 5 odst. 2 písm. b) není 

v rozporu s poskytováním služby péče o 

dítě v jeslích, pokud u dítěte není 

přítomna duševní porucha narušující 

kolektivní soužití a pokud se dítě 

podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním nebo je proti nákaze imunní 

anebo se očkování nemohlo zúčastnit pro 

trvalou kontraindikaci. Zdravotní stav 

dítěte podle věty první posuzuje a lékařský 

posudek vydává registrující poskytovatel 

zdravotních služeb v oboru praktické 

lékařství pro děti a dorost.  

 

 

Odůvodnění: 

Z hlediska imunologické terminologie je 

zjištění TRVALÉ kontraindikace 

problematické a dlouhotrvající. Vylučuje 

se tímto vysoké procento dětí s akutními 

problémy a reakcemi na očkování, které 

ale jsou pod dohledem svého ošetřujícího 

lékaře. Navrhujeme doplnit o sousloví 

„DOČASNOU nebo TRVALOU“. 
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Navrhované znění: 

§ 5a odst. 2 - Zdravotní stav dítěte do 3 let 

věku žijícího v domácnosti pečující osoby 

podle § 5 odst. 2 písm. b) není v rozporu 

s poskytováním služby péče o dítě 

v jeslích, pokud se toto dítě podrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním nebo 

je proti nákaze imunní anebo se očkování 

nemohlo podrobit pro dočasnou nebo 

trvalou kontraindikaci. Zdravotní stav 

dítěte do 3 let věku se prokazuje 

lékařským posudkem vydaným 

registrujícím poskytovatelem zdravotních 

služeb v oboru praktické lékařství pro děti 

a dorost, o tom, že se toto dítě podrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním nebo 

je proti nákaze imunní anebo se očkování 

nemohlo podrobit pro dočasnou nebo 

trvalou kontraindikaci.  

§ 5a odst. 3 - Zdravotní stav dítěte od 3 do 

18 let věku žijícího v domácnosti pečující 

osoby podle § 5 odst. 2 písm. b) není 

v rozporu s poskytováním služby péče o 

dítě v jeslích, pokud u dítěte není 

přítomna duševní porucha narušující 

kolektivní soužití a pokud se dítě 

podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním nebo je proti nákaze imunní 

anebo se očkování nemohlo zúčastnit pro 

dočasnou nebo trvalou kontraindikaci. 

Zdravotní stav dítěte podle věty první 

posuzuje a lékařský posudek vydává 

registrující poskytovatel zdravotních 

služeb v oboru praktické lékařství pro děti 

a dorost.  
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KZPS a 

UZS 

ČR 

§ 11 odst. 1 

písm. i) (Z) 

údaj o tom, že se dítě podrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním nebo 

že je proti nákaze imunní anebo že se 

nemůže očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci, 

 

Odůvodnění: 

 

Z hlediska imunologické terminologie je 

zjištění TRVALÉ kontraindikace 

problematické a dlouhotrvající. Vylučuje 

se tímto vysoké procento dětí s akutními 

problémy a reakcemi na očkování, které 

ale jsou pod dohledem svého ošetřujícího 

lékaře. Navrhuji doplnit o sousloví 

„DOČASNOU nebo TRVALOU“. 

 

Navrhované znění: 

 

§ 11 odst. 1 písm. i)-  údaj o tom, že se dítě 

podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním nebo že je proti nákaze imunní 

anebo že se nemůže očkování podrobit 

pro dočasnou nebo trvalou 

kontraindikaci, 

 

Vysvětleno. Na základě konzultace a  

stanoviska MZd nelze akceptovat 

v návaznosti na zákon o ochraně 

veřejného zdraví. 

 

 Souhlasí 

KZPS 

UZS 

ČR 

§ 20b odst. 

1 (Z) 

Příspěvek na provoz je stanoven 

normativem jako roční objem běžných 

výdajů stanovených podle § 20a odst. 1 

připadajících na jedno plně obsazené 

kapacitní místo. Za plně obsazené 

kapacitní místo se považuje kapacitní 

místo obsazené alespoň 5 hodin denně 

dítětem do 3 let věku. Je-li kapacitní místo 

obsazeno méně než 5 hodin denně dítětem 

Vysvětleno. . Docházka 5 hodin a více 

zakládá nárok na plný normativ, pokud je 

obsazeno na dobu kratší a  není následně 

obsazeno dalším dítětem, připadá 

polovina normativu. Obsazenost se 

prokazuje uzavřením smlouvy. 

 

 

 

Souhlasí 
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do 3 let věku, je příspěvek na provoz 

stanoven polovinou normativu podle věty 

první. Je-li jedno kapacitní místo 

obsazeno po dobu, která je kratší než 

provozní doba jeslí, může se ve zbývající 

době obsadit dalším dítětem.  

 

 

Odůvodnění: 

 

Místo v jeslích se řeší problematickou 

cestou kombinace možností rodičů a 

aktuálních kapacit v jeslích a pokud bude 

primárně poskytována péče pro děti do 3 

let věku, z hlediska možnosti rodičů se 

preferuje dopolední docházka od 8-12 h. 

 

Navrhované znění: 

 

§ 20b odst. 1  - Příspěvek na provoz je 

stanoven normativem jako roční objem 

běžných výdajů stanovených podle § 20a 

odst. 1 připadajících na jedno plně 

obsazené kapacitní místo. Za plně 

obsazené kapacitní místo se považuje 

kapacitní místo obsazené alespoň 3 

hodiny denně dítětem do 3 let věku. Je-li 

kapacitní místo obsazeno méně než 5 

hodin denně dítětem do 3 let věku, je 

příspěvek na provoz stanoven polovinou 

normativu podle věty první. Je-li jedno 

kapacitní místo obsazeno po dobu, která 

je kratší než provozní doba jeslí, může se 

ve zbývající době obsadit dalším dítětem.  
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KZPS 

a UZS 

ČR 

§ 20h odst. 

3 (Z) 

Stravování se zajišťuje přednostně v 

zařízeních školního stravování podle 

školského zákona20). Poskytovatel může 

zajišťovat školní stravování smluvně i u 

jiné osoby poskytující stravovací služby. 

Stravování se řídí výživovými normami. 

 

Odůvodnění: 

 

Návrh zákona zcela opomíjí, že 

poskytovatel se nemusí řídit školským 

zákonem a stravování plně zajistí 

prostřednictvím své vlastní kuchyně. 

Navrhované znění: 

 

§ 20h odst. 3 - Stravování se zajišťuje 

přednostně ve vlastních stravovacích 

zařízeních poskytovatele. Poskytovatel 

může zajišťovat školní stravování dále v 

zařízeních školního stravování podle 

školského zákona20),  či smluvně i u jiné 

osoby poskytující stravovací služby. 

Stravování se řídí výživovými normami 

Vzato na vědomí, oblast stravování bude 

upravena po konzultaci s dotčenými 

resorty. 

Souhlasí 

KZPS 

a UZS 

ČR 

§ 2 odst. 2 

(Z) 

Služba péče o dítě v jeslích spočívající v 

pravidelné péči o dítě mladší 1 roku věku 

může být poskytována jen v mikrojeslích. 

Pro účely tohoto zákona se mikrojeslemi 

rozumí jesle, ve kterých mohou být jen 

děti do 3 let věku a ve které jsou současně 

přítomny nejvýše 4 děti. 

 

Odůvodnění: 

 

Pro zachování shody s formulací v § 2 

odst. 1 návrhu, kde se službou péče o dítě 

Vysvětleno. Mikrojesle jsou určeny 

dětem od 6 měsíců do 3 let, jesle, které 

nejsou mikrojeslemi od 1 roku do 

zahájení povinné školní docházky. 

Souhlasí 
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v jeslích se pro účely tohoto zákona 

rozumí činnost spočívající v pravidelné 

péči o dítě od 6 měsíců věku do zahájení 

povinné školní docházky, lze doporučit 

nahrazení termínu „mladší 1 roku“ věku 

rovněž termínem „od 6 měsíců věku“. 

 

 

Navrhované znění: 

 

§ 2 odst. 2 - Služba péče o dítě v jeslích 

spočívající v pravidelné péči o dítě ve 

věku od 6 měsíců věku mladší 1 roku věku 

může být poskytována jen v mikrojeslích. 

Pro účely tohoto zákona se mikrojeslemi 

rozumí jesle, ve kterých mohou být jen 

děti do 3 let věku a ve které jsou současně 

přítomny nejvýše 4 děti. 

KZPS 

a UZS 

ČR 

§ 50 

zákona č. 

258/2000 

Sb. (Z) 

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské 

skupině75)jeslích75) a dále právnická 

osoba nebo podnikající fyzická osoba, 

která provozuje v provozovně živnost 

nebo v případě právnické osoby též jinou 

činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 

let věku, nebo mateřská škola, s výjimkou 

zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě 

druhé a zařízení, do nichž je docházka 

povinná, mohou přijmout pouze dítě, 

které se podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním, má doklad, že je 

proti nákaze imunní nebo se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou 

kontraindikaci. 

Odůvodnění: 

 

Vysvětleno. Na základě konzultace a 

stanoviska MZd nelze akceptovat 

v návaznosti na zákon o ochraně 

veřejného zdraví. 

 

Souhlasí 
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Z hlediska imunologické terminologie je 

zjištění TRVALÉ kontraindikace 

problematické a dlouhotrvající. Vylučuje 

se tímto vysoké procento dětí s akutními 

problémy a reakcemi na očkování, které 

ale jsou pod dohledem svého ošetřujícího 

lékaře. Navrhuji doplnit o sousloví 

„DOČASNOU nebo TRVALOU“. 

 

Navrhované znění: 

 

§ 50  - Poskytovatel služby péče o dítě v 

dětské skupině75)jeslích75) a dále 

právnická osoba nebo podnikající fyzická 

osoba, která provozuje v provozovně 

živnost nebo v případě právnické osoby 

též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o 

děti do 3 let věku, nebo mateřská škola, s 

výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 

4 větě druhé a zařízení, do nichž je 

docházka povinná, mohou přijmout pouze 

dítě, které se podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním, má doklad, že je 

proti nákaze imunní nebo se nemůže 

očkování podrobit pro dočasnou nebo 

trvalou kontraindikaci. 

KZPS 

a UZS 

ČR 

§ 92k 

zákona č. 

258/2000 

Sb. (Z) 

odst. 5 - Fyzická, právnická nebo 

podnikající fyzická osoba jako osoba 

uvedená v § 46 odst. 4 se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s § 46 odst. 1 

až 3 nezajistí, aby se fyzická osoba 

umístěná do zařízení uvedeného v § 46 

odst. 4 podrobila stanovenému 

pravidelnému očkování, nejde-li o 

fyzickou osobu, u níž byla zjištěna imunita 

Vysvětleno. Na základě konzultace a 

stanoviska MZd nelze akceptovat 

v návaznosti na zákon o ochraně 

veřejného zdraví. 

 

Souhlasí 
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vůči infekci nebo zdravotní stav, který 

brání podání očkovací látky (trvalá 

kontraindikace). 

odst. 6 písm. b) - jako zákonný zástupce 

nezletilé fyzické osoby, nebo fyzická 

osoba, které byla nezletilá fyzická osoba 

svěřena rozhodnutím soudu nebo jiného 

orgánu do pěstounské péče nebo do 

výchovy, nezajistí, aby se tato nezletilá 

fyzická osoba podrobila stanovenému 

pravidelnému očkování, nejde-li o 

fyzickou osobu, u níž byla zjištěna imunita 

vůči infekci nebo zdravotní stav, který 

brání podání očkovací látky (trvalá 

kontraindikace), 

 

 

Odůvodnění: 

 

Z hlediska imunologické terminologie je 

zjištění TRVALÉ kontraindikace 

problematické a dlouhotrvající. Vylučuje 

se tímto vysoké procento dětí s akutními 

problémy a reakcemi na očkování, které 

ale jsou pod dohledem svého ošetřujícího 

lékaře. Navrhuji doplnit o sousloví 

„DOČASNOU nebo TRVALOU“. 

 

Navrhované znění: 

 

§ 92k odst. 5 - Fyzická, právnická nebo 

podnikající fyzická osoba jako osoba 

uvedená v § 46 odst. 4 se dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s § 46 odst. 1 

až 3 nezajistí, aby se fyzická osoba 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBLHJSM9O)



166 
 

umístěná do zařízení uvedeného v § 46 

odst. 4 podrobila stanovenému 

pravidelnému očkování, nejde-li o 

fyzickou osobu, u níž byla zjištěna imunita 

vůči infekci nebo zdravotní stav, který 

brání podání očkovací látky (dočasná 

nebo trvalá kontraindikace). 

§ 92k odst. 5 písm. b)  - jako zákonný 

zástupce nezletilé fyzické osoby, nebo 

fyzická osoba, které byla nezletilá fyzická 

osoba svěřena rozhodnutím soudu nebo 

jiného orgánu do pěstounské péče nebo 

do výchovy, nezajistí, aby se tato nezletilá 

fyzická osoba podrobila stanovenému 

pravidelnému očkování, nejde-li o 

fyzickou osobu, u níž byla zjištěna imunita 

vůči infekci nebo zdravotní stav, který 

brání podání očkovací látky (dočasná 

nebo trvalá kontraindikace), 

UZS 

ČR 

Obecně (Z) 1. Požadujeme od sebe oddělit „dětské 
skupiny“ a „mikrojesle“, jedná se o dvě 
poměrně odlišné služby, poskytované 
jinými typy poskytovatelů a v jiných 
prostorách, a jejich popis v navrhované 
novele zákona je tak na mnoha místech 
matoucí. Jistě mohou být obsažené 
v jednom zákoně, ale odděleně. 

Neakceptováno.  
Služby se shodují ve většině parametrů. 

Mikrojesle se odlišují především ve věku 

dětí, maximálním počtu dětí ve skupině a 

parametrech. Na základě připomínky 

MZd úprava pro mikrojesle v domácnosti 

vypuštěna. 

Rozpor 

UZS 

ČR 

§ 1 odst. 1 

(Z) 

Požadujeme zrušit ustanovení a s ním 
související změny názvu v celém návrhu 
zákona. 
Odůvodnění: 
Ke změně neexistuje žádné racionální 
odůvodnění, není tak proto jasné, jaký 
má být jeho přínos. Lze naopak očekávat 

Vysvětleno. Jedná se o úpravu stávající 

služby péče o dítě směrem ke zkvalitnění 

a přehlednosti zákona. Zákon nijak 

neodkazuje k jeslím jako zdravotnickým 

zařízením.  

Název jesle je veřejnosti dobře znám jako 

péče o nejmenší děti (do 3 let), pro které 

bude tato služba primárně určena, starší 

Rozpor 
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celou řadu komplikací, které toto 
opatření způsobí. V posledních letech 
díky podpoře z Evropských strukturálních 
a investičních fondů vzniklo několik set 
dětských skupin. Část z nich se skutečně 
transformovala z bývalých jeslí, které 
v české legislativě neexistují od roku 
2012, naprostá většina však vznikla nově. 
Součástí podpory z fondů byla i značná 
marketingová a PR podpora dětských 
skupin. K problematice dětských vznikla 
také celé řada publikací. Změnit název by 
tak znamenalo jak anulaci jakéhokoliv 
efektu těchto prostředků, tak 
pochopitelně nemalé administrativní 
náklady jak na straně provozovatelů, tak 
i MPSV a dalších správních orgánů. 
Změnit název znamená pro 
poskytovatele současných dětských 
skupin komplikaci, nastane několikaletý 
proces změny všech dokumentů, smluv, 
PR materiálů a s tím spojené vysoké 
náklady, které současným 
poskytovatelům nepřinesou žádný 
prospěch. Řada poskytovatelů poskytuje 
službu dlouhodobě, změna obchodní 
značky zmate rodiče, veřejnou správu, 
ale i další Velký problém by opatření 
způsobilo právě ve transformovaných 
jeslích. Ta si často ponechala zvykový 
název „jesle“, přičemž jednotlivá 
oddělení transformovala na jednotlivé 
dětské skupiny, jak vyžaduje znění 

děti budou moci být přijímány, ale bez 

nároku na státní příspěvek, na základě 

některých připomínkových míst bude 

zahrnuta podpora umístění dětí do 

zahájení povinné školní docházky 

v místech, kde by byl nedostatek 

veřejných mateřských škol (nutná 

součinnost s ÚSC). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBLHJSM9O)



168 
 

zákona. Pokud by tak nedošlo ke změně 
zákona ohledně povinnosti uvádět typ 
zařízení v názvu, tak by objektu „jeslí“ 
bylo několik jeslí, což by bylo matoucí. 
Možná nejvýznamnějším důvodem proti 
navrhovanému opatření je však neustále 
přetrvávající negativní konotace názvu 
„jesle“ v nezanedbatelné části české 
populace. Je potřeba zdůraznit, že 
dřívější jesle fungovaly na odlišných 
pedagogicko-psychologických základech 
než zařízení, která máme dnes. 
Navrhujeme proto zachování stávajícího 
a zavedeného názvu „dětská skupina“. 

UZS 

ČR 

§ 5 odst. 7 

(Z) 

Požadujeme umožnit zákonné označení 
(dětská skupina či jesle) libovolně ve 
struktuře poskytovatelské organizace 
Odůvodnění: 
Návrh je při realizaci matoucí. Pokud by 
skutečně došlo k přejmenování služby na 
„jesle“, dojde k nelogickým situacím, kdy 
objekty, které jsou jeslemi historicky, 
budou v sobě obsahovat několik „jeslí“. 
V takovém případě by měl postačovat 
název jesle jako objektu, přičemž pro 
jednotlivé současné dětské skupiny 
doporučujeme v takovém případě 
ponechat název „skupina“.  

Neakceptováno. Požadavek musí být 

jednotný pro všechny poskytovatele. 

Pojem dětská skupina zanikne po 

uplynutí přechodné doby, během které 

poskytovatelé musí dát název do souladu 

se zákonem, jeho další užití v případě 

některých poskytovatelů by bylo 

matoucí. 

Rozpor 

UZS 

ČR 

§ 5c (Z) Požadujeme objasnit, jak budou 
standardy vznikat, kdo a jakým 
způsobem bude jejich dodržování 
hodnotit, co bude znamenat jejich 

Akceptováno. Materiál bude doplněn o 

prováděcí předpis s obsahem: „Standardy 

kvality péče o dítě v jeslích“. Standardy 

představují minimální standard kvality, 

který musí splnit každý poskytovatel 

Vzato na vědomí 
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nesplnění, jaké budou lhůty na nápravu 
atp. 
Odůvodnění: 
Je jistě žádoucí nastavit jisté standardy 
pro fungování dětských skupin, nicméně 
v současné době, kdy standardy ještě 
nejsou ani veřejně dostupné, působí 
snaha o jejich implementaci do zákona 
poněkud těžkopádně. Je potřeba kolem 
standardů mnoho aspektů upřesnit a 
objasnit, eventuálně je možno je 
ponechat pouze v doporučujícím režimu. 
Každopádně si lze jen těžko představit, že 
standardy bude hodnotit přímo MPSV, je 
proto třeba hledat jiný funkční model. 

služby péče o dítě v jeslích. Liší se od 

standardů kvality nastavených v rámci 

implementace dětských skupin pro 

udělení značky kvality dětským 

skupinám, které mohou být příkladem 

dobré praxe pro ostatní.  

UZS 

ČR 

§ 6 odst. 2 

(Z) 

Požadujeme vypustit ustanovení.  
Odůvodnění: 
Zastropování maximální výše úhrady 
nákladů rodičem má jistě logiku 
z důvodu zvýšení dostupnosti služeb pro 
širokou veřejnost. Takové zastropování 
však předpokládá dostatečné 
financování z jiných zdrojů pro zajištění 
nákladů na poskytování služby. 
V současném návrhu, kde maximální 
možná částka, kterou může poskytovatel 
získat od státu na jedno místo činí pět 
tisíc korun, povede omezení financování 
ze strany rodičů k opačnému efektu. 
Není jasné, kde mají poskytovatelé vzít 
zbytek prostředků na financování služby. 
Návrh ani ve svém zdůvodnění nepočítá 
s náklady na obnovu vybavení, malování, 

Neakceptováno. Jedná se o požadavek, 

aby byla služba pro rodiče dostupná, 

poměr výše příspěvku od státu a rodiče 

může být také určující pro zhodnocení, 

zda se jedná o veřejnou podporu a její 

režim. 

Vzato na vědomí 
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vstupní prohlídky nových zaměstnanců, 
BOZP, opravy, či další vzdělávání. 
Úspory, které budou provozovatelé 
nuceni hledat, půjdou zcela jistě na úkor 
kvality poskytovaných služeb. 

UZS 

ČR 

§ 11 odst. 1 

písm. j) a 

odst. 3 (Z) 

Požadujeme umožnit rodiči doložit 
dočasně vazbu na trh práce čestným 
prohlášením, lhůtu pro doložení 
potvrzeného dokumentu pak 
navrhujeme stanovit na tři měsíce od 
nástupu dítěte. 
Odůvodnění: 
V praxi je naprosto běžné, že dítě 
nastoupí do dětské skupiny, projde 
adaptačním procesem, a pak teprve rodič 
(nejčastěji matka) nastupuje do práce. 
Není tak možné dodat potvrzení o 
zaměstnání ještě před nástupem dítěte. 
Doporučujeme proto umožnit potvrdit 
vazbu na trh práce čestným prohlášením 
ze strany rodiče, s tím, že příslušný 
doklad doloží nejpozději do tří měsíců od 
nástupu dítěte do dětské skupiny. 

Akceptováno, jinak. Na základě 

připomínek dalších připomínkových míst 

upraveno „nejpozději v den nástupu“. 

Souhlas 

UZS 

ČR 

§ 20a odst. 

2 (Z) 

Požadujeme upřesnit znění, aby bylo 
zcela jasné, dle jakých parametrů náleží 
poskytovateli příspěvek. 
Požadujeme upravit maximální věk 
dítěte pro nárok poskytovatele na státní 
příspěvek na čtyři roky, eventuálně 
omezit zářím následujícím po třetích 
narozeninách. 
 
 

Vysvětleno, Použité vyjádření věku „do 

3 let věku“ dopadá nejen na děti do dne 

jejich 3. narozenin, ale také děti ve věku 

např. 3 roky a 2 měsíce atd. až do 

posledního dne, který předchází dni 4. 

narozenin dítěte. Toto určení věku je 

v zákonech z oblasti sociálního 

zabezpečení běžně používáno, neboť 

vychází z úsudku, že i dítě do dne, který 

předchází dni 4. narozenin dítěte, je 

tříleté. Pokud vyjadřujeme v zákonech 

Souhlas 
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Odůvodnění: 
Z navrhovaného znění není jasné, jestli se 
jedná o smluvní zajištění, nebo o 
faktickou docházku. Dle informací od 
zpracovatelů je záměrem pouze smluvní 
zajištění, ale z navrženého znění to jasné 
není. Je třeba upřesnit formulaci. 
Omezení na třetí narozeniny nedává 
logiku v systému zajištění služeb péče o 
děti, není reálné, aby například dítě, 
které má třetí narozeniny v dubnu, bylo 
umístěno v mateřské škole dříve než 
v září. Takovéto omezení by zásadně 
omezilo fungovaní naprosté většiny 
současných dětských skupin. Zároveň by 
takové nastavení zcela popíralo princip 
slaďování rodinného a pracovního života, 
protože by dostávalo rodiče do velmi 
složitých situací. 

z oblasti sociálního zabezpečení věkovou 

hranici dnem jeho narozenin, 

vyjadřujeme toto řadovou číslovkou, 

viz. zákon č. 117/1995 Sb. § 11. 

S ohledem na návrhy MŠMT bude věk  

upraven „do dne 31. 8. bezprostředně 

následujícího po dni, kdy dítě dosáhne 3. 

roku věku“. Na základě některých 

připomínkových míst bude zahrnuta 

podpora umístění dětí do zahájení 

povinné školní docházky v místech, kde 

by byl nedostatek veřejných mateřských 

škol (nutná součinnost s ÚSC. 

 

 

Podmínky poskytování příspěvku budou 

zpřesněny v prováděcím právním 

předpise. Pro nárok na příspěvek bude 

rozhodující počet a rozsah smluv 

uzavřených s rodiči. Poskytovatel nebude 

sankcionován za absenci dítěte z důvodu 

nemoci apod. 

UZS 

ČR 

§ 20b odst. 

2 (Z) 

Požadujeme změnit termíny výplat, tak 
aby se skutečně jednalo o zálohy, tedy 
v prvním kvartále do 15. dne prvního 
měsíce, v dalších kvartálech pak do 
prvního dne prvního měsíce. 

Vysvětleno. Jedná se o shodný 

mechanismus jako u mateřských škol 

zřizovaných soukromým sektorem. Na 

základě údajů o počtech obsazené 

kapacity bude výše příspěvku v průběhu 

Vzato na vědomí 
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Odůvodnění: 
Navrhovaný systém výplaty příspěvku 
není zálohový a způsobí značné 
komplikace v dětských skupinách 
zřizovaných neziskovým sektorem. 

roku upravována tak, aby byly co nejvíce 

eliminovány vratky. 

UZS 

ČR 

§ 20c odst. 

3, 5 a 6 (Z) 

Požadujeme upřesnit, co je míněno 
skutečným počtem obsazených míst 
Odůvodnění: 
Viz připomínka č. 6, není jasné, zda jde o 
počet dětí dle uzavřených smluv, nebo o 
nutnost vést elektronickou evidenci 
docházky dětí. 

Vysvětleno. Místo je skutečně obsazeno, 

když je na péči uzavřena smlouva. 

Poskytovatel nebude sankcionován za 

absenci dítěte z důvodu nemoci apod. 

 

Souhlas 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBLHJSM9O)


