
Pořadové číslo: 9/9

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 28.8.2015

Návrh pro 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 9. 2015

Zpravodaj: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
Bc. Jana Žouželková, ředitelka Sociálních služeb města Přerova
Mgr.et Mgr. Andrea Kafková, Mgr.
Lucie Jemelková DiS.
Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá , organizační pracovník Komise zdravotní a 
sociální pomoci
Jitka Piekutowská

Název návrhu:

Městské jesle v Přerově

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města 
Přerova, p. o., IČ 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, Kabelíkova 14a, PSČ 750 02. 
Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.10.2015

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova

na své 22. schůzi konané dne 21. července 2015, usnesením č. 626/22/9/2015, podala návrh 
Zastupitelstvu města Přerova schválit dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace 
Sociální služby města Přerova, p. o., ve znění dle přílohy důvodové zprávy.

Odbor sociálních věcí a školství

doporučuje schválení Dodatku č. 8 ke Zřizovací listině SSMP, který reaguje na změnu zákona. V této 
souvislosti odbor sociálních věcí a školství jednoznačně preferuje registraci městských jeslí na dětskou 



skupinu. Poskytování služby v rámci dětské skupiny podléhá zákonným normám s možností kontroly, 
s čímž souvisí větší důvěra rodičů v kvalitu poskytovaných služeb péče o jejich děti. Významným 
benefitem je zachování možnosti daňových slev a zvýhodnění jak pro rodiče, tak pro poskytovatele 
služby, což neplatí v případě, že jesle budou nadále provozovány podle obecně platných právních 
předpisů.

Důvodová zpráva:

Sociální služby města Přerova, p. o. (dále jen "SSMP") doposud poskytují prostřednictvím střediska 
Městské jesle péči o zdravé děti ve věku od 18 měsíců do čtyř let a se souhlasem pediatra i o děti 
zaostávající pohybově, s dětským ekzémem a dietními zvláštnostmi. V denním režimu zajišťují 
výchovnou péči uplatňující individuální přístup k dětem, zaměřenou na všestranný harmonický rozvoj 
osobnosti dětí. Provoz jeslí s kapacitou 45 dětí je zajišťován v objektu na adrese Svisle 2 v Přerově.
Od ledna 2009 do konce roku 2013 středisko Městské jesle poskytovalo službu péče o dítě jako 
nestátní zdravotnické zařízení, tedy jako zdravotní službu. Zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách, bylo ukončeno provozování jeslí jako zdravotnického zařízení a od roku 2014 pečují o děti 
jako nezdravotnické zařízení podle obecných právních předpisů.
Dne 14. 11. 2014 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o 
dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině“) a je účinný 
ode dne 29. 11. 2014. Vyhlášením zákona byl vymezen právní rámec pro ta zařízení, která poskytovala 
služby péče o dítě v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zákon upravuje podmínky, za 
nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině a podmínky pro získání oprávnění k 
poskytování této služby.
V souvislosti s účinností zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině byla zpracována 
novela příslušných právních předpisů, zejména zákona o daních z příjmů, který přináší:
- daňové zvýhodnění - zaměstnavatel může svému zaměstnanci finančně přispět na umístění dítěte do 
dětské skupiny a to v daňově zvýhodněném režimu,
- daňová uznatelnost investičních a provozních nákladů pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské 
skupině,
- sleva na dani má podpořit také rodiče dítěte, kteří za účelem zapojení se do výdělečné činnosti 
využijí služeb péče o děti předškolního věku. Slevu bylo možné uplatnit ve výši prokazatelně 
vynaložených nákladů již za rok 2014 maximálně do výše minimální mzdy, tedy pro rok 2014 ve výši 
8 500,- Kč a pro rok 2015 se jedná o částku 9 200,- Kč.
Ode dne 04. 06. 2015 je účinný zákon č. 127/2015 Sb., kterým se mění zákon o dětské skupině a 
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato novela zpřesňuje definici dětské skupiny a mění 
ustanovení zákona tak, že doposud povinná evidence poskytovatelů služeb se stává evidencí 
dobrovolnou. Podmínky zákona tedy budou muset splňovat pouze ti poskytovatelé, kteří se evidují u 
Ministerstva práce a sociálních věcí. V tomto případě však neregistrovaní poskytovatelé, provozující 
své služby v souladu s obecně platnými právními předpisy, nebudou moci čerpat daňových úlev, 
taktéž nebude umožněno rodičům uplatňovat slevy na dani.
Novela dále vypouští přechodnou roční lhůtu pro registraci a upřesňuje uživatele benefitů. Zařízení, 
která doposud poskytovala své služby podle obecně platných právních předpisů, mohou ve své 
činnosti pokračovat beze změny. 
Odbor sociálních věcí a školství ve shodě se SSMP preferují variantu registrace městských jeslí na
dětskou skupinu a v souvislosti s tímto schválení dodatku č 8 ke Zřizovací listině SSMP v 
navrhovaném znění.
SSMP jsou v návaznosti na uvedený zákon připraveny k registraci této služby.


