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Služby péče o děti 
 

  Do tří let věku dítěte 
 

• Zdravotnická zařízení typu jesle podle zákona o péči o zdraví lidu (novela zákona o 

zdravotních službách – možnost provozovat jesle jako zdravotnická zařízení do 31. 12. 

2013) 

• Soukromá zařízení dle zákona o živnostenském podnikání  

- vázaná živnost "Péče o dítě do tří let v denním režimu"  

- volná živnost, obor činnosti č. 79 "Poskytování služeb pro rodinu a domácnost"  

 

 Od tří let věku dítěte 

• Mateřské školy zřízené státem, obcí, krajem, svazkem obcí, církevními právnickými 

osobami či jinými právnickými osobami, jejichž předmětem činnosti je poskytování 

vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona 

• Soukromá zařízení provozovaná v režimu zákona o živnostenském podnikání 

        -  volná živnost, obor činnosti č. 72 "Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání    

            kurzů, školení, včetně lektorské činnosti„ (která neposkytují rekreačně-vzdělávací  

            činnosti realizovanou v rámci výchovy a vzdělávání ve školách, předškolních a    

            školských zařízeních zařazených do sítě škol) 

        -   volná živnost, obor činnosti č. 79 "Poskytování služeb pro rodinu a domácnost"  
 
 
 
 
 
 



Připravovaná opatření 

• Programové prohlášení vlády hovoří o podpoře dalšího rozvoje služeb 

péče o děti vytvoření podmínek k dalšímu rozvoji rodinné politiky a 

péče o děti s cílem zvýšit společenskou prestiž rodiny a o posílení 

zapojení obou rodičů do péče o děti a vytvoření podmínek pro rychlejší 

návrat pečujících rodičů k výdělečné činnosti. 

NÁVRH ZÁKONA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ 

SKUPINĚ A O ZMĚNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ 

• Definování nové služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině za 

účelem  

– úpravy oblasti dosud právně neregulované 

– rozšíření spektra služeb 

– vytvoření podmínek pro řadu poskytovatelů 

– podpory volby pro rodiče ohledně způsobu péče o dítě 

• Zavedení souvisejících daňových opatření 

 

 



Dětská skupina 

• Opatření bylo připraveno ve spolupráci s ostatními resorty. 

• Jedná se o nový typ služby hlídání a péče o děti na nekomerční bázi.  

• Návrh upravuje: 

 pojetí služby, tj. službou péče o dítě v dětské skupině činnost spočívající v hlídání  

a pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, 

která 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.  

 okruh možných poskytovatelů, vznik oprávnění, úhradu za službu;  

 hygienické, provozní a prostorové požadavky úměrné počtu dětí; 

 maximální počet dětí, o které může být v jednom časovém úseku pečováno jednou 

 pečující osobou; 

 nejvýše přípustný počet dětí v zařízení, v němž je o děti pečováno; 

 odbornou způsobilost osoby pečující o děti do zahájení povinné školní docházky; 

 evidenci poskytovatelů, kontrolu a sankce; další podmínky (např. pojištění 

odpovědnosti za škodu). 

 Je stanovena povinnost  pečovat o děti v souladu se schváleným plánem výchovy a 

péče. 

 

 



Podpora v daňové oblasti 

• Náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů pro 
účely stanovení základu daně zaměstnavatele jsou 
náklady na  

    –na provoz vlastního zařízení péče pro děti svých 
zaměstnanců; 

    – nepeněžní výdaje zaměstnavatele na zajištění péče 
o děti svých zaměstnanců ze strany jiného subjektu. 

 

• Bude zavedena sleva na dani z příjmů pro rodiče-
zaměstnance při zajištění péče o děti formou služby 
péče o děti v souvislosti s participací na trhu práce. 

 

 
 

 

 



Fáze legislativního procesu 

• Věcný záměr zákona o dětské skupině a o změně 
souvisejících zákonů byl schválen usnesením vlády 
č.607 ze dne 22. 8. 2012. 

• Dne 22. 5. 2013 vláda schválila návrh zákona o 
poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o 
změně souvisejících zákonů. 

• Vládní návrh zákona (sněmovní tisk 1046) je zařazen 
na jednání schůze Poslanecké sněmovny PČR 
(1.čtení). 

• Účinnost se předpokládá od 1. 1. 2014. 

 

 
 

 

 



Dětské skupiny MPSV 

• MPSV provozuje dvě dětské skupiny jakožto pilotní ověření 
navrhované služby. 

• V dětské skupině je poskytována pravidelná služba péče o dítě s 
variabilní možností využití buď celotýdně nebo jen některé dny v 
týdnu, celodenně nebo jen po část dne. 

• Je podporována možnost využití flexibilních forem pracovní doby 
a pracovního úvazku rodičů - zaměstnanců MPSV.  

• Po dobu zapojení dětských skupin do projektu financovaného z 
ESF „Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v 
Evropě“ není od rodičů přijímána úhrada za umístění dítěte. 

• Činnost první skupiny byla zahájena 1. 7. 2011, druhá skupina 
byla otevřena v únoru 2013.  

 

 

 

 

 

 



Dětské skupiny MPSV - konkrétní provozní 
podmínky 

• V Dětských skupinách MPSV je vzhledem k prostorovým 
podmínkám pečováno současně o maximálně 18 dětí. 

• Služba péče o dítě je poskytována dětem od 2 let do zahájení 
povinné školní docházky.  

• Dětské skupiny MPSV jsou otevřeny od 7:00 do 17:00. 

• Provoz zajišťují 3 pečující osoby na plný úvazek a 1 pečující 
osoba na částečný úvazek. Odborná způsobilost pečujících osob 
je v souladu z návrhem zákona. 

• Jedna pečující osoba pečuje nejvýše o 6 dětí současně. 

• Zajišťován je pitný režim a polední teplé jídlo. Svačiny zajišťují 
rodiče dětí.  

• Poskytování služby probíhá na základě Smlouvy o poskytování 
služeb péče o děti v dětské skupině a řídí se Provozním řádem. 

• MPSV má uzavřenou pojistnou smlouvu Pojištění odpovědnosti 
za škodu a škodu způsobenou výrobkem. 

• Výchovná činnost probíhá podle Plánu výchovy a péče. 

 

 



 

 

 

 

 

 
Děkujeme Vám za pozornost. 

 
jirina.pipkova@mpsv.cz 

 barbora.matusu@mpsv.cz 
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