Komplexní pozměňovací návrh
poslanců Aleny Gajdůškové, Evy Fialové, Olgy Richterové,
Romana Sklenáka, Jany Pastuchové, Věry Kovářové, Pavly Golasowské
a Kateřiny Valachové
ke sněmovnímu tisku č. 961
– vládní 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
ZÁKON
ze dne ……2021,
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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Čl. I
Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 127/2015 Sb., zákona č. 65/2017 Sb. a zákona
č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se za slova „služby péče o dítě v dětské skupině“ vkládají slova „, podmínky
financování služby péče o dítě v dětské skupině“.
2. § 2 včetně nadpisu zní:
„§ 2
Služba péče o dítě v dětské skupině
Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí nevýděleč ná
činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od 6 měsíců věku do zahájení povinné školní
docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte ve skupině dětí a která je zaměřena
na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a
sociálních návyků dítěte.“.

3. V § 3 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
„(1) Službu péče o dítě v dětské skupině může poskytovat pouze osoba, která má
oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině podle § 4 (dále jen
„poskytovatel“). Poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině rodiči, jehož je
zaměstnavatelem. Za rodiče se považuje též jiná osoba, které bylo rozhodnutím přísluš né ho
orgánu svěřeno dítě do péče nahrazující péči rodičů1).
_____________
1) § 7 odst. 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů.“.
4. V § 3 odst. 2 písm. c) se za slovo „založenou“ vkládají slova „nebo zřízenou“.
5. V § 3 odst. 2 písm. f) se slovo „nebo“ zrušuje.
6.

V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která
znějí:
„h) veřejnou výzkumnou institucí, nebo
i) pečující osobou poskytující službu péče o dítě v dětské skupině o kapacitě nejvýše 4
dětí.“.

7.

V § 3 odst. 3 se slova „jinému rodiči“ nahrazují slovy „ostatním rodičům“.

8.

V § 3 odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 2 a 3 zní:
„(4) Zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí též organizační složka
státu, v níž jsou zařazeni zaměstnanci v pracovním poměru nebo činní na základě dohody
o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce nebo státní zaměstnanci ve služebním
poměru, a útvar, složka nebo jiná organizační část bezpečnostního sboru, která vyplácí
příslušníkům bezpečnostních sborů2) služební příjem, Ministerstvo obrany pro ozbrojené
síly České republiky, které tvoří vojáci v činné službě a občanští zaměstnanci 3), popřípadě
organizační složka státu nebo právnická osoba, do nichž jsou k plnění služebních úkolů
vysláni příslušníci bezpečnostních sborů nebo zařazeni vojáci z povolání.
____________
2) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění
pozdějších předpisů.
3) § 3 odst. 3 a 7 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republik y, ve znění
pozdějších předpisů.“.

9.

§ 4 včetně nadpisu zní:
„§ 4
Oprávnění poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině

2

(1) Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině podle tohoto zákona je možné jen
na základě oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen
„oprávnění“).
(2) Evidenci poskytovatelů vede Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen
„ministerstvo“).“.
10. § 5 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5 až 9 a 15 zní:
„§ 5
Podmínky poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
(1) Podmínkami pro udělení oprávnění, které musí poskytovatel splňovat po celou
dobu poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, jsou
a) bezúhonnost osoby, která má být nebo je poskytovatelem, a jde-li o právnickou osobu,
též bezúhonnost členů jejího statutárního orgánu,
b) právo osoby, která má být nebo je poskytovatelem, k užívání prostor, v nichž má být
nebo je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině,
c) zajištění hygienických požadavků na prostory, v nichž má být nebo je poskytována
služba péče o dítě v dětské skupině, a hygienických požadavků na provoz služby péče
o dítě v dětské skupině,
d) zajištění technických požadavků na stavby a požadavků požární ochrany15),
e) dosažení věku 18 let a plná svéprávnost, jde-li o fyzickou osobu, která má být nebo je
poskytovatelem,
f)

u organizační složky státu souhlas správce kapitoly státního rozpočtu
podle rozpočtových pravidel, jíž je příslušná organizační složka státu součástí,
s žádostí o udělení oprávnění; správci kapitoly státního rozpočtu se tento souhlas
neuděluje,

g)

u státní příspěvkové organizace nebo příspěvkové organizace zřízené územním
samosprávným celkem souhlas zřizovatele nebo toho, kdo vůči ní plní funkci
zřizovatele podle rozpočtových pravidel, s žádostí o udělení oprávnění, a

h)

pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině.
(2) Poskytovatel je povinen zajistit poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

a)

jen rodičům dětí, kterým je služba péče o dítě v dětské skupině podle § 2 určena,
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b)

rodiči dítěte ve věku od 6 do 12 měsíců jen ve skupině nejvýše 4 dětí mladších 4 let
věku,

c)

v rozsahu nejméně 6 hodin během provozního dne; provozním dnem se pro účely
tohoto zákona rozumí den v týdnu, po který je poskytovatelem poskytována služba
péče o dítě v dětské skupině.

(3) Poskytovatel je povinen zajistit při poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě podle § 2, byla
vykonávána odborně způsobilou, zletilou a plně svéprávnou pečující osobou; pečující
osobou se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba, která je s poskytovatelem v
základním pracovněprávním vztahu, není-li zároveň poskytovatelem služby péče o dítě
v dětské skupině podle § 3 odst. 2 písm. i).
(4) Odbornou způsobilostí pečující osoby je
a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, praktické sestry, dětské
sestry, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnické ho
záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu
povolání klinického psychologa5),
b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná
způsobilost pracovníka v sociálních službách se středním vzděláním s maturitní
zkouškou6),
c) odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy,
asistenta pedagoga podle § 20 odst. 1 zákona o pedagogických pracovníc íc h,
speciálního pedagoga nebo vychovatele7),
d) profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky8),
e) profesní kvalifikace chůvy pro děti v dětské skupině, nebo
f) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře9).
(5) Poskytovatel je povinen v názvu služby péče o dítě v dětské skupině použít
označení „dětská skupina“. Slova „dětská skupina“ smí v názvu služby péče o dítě používat
jen poskytovatel.
______________
5) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s
poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o
nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
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8)

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně
některých zákonů, (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění
pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění
pozdějších předpisů.“.
11.

V § 5 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znění:
„(5) Poskytovatel je povinen zajistit při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě podle § 2, byla vykonává na
alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí podle odstavce 4 písm. a), e) nebo f).
(6) Poskytovatel je povinen zajistit při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
rodiči dítěte ve věku ode dne 1. září po dosažení 3 let, aby činnost, kterou se uskutečňuje
výchova a péče o dítě podle § 2, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou
způsobilostí podle odstavce 4 písm. c), a to nejméně v rozsahu 20 hodin týdně.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.

12.

Za § 5 se vkládají nové § 5a až 5d, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4 a 16
znějí:
„§ 5a
Bezúhonnost

(1) Poskytovatel je povinen zajistit při poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě podle § 2, byla
vykonávaná bezúhonnou pečující osobou.
(2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla
pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti
v souvislosti s vykonáváním činnosti péče o dítě nebo činností s ní srovnatelných, anebo
pro trestný čin proti rodině a dětem, jehož spáchání může mít vliv na způsobilost k výkonu
péče o dítě, nebo které nebyl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uložen správní
trest za spáchání přestupku podle § 22 odst. 1 písm. d).
(3) Není-li bezúhonnost známá ministerstvu z jeho úřední činnosti, dokládá se
výpisem z evidence Rejstříků trestů. Za účelem doložení bezúhonnosti si ministers tvo
vyžádá podle zákona o Rejstříku trestů výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání
výpisu z evidence Rejstříků trestů se předává v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Cizinec nebo právnická osoba se sídlem v zahraničí doloží
bezúhonnost také dokladem obdobným výpisu z rejstříku trestů vydaným státem, jehož je
občanem, nebo výpisem z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které
jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem; v případě, že stát výpis
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obdobný výpisu z rejstříku trestů nevydává, učiní cizinec nebo příslušný orgán právnické
osoby se sídlem v zahraničí čestné prohlášení před příslušným správním nebo soudním
orgánem tohoto státu. Výpis z Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá
bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců.
§ 5b
Zdravotní způsobilost pečující osoby
(1) Poskytovatel je povinen zajistit při poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě podle § 2, byla
vykonávána pečující osobou, která je zdravotně způsobilá k práci a zdravotně způsobilá
k péči o dítě v dětské skupině (dále jen „zdravotní způsobilost pečující osoby“); to neplatí
u pečující osoby, která je poskytovatelem podle § 3 odst. 2 písm. i), u které se prokazuje
jen zdravotní způsobilost k péči o dítě v dětské skupině.
(2) Pečující osoba dokládá svou zdravotní způsobilost lékařským posudkem, který
platí 2 roky ode dne jeho vystavení.
(3) Zdravotní způsobilost pečující osoby posuzuje a lékařský posudek vydává
registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství
a u zaměstnanců poskytovatel pracovnělékařských služeb 4) nebo poskytovatel v oboru
všeobecné praktické lékařství, nemá-li posuzovaná osoba registrujícího poskytovatele.
(4) Dojde-li ke změně zdravotní způsobilosti pečující osoby v době platnosti
lékařského posudku, předloží pečující osoba poskytovateli bezodkladně nový lékařský
posudek.
(5) Poskytovatel je povinen uchovávat lékařský posudek o zdravotní způsobilos ti
pečující osoby po dobu jeho platnosti a dále ještě po dobu 3 let.
§ 5c
Další vzdělávání pečující osoby
(1) Poskytovatel je povinen zajistit pečující osobě další vzdělávání v oblasti péče o
dítě v rozsahu nejméně 8 hodin za kalendářní rok a v rámci dalšího vzdělávání má
povinnost zajistit pečující osobě absolvování kurzu první pomoci zaměřeného na dětský
věk alespoň jednou za 2 kalendářní roky.
(2) Formy dalšího vzdělávání jsou
a) účast v kurzu zaměřeném na rozvoj odborné způsobilosti pečující osoby ve vzdělávac ím
zařízení nebo na pracovišti zaměstnavatele, nebo
b) odborná stáž na základě písemné smlouvy
zajišťujícím odbornou stáž.
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mezi poskytovatelem a zařízením

(3) Účast na dalším vzdělávání podle odstavce 2 se považuje za prohlubová ní
kvalifikace podle jiného právního předpisu16).
(4) Pečující osoba je povinna doložit poskytovateli absolvování dalšího vzdělává ní
dokladem vydaným zařízením nebo osobou, které další vzdělávání zajišťovaly.
(5) Poskytovatel je povinen uchovávat doklad podle odstavce 4 po dobu 3 let ode dne
jeho vystavení.
§ 5d
Standardy kvality péče
(1) Kvalita služby péče o dítě v dětské skupině se ověřuje pomocí standardů kvality
péče, které je poskytovatel povinen dodržovat. Standardy kvality péče jsou souborem
kritérií, jejichž prostřednictvím se posuzuje úroveň kvality poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině v oblasti péče o dítě a naplňování potřeb dítěte a personálního a
provozního zabezpečení. Plnění standardů kvality péče se hodnotí systémem bodů.
(2) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) v oblasti péče o dítě a naplňování potřeb dítěte obsah těchto kritérií:
1. kvalita plánu výchovy a péče,
2. postup při adaptaci dítěte na pobyt v dětské skupině,
3. sledování vývoje dítěte,
4. komunikace s rodiči dítěte o potřebách a vývoji dítěte,
b) v oblasti personálního zabezpečení obsah těchto kritérií:
1. péče o zaměstnance,
2. kvalita dalšího vzdělávání pečujících osob,
c) v oblasti provozního zabezpečení obsah těchto kritérií:
1. dodržování vnitřních pravidel,
2. zajištění bezpečnosti dětí,
3. řešení mimořádných situací,
d) bodové hodnocení a nejnižší počet bodů potřebných pro plnění standardů kvality péče.
_____________
4) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších
předpisů.
16) § 230 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.“.
13. V § 5a odst. 2 se slova „písm. d)“ nahrazují slovy „písm. e)“.
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14. V § 6 odstavec 1 zní:
„(1) Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována bez úhrady nákladů nebo s
částečnou nebo plnou úhradou nákladů; to neplatí v případech, ve kterých je financo vá ní
této služby zajišťováno s využitím příspěvku na provoz dětské skupiny na kapacitní místo
obsazené dítětem ve věku od 6 měsíců věku do dne 31. srpna po dosažení 3 let věku, kdy
je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována za úhradu nákladů rodičem v maximá lní
výši 4000 Kč. Vláda zvýší nařízením maximální výši úhrady rodiče podle věty první části
za středníkem v pravidelném termínu od 1. ledna, a to podle skutečného růstu úhrnné ho
indexu spotřebitelských cen za domácnost celkem zjištěného Českým statistickým úřadem,
ke kterému došlo od počátku měsíce nabytí účinnosti právní úpravy stanovující platnou
výši této úhrady do září kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, ve kterém
dojde ke zvýšení této úhrady, za podmínky, že v tomto období dojde k růstu úhrnné ho
indexu spotřebitelských cen za domácnost celkem zjištěného Českým statistickým úřadem
alespoň o 5 %.“.
15. V § 6 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Poskytovatel podle § 3 odst. 2 písm. i) poskytuje službu péče o dítě v dětské
skupině za odměnu, která se pro účely tohoto zákona považuje za úhradu nákladů.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
16. § 7 včetně nadpisu zní:
„§ 7
Počet dětí a nejnižší počet pečujících osob v dětské skupině
(1) Nejvyšší možná kapacita dětské skupiny je 24 dětí.
(2) Je-li 1 kapacitní místo obsazeno během dne po dobu, která je kratší než celková
doba, po kterou je služba péče o dítě v dětské skupině během dne poskytována, může
se toto kapacitní místo ve zbývající době obsadit dalším dítětem.
(3) Poskytovatel je povinen při stanovení počtu pečujících osob v dětské skupině
zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí v dětské skupině a věk dětí, zejména počet
dětí ve věku do 2 let.
(4) Do nejvyšší možné kapacity dětské skupiny se započítává též dítě, jehož rodičem
je poskytovatel podle § 3 odst. 2 písm. i) a o něž tento poskytovatel pečuje v době
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
(5) Počet dětí současně přítomných v dětské skupině nesmí přesáhnout její kapacitu
zapsanou v evidenci poskytovatelů.
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(6) Počet pečujících osob, který je poskytovatel povinen v dětské skupině zajistit, činí
nejméně
a) 1 pečující osoba v dětské skupině, je-li současně přítomno nejvýše 6 dětí,
b) 2 pečující osoby v dětské skupině, je-li současně přítomno 7 až 12 dětí,
c) 3 pečující osoby v dětské skupině, je-li současně přítomno 13 až 24 dětí.“.
17. V § 8 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „; to neplatí jde-li o dítě ve věku
od 6 do 12 měsíců, kterému zajišťuje stravu rodič“.
18. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) název dětské skupiny a její kapacitu,“.
19. V § 10 odst. 1 písm. e) se text „§ 6 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 6 odst. 3“.
20. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) provozní dny.“.
21. § 11 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 17 zní:
„§ 11
Evidence dětí v dětské skupině
(1) Poskytovatel je povinen vést evidenci dětí, která obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu dítěte,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň jednoho
z rodičů, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě
pověření rodiče může pro dítě docházet,
d) dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá,
e) údaj týkající se úhrady nákladů za službu péče o dítě v dětské skupině,
f) údaj o zdravotní pojišťovně dítěte,
g) telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na osobu uvedenou v písmeni c),
h) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, a to včetně dokladu, že se dítě
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo
že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci17); lékařský posudek a doklad
vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti
9

a dorost nebo poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, nemá-li dítě
registrujícího poskytovatele,
i) žádá-li poskytovatel o příspěvek na provoz dětské skupiny, doklad o existenc i
základního pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru rodiče, denní formě
studia rodiče, evidenci rodiče jako uchazeče o zaměstnání nebo o povinnosti rodiče,
který je osobou samostatně výdělečně činnou, platit zálohy na pojistné na důchodové
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle jiného právního předpisu.
(2) Rodič je povinen doložit poskytovateli nejpozději v den zahájení docházky dítěte
do dětské skupiny lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a doklad
podle odstavce 1 písm. h). Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost do doby
změny zdravotní způsobilosti dítěte. Dojde-li ke změně zdravotní způsobilosti dítěte, je
rodič povinen doložit nový lékařský posudek do 10 dnů ode dne zániku platnosti původního
lékařského posudku.
(3) Rodič je povinen doložit poskytovateli nejpozději v den zahájení docházky dítěte
do dětské skupiny doklady podle odstavce 1 písm. i). Rodič je povinen oznámit a doložit
všechny změny skutečností uvedených v dokladech podle odstavce 1 písm. i) do 10 dnů
ode dne jejich vzniku.
(4) Dokladem podle odstavce 1 písm. i) je
a) pracovní smlouva nebo jiný dokument prokazující
pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru rodiče,

existenci

základního

b) dokládá-li se denní forma studia rodiče, potvrzení o studiu,
c) dokládá-li se evidence rodiče jako uchazeče o zaměstnání, potvrzení Úřadu práce –
krajské pobočky Úřadu práce nebo pobočky Úřadu práce pro hlavní město Prahu o tom,
že rodič je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání,
d) dokládá-li se povinnost rodiče, který je osobou samostatně výdělečně činnou, platit
zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
čestné prohlášení rodiče, který je osobou samostatně výdělečně činnou, o povinnosti
platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politik u
zaměstnanosti.
(5) Součástí evidence dětí je i smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině.
(6) Poskytovatel je povinen uchovat údaje a dokumenty obsažené v evidenci dětí
o konkrétním dítěti po dobu 10 let od ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině rodiči tohoto dítěte.
_____________
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17) § 50

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejíc íc h
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

22. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:
„§ 13a
Přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je poskytovatel povinen
oznámit rodiči nejpozději 1 měsíc před prvním dnem přerušení poskytování služby péče o
dítě v dětské skupině. Není-li možné přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině rodiči oznámit ve lhůtě podle věty první, oznámí poskytovatel rodiči přerušení
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině bezodkladně poté, co se o důvodu
přerušení dozví. Oznámení o přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
poskytovatel zveřejní též v prostorách dětské skupiny, které jsou přístupné rodiči.“.
22. § 15 včetně poznámky pod čarou č. 13 zní:
„§ 15
(1) Služba péče o dítě v dětské skupině může být poskytována jen v prostorách
uvedených v evidenci poskytovatelů. Prostory určené pro denní pobyt a odpočinek dětí
musí svou kapacitou odpovídat potřebám a kapacitě dětské skupiny. Prostory, ve kterých
je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí být uzpůsobeny tak, aby nedošlo
k ohrožení zdraví nebo života.
(2) Prostory uvedené v evidenci poskytovatelů musí být během provozní doby dětské
skupiny využívány jen k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
(3) V případě, že je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována ve více dětských
skupinách jednoho poskytovatele, musí být prostory určené pro denní pobyt a odpočinek
dětí jednotlivých dětských skupin stavebně odděleny. Ostatní prostory určené pro více
dětských skupin jednoho poskytovatele nemusí být stavebně odděleny a části těchto prostor
vyhrazené jednotlivým dětským skupinám musí odpovídat kapacitě jednotlivých dětských
skupin.
(4) Prostory, které jsou určeny k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
mohou být mimo provozní dobu dětské skupiny užívány k jiným činnostem, pokud
neohrožují zdraví nebo život nebo nemají negativní vliv na provoz dětské skupiny.
Poskytovatel zajistí ihned po ukončení těchto jiných činností úklid prostor.
(5) Poskytovatel je povinen zajistit, aby byly splněny provozní podmínky a hygienické
požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí pro venkovní prostory, místnos t
pro denní pobyt a odpočinek dětí, šatnu, hygienická zařízení, úklid a nakládání s prádlem.
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(6) Provozní podmínky a hygienické požadavky na prostory podle odstavce 5 a rozsah
úklidu prostor, který je poskytovatel povinen zajistit podle odstavce 4 věty druhé, stanoví
ministerstvo vyhláškou.
(7) Výjimky z hygienických požadavků stanovených prováděcím právním předpisem
pro dětskou skupinu do 12 dětí je možné povolit, jen pokud tím nebude ohrožena ochrana
veřejného zdraví. O povolení výjimky rozhoduje na žádost poskytovatele krajská
hygienická stanice.
(8) Hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny nad 12 dětí stanoví
právní předpisy upravující hygienické požadavky na prostory a provoz13).
_________
13)

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejíc íc h
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. “.

23. § 16 včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:
„§ 16
(1) Ministerstvo udělí osobě na základě její žádosti oprávnění, pokud splní podmínky
stanovené v § 5 odst. 1 a § 12.
(2) Žádost o udělení oprávnění lze podat také prostřednictvím elektronické aplikace
ministerstva, která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Osoba v žádosti o udělení oprávnění uvede
a) název dětské skupiny a její požadovanou kapacitu,
b) adresu místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
c) předpokládaný den započetí poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
(4) Součástí žádosti o udělení oprávnění je:
a) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá
oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině,
b) doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany20) zpracovaný osobou, které byla
udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu,
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c) závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků
na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské
skupině, stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem,
d) smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu nebo potvrzení o uzavření smlouvy o
pojištění odpovědnosti za újmu, které vystaví pojišťovna,
e) doklad o bezúhonnosti osoby podle § 5a odst. 3,
f) rámcový popis majetkového zajištění a financování poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině.
__________________
20) § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášk y
č. 221/2014 Sb.
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění
vyhlášky č. 268/2011 Sb.“.
24. V § 17 odstavec 1 zní:
„(1) Rozhodnutí o udělení oprávnění se písemně nevyhotovuje. Ministerstvo zapíše
žadatele do evidence poskytovatelů a o provedení zápisu ho vyrozumí. Oprávnění vzniká
dnem zápisu.“.
25. V § 17 odst. 2 a § 19 odst. 7 se slovo „zápis“ nahrazuje slovy „udělení oprávnění“.
26. § 18 zní:
„§18
(1) Poskytovatel je povinen ministerstvu oznámit všechny změny týkající se údajů a
dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o udělení oprávnění, a předložit doklady o nich
do 15 dnů ode dne jejich vzniku.
(2) Oznámení poskytovatele o změně kapacity dětské skupiny, místa poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině a názvu dětské skupiny podle odstavce 1 se považuje
za žádost o změnu oprávnění zapsaného v evidenci poskytovatelů. Rozhodnutí o změně
oprávnění se písemně nevyhotovuje. Ministerstvo zapíše změnu oprávnění do evidence
poskytovatelů a poskytovatele o provedeném zápisu vyrozumí. Změna oprávnění vzniká
dnem zápisu.“.
27. V § 19 odst. 2 písm. a) se text „§ 5 odst. 1“ nahrazuje slovy „§ 5 odst. 1 písm. a) a e)“.
28. V § 19 odst. 2 písmeno d) zní:
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„d) mu poskytovatel oznámí ukončení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině;
oznámení musí být ministerstvu doručeno nejpozději 3 měsíce přede dnem ukončení
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.“.
29. V § 19 odstavec 3 zní:
„(3) Ministerstvo pozastaví oprávnění na žádost poskytovatele nebo v případě,
že poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 5 odst. 1 písm.
b), c) nebo d), § 11 odst. 1, § 12 nebo 13.“.
30. V § 19 odst. 4 se slova „oprávnění vykonávat“ nahrazují slovy „na základě oprávnění
poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině“.
31. V § 19 odst. 7 se slova „nejdříve 2“ nahrazují slovy „nejdříve 3“.

32. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který zní:
„§ 19a
(1) Ministerstvo může nařídit rozhodnutím na místě okamžité přerušení poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině v případě porušení povinnosti podle tohoto zákona
způsobem, který může ohrozit život nebo zdraví dětí nebo pečujících osob.
(2) Písemné potvrzení o ústním vyhlášení obsahuje uvedení důvodu přerušení
a přiměřenou lhůtu pro odstranění závadného stavu.
(3) Rozhodnutí lze s účinky oznámení poskytovateli ústně vyhlásit komukoliv, kdo
na místě vykonává nebo zabezpečuje poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
(4) Je-li odstraněn závadný stav, na základě kterého došlo k přerušení poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině, rozhodne ministerstvo na žádost poskytovatele bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bylo odstranění závadného stavu
prokázáno, o obnovení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.“.
33. V § 20 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) název dětské skupiny,“.
34. V § 20 odst. 2 písmeno f) zní:
„f) údaj o počtu dětských skupin a jejich kapacitě,“.
35. V § 20 odstavec 4 zní:
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„(4) Neveřejná část evidence poskytovatelů obsahuje doklady, které jsou podle § 16 odst. 4
součástí žádosti o udělení oprávnění.“.
36. V části první se za hlavu IV vkládá nová hlava V, která včetně nadpisu a poznámek
pod čarou č. 18 a 19 zní:
„Hlava V
Příspěvek na provoz dětské skupiny
§ 20a
(1) Poskytovatel má nárok na příspěvek na provoz dětské skupiny, který se vyplác í
ze státního rozpočtu a který je určen na pokrytí těchto výdajů spojených s poskytováním
služby péče o dítě v dětské skupině, 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 základníc h
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,
d) dalších provozních nákladů.
(2) Příspěvek na provoz dětské skupiny náleží poskytovateli za kalendářní rok, v
němž poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině, 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 dětské skupině, 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 má
oprávnění a žádost o příspěvek na provoz dětské skupiny byla podána nejdříve dne 1. ledna
kalendářního roku, na který poskytovatel žádá o příspěvek na provoz dětské skupiny a
nejpozději dne 31. ledna kalendářního roku, na který poskytovatel žádá o příspěvek na
provoz dětské skupiny.
(3) Obsazenost kapacitního místa se prokazuje na základě smlouvy o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině uzavřené mezi poskytovatelem a rodičem dítěte, jímž
je místo obsazeno. Poskytovatel je povinen uchovávat smlouvy o poskytování služby péče
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o dítě v dětské skupině během kalendářního roku, za který příspěvek na provoz dětské
skupiny náleží, a dále ještě po dobu 10 let.

§ 20b
(1) Příspěvek na provoz dětské skupiny nenáleží poskytovateli, kterým je organizač ní
složka státu nebo státní příspěvková organizace. Je-li poskytovatelem příspěvková
organizace zřízená územním samosprávným celkem, příspěvek na provoz dětské skupiny
se poskytuje prostřednictvím kraje příspěvkové organizaci zřízené územním
samosprávným celkem, mimo finanční vztahy stanovené zřizovatelem.
(2) Příspěvek na provoz dětské skupiny nenáleží, pokud by jeho poskytnutí bylo v
rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evrops ké
unie nebo rozhodnutími Evropské komise vydanými na jejich základě.
(3) Příspěvek na provoz dětské skupiny poskytovateli náleží jen poskytuje-li službu
péče o dítě v dětské skupině o kapacitě alespoň 3 kapacitních míst.
(4) Poskytovatel podle § 3 odst. 2 písm. i) nemá nárok na příspěvek na provoz dětské
skupiny za kapacitní místo, které je obsazeno dítětem, jehož je rodičem.
§ 20c
(1) Pokud poskytovatel poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině ve více
dětských skupinách, stanoví se příspěvek na provoz dětské skupiny pro jednotlivé dětské
skupiny zvlášť.
(2) Nejde-li o okamžité přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
podle § 19a, nemá přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, které není
během příslušného kalendářního roku v součtu delší než pětinásobek počtu provozních dnů
v jednom kalendářním týdnu, na nárok na příspěvek na provoz dětské skupiny a jeho výši
vliv. Přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, které je během přísluš né ho
kalendářního roku v součtu delší než pětinásobek provozních dnů v jednom kalendářním
týdnu, nemá na nárok na příspěvek na provoz dětské skupiny a jeho výši vliv, pokud tak
stanoví ministerstvo z důvodů zvláštního zřetele hodných.
(3) Poskytovatel je povinen oznámit přerušení poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině prostřednictvím elektronické aplikace podle § 20j do pátého dne
kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, během kterého došlo
k přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.
§ 20d
(1) Příspěvek na provoz dětské skupiny, není-li dále stanoveno jinak, náleží na 1 plně
obsazené kapacitní místo v denní výši stanovené
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a) jako část denního objemu běžných výdajů podle § 20a odst. 1 písm. a), b) a d), je- li
kapacitní místo obsazené dítětem ve věku od 6 měsíců věku do dne 31. srpna po
dosažení 3 let věku, normativem ve výši dané podílem 1,7násobku normativu pro
soukromé mateřské školy nebo třídy s celodenním provozem, který je stanoven
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 4 odst. 4 zákona č. 306/1999
Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve
znění pozdějších předpisů, a koeficientu 261,
b) jako část denního objemu běžných výdajů podle § 20a odst. 1 písm. a), b) a d), je- li
kapacitní místo obsazené dítětem ode dne 1. září po dosažení 3 let věku do dne zahájení
povinné školní docházky, normativem ve výši dané podílem normativu pro soukromé
mateřské školy nebo třídy s celodenním provozem, který je stanoven Ministerstve m
školství, mládeže a tělovýchovy podle § 4 odst. 4 zákona č. 306/1999 Sb., o
poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění
pozdějších předpisů, a koeficientu 261,
c) jako část denního objemu běžných výdajů podle § 20a odst. 1 písm. c), je-li kapacitní
místo obsazené dítětem ve věku od 6 měsíců věku do dne 31. srpna po dosažení 3 let
věku, normativem ve výši dané podílem 1,7násobku normativu pro školní jídelnu –
výdejnu pro dítě v mateřské škole, který je stanoven Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy podle § 4 odst. 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým
školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, a koeficientu
261,
d) jako část denního objemu běžných výdajů podle § 20a odst. 1 písm. c), je-li kapacitní
místo obsazené dítětem ode dne 1. září po dosažení 3 let věku do dne zahájení povinné
školní docházky, normativem ve výši dané podílem normativu pro školní jídelnu –
výdejnu pro dítě v mateřské škole, který je stanoven Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy podle § 4 odst. 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým
školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, a koeficie ntu
261.
(2) Za plně obsazené kapacitní místo se považuje kapacitní místo obsazené alespoň 5
hodin během provozního dne. Je-li kapacitní místo obsazeno méně než 5 hodin
během provozního dne, náleží příspěvek na provoz dětské skupiny na jedno obsazené
kapacitní místo v denní výši stanovené polovinou normativů podle odstavce 1.

§ 20e
(1) Příspěvek na provoz dětské skupiny se vyplácí zálohově vždy na jednotlivé třetiny
kalendářního roku, nejpozději 25. února, jde-li o výplatu zálohy na první třetinu
kalendářního roku, 25. května, jde-li o výplatu zálohy na druhou třetinu kalendářního roku,
a 25. září, jde-li o výplatu zálohy na třetí třetinu kalendářního roku.
(2) Výše zálohy na jednotlivé třetiny kalendářního roku se stanoví jako součin
celkového počtu obsazených kapacitních míst, který je veden v elektronické aplikaci podle
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§ 20j za všechny provozní dny v měsíci lednu příslušného kalendářního roku, jde-li o
zálohu na první třetinu kalendářního roku, nebo za všechny provozní dny v měsíci dubnu
nebo srpnu příslušného kalendářního roku, jde-li o zálohu na druhou nebo třetí třetinu
kalendářního roku, počtu kalendářních měsíců příslušné třetiny kalendářního roku, na které
poskytovatel o příspěvek na provoz dětské skupiny zažádal, a
a) normativu podle § 20d odst. 1 písm. a) nebo b), nebo
b) součtu normativů podle § 20d odst. 1 písm. a) a c) nebo b) a d), žádá-li poskytovatel o
příspěvek na provoz dětské skupiny též na pokrytí výdajů spojených s náklady na
stravování dětí.
(3) Poskytovatel je povinen do pátého dne následujícího kalendářního měsíce
ministerstvu oznámit prostřednictvím elektronické aplikace podle § 20j celkový počet
obsazených kapacitních míst za všechny provozní dny předchozího kalendářního měsíce.
(4) Po uplynutí příslušné třetiny kalendářního roku se provede zúčtování příspěvku
na provoz dětské skupiny, a to tak, že se posoudí nárok na výplatu příspěvku na provoz
dětské skupiny za příslušnou třetinu kalendářního roku a je-li rozdíl mezi vyplacenou výší
zálohy na příspěvek na provoz dětské skupiny na příslušnou třetinu kalendářního roku a
výší příspěvku na provoz dětské skupiny na příslušnou třetinu kalendářního roku,
a) kladný, jde o přeplatek, o který se poskytovateli poníží záloha na příspěvek na provoz
dětské skupiny na následující třetinu kalendářního roku, nebo jde-li o vyúčtování zálohy
příspěvku na provoz dětské skupiny za třetí třetinu kalendářního roku, poskytovatel
přeplatek vrátí na příjmový účet ministerstva do 31. ledna následujícího kalendářního
roku,
b) záporný, jde o nedoplatek, který je poskytovateli vyplacen společně se zálohou
na příspěvek na provoz dětské skupiny na následující třetinu kalendářního roku,
nebo jde-li o nedoplatek za třetí třetinu kalendářního roku, je poskytovateli nedoplatek
vyplacen nejpozději 15. února následujícího kalendářního roku.

§ 20f
(1) Příspěvek na provoz dětské skupiny neprávem přiznaný v nižší částce, než v jaké
náleží, nevyplacený nebo vyplacený v nižší částce, než v jaké náleží, odepřený nebo
přiznaný od pozdějšího data, než od jakého náleží, se přizná nebo zvýší, a to ode dne, od
něhož příspěvek na provoz dětské skupiny nebo jeho zvýšení náleží, a to pokud byl nárok
na příspěvek na provoz dětské skupiny uplatněn do 31. ledna kalendářního roku, který
následuje po kalendářním roce, za který příspěvek na provoz dětské skupiny náleží.
(2) Příspěvek na provoz dětské skupiny neprávem přiznaný, vyplácený,
nebo vyplácený ve vyšší částce, než v jaké náleží, se odejme nebo se jeho výplata zastaví
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nebo sníží, a to ode dne, od něhož příspěvek na provoz dětské skupiny nebo jeho snížení
náleží. Ustanovení odstavců 4 až 6 nejsou dotčena.
(3) Je-li zrušeno nebo pozastaveno oprávnění během kalendářního roku, výplata
příspěvku na provoz dětské skupiny se zastaví ke dni zrušení nebo pozastavení oprávnění
a provede se k pátému dni kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci,
v němž tato skutečnost nastala, zúčtování příspěvku na provoz dětské skupiny za
příslušnou třetinu kalendářního roku. Bylo-li oprávnění zrušeno, příspěvek na provoz
dětské skupiny na třetinu kalendářního roku, na kterou ještě nebyl vyplacen, se odejme.
Není-li dále stanoveno jinak, při zúčtování příspěvku na provoz dětské skupiny se
postupuje obdobně podle § 20e odst. 4. Přeplatek je poskytovatel povinen vrátit
na výdajový účet ministerstva.
(4) Pokud poskytovatel přijal příspěvek na provoz dětské skupiny nebo jeho část,
ačkoliv musel z okolností předpokládat, že byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce,
než náležel, nebo jinak způsobil, že příspěvek na provoz dětské skupiny byl vyplacen
neprávem nebo v nesprávné výši, je povinen částky neprávem přijaté vrátit. Poskytovatel
přeplatek vrátí na výdajový účet ministerstva, nabyde-li rozhodnutí o povinnosti vrátit
přeplatek právní moci do konce příslušného kalendářního roku; nabyde-li rozhodnutí
o povinnosti vrátit přeplatek právní moci po skončení příslušného kalendářního roku, vrátí
poskytovatel přeplatek na příjmový účet ministerstva.
(5) Nárok na vrácení příspěvku na provoz dětské skupiny poskytnutého neprávem
nebo v nesprávné výši zaniká uplynutím 10 let ode dne, kdy byl příspěvek na provoz dětské
skupiny vyplacen. Tato lhůta neplyne po dobu řízení o opravném prostředku nebo o žalobě
a po dobu řízení a provádění výkonu rozhodnutí.
(6) O povinnosti vrátit příspěvek na provoz dětské skupiny nebo jeho část
podle odstavců 4 a 5 rozhoduje ministerstvo.
§ 20g
(1) O příspěvku na provoz dětské skupiny a o zálohách na příspěvek na provoz dětské
skupiny rozhoduje a vyplácí je ministerstvo.
(2) Příspěvek na provoz dětské skupiny a zálohy na příspěvek na provoz dětské
skupiny se vyplácí v české měně převodem na účet vedený v České republice
u poskytovatele platebních služeb určený poskytovatelem, který o přiznání příspěvku
na provoz dětské skupiny požádal.

§ 20h
(1) Řízení o přiznání příspěvku na provoz dětské skupiny a o záloze na příspěvek na
provoz dětské skupiny na první třetinu kalendářního roku se zahajuje na základě žádosti o
přiznání příspěvku na provoz dětské skupiny (dále jen „žádost o příspěvek“).
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(2) Řízení o změně již přiznaného příspěvku na provoz dětské skupiny, o zastavení
jeho výplaty nebo o jeho odnětí se zahajuje na žádost poskytovatele nebo z moci úřední.
(3) Žádosti podle odstavců 1 a 2 se podávají prostřednictvím elektronické aplikace
podle § 20j.
(4) V žádosti o příspěvek poskytovatel uvede
a) jméno fyzické osoby, která je jménem právnické osoby, která je žadatelem, oprávněna
jednat,
b) označení dětské skupiny, pro kterou žádá o příspěvek na provoz dětské skupiny, a její
kapacitu,
c) období, na které se o příspěvek na provoz dětské skupiny žádá,
d) provozní dny,
e) údaj o tom, zda čerpá podporu de minimis podle přímo použitelných předpisů Evropské
unie a v jaké výši.

§ 20i
(1) Rozhodnutí ve věcech příspěvku na provoz dětské skupiny se písemně vyhotovuje
jen v případě, že
a) příspěvek na provoz dětské skupiny nebyl přiznán nebo nebyl přiznán v požadovaném
rozsahu,
b) příspěvek na provoz dětské skupiny byl odejmut,
c) výplata příspěvku na provoz dětské skupiny byla zastavena nebo
d) vznikl přeplatek.
(2) Nevyhotovuje- li se rozhodnutí ve věcech příspěvku na provoz dětské skupiny
písemně, učiní se o něm pouze záznam do spisu a poskytovatel se o něm písemně vyrozumí.
Rozhodnutí podle věty první nabývají vykonatelnosti provedením záznamu do spisu.
Rozhodnutí o záloze na příspěvek na provoz dětské skupiny na druhou třetinu kalendářního
roku, rozhodnutí o záloze na příspěvek na provoz dětské skupiny na třetí třetinu
kalendářního roku a rozhodnutí o nedoplatku v rámci vyúčtování za třetí třetinu
kalendářního roku je prvním úkonem v řízení.
(3) Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 bude vyhotoveno písemně a oznámeno
poskytovateli, jestliže o to požádá do 15 dnů ode dne doručení písemného vyrozumě ní
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podle odstavce 2. Nestane-li se tak, nabývá rozhodnutí právní moci marným uplynutím této
lhůty.
(4) Rozhodnutí o příspěvku na provoz dětské skupiny a o záloze na příspěvek na provoz
dětské skupiny na první třetinu kalendářního roku vydá ministerstvo do 20. února
kalendářního roku, na který se o příspěvek žádá.
§ 20j
(1) Ministerstvo zajišťuje elektronickou aplikaci pro podávání žádosti o příspěvek,
žádostí o změnu přiznaného příspěvku na provoz dětské skupiny, o zastavení jeho výplaty
nebo o jeho odnětí, oznámení o celkovém počtu obsazených kapacitních míst za všechny
provozní dny v kalendářním měsíci, oznámení změn skutečností rozhodných pro vznik
nároku na příspěvek na provoz dětské skupiny, čestných prohlášení podle odstavců 4 a 5,
oznámení přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a pro vyúčtování
příspěvku na provoz dětské skupiny.
(2) Ministerstvo poskytne elektronickou aplikaci podle odstavce 1 poskytovatelům
zapsaným v evidenci poskytovatelů, kterým zřídí přístup do elektronické aplikace ke dni
zápisu poskytovatele do evidence poskytovatelů.
(3) Podání žádosti o příspěvek na provoz dětské skupiny a dalších podání učiněné
prostřednictvím elektronické aplikace podle odstavce 1, která je přístupná způsobem
umožňujícím dálkový přístup, má právní účinky vlastnoručního podpisu poskytovatele.
(4) Poskytovatel je povinen prostřednictvím elektronické aplikace podle odstavce 1
podat oznámení změn skutečností rozhodných pro vznik nároku na příspěvek na provoz
dětské skupiny včetně oznámení o celkovém počtu obsazených kapacitních míst za
všechny provozní dny kalendářního měsíce do pátého dne bezprostředně následujíc ího
kalendářního měsíce.
(5) Pro účely prokázání obsazenosti kapacitního místa prostřednictvím elektronick é
aplikace podle odstavce 1 lze předložení smlouvy o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině podle § 20a odst. 3 nahradit čestným prohlášením poskytovatele. Poskytovatel je
povinen v čestném prohlášení podle věty první uvést tyto údaje ze smlouvy o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození dítěte,
b) dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v dětské skupině pobývá,
c) dobu trvání právních vztahů vzniklých ze smlouvy o poskytování služby péče o dítě v
dětské skupině,
d) zda je stravování dítěte zajištěno poskytovatelem za dodržení výživových norem, je- li
žádáno o příspěvek na provoz dětské skupiny na pokrytí nákladů spojených se
stravováním.
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(6) Poskytovatel dokládá čestným prohlášením prostřednictvím elektronick é
aplikace podle odstavce 1 též skutečnost, že mu rodič dítěte, jímž je kapacitní místo
obsazeno, doložil doklad podle § 11 odst. 4 a jde-li o poskytovatele podle § 3 odst. 2 písm.
i), skutečnost, že není rodičem dítěte, jemuž službu péče o dítě v dětské skupině poskytuje.
(7) Ministerstvo je oprávněno vyžádat si od orgánu sociálního zabezpečení údaj
o vzniku a trvání povinnosti osoby samostatně výdělečně činné platit zálohy na pojistné
důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.“.
§ 20k
Poskytovatel je povinen vést účetní záznamy týkající se čerpání příspěvku na provoz
dětské skupiny odděleně od ostatních účetních záznamů.
§ 20l
Na příspěvek na provoz dětské skupiny se nevztahují ustanovení zákona o
rozpočtových pravidlech o dotacích.
____________
18) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.
19) § 4 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním
a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní hlavy V a VI se označují jako hlavy VI a VII.
37. § 21 zní:
„§ 21
(1) Plnění povinnosti poskytovatele zajistit hygienické požadavky na prostory,
v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, a hygienické požadavky na
provoz služby péče o dítě v dětské skupině podle § 5 odst. 1 písm. c), plnění podmínky
zdravotní způsobilosti pečující osoby podle § 5b, plnění povinnosti uchovávat lékařský
posudek o zdravotní způsobilosti pečující osoby podle § 5b odst. 5, plnění hygienick ýc h
požadavků na stravování podle § 8, plnění povinnosti poskytovatele podle § 11 odst. 1
písm. h) a plnění hygienických požadavků na prostory a provoz podle § 15 kontrolují
krajské hygienické stanice.
(2) Dodržování standardů kvality péče poskytovatelem a financování poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině prostřednictvím příspěvku na provoz dětské skupiny
kontroluje ministerstvo. Nedodržuje-li poskytovatel standardy kvality péče, je ministers tvo
oprávněno uložit poskytovateli opatření k nápravě zjištěných nedostatků; poskytovatel je
povinen ve stanovené lhůtě plnit uložené opatření k nápravě. Lhůtu stanoví ministers tvo
s ohledem na závažnost zjištěných nedostatků a časovou náročnost na jejich odstranění;
lhůta nesmí být kratší než 7 dnů.
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(3) Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce a krajské hygienické
stanice doloží ministerstvu všechna jimi vydaná pravomocná rozhodnutí o porušení
povinností stanovených tímto zákonem nebo na základě tohoto zákona, anebo stanovenýc h
jiným právním předpisem, pokud jde o povinnosti související s poskytováním služby péče
o dítě v dětské skupině, do 30 dnů ode dne nabytí jejich právní moci.
(4) Zaměstnanec nebo státní zaměstnanec v krajské hygienické stanici je oprávněn
vstupovat do prostor, v nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, za účelem
kontroly splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz.“.
38. § 22 včetně nadpisu zní:
„§ 22
Přestupky
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 5 odst. 2 písm. a) nebo b),
§ 5 odst. 3 nebo § 5a,
b) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 5 odst. 1 písm. c) nebo § 5b,
c) v rozporu s § 5c nezajistí další vzdělávání pečující osoby,
d) v rozporu s § 21 odst. 2 nesplní opatření k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole
dodržování standardů kvality péče,
e) v rozporu s § 7
1. překročí nejvyšší možnou kapacitu dětské skupiny, nebo
2. nedodrží stanovený počet pečujících osob,
f) poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v rozporu s § 8 odst. 2 nebo 3,
g) v rozporu s § 10 odst. 2 nezpracuje plán výchovy a péče,
h) v rozporu s § 11 odst. 1 písm. h) nevede v evidenci dětí lékařský posudek o zdravotní
způsobilosti dítěte nebo doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit
pro kontraindikaci,
i) v rozporu s § 15
1. poskytuje službu péče o dítě v dětské skupině v jiných prostorách, než které jsou
stanovené v evidenci poskytovatelů, nebo prostory dětské skupiny neodpovídají
potřebám a kapacitě dětské skupiny,
2. využívá prostory uvedené v evidenci poskytovatelů k poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině během provozní doby dětské skupiny k jiným činnostem,
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3. nezajistí, aby byly prostory pro denní pobyt a odpočinek dětí jednotlivých dětských
skupin stavebně odděleny od prostor pro denní pobyt a odpočinek jiných dětských
skupin,
4. nezajistí, aby části ostatních prostor využívané více dětskými skupinami jednoho
poskytovatele vyhrazené jednotlivým dětským skupinám odpovídaly kapacitě
jednotlivých dětských skupin,
5. využívá mimo provozní dobu dětské skupiny prostory, které jsou určeny k poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině, k činnostem, které ohrožují zdraví nebo život nebo
které mají negativní vliv na provoz dětské skupiny, nebo nezajistí úklid prostor, které
jsou určeny k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, jsou-li tyto prostory
využívány k jiným činnostem, než je poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
ihned po ukončení těchto činností v rozsahu stanoveném v prováděcím prá vním
předpise, nebo
6. nezajistí, aby byly splněny provozní podmínky nebo hygienické požadavky na prostory
a provoz dětské skupiny upravené prováděcím právním předpisem,
j) v rozporu s § 18 neoznámí všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou
stanoveny pro žádost o udělení oprávnění, nebo do 15 dnů ode dne vzniku změn týkajícíc h
se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o udělení oprávnění, nepředloží
doklady o těchto změnách,
k) uvede v elektronické aplikaci podle § 20j nepravdivé údaje o počtu obsazených
kapacitních míst,
l) v rozporu s § 20c odst. 3 neoznámí přerušení poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle písm. d), e) nebo l),
b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle písm. k),
c) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle písm. a) až c), f) až j).“.
39. V § 22 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) v rozporu s § 5 odst. 7
1. nepoužívá v názvu služby péče o dítě v dětské skupině označení „dětská skupina“,
2. používá v názvu služby péče o dítě označení „dětská skupina“, aniž
poskytovatelem,“.
Dosavadní písmena c) až l) se označují jako písmena d) až m).
40. V § 22 odstavec 2 zní:
„(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
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je

a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle písm. e), f) nebo m),
b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle písm. l),
c) 30 000 Kč, jde-li o přestupek podle písm. a), b), d) a g) až k),
d) 5000 Kč, jde-li o přestupek podle písm. c).“.
41. § 23 včetně nadpisu zní:
„§ 23
Společná ustanovení k přestupkům
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává oblastní inspektorát práce nebo
Státní úřad inspekce práce, pokud se v odstavcích 2 a 3 nestanoví jinak.
(2) Přestupky podle § 22 odst. 1 písm. d), k) a l) projednává ministerstvo.
(3) Přestupky podle § 22 odst. 1 písm. b), f), h) a i) projednává krajská hygienická
stanice.“.
42. V § 23 odst. 2 se slova „písm. d), k) a l)“ nahrazují slovy „písm. c), e), l) a m)“.
43. 42. V § 23 odst. 3 se slova „f), h) a i)“ nahrazují slovy „g), i) a j)“.
44. § 26 se včetně nadpisu zrušuje.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, který byl zapsán do evidence
poskytovatelů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí podle § 5 odst. 1 písm. c)
a § 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. října 2021, není- li
dále stanoveno jinak.
2. Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, který byl zapsán do evidence
poskytovatelů přede dnem nabytí účinností tohoto zákona, je povinen splnit podmínky podle
§ 5 odst. 1 písm. c) a d) a předložit Ministerstvu práce a sociálních věcí doklad podle § 16
odst. 4 písm. b) zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, který byl zapsán do evidence
poskytovatelů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen splnit podmínky podle
§ 5 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona nejpozději do dne 1. října 2024.
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4. Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, který byl zapsán do evidence
poskytovatelů nejpozději ke dni 30. září 2021, je povinen splnit podmínky podle § 5 odst. 3,
4, 5 a 7 zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 2022, nejpozději do
dne 1. října 2024.
5. Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, který byl zapsán do evidence
poskytovatelů nejpozději ke dni 30. září 2021, je povinen splnit podmínku podle § 5 odst. 6
zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne 1. července 2022, nejpozději do dne 1.
října 2026.
6. Organizační složka státu, která byla zapsána do evidence poskytovatelů přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, nemusí mít souhlas správce kapitoly státního rozpočtu
podle rozpočtových pravidel, jíž je příslušná organizační složka státu součástí, se zápisem
do evidence poskytovatelů. Státní příspěvková organizace nebo příspěvková organizace
zřízené územním samosprávným celkem, které byly zapsány do evidence poskytovatelů
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí mít souhlas zřizovatele nebo toho,
kdo vůči ní plní funkci zřizovatele podle rozpočtových pravidel, se zápisem do evidence
poskytovatelů.
7. Řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 16 zákona č. 247/2014
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a do tohoto dne
pravomocně neskončené, se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují
podle zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, který byl zapsán do evidence
poskytovatelů na základě řízení uvedeného ve větě první, je povinen zajistit požadavky
požární ochrany podle § 5 odst. 1 písm. d) a předložit Ministerstvu práce a sociálních věcí
doklad podle § 16 odst. 4 písm. b) zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
8.

Nárok na příspěvek na provoz dětské skupiny ze státního rozpočtu podle zákona
č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniká nejdříve
za kalendářní rok 2022.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993
Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994
Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995
Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995
Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997
Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č.
149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona
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č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č.
27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona
č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb.,
zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001
Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002
Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č.
308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb.,
zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004
Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č.
342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb.,
zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006
Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č.
126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona
č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb.,
zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010
Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 353/2011 Sb.,
zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011
Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č.
470/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona
č. 403/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb.,
zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 80/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 160/2013 Sb.,
zákona č. 215/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 162/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č.
267/2014 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 84/2015 Sb., zákona
č. 127/2015 Sb., zákona č. 221/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb.,
zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 105/2016 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 125/2016
Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 271/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 454/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb.,
zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 246/2017 Sb., zákona č. 254/2017
Sb., zákona č. 293/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 174/2018 Sb., zákona č. 306/2018
Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb. a zákona č. 364/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 35bb odst. 6 písmeno b) zní:
„b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravujícího poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině nebo obdobné zařízení v zahraničí a“.
2. V § 35bb odst. 6 písm. c) bod 1 zní:
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„1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravujíc ího
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, nebo“.
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Pro daňové povinnosti u daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období započatá
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi souvisejíc í,
se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2021, s výjimkou ustanovení části první čl. I
bodu 11 a ustanovení části první čl. II bodů 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. července
2022, a ustanovení části první čl. I bodů 13, 39, 40, 42 a 43, která nabývají účinnosti dnem
1. října 2024.“.
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Odůvodnění pozměňovacího návrhu
Ke změnám vládního návrhu zákona
K čl. I dosavadním bodům 5 a 14 (poskytování péče starším dětem)
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 dětské skupině tak, aby bylo možné poskytovat péči i starším
dětem.
Uvolnění přísného omezení 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.

K čl. I dosavadním bodům 14 a 30 (požární ochrana)
1. S ohledem na zajištění bezpečnosti dětí je klíčové, aby byly z hlediska požární ochrany
v pořádku nejen prostory, kde se děti primárně vyskytují, ale také celý objekt, v němž má být
nebo je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině – jedná se zejména o trvale volné
únikové cesty, možnost provedení bezpečného požárního zásahu, provozuschopnost požárně
bezpečnostních zařízení apod. Zúžení rozsahu aplikace požadavků požární ochrany
„na prostory, v nichž má být nebo je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině“ je
vzhledem k obecné závaznosti zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, zavádějící a pro adresáty normy zmatečné. Pozici zákona o požární ochraně a
povinnosti, které ukládá, nelze opomenout, a proto se navrhují slova „na prostory, v nichž má
být nebo je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině“ zrušit a odstranit tak rozpor, ke
kterému by docházelo při aplikaci těchto norem.
2. Jedná se o legislativně-technickou změnu úvodní věty novelizačního bodu s ohledem
na vložení poznámky pod čarou č. 20.
3. Dále je navrhováno upřesnění navrhovaného ustanovení § 16 odst. 4 písm. b) zákona
č. 247/2014 Sb., a to prostřednictvím doplnění odkazů na ustanovení § 41 odst. 2 vyhlášk y
č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. a vyhlášku č. 23/2008 Sb.,
o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
Předmětná novela zákona zavádí institut „Dětská skupina“. Z hlediska požární ochrany nelze
nalézt speciální pravidla provázaná s tímto institutem. To má za důsledek, že v některých
případech například nelze vykonávat státní požární dozor a nevede se žádné řízení z hlediska
stavebního práva. Je tedy nezbytné, aby se v případě, kdy se má jednat o oficiální doklad,
právně vymezily jeho náležitosti (co do rozsahu a obsahu) – resp. aby bylo možné interpretačně
dovodit, jaký doklad je na základě § 16 odst. 4 písm. b) návrhu po adresátech této normy
požadován. Technické podmínky požární ochrany, bude nutné v dokladu primárně vyhodnotit,
osobou, které byla udělena autorizace, pro požární bezpečnost staveb (zákon č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů), s odkazem na vyhlášku č. 23/2008
Sb.
K čl. I dosavadním bodům 14, 15 až 17 a k čl. II dosavadním bodům 4 a 5 (profesní kvalifikace)
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Z důvodu potřebné kvality poskytovaných služeb péče o děti se navrhuje u odborné způsobilos ti
pečujících osob vypustit ty, u nichž postačí základní vzdělání a rekvalifikační kurz. Zkouška
profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky odpovídá dle
Evropského kvalifikačního rámce střednímu vzdělání s maturitou.
Vzhledem k zaměření dětské skupiny na péči o mladší děti - již od 6 měsíců, je potřebné, aby
vždy alespoň 1 z přítomných pečujících osob měla buď zdravotnické vzdělání nebo odbornou
způsobilost na základě nové profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině, která rovněž
odpovídá střednímu vzdělání s maturitou, a u které je kvalifikační standard rozšířen zejména
v rámci kompetencí orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a
hygieně; uplatňování znalostí o vývojových etapách a poskytování podpory sociálně emočního
vývoje dítěte v raném věku a vedení dítěte k hygienickým návykům, zkušebně se více zaměřuje
na výchovnou péči o děti od 6 měsíců do 3 let a v teoretické části o znalost zákona č. 247/2014
Sb., ke kterému se přímo váže.
Zúžení kvalifikačních předpokladů na zdravotní oblast novou profesní kvalifikaci Chůva
pro děti v dětské skupině pro všechny pečující osoby se nejeví efektivní z několika důvodů:
nedostatek zdravotnického personálu na trhu práce a jeho potřeba ve zdravotnických zařízeníc h,
vzhledem k současné situaci více než kdy dříve. V zahraničí se v požadavcích na vzdělání
pečující osoby klade důraz především na znalosti a dovednosti z oblasti pedagogiky, vývojové
psychologie, komunikace a řešení konfliktů.
Z toho důvodu se navrhuje ponechat stávající kvalifikace na úrovni středoškolského
vzdělání a doplnit odbornou způsobilost pečujících osob o profesní kvalifikaci Chůva
pro děti v dětské skupině. Podmínkou poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je,
aby vždy byla během provozu služby přítomna alespoň jedna osoba s odbornou
způsobilosti ze zdravotní oblasti nebo s profesní kvalifikací Chůva pro děti v dětské
skupině.
Navrhuje se přechodné období pro stávající poskytovatele pro splnění podmínky zajištění
přítomnosti při poskytování péče o dítě v dětské skupině, kdy je nezbytné, aby při výchově a
péči o dítě byla přítomna vždy jedna pečující osoba splňující podmínky zdravotnické odborné
způsobilosti (je zahrnuta i odborná způsobilost lékaře) nebo profesní kvalifikace chůva v dětské
skupině. Toto přechodné ustanovení se navrhuje z důvodu umožnit stávajícím poskytovatelům
přizpůsobit se této podmínce, ponechat jim dostatečný časový prostor pro splnění podmínky a
nezamezit jim v poskytování stávající služby péče o děti.
Úprava oznamování změn (§18)
S ohledem na situace, kdy poskytovatel oznamuje změny, je třeba v zákoně více upřesnit,
v jakých případech stačí pouze oznámit změny, a kdy je nezbytné ve vztahu k již přiznané mu
oprávnění podat žádost o změnu. Tato žádost o změnu oprávnění se bude týkat změny kapacity
dětské skupiny, změny místa poskytování služby péče o dítě v dětské skupiny a změny názvu
dětské skupiny. Díky tomu bude i ve vztahu k budoucímu financování naprosto zřejmé, kdy
změna nabyla právní moci a náleží změna příspěvku.
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K čl. I dosavadním bodům 27 a 42 (financování)
Z důvodu prolínání různých zdrojů financování poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
(státní rozpočet, ESF) je nezbytné pro účely kontroly upravit dobu uchovávání všech údajů
ohledně příspěvku na 10 let. Doba 3 let není s ohledem na stávající praxi kontrol prostředků
státního rozpočtu (a prostředků z evropských fondů) odpovídající.
V případě údajů vyplývajících se zákona se jedná o zpřesnění, neboť bez poskytnutí těchto
údajů není možné posoudit, zda vznikl nárok na příspěvek, resp. v jaké výši. Údaj o jménu
a příjmení dítěte je nezbytný pro kontrolu. Jedná se o nárokový příspěvek, poskytovatel
příspěvku ze státního rozpočtu nemá, jak ověřit, že smlouva na jedno dítě nebyla v rozporu se
zákonem a dobrými mravy uzavřena vícekrát. Jedná se o prevenci podvodného jednání.
S poskytnutými údaji bude nakládáno v souladu s nařízením GDPR, uchovávat se pro potřeby
kontroly budou po dobu 10 let, poté budou odstraněny.
Pozměňovací návrh má za cíl umožnit poskytovatelům služby péče o dítě v dětské skupině
využití finančních prostředků získaných ze státního rozpočtu způsobem, který bude odpovídat
individuálním potřebám jednotlivých organizací, a vytvořit tak širší prostor pro uvážení, jak
naložit s příspěvky ze státního rozpočtu tak, aby byly využity co nejefektivněji ku prospěchu
činnosti poskytování služby péče o dítě.
Je důvodné předpokládat, že provozovatelé dětských skupin budou sami nejlépe schopni
posoudit a naplánovat nejúčelnější využití těchto příspěvků tak, aby pokryli veškeré nutné
výdaje související s činností dětské skupině. V důsledku umožnění využití státního příspěvku i
na další provozní náklady by u mnoha dětských skupin mohlo dojít k efektivnějš ímu
rozprostření tohoto příspěvku, což by mělo za následek snížení částky, kterou by bylo nutné
vybrat na pokrytí těchto nákladů od rodičů dětí a tím by bylo dosaženo jednoho z hlavních cílů
navrhované právní úpravy, a totiž zajištění větší dostupnosti dětských skupin.
V porovnání se způsobem financování mateřských škol by se dětské skupiny poskytující péči
dětem starším 3 let dostaly do nerovného postavení. Mateřské školy jsou totiž financovány jak
ze státního rozpočtu, tak z rozpočtového určení daní a z těchto prostředků mohou čerpat jak
pro mzdy a platy pracovníků, tak pro provozní náklady, zatímco dětské skupiny by mohly
čerpat ze státního rozpočtu pouze na náklady mezd a platů.
K čl. I dosavadním bodům 29 a 44 (vypuštění požadavků na osvětlení)
Jedná se o vypuštění z textu zákona ustanovení týkající se požadavků na osvětlení na dostatečné
denní a umělé osvětlení prostor určených pro denní pobyt dětí v dětské skupině, stanovené
v prováděcím předpise.
Tímto předpisem je vyhláška, která bude upravovat požadavky na prostory a provoz pro dětské
skupiny do 12 dětí. Pro dětské skupiny s kapacitou 13–24 míst platí stejná vyhláška jako pro
MŠ, kde jsou podmínky pro denní a umělé osvětlení prostor stanoveny. Pro malé dětské skupiny
je třeba, aby podmínky s ohledem na počet dětí byly mírnější tak, aby je současní poskytovatelé
mohli pouze s mírnými úpravami, např. v parametrech použitých svítidel, splnit.
Máme za to, že v případě, kdy dětské skupiny jsou povinny splnit požadavky na byt, obytnou a
pobytovou místnost, není přiměřené klást na osvětlení prostor určených pro denní pobyt dětí v
dětské skupině další požadavky.
Dále dochází v návaznosti na výše uvedené ke zrušení přestupku.
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K čl. I dosavadnímu bodu 42 (výplata zálohy)
Navrhuje se upravit datum výplaty zálohy tak, aby poskytovateli nevznikala větší prodleva
při zabezpečení finančních prostředků na provoz dětské skupiny ze státního příspěvku, a byla
tak zajištěna kontinuita poskytované služby pro nejmladší děti a zachování jistoty rodičů, kteří
potřebují efektivně sladit svůj pracovní a rodinný život.
K čl. I dosavadnímu bodu 46 (úprava přestupků)
V návaznosti na dosavadní bod 45, kterým se s účinností od 1. října 2024 vkládá do výčtu
přestupků nové písmeno c), dochází k přeznačení navazujících písmen v § 22 odst. 1 a s tím je
spojená úprava § 22 odst. 2, který stanovuje výši sankce za jednotlivé přestupky. Přestupek,
který bude s účinností od 1. října 2024 uveden v § 22 odst. 1 písm. d) (v rozporu s § 5c nezajistí
další vzdělávání pečující osoby) ve výčtu § 22 odst. 2 uveden omylem není. Navrhuje se jej
doplnit do výčtu § 22 odst. 2 písm. c) a stanovit tak sankci ve výši 30 000 Kč.
K čl. II dosavadnímu bodu 11 (vypuštění nadbytečného ustanovení)

Uvedené ustanovení se jeví jako nadbytečné a vzhledem k možnému zablokování žadatelů
při žádosti o příspěvek na provoz dětské skupiny z národních zdrojů dokonce jako
problematické. Z těchto důvodů se ustanovení navrhuje vypustit.
K čl. X (posun účinnosti)
S ohledem na současný stav legislativního procesu, kdy byl vládní návrh zákona vrácen
do druhého
čtení,
je nezbytné
posunout nabytí základní
účinnosti
zákona,
a to z 1. července 2021 na 1. října 2021.

K doplnění vládního návrhu zákona
1) K úpravě správního řízení (§ 20j odst. 2, § 20h odst. 1 a § 20i odst. 2 a odst. 3)
V uvedených ustanoveních se doplňuje:






možnost vydání rozhodnutí o výši zálohy na druhou nebo třetí třetinu kalendářního roku
a rozhodnutí o nedoplatku v rámci vyúčtování za třetí třetinu kalendářního roku bez
nutnosti zahájení řízení z moci úřední o vyplacení zálohy;
úprava nabytí právní moci všech rozhodnutí ve věcech příspěvku, která se nevyhotovují
písemně a pouze se o nich učiní záznam do spisu;
stanovení lhůty pro vyřízení žádosti o přiznání příspěvku, aby nemuselo být řízení
o žádosti přerušeno do doby, než budou známy skutečnosti rozhodné pro vydání
rozhodnutí o žádosti;
nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti o přiznání příspěvku do 15 dnů od vyplacení
zálohy na první třetinu kalendářního roku dle ustanovení § 20j odst. 3 novely.
Posunutí termínu odevzdání žádosti o příspěvek z konce října na 31. ledna kalendářního
roku, na který se o příspěvek žádá, reaguje na postup dle správního řádu, kdy by zahájení
správního řízení při podání žádosti již v říjnu předchozího kalendářního roku
vyžadovalo následné přerušení správního řízení do doby, než budou známy školské
normativy. Školské normativy budou známy v průběhu ledna nového roku a dle nich je
následně možné vydat rozhodnutí o přiznání příspěvku.
32







Zákon uvádí, že řízení o příspěvku je zahájeno podáním žádosti o přiznání příspěvku na
provoz dětské skupiny dle § 20i NZOD. Výše příspěvku v žádosti uvedena není, bude
známa až postupně v průběhu ledna kalendářního roku, na který se příspěvek žádá.
MPSV by v případě podávání žádostí do konce října muselo dle § 64 odst. 1 písm. e)
SŘ řízení o žádosti usnesením přerušit do konce ledna následujícího kalendářního roku.
 Následně dle zákona do 5. února žadatel dle § 20f, odst. 3 NZODS odevzdá přehled
obsazenosti kapacitních míst v dětské skupině za leden, jež bude podkladem pro
výpočet zálohy na první třetinu kalendářního roku.
 Dle navrhované úpravy by bylo možné vydat pouze jedno rozhodnutí se dvěma výroky,
které by uvedlo
o první výrok přizná obecně denní výši normativů stanovených dle normativů MŠ
na konkrétní kapacitu, konkrétní provozní dny a konkrétní období uvedené
v žádosti o přiznání příspěvku,
o druhý výrok stanoví konkrétní výši zálohy na první třetinu roku.
Pro žadatele tak dojde ke zjednodušení a zpřehlednění celého procesu při podání
žádosti, kdy nebudou čekat až tři měsíce na rozhodnutí o přiznání příspěvku, ale v rámci
správních lhůt dostanou vyrozumění o přiznání i výši první zálohy. Bude tak posílena
i jistota žadatelů vzhledem k finanční podpoře provozu dětských skupin.
Zároveň právní úprava snižuje administrativní zátěž MPSV při zpracovávání žádostí
o příspěvek.

2) Ke stanovení maximální výše příspěvku rodičů
Navrhuje se stanovit maximální výši úhrady rodičem přímo v zákoně, ne každoročně
nařízením vlády, a zároveň tento strop omezit pouze na případy, kdy je služba
poskytována rodičům dětí ve věku do 31. srpna po dosažení třetího roku věku a bude
na péči o ně náležet vyšší státní příspěvek. Pokud bude kapacitní místo obsazeno dítětem
starším, až do zahájení povinné školní docházky, bude náležet nižší státní příspěvek,
ale úhrada rodičem nebude omezena. Navrhuje se maximální měsíční výše 4 000 Kč,
pravidelně valorizovaná v případě, že dojde ke zvýšení indexu spotřebitelských cen o 5 %.
S ohledem na jistotu rodičů a finanční dostupnost služby se navrhuje stanovit částku fixně
přímo v zákoně, s valorizačním mechanismem. Stanovením jasných finančních podmínek bude
dosaženo větší stability, jak pro poskytovatele, tak rodiče. Zároveň tato úprava ušetří náklady
spojené s každoroční přípravou nařízení vlády. Nyní uváděná částka byla stanovena na základě
6 let zkušeností z fungování dětských skupin a výše průměrných poplatků, která se u nejčastější
velikosti dětských skupin (12 dětí) průměrně pohybuje právě okolo 4 000 Kč. V případě, že je
pečováno o děti starší a je příspěvek na provoz dětské skupiny stanoven oproti příspěvku na
děti mladší nižší, není stanoven v tomto případě strop příspěvku pro rodiče.

Tabulka 1 Výše měsíčních poplatků na 1 dítě v DS, v Kč
velikost DS
velikost vzorku
průměr
minimum
do 6 dětí
16
3 072
250
7-12 dětí
239
3 352
120
13-24 dětí
108
3 936
30
celkem
363
3 514
30
Zdroj: MPSV, Náklady na provoz dětských skupin, zpráva z dotazníkového šetření, 2020
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maximum
9 500
14 800
10 900
14 800

3) Ke stanovení státního příspěvku na provoz dětské skupiny
Navrhuje se stanovit výši normativů na provoz dětské skupiny přímo v zákoně, ne
každoročním nařízením vlády, a to ve výši cca 1,7násobku normativu pro soukromé
mateřské školy, pokud jde o děti ve věku od 6 měsíců do 31. srpna po dosažení 3. roku
věku, a ve výši cca 1,0násobku normativu pro soukromé mateřské školy, pokud jde o děti
starší, tj. až do zahájení povinné školní docházky.
Normativy pro dětské skupiny vycházejí z normativů MŠMT pro soukromé mateřské
školy na kalendářní rok, na který je určen příspěvek na provoz dětských skupin.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je povinno ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1, 2 a
4 zákona č. 306/1999 Sb. stanovit tyto normativy do 31. ledna roku, na který příspěvek náleží,
a to jako roční objem neinvestičních výdajů, mzdových prostředků a zákonných odvodů
připadajících na jedno dítě ve srovnatelné mateřské škole zřizované obcí.
Školské normativy se stanovují v roční výši, děti jsou přijímány k předškolnímu vzdělává ní
na školní rok, vzhledem ke státnímu rozpočtu se stanovují normativy na kalendářní rok.
Pro dětské skupiny bylo třeba s ohledem na flexibilitu stanovit normativ jako část denního
objemu běžných nákladů. Kapacitní místa v dětské skupině totiž mohou být v průběhu dne,
týdne, měsíce obsazena různými dětmi, na péči o ně navíc náleží 2 typy normativů. U mladší
věkové kategorie dětí ani není vhodné, aby navštěvovaly dětskou skupinu celodenně každý den
v týdnu.
Příspěvek určený na mzdové prostředky, povinné průběžné vzdělávání pečujících osob a další
provozní náklady, vychází z normativu MŠMT určeného na neinvestiční výdaje mateřské škole
nebo třídě s celodenním provozem, příspěvek na náklady spojené se stravováním dětí v dětské
skupině z normativu MŠMT určeného školní jídelně – výdejně, jde-li o dítě mateřské školy.
U dětí ve věku do 31. 8. po dosažení 3. roku věku je denní normativ stanoven jako podíl
1,7násobku příslušného normativu MŠMT a koeficientu 261, který odpovídá průměrné mu
počtu pracovních dní (včetně placených svátků) v roce. U dětí starších se rovná podílu
příslušného normativu MŠMT a koeficientu 261. Výsledek se aritmeticky zaokrouhlí.
Stanovením jasných finančních podmínek bude dosaženo větší stability, jak pro poskytovatele,
tak rodiče. Zároveň tato úprava ušetří náklady spojené s každoroční přípravou nařízení vlády.
Vzhledem k tomu, že školské normativy se zvyšují v závislosti na výši nákladů ve školství
ve veřejném sektoru, bude zajištěna i pravidelná valorizace příspěvku na provoz dětské
skupiny.
Příklad výpočtu denních normativů (2021):
Tabulka 2 Normativy neinvestičních výdajů pro rok 2021, v Kč
neinvestiční výdaje
celkem

Mzdové
prostředky

odvody

Ostatní neinvestiční
výdaje
celkem

Mateřské škole nebo třídě
s celodenním provozem

68 023

45 815

16 402

5 806

Školní jídelně – výdejně,
jde-li o dítě mateřské školy

3 515

2 512

899

104

Zdroj, MŠMT Normativy soukromých škol 2021, MŠMT ČR (msmt.cz)
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Tabulka 3 Výpočet normativu u mladší věkové kategorie (6 měsíců až 31.8. po 3. narozeninách)
normativu
vzorec výpočtu
denní výše
přepočet na měsíc
mzdové prostředky, vzdělávání pečujících
(1,7 x 68 023) / 261
443 Kč
9 637 Kč
osob, další provozní náklady
stravování dětí, které je zajišťováno
(1,7 x 3 515) / 261
23 Kč
498 Kč
poskytovatelem a které se řídí výživovými
normami
Tabulka 4 Výpočet normativu u starší věkové kategorie (do zahájení povinné školní docházky)
normativu
vzorec výpočtu
denní výše
přepočet na měsíc
mzdové prostředky, vzdělávání pečujících
(1,0 x 68 023) / 261
261 Kč
5 669 Kč
osob, další provozní náklady
stravování dětí, které je zajišťováno
(1,0 x 3 515) / 261
13 Kč
293 Kč
poskytovatelem a které se řídí výživovými
normami

Zároveň je třeba zpřesnit, že výživové normy, které stanovuje MPSV, se vztahují na děti
do 31. 8. po dosažení 3. roku věku.
Náklady na státní rozpočet závisí na kapacitě dětské skupiny, v roce 2022 budou náklady nižší,
díky dobíhajícímu OPZ. V následujícím roce za předpokladu, že bude v dětské skupině 75 %
dětí mladší věkové kategorie a 25 % dětí starších a kapacita bude přibližně stejná, budou
náklady činit cca 1,6 mld. Kč. Příspěvek na stravování nebudou čerpat všichni (dítěti do 1
roku připravuje stravu rodič), někde nemusí být zájem, případně se nepodaří sehnat vhodného
dodavatele stravy (2 různé stravovací normy, malý počet dětí).
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Tabulka 5 Náklady státního rozpočtu na dětské skupiny 2022, 2023
Příspěvek na dětské skupiny 2022 – postupný přechod z OPZ na státní
rozpočet
1,7 normativu MŠ
1,0 normativu MŠ

konec projektu 01/2022
konec projektu 02/2022

normativ na
stravování

normativ malé děti

9 637 Kč

498 Kč

normativ velké děti

5 669 Kč

293 Kč

56 487 220 Kč
293 156 047 Kč

2 919 555 Kč
15 151 836 Kč

počet měsíců 2022 ze SR
kapacita (po ukončení OPZ)
594
11
3 391
10

CELKEM
maximálně (strava
počítána 100 %)

konec projektu 03/2022
konec projektu 04/2022
konec projektu 05/2022

1 532
1 803
869

9
8
7

119 198 926 Kč
124 697 223 Kč
52 588 270 Kč

6 160 823 Kč
6 445 004 Kč
2 718 036 Kč

konec projektu 06/2022

3 898

6

202 192 086 Kč

10 450 343 Kč

848 319 772 Kč

43 845 597 Kč

892 165 369 Kč

327 615 499 Kč

16 932 880 Kč

344 548 379 Kč

1 175 935 271 Kč

60 778 477 Kč

1 236 713 748 Kč

1 581 538 405 Kč

81 742 166 Kč

1 663 280 571 Kč

Celkem DS po projektech OPZ
DS mimo OPZ

12 087
3 158

CELKEM 2022

15 245

2023 (BEZ OPZ)

15 245

evidence DS k 16.6.2021
normativ soukromé MŠ 2021 68 023 Kč (roční) provoz
normativ soukromé MŠ 2021 3 515 Kč (roční) stravování
malých dětí

12

12
15 245
5 669 Kč
293 Kč
75 %
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velkých dětí

25 %
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Vzhledem k tomu, že veřejné prostředky budou sloužit k úhradě pouze míst dětí zaměstnaných rodičů, studentů nebo rodičů pracovní místo
aktivně hledajících, bude mít opatření kromě dopadu na výdajovou stranu státního rozpočtu i pozitivní dopad na stranu příjmovou.
Další pozitivní dopady lze očekávat v oblasti úspor na nepojistných dávkách, úspor na opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti, úspor na opatřeních
sociální politiky (např. prevence vlivu rozpadu rodin), růstu HDP vlivem růstu produktivity práce atd.
Tabulka 6 Modelový příklad nákladů a příjmu za danou DS: 12členná DS, složení rodičů dle typů příjmu a celkové saldo
Odvody
Počet
Odvody
státu Náklady na místo (složení DS – 75 % dětí mladších, 25 % dětí starších) –
státu za 1 rodičů
celkem (v dané základem pro výpočet je normativ v soukromých MŠ 5 669 Kč měsíčně
osobu 1
DS s 12rodiči)
na místo
Normativ
včetně stravy
Minimální
6 810
2
13 620 Kč Mladší děti 1,7*: 9 637 Kč
Mladší dětí 9637 + 498
mzda2
Starší dětí 1,0*: 5 669 Kč
Straší dětí 5669 + 293
medián3
15 792
6
94 752 Kč
Celkem za DS
OSVČ4
5 469
3
16407 Kč Celkem za DS:
109 101 Kč
DPP 5
0
1
0 103 740 Kč
Celkem
12
124 779 Kč

1

Měsíční saldo za danou DS (celkové náklady na
12 dětí - předpokládané celkové odvody)
bez stravy
+ 21 039

včetně stravy
+ 15 678

Jsou započítány odvody za zaměstnance i zaměstnavatele (daně, soc. a zdrav. pojištění). Není uplatňována sleva na dítě – tu zpravidla nečerpá primárně pečující rodič ale ten, co
práci z důvodu péče nepřešil.
2 15 200 Kč
3 Mediánová mzda ženy byla v 4. čtvrtletí 2020 30 281 Kč (Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí 2020 | ČSÚ (czso.cz))
4 Je počítáno s paušální daní
5 U DPP je počítáno s příjmy do 10 000 Kč měsíčně (případně lze podřadit i studenty/ky)
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