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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů
(tisk 82)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu č. 44 z 6. schůze konané dne 29. května 2014 (tisk 82/1)
A1. V části první Hl. II § 3 odst. 2 se na konci písm. e) slovo „nebo“ zrušuje.
A2. V části první Hl. II § 3 odst. 2 písm. f) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo „nebo“.
A3. V části první Hl. II § 3 odst. 2 se doplňuje nové písmeno g), které zní:
„g) spolkem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho
stanovami.“.
B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro sociální politiku č. 45 ze 7. schůze
konané dne 28. května 2014 (tisk 82/2)
B1.V části první Hl. II § 3 odst. 2 se na konci písm. e) slovo „nebo“ zrušuje.
B2. V části první Hl. II § 3 odst. 2 písm. f) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo „ nebo“.
B3.V části první Hl. II § 3 odst. 2 se doplňuje nové písmeno g), které zní:
„g) spolkem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho stanovami.“.
C. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a
národnostní menšiny č. 12 z 5. schůze konané dne 30. května 2014 (tisk 82/3)
C1. V části první Hl. I § 2 se slova „hlídání a“ zrušují.
C2. V části první Hl. I § 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „provozovaná
poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu
ustanovení § 4 tohoto zákona (dále jen oprávněný poskytovatel).“.
C3. V části první Hl. II § 3 odst. 2 se na konci písm. e) slovo „nebo“ zrušuje.
C4. V části první Hl. II § 3 odst. 2 písm.f) se tečka zrušuje a doplňuje se slovo „ , nebo“.
C5. V části první Hl. II § 3 odst. 2 se doplňuje nové písmeno g), které zní:
„g) spolkem, jestliže poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je v souladu s jeho
stanovami.“.
C6. V části první Hl. IV § 16 odst. 5 se za slova „nebo v nichž“ vkládá slovo „oprávněný“.
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C7. V části první Hl. IV § 18 se na začátek věty doplňuje slovo „Oprávněný“ a ve slově
„Poskytovatel“ se písmeno „P“ nahrazuje písmenem „p“.
C8. V části první Hl. IV. § 19 odst. 5 se na začátek věty doplňuje slovo „Oprávněný“ a ve slově
„Poskytovatel“ se písmeno „P“ nahrazuje písmenem „p“.
C9. V části první Hl. V § 21 odst. 1 se za slova „na základě tohoto zákona“ vkládá slovo
„oprávněnému“.
C10. V části první Hl.VI § 22 odst. 1 nově zní:
„(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.“.
C11. V části první Hl. VI §23 odst.1 nově zní:
„(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.“ .
C12. V části první Hl.VI § 25 větě první se za slova „po dni nabytí účinnosti tohoto zákona“
vkládá slovo „oprávněný“. Dále věta druhá nově zní „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.“. A dále se ve větě třetí za slova „považuje za“ vkládá slovo
„oprávněného“.
C13. V části první Hl. VI § 25 větě první se za slova „v dětské skupině podle“ vkládají slova „§
2“ a dále se v textu § 25 číslovka „6“ nahrazuje číslovkou „12“.
Upozornění legislativní odboru:
Bude-li schválen pozměňovací návrh C, bude nezbytné, aby tato změna („oprávněný poskytovatel“)
byla následně promítnuta do celého textu návrhu zákona.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 13. června 2014
D. Poslanec Zdeněk Soukup
V části první Hl. 1 § 2 nově zní::
„§ 2
Služba péče o dítě v dětské skupině
Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající
v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do konce školního roku, v němž dítě dovrší 5 let
věku, přičemž uvedená pravidelná péče je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je
zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických
návyků dítěte.“.
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E. Poslankyně Marta Semelová
E1. V části první Hl. I § 2 nově zní:
„§ 2
Služba péče o dítě v dětské skupině
Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost spočívající
v hlídání a pravidelné péči o dítě od jednoho do tří let věku dítěte. Od tří let do zahájení povinné
školní docházky spočívá tato činnost kromě toho i ve vzdělávání dítěte podle rámcového
vzdělávacího plánu pro předškolní vzdělávání. Péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo
domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj
schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.“.
E2.1. V části první Hl. I § 5 odst. 4 nově zní :
a)

b)
c)
d)
e)

„(4) Odbornou způsobilostí pečující osoby pro děti ve věku od jednoho do tří let je
odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta,
ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře,
psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického
psychologax),
odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost
pracovníka v sociálních službáchx),
odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo
vychovatele),
profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházkyx), nebo
odborná způsobilost k výkonu povolání lékařex).“.

E2.2. V části první Hl. I § 5 se za odst. 4 doplňuje nový odst. 5, který zní:
„(5) Odbornou způsobilostí pečující osoby pro děti od tří let do zahájení povinné školní
docházky je odborná kvalifikace učitele mateřské školy.“.
E3. V části první Hl. I § 8 nově zní:
„§ 8
Stravování
(1)
Poskytovatel je povinen dítěti poskytovat stravovací služby. Úhradu nákladů s ním
spojených si poskytovatel a rodič dohodnou ve smlouvě o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině.
(2) Na výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu,
včetně zmrazených a zchlazených pokrmů, se vztahují právní předpisy upravující činnosti
epidemiologicky závažnéx) a provozování stravovací služby musí být zajištěno v souladu s
povinnostmi stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti hygieny
potravin10).“.
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E4. V části první Hl. I § 10 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Poskytovatel je povinen zpracovat a zajistit dodržování plánu výchovy a péče o dítě,
respektive vzdělávacího plánu, rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte (dále
jen “plán výchovy a péče”) se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický
vývoj dítěte. Je zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení
anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují
jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
(3)
Poskytovatel je povinen zpřístupnit vnitřní pravidla a plán výchovy a péče, případně
vzdělávání, v prostorách, v nichž je služba péče o dítě v dětské skupině poskytována a které jsou
přístupné rodiči, popřípadě též zpřístupní vnitřní pravidla a plán výchovy a péče způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“.

F.

Poslankyně Jana Hnyková

V části první Hl. I § 2 se slova „od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky,“
nahrazují slovy „od dosažení jednoho roku věku do čtvrtého roku věku,“.

G. Poslankyně Alena Nohavová
G.1V části první Hl. I § 2 se slova „od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky,“
nahrazují slovy „od dosažení jednoho roku věku do dosažení čtvrtého roku věku,“.
G2.V části první Hl. I § 6 se za odst. 3 doplňuje nový odstavec 4, který zní:
„(4) Služba péče o dítě v dětské skupině nesmí být poskytována pro zisk, ale výhradně a
prokazatelně jen na neziskovém principu.“.
G3.V části první Hl. VI v § 22 odstavci 1 se na konci textu doplňují slova „nebo tím, že ji
poskytuje v rozporu s § 6 odst.4 za účelem zisku“.
G4.V části první Hl. VI v § 23 odstavci 1 se na konci textu doplňují slova „nebo tím, že ji
poskytuje v rozporu s § 6 odst.4 za účelem zisku“.
G5.V části šesté § 32 nově zní:
„§ 32
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015 a pozbývá platnosti k 31. prosinci 2017.“.
H. Poslankyně Vlasta Bohdalová
H1. Varianta a):
V části první Hl. I § 2 se slova „do zahájení povinné školní docházky,“ nahrazují slovy „do
konce školního roku, v němž dítě dosáhlo čtyř let věku,“.
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Varianta b):
V části první Hl. I § 2 se slova „do zahájení povinné školní docházky,“ nahrazují slovy „do
konce školního roku, v němž dítě dosáhlo pěti let věku,“.
H2. V části první Hl. V § 21 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:
„(3) Zpracování a dodržování plánu výchovy a péče kontroluje v přenesené působnosti
obecní úřad obce s rozšířenou působností.“.
I.

Poslankyně Nina Nováková

V části první Hl. II, § 11 odst.1, písmeno i) nově zní:
„i) údaj o tom, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo je očkováno podle
individuálního očkovacího plánu nebo je proti nákaze imunní anebo se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci.“.

J.

Poslankyně Radka Maxová

J1.V části první Hl. I v § 2 se slova „hlídání a“ zrušují.
J2. V části první Hl. VI v § 25 ve větě první se za slova „v dětské skupině podle“ vkládají slova
„§ 2“ a číslovka „6“ se nahrazuje číslovkou „12“.

V Praze dne 13. června 2014

Pavel Ploc, v.r.
zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Hana Aulická Jírovcová , v.r.
zpravodajka výboru pro sociální politiku

Zdeněk Soukup, v.r.
zpravodaj Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
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Návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny přednesený ve druhém čtení poslankyní
Vlastou Bohdalovou

Poslanecká sněmovna
vyzývá Ministerstvo zdravotnictví
a tělovýchovy:

ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže

a) posoudit stávající hygienické parametry činnosti mateřských škol a dopad úpravy zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu na využitelnost infrastruktury
obcí pro předškolní vzdělávání;
b) zvážit revizi hygienických parametrů činnosti mateřských škol tak, aby se zvýšila využitelnost
stávající infrastruktury obcí pro předškolní vzdělávání.

