Oznámení o změně v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině
(§ 18 zák. č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 247/2014 Sb.”)

Poskytovatel: ………………………………………………………………… IČ: …….…...………
se sídlem: ……………………………………………………….………………………….…………
označení/název dětské skupiny: ………………………………….……………….……………….
místo poskytování služby péče o dítě: ……………………………….………………….……. …..
Žádost o změnu oprávnění zapsaného v evidenci poskytovatelů – změna:
☐ kapacity dětské skupiny: ………………….........................., od data............................. , dokládám
závazné stanovisko krajské hygienické stanice ve smyslu § 16 odst. 4 písm. c) zákona č. 247/2014 Sb.,
které musí být doručeno ve formě originálu, nebo úředně ověřené kopie či výstupem
z autorizované konverze.

☐ s tím související změna státního příspěvku na novou kapacitu dětské skupiny dle § 20h odst. 2
zákona č. 247/2014 Sb.
☐ místa poskytování služby péče o dítě: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………, od data…………………………………….
dokládám: závazné stanovisko krajské hygienické stanice ve smyslu § 16 odst. 4 písm. c) zákona
č. 247/2014 Sb. a doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá
oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve
smyslu § 16 odst. 4 písm. a) zákona č. 247/2014 Sb., které musí být doručeno ve formě originálu,
nebo úředně ověřené kopie či výstupem z autorizované konverze.
☐ název dětské skupiny: ………………………………………………………
Tyto změny oprávnění vznikají dnem zápisu ministerstvem.
Změna:
☐ jména
a příjmení
statutárního
orgánu
organizace: ……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..............................
☐ jména a příjmení osoby, která je oprávněná za právnickou
osobu jednat:
…………………………………………………………………………………………………………….
☐ ostatní: …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….

V ……………………, dne ………………….

..……………………………
podpis

Oznámení o změně včetně příloh zašlete poštou na adresu Ministerstva práce a sociálních věcí, Evidence dětských
skupin, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 nebo datovou schránkou MPSV: sc9aavg (do poznámky uvést
evidence dětských skupin) nebo doneste osobně na podatelnu MPSV na výše uvedenou adresu nebo nahrajte do
elektronické evidence dětských skupin/e-EDS (pokud máte do e-EDS přístup)

