
Dotace pro dětské skupiny 
Mgr. Iva Sotolářová 

MPSV 



Vztah výše příspěvku dětských skupin k jejich skutečným nákladům 

Evaluační dotazníkové šetření Náklady na provoz dětských skupin (srpen 2020) 

 

• On-line dotazníkové šetření 

• Oslovena všechna zařízení tohoto typu působící na území ČR, návratnost 47%.  

• Referenční měsíc únor 2020 (poslední měsíc před zavedením mimořádných opatření v 

návaznosti na epidemii koronaviru) 

• Zařízení dotazována na veškeré náklady, které vznikají v jejich „běžném provozu“  

• Závěr dotazníkového šetření: průměrná hodnota celkových měsíčních nákladů na 

provoz dětských skupin přepočtené na jedno dítě je 11 066 Kč.  

 

Závěr: lze konstatovat, že v roce 2021 státní přípěvek na dítě do tří let věku (9 637 na 

měsíc + 498 eventuální stravování) spolu s max. limitem pro poplatky od rodičů (4 000) 

financování odpovídá průměru nákladů na provoz dětských skupin. 

 

https://www.esfcr.cz/detaily-dokumentu?p_p_id=110_INSTANCE_gKXYaK9P5PQX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_110_INSTANCE_gKXYaK9P5PQX_struts_action=/document_library_display/view_file_entry&_110_INSTANCE_gKXYaK9P5PQX_fileEntryId=14511313&_110_INSTANCE_gKXYaK9P5PQX_redirect=javascript:history.go(-1);&_110_INSTANCE_gKXYaK9P5PQX_searchResultDetail=true&_110_INSTANCE_gKXYaK9P5PQX_backUrl=/detaily-dokumentu?p_p_id=110_INSTANCE_gKXYaK9P5PQX


Odhad počtu dětí potřebujících místo v zařízení dle Analýzy dostupnosti 

zařízení péče o děti 

https://www.esfcr.cz/detaily-dokumentu?p_p_id=110_INSTANCE_gKXYaK9P5PQX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_110_INSTANCE_gKXYaK9P5PQX_struts_action=/document_library_display/view_file_entry&_110_INSTANCE_gKXYaK9P5PQX_fileEntryId=12870230&_110_INSTANCE_gKXYaK9P5PQX_redirect=javascript:history.go(-1);&_110_INSTANCE_gKXYaK9P5PQX_searchResultDetail=true&_110_INSTANCE_gKXYaK9P5PQX_backUrl=https://www.esfcr.cz/vyhledavani?p_auth=VZLDJVim&p_p_id=PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_start=0&_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_query=anal%C3%BDza+dostupnosti&_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_searchType=ALL&_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_end=30&_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_javax.portlet.action=portalsearch
https://www.esfcr.cz/detaily-dokumentu?p_p_id=110_INSTANCE_gKXYaK9P5PQX&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_110_INSTANCE_gKXYaK9P5PQX_struts_action=/document_library_display/view_file_entry&_110_INSTANCE_gKXYaK9P5PQX_fileEntryId=12870230&_110_INSTANCE_gKXYaK9P5PQX_redirect=javascript:history.go(-1);&_110_INSTANCE_gKXYaK9P5PQX_searchResultDetail=true&_110_INSTANCE_gKXYaK9P5PQX_backUrl=https://www.esfcr.cz/vyhledavani?p_auth=VZLDJVim&p_p_id=PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_start=0&_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_query=anal%C3%BDza+dostupnosti&_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_searchType=ALL&_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_end=30&_PortalSearchPortlet_WAR_esfportalportletapplication_javax.portlet.action=portalsearch


• V rámci Národního plánu obnovy se plánuje podpora investičních výdajů na: 

• vznik nových dětských skupin 

• rekonstrukce stávajících dětských skupin, mimo jiné v návaznosti na novelu zákona č. 247/2014 

Sb. 

 

• Období podpory: 2021–2025  

 

• Vyčleněná částka: 7 mld. Kč. 

 

• Dotazníkové šetření: 

• On-line oslovení stávajících provozovatelů dětských skupin - zjištění potřeb a požadavků na 

úpravu prostor a vybavení pro děti zejm. do 3 let věku tak, aby zařízení mohla dále fungovat. 

• On-line oslovení obcí - zjištění zájmu měst a obcí o budování kapacit nových dětských skupin 

• Data vzešlá z dotazníkového šetření nyní vyhodnocujeme 

 

• Systém implementace 

• Předpokládáme, že prostředky budou rozděleny prostřednictvím jednotlivých projektů 

• Systém hodnocení, výběru a realizace projektů v současné době připravuje 

• Připravujeme též první výzvy, u nichž v rámci budování nových dětských skupin mimo jiné 

zvažujeme využití kritéria regionální potřebnosti zařízení péče o děti do 3 let věku 

 

Plánovaná podpora dětských skupin z Národního plánu obnovy 



• V rámci  OPZ+ se plánuje podpora na: 

 

• vznik nových dětských skupin (neinvestiční výdaje) 

• dofinancování provozu stávajících dětských skupin 

 

• Období podpory: 2023–2028  

 

• Vyčleněná částka: cca 3,4 mld. Kč. 

 

 

• Systém implementace 

• Předpokládáme, že prostředky budou rozděleny prostřednictvím jednotlivých projektů 

• Systém hodnocení, výběru a realizace projektů v současné době připravuje 

• Předpokládáme pokračování v režimu zjednodušeného vykazování výdajů (jednotka na 

vybudování)  

 

Plánovaná podpora dětských skupin z OPZ+ 



• investice do staveb, stavebních úprav a nákupu vybavení ve vazbě na navyšování stávajících 

kapacit či vznik nových kapacit.  

 

• Období podpory: 2021–2027  

 

 

 

 

 

 

 

Plánovaná podpora dětských skupin z IROP 



www.esfcr.cz/financovani-pece-o-deti 
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