
Dne 27. února 2021  
Informace pro poskytovatele dětských skupin a mikrojeslí  
v návaznosti na usnesení vlády č. 217 o přijetí krizového opatření 
 

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb od 1. března  

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona 
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v 
souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový 
stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových 
opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona vláda s účinností ode 
dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. dle I/3.l)  
 

zakazuje poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou dětské skupiny při 
zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo dětské skupiny poskytující službu 

péče o dítě pro děti zaměstnanců těchto zařízení. 
 

*** 

V souvislosti s tímto usnesením je poskytování služby péče o dítě v dětské skupině možné v 
krizovém režimu zajištovat:  

a) poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině, který je zdravotnickým zařízením či zařízením 
sociálních služeb (a poskytuje péči o děti svým zaměstnancům)  

 

b) poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině, který není zdravotnickým zařízením či 
zařízením sociálních služeb, ale poskytuje péči zaměstnancům zdravotnických zařízení a zařízení 
sociálních služeb (Jde vzorově o situace, kdy je mezi zařízením a poskytovatelem služby péče o 
dítě v dětské skupině uzavřena dohoda o zabezpečení péče pro děti zaměstnanců zdravotnického 
zařízení nebo zařízení sociálních služeb.) 

 
c) poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině, který nespadá pod a) nebo b), ale bude 

poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině zaměstnancům zdravotnických zařízení a zařízení 
sociálních služeb. (Jde vzorově o situace, kdy poskytovatel služby péče o dítě vyjde vstříc pro tento 
případ potřebě zabezpečit péči o děti zaměstnanců zdravotnického zařízení nebo zařízení 
sociálních služeb, i když např. běžně tyto děti tuto konkrétní dětskou skupinu nenavštěvují. 
Předpokladem je dodržení podmínek zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v 
dětské skupině)  

 
Předpokládá se, že poskytování služby péče o dítě v mikrojeslích, která je v tuto chvíli podporována z 
Evropského sociálního fondu, nebude probíhat obdobně jako poskytování služby péče o dítě v dětské 
skupině, a to po dobu výše uvedeného časového období.  
 
Výše uvedené je třeba vnímat s ohledem na obecný účel krizových opatření, kterým je zajištění ochrany 
obyvatel snížením rizika nákazy koronavirem (SARS CoV-2) prostřednictvím omezení jejich pohybu a 
kontaktů mimo domácnost a rovněž vytvořit podmínky pro zabezpečení kapacit zdravotnického personálu 
a personálu zařízení sociálních služeb.  
 
Za účelem zajištění minimalizace dopadů na poskytovatele dětských skupin a mikrojeslí v kontextu 
finančních prostředků z Evropského sociálního lze v tuto chvíli sdělit, že bude na toto období vztažena 
výjimka a výše uvedené období nebude relevantní za účelem zjišťování docházky do zařízení, tj. 
uzavření zařízení na základě usnesení vlády nebude mít dopady na výši dotace v návaznosti na 
obsazenost. Podrobnější informace budou v nejbližší době zveřejněny.  

 

Dotazy k výše uvedenému je možné směřovat na:  
Bc. Radka Pleštilová, DiS.  
radka.plestilova@mpsv.cz  
tel. 778 427 886 

 


