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Pozměňovací návrh
poslankyně Pavly Golasowské k vládnímu 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

(sněmovní tisk 961)

1. V článku I. se novelizační bod 20 se mění tak, že se v § 6 odstavci 1 vymazává
věta za středníkem.
2. V článku I. se novelizační bod 42 mění tak, že se v § 20e zrušuje písmeno a).
Dosavadní označení písm. b) se vymazává.
3. Článek X. se mění tak, že se slova „1. ledna 2022“ ruší a na jejich místo se
vkládají slova „1. září 2022“:

Odůvodnění pozměňovacího návrhu
Pozměňovací návrh má za cíl odstranit navrhovanou hranici maximální měsíční úhrady
nákladů na financování služby péče o dítě rodičem. Dle změny § 6 ve spojení s novým
§ 20e bude dle vládního návrhu každoročně prováděcím právním předpisem určena
maximální možná částka, kterou může rodič uhradit náklady na obsazené kapacitní
místo, na které poskytovatel pobírá příspěvek na provoz od státu.
Účelem této navrhované změny je zmírnit dopad novely zákona na jesle s vyššími
náklady na provoz. Zrušení tohoto horního limitu tak předchází hrozbě, že by ve
místech s vyššími náklady na provozování služby péče o dítě mohlo dojít k omezení
poskytování služeb. Na hospodářský význam jeslí tato změna nebude mít žádný vliv,
neboť jesle (dosavadní dětské skupiny) fungují, a dle vládního návrhu nadále budou
fungovat na nevýdělečném principu (viz § 2).
Dále tento pozměňovací návrh prodlužuje dobu, kdy bude pro poskytovatele zapsané
po 30. červnu 2021 uznávána kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní
docházky. Vládní návrh zákona má za cíl zabezpečit a rozšířit dostupnost péče pro děti
do 3 let, avšak takto klade vyšší nároky na nově vznikající jesle. Navrhuje se změnit
počátek účinnosti této změny z 1. ledna 2022 na 1. září 2022, z důvodu, aby vznikla
rozumná časová dotace pro přechod na nové kvalifikace i nově vznikajícím jeslím.

Platné znění zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn
§6
Úhrada nákladů za službu péče o dítě v jeslích
(1) Služba péče o dítě v jeslích je poskytována bez úhrady nákladů nebo s
částečnou nebo plnou úhradou nákladů.; to neplatí v případech, ve kterých je
financování této služby zajišťováno s využitím příspěvku na provoz jeslí, kdy je služba
péče o dítě v jeslích poskytována za úhradu nákladů rodičem v maximální výši
stanovené nařízením vlády podle § 20e písm. a).
(2) Poskytovatel podle § 3 odst. 2 písm. i) poskytuje službu péče o dítě v jeslích
za odměnu, která se pro účely tohoto zákona považuje za úhradu nákladů.
(3) Poskytovatel je povinen stanovit kritéria, na základě kterých je v konkrétním
případě určena výše úhrady nákladů.

(4) Poskytovatel je povinen vést účetní záznamy týkající se poskytování služby
péče o dítě v jeslích odděleně od ostatních účetních záznamů.
§ 20e
Vláda stanoví nařízením vždy k 1. lednu pro období do 31. prosince
příslušného kalendářního roku
a) maximální výši měsíční úhrady nákladů na financování služby péče o dítě v jeslích
rodičem, a
b) normativy podle § 20d odst. 1 písm. a) a b), a to s přihlédnutím k výši normativu na
1 dítě v mateřské škole, kterou nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí19), jako
ročního objemu neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů
připadajících na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí, stanoveného
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro kalendářní rok, který předchází
kalendářnímu roku, na který jsou normativy podle § 20d určeny.

Znění vládního 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 s vyznačením
navrhovaných změn:
ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST
Čl. X
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2021, s výjimkou ustanovení části
první čl. I bodů 15 a 16, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022 1. září 2022,
ustanovení části první čl. I bodu 17, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2024, a
ustanovení části první čl. I bodů 19, 45, 46, 48 a 49, která nabývají účinnosti dnem
1. července 2024.

