Stanovisko k uplatnění slevy za umístění dítěte v Miniškolce Maceška
Lužánky – středisko volného času Brno, příspěvková organizace, provozuje Miniškolku
Maceška na základě živnostenského oprávnění a na základě zřizovací listiny příspěvkové
organizace jako školské zařízení pro zájmové vzdělávání.
Pro Miniškolku Maceška je vypracován školní vzdělávací program, který definuje a popisuje
provoz, činnost a standardy této péče o děti předškolního věku. Tento školní vzdělávací
program lze nalézt na stránkách Macešky (maceska.luzanky.cz).
Ve standardech, ŠVP i ve všech letácích k této Miniškolce je uvedeno, že Maceška je
charakterizována jako dopolední rozvíjející program pro děti od 2 let bez přítomnosti
rodičů. Doba provozu Miniškolky Maceška je 4 hodiny.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v § 35bb Sleva za umístění dítěte uvádí v odstavci 6
toto:
(6) Pro účely daní z příjmů se předškolním zařízením rozumí
a) mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
b) zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
c) zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění,
pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou
1. zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo
2. mateřskou školou podle školského zákona.

Naše Miniškolka Maceška musí tedy podle bodu c) splňovat podmínku stejně jako dětská
skupina. Dětskou skupinu nově definuje zákon 247/2014 Sb., který ve svém §2 definuje
dětskou skupinu takto:
Službou péče o dítě v dětské skupině se pro účely tohoto zákona rozumí činnost provozovaná
poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině zapsaným do evidence poskytovatelů ve smyslu
ustanovení § 4 (dále jen poskytovatel), spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do
zahájení povinné školní docházky a umožňující docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je
poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na
výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Z uvedené právní úpravy vyplývá, že naše Miniškolka nesplňuje základní kritérium pro
přiznání slevy a to v době poskytování služby péče o dítě.
Potvrzení o návštěvě dítěte v Macešce a o zaplacených platbách pochopitelně můžeme
plátci vystavit, ale s tím, že odpovědnost za uplatnění slevy v daňovém přiznání nese každý
poplatník sám.
Tato skutečnost nás mrzí, ale nejsme tvůrci zákonů a s jednotlivými ustanoveními
nemůžeme nic dělat. Přesto věříme, že nám zachováte svou přízeň.
V Brně dne 31. 1. 2017

Jan Ondroušek
zástupce ředitele
http://www.podnikatel.cz/clanky/slevu-za-umisteni-ditete-neuplatnite-na-veskera-predskolni-zarizeni/
https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dan-z-prijmu/sleva-za-umisteni-ditete-za-rok-2016/

