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Důvod: 

Zákon v současné podobě zamezuje poskytování služby péče o dítě v dětské skupině jiným subjektům než 

evidovaným poskytovatelům, aniž by výslovně zakazoval poskytování služby bez získání oprávnění a 

evidence u MPSV. To je nepřípustné, neboť takový stav odporuje základnímu principu, na němž stojí právní 

řád ČR, tedy, že "co není zakázáno, je dovoleno". Jestliže poskytování služeb srovnatelných se službami péče 

o dítě v dětské skupině mimo režim předkládaného zákona není výslovně zakázáno, pak nemůže být takové 

poskytování služeb sankcionováno. Nutno konstatovat, že za stávajícího stavu zákon sankcionuje porušení 

povinnosti, kterou neukládá, což je samo o sobě absurdní.  

Cíl navrhovaného řešení:  
Dětská skupina má být jistě zajímavá a užitečná možnost, nikoli povinnost, resp. jediná možnost jak zajistit 

péči o děti předškolního věku v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Zákon by měl přispět k rozvoji péče o 

předškolní děti a zlepšení podmínek pro rodiče, ne omezit formy této péče na jediný možný model, který 

zdaleka nepostihuje všechny formy zajištění péče o děti předškolního věku tohoto typu, které již existují. 

Zákon by rozhodně neměl působit jako „bič“ na současné úspěšné a účelné aktivity typu oddíly dětí, kluby, 

lesní kluby a pod, které nesplňují nebo neplánují splňovat podmínky, stanovené zákonem. Často se jedná o 

spolky, kde jsou podmínky provozu nastaveny na základě společné domluvy členů i dalších, do činnosti 

zapojených, osob.  

 

Návrh, změny předloženého paragrafovaného znění: 
§ 2  

doplnit ke stávající definici služby péče o dítě v dětské skupině pokračování souvětí, a to tak, že za poslední 

větou bude místo tečky čárka a věta dál pokračuje slovy: "provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v 

dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 tohoto zákona (dále jen 

"oprávněný poskytovatel")". 

 

Pozn: - tím by se měl zákon vztahovat pouze na ty, kdo jsou jako poskytovatelé evidováni u MPSV 

 

§ 3  

doplnit (vrátit) písm. g): "spolkem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s 

jeho stanovami." 

 

Pozn: - neexistuje důvod pro vyřazení právní formy spolku. Viz návrh zákona o sociálních službách § 6 a jeho 

vypořádání na MPSV 
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§ 16 odst. 5  

doplnit do poslední části věty mezi slova "nichž" a "poskytovatel" slovo "oprávněný" 

 

Pozn: (celý úvod odstavce 5 pak zní "Zaměstnanec krajské hygienické stanice je oprávněn vstupovat do 

prostor, v nichž hodlá fyzická nebo právnická osoba poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině nebo v 

nichž oprávněný poskytovatel poskytuje služby péče o dítě v dětské skupině, včetně obydlí, za účelem a)....) 

 

§ 18  

na začátku věty doplnit slovo "Oprávněný"  

 

§ 19 odst. 5 

na začátku odstavce doplnit slovo "Oprávněný" a slovo "Poskytovatel" napsat s malým počátečním 

písmenem 

 

§ 21 odst. 1 

před slovo "poskytovateli" se doplňuje slovo "oprávněnému" 

 

§ 22 odst. 1  

"Fyzická osoba se dopustí přestupku, jestliže označuje svou činnost jako "poskytování služby péče o dítě v 

dětské skupině", ačkoliv nesplňuje  některou z podmínek tohoto zákona stanovených pro oprávněné 

poskytování této služby." 

 

§ 23 odst. 1 

"Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu, jestliže označuje svou činnost jako 

"poskytování služby péče o dítě v dětské skupině", ačkoliv nesplňuje  některou z podmínek tohoto zákona 

stanovených pro oprávněné poskytování této služby." 

 

§ 25 

Po provedení změn by odstavec zněl: 

"Fyzická nebo právnická osoba, která přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytovala službu, která 

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona naplňuje znaky služby péče o dítě v dětské skupině podle tohoto 

zákona a hodlá v této činnosti pokračovat po dni nabytí účinnosti tohoto zákona jako oprávněný 

poskytovatel ve smyslu tohoto zákona, je povinna podat žádost o zápis do evidence poskytovatelů ve lhůtě 

6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a v této lhůtě je rovněž povinna uzavřít pojištění 

odpovědnosti za škodu podle § 12. Nepožádá-li ve lhůtě 6 měsíců o zápis do evidence poskytovatelů a 

neuzavře-li v této lhůtě pojištění odpovědnosti za škodu podle § 12, nebude po uplynutí této lhůty 

považována za oprávněného poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině podle tohoto zákona. Ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne zápisu do evidence poskytovatelů se tato fyzická nebo právnická 

osoba považuje za oprávněného poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině podle tohoto zákona. 
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Novelizace dalších předpisů 
 

§ 27 (změna zákona o inspekci práce) 

bod 2. v textu navrženého bodu h)  by měl po úpravě znít takto: "h) právního předpisu upravujícího 

poskytování služby péče o dítě v dětské skupině..."  

 

Pozn. ...protože předpis po námi navržených změnách neupravuje péči o dítě v dětské skupině obecně, ale 

jen poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

 

§ 30 (změna zákona o dani z příjmů) 

nový bod 8 - za bodem 7. chybí bod 8., který by konstatoval, že stávající ustanovení § 35bb (protože takové 

už je v zákoně teď, ale je účinné až od 1. 1. 2015) se dále označuje jako ustanovení § 35bc. 

 

pokud tomu tak je, tak body označené čísly 8. - 14. by se po provedení změny označovaly čísly 9. – 15. 
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