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7. ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ
z 36. schůze, konané dne 16. července 2014

k návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
Senátní tisk č. 316
Po úvodním slově Mgr. Michaely Marksové, ministryně práce a sociálních věcí, která vystoupila jako
zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesl senátor Miroslav Nenutil a po
rozpravě
VÝBOR
I.

nepřijal žádné usnesení k projednávanému tisku.
Hlasování bylo přítomno 9 senátorů ÚPV.
Průběh hlasování:
Pro návrh, aby výbor doporučil Senátu Parlamentu ČR schválit projednávaný návrh
zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, hlasovali 4 senátoři, proti
nehlasoval nikdo, 5 senátorů se zdrželo hlasování. Návrh nebyl schválen.
Pro pozměňovací návrhy senátorky E. Wagnerové, které jsou uvedené v příloze č. 1
tohoto záznamu, hlasovali 4 senátoři, proti hlasovali 3 senátoři, 2 senátoři se zdrželi
hlasování. Pozměňovací návrhy nebyly schváleny.
Pro pozměňovací návrhy senátorky A. Gajdůškové, které jsou uvedené v příloze č. 2
tohoto záznamu, nehlasoval nikdo z přítomných senátorů, proti nehlasoval nikdo
z přítomných senátorů, 9 senátorů se zdrželo hlasování. Pozměňovací návrhy nebyly
schváleny.
Jiné návrhy k projednávanému tisku nebyly podány;

II.

určuje
zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Miroslava
Nenutila;

III.

pověřuje
předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil tento záznam z jednání
předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

Miroslav Antl v. r.
předseda výboru

Miroslav Nenutil v.r.
zpravodaj výboru

Miroslav Nenutil v.r.
ověřovatel výboru

Příloha č. 1 k záznamu z jednání ÚPV č. 7 ze dne 16. 7. 2014

Pozměňovací návrhy senátorky E. Wagnerové
k návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů
(senátní tisk č. 316)
1. V části první na konci textu § 2 doplnit slova „, provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě
v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu ustanovení § 4 tohoto zákona
(dále jen „poskytovatel“)“.
2. V části první v § 3 odst. 1 slova „služby péče o dítě v dětské skupině (dále jen „poskytovatel“)“
vypustit.
3. V části první v § 22 odstavec 1 upravit takto:
„(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 poskytování této služby.“.
4. V části první v § 23 odstavec 1 upravit takto:
„(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 poskytování této služby.“.
5. V části první v § 25 větě první slova „v této činnosti pokračovat i po dni nabytí účinnosti“ nahradit
slovy „se stát poskytovatelem služby péče o dítě podle“ a ve větě druhé slova „nesmí po uplynutí
této lhůty poskytovat službu“ nahradit slovy „nebude po uplynutí této lhůty považována za
poskytovatele služby“.
6. V části šesté v § 32 slova „dnem 1. září 2014“ nahradit slovy „patnáctým dnem po jeho
vyhlášení“.

Eliška Wagnerová v. r.

Příloha č. 2 k záznamu z jednání ÚPV č. 7 ze dne 16. 7. 2014

Pozměňovací návrhy senátorky Aleny Gajdůškové k návrhu zákona o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
(senátní tisk č. 316)

1. V části první v § 5 odstavec 5 upravit takto:
„(5) Odbornou způsobilostí pečující osoby je středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání z oblasti
pedagogiky, psychologie, zdravotnictví nebo sociální péče.“.
Poznámky pod čarou č. 5 až 9 vypustit.
Následující poznámky pod čarou včetně odkazů na poznámky pod čarou přeznačit.
2. V části šesté v dosavadním § 32 slova „dnem 1. září 2014“ nahradit slovy „patnáctým dnem po
jeho vyhlášení“.

Alena Gajdůšková v. r.

