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USNESENÍ
Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
č. 71 ze dne 22. července 2014

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
9. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU
71. USNESENÍ
z 22. schůze, konané dne 22. 7. 2014
k návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
Senátní tisk č. 316
Po odůvodnění ministryně práce a sociálních věcí ČR Mgr. Michaely Marksové, zpravodajské zprávě
senátorky Daniely Filipiové a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, které jsou přílohou tohoto usnesení;

II.

určuje
zpravodajkou výboru pro jednání o návrhu zákona na schůzi Senátu senátorku Danielu
Filipiovou.

Miloš Janeček v.r.
předseda výboru

Daniela Filipiová v.r.
zpravodajka výboru

Alena Dernerová v.r.
ověřovatelka výboru
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Příloha k usnesení č. 71/2014

Pozměňovací návrhy 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 § 5 odst. 2 písm. a) slova „hlídání a“ vypustit.
4. V části první v § 5 odst. 4 větě třetí slova „se předává“ nahradit slovy „a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají“ a ve větě čtvrté slova „rejstříku trestů“ nahradit slovy „Rejstříku trestů“ a
za slova „jehož je občanem“ vložit slova „nebo v němž má sídlo“.
5. 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.
6. V části první v § 11 odst. 3 slova „a jejich změny“ vypustit.
7. V části první v nadpisu § 12, v § 12, § 16 odst. 4 písm. c), § 22 odst. 2 písm. e), § 23 odst. 2 písm.
e) a v § 25 slovo „škodu“ nahradit slovem „újmu“.
8. V části první v § 19 odst. 2 písm. a) slova „§ 5 odst. 2“ nahradit slovy „§ 5 odst. 1“.
9. 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.“.
10. V části první v § 22 odst. 2 písm. c) a v § 23 odst. 2 písm. c) slova „nedodržuje plán“ nahradit slovy „nezajistí dodržování plánu“.
11. V části první v § 23 odstavec 1 upravit takto:
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„(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.“.
12. 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“.
13. V části páté v § 30 bod 6 upravit takto:
„ 6. V § 35ba odst. 2 se za slova „písm. b) až e)“ vkládají slova „a písm. g)“.“.
14. V části páté § 31 upravit takto:
„§ 31
Přechodné ustanovení
Slevu na dani za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v zařízení péče o děti předškolního věku
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze uplatnit poprvé za zdaňovací období, které započalo v roce 2014.“.
15. V části šesté v § 32 slova „dnem 1. září 2014“ nahradit slovy „patnáctým dnem po jeho vyhlášení“.

