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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 5 mění tak, že dosavadní text „dne 31. srpna,
který bezprostředně následuje po dni, ke kterému dítě dosáhlo 3 let věku“
se ruší a místo něj se vkládá nový text „zahájení povinné školní docházky“
2. V článku I. se novelizační bod 42 mění tak, že se za odstavec 3 ustanovení
§ 20a vkládá nový odstavec 4, který zní: „Příspěvek na provoz jeslí náleží
poskytovateli za kapacitní místo obsazené dítětem nejdéle do dne 31. srpna
bezprostředně následujícího po dni, kdy toto dítě dosáhne 3. roku věku.“

Odůvodnění pozměňovacího návrhu
Pozměňovací návrh má za cíl uvolnit vládním návrhem uvedené omezení péče pro děti
po 31. srpnu, který následuje po dni, ve kterém dítě dosáhlo 3 let věku. Navrhuje se
změnit definici služby péče o dítě v jeslích tak, aby bylo možné poskytovat péči i
starším dětem. V návaznosti na to je původní věková hranice kritériem pro poskytnutí
příspěvku na provoz – tedy pokud bude kapacitní místo obsazeno dítětem po 31. srpnu
bezprostředně následujícím po dni, ve kterém dítě dosáhlo 3 let věku, poskytovateli
služby péče o dítě příspěvek na provoz nenáleží.
Uvolnění přísného omezení ve vládním návrhu má za cíl navrátit rodičům možnost
volby ve vztahu k péči o dítě. Navrhovaná změna je zejména prospěšná pro rodiče dětí,
které vyžadují individuální přístup nebo mohou mít z jakýchkoliv důvodů problémy při
přechodu do předškolního vzdělání.

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
§2
Služba péče o dítě v jeslích
Službou péče o dítě v jeslích se pro účely tohoto zákona rozumí nevýdělečná
činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od 6 měsíců věku do dne 31. srpna, který
bezprostředně následuje po dni, ke kterému dítě dosáhlo 3 let věku zahájení povinné
školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí (jesle)
a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností,
kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.
§ 20a
(1) Poskytovatel má nárok na příspěvek na provoz jeslí, který se vyplácí
ze státního rozpočtu a který je určen na pokrytí těchto výdajů spojených
s poskytováním služby péče o dítě v jeslích, a to
a) mezd a platů, náhrad mezd a platů, odměn za pracovní pohotovost, odměn za práci
vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
a odstupného, výdajů na úhradu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, přídělů

do fondu kulturních a sociálních potřeb, ostatních nákladů vyplývajících ze
základních pracovněprávních vztahů a služebních poměrů a odměn osob pečujících
podle § 3 odst. 2 písm. i),
b) nákladů spojených se zajištěním povinného dalšího vzdělávání pečujících osob,
c) nákladů na stravování dětí, které je zajišťováno poskytovatelem a které se řídí
výživovými normami podle jiného právního předpisu18), není-li dále stanoveno
jinak; výživové normy pro děti do 3 let věku stanoví ministerstvo vyhláškou.
(2) Příspěvek na provoz jeslí náleží poskytovateli za kalendářní rok, v němž
poskytuje službu péče o dítě v jeslích, na kapacitní místo, které je alespoň 3 souvislé
hodiny během provozního dne obsazeno dítětem, jehož rodič, který uzavírá smlouvu o
poskytování služby péče o dítě v jeslích, je zaměstnán, studuje v denní formě studia, je
evidován jako uchazeč o zaměstnání nebo je osobou samostatně výdělečně činnou,
která má povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti, (dále je „obsazené kapacitní místo“), za předpokladu, že
oprávnění vzniklo a žádost o příspěvek na provoz jeslí byla podána nejpozději ke dni
31. října kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, na který poskytovatel
žádá o příspěvek na provoz jeslí.
(3) Obsazenost kapacitního místa se prokazuje na základě smlouvy o
poskytování služby péče o dítě v jeslích uzavřené mezi poskytovatelem a rodičem
dítěte, jímž je místo obsazeno. Poskytovatel je povinen uchovávat smlouvy o
poskytování služby péče o dítě v jeslích během kalendářního roku, za který příspěvek
na provoz jeslí náleží, a dále ještě po dobu 3 let.
(4) Příspěvek na provoz jeslí náleží poskytovateli za kapacitní místo
obsazené dítětem nejdéle do dne 31. srpna bezprostředně následujícího po dni,
kdy toto dítě dosáhne 3. roku věku.

