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Operační program Zaměstnanost

Vytvoření kapacit nových dětských skupin v ČR mimo hl. m. Prahu / v 

Praze 03_22_141 / 03_22_142 

• Alokace: 349 480 000 Kč (celá ČR mimo Prahu) / 50 520 000 Kč (Praha)

• Uzávěrka 30. 6. 2022 (12 hod)

• Podporovány budou dětské skupiny pro veřejnost

• Oprávněnými žadateli jsou:

• kraje, obce a jimi zřizované organizace (v případě Prahy i městské části  a 

jejich příspěvkové organizace), dobrovolné svazky obcí, poradenské a 

vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, vysoké školy, církve a 

náboženské společnosti, nadace a nadační fondy, Veřejné výzkumné 

instituce



Vytvoření kapacit nových dětských skupin v 

ČR mimo hl. m. Prahu / v Praze (141/142)

• Oprávněný žadatel  (vyjma obce nebo kraje včetně jimi zřizovaných 
organizací nebo dobrovolného svazku obcí) je pouze ten, kdo doloží 
prohlášení obce, ve které je plánováno místo realizace  
(tj. umístění dětské skupiny), o potřebě v oblasti zlepšení dostupnosti péče  
o děti před zahájením školní docházky. 

• Dokument Prohlášení obce o podpoře navýšení kapacit služeb péče o děti 
je povinnou přílohou žádosti o podporu, kterou je bezpodmínečně nutné 
doložit s prvním podáním žádosti o podporu. Pozdější doložení nebude 
umožněno, a žádosti, které ho nebudou obsahovat, budou vyřazeny.

• Součástí podkladů pro vydání právního aktu je doložení dokladu  
o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám,  
z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat  
k poskytování služby péče o dítě. (Sken úředně ověřené kopie smlouvy o 
vlastnictví, smlouvy  o nájmu, smlouvy o smlouvě budoucí…)



Vytvoření kapacit nových dětských skupin v 

ČR mimo hl. m. Prahu / v Praze (141/142)

• Zápis do evidence nejpozději do 31. 10. 2022

• 12 měsíců provozu do nejpozději 30. 9. 2023

• Zjednodušené vykazování (jednotka vytvořené místo, nájemné, kvalifikace 
pečující osoby, obsazenost)

• Kalkulačka rozpočtu

• Předvyplněná žádost (je nutné znát pouze místo realizace a harmonogram)

• Modelový projekt o kapacitě 12 míst : 1 705 248 Kč vč. DPH 

• (z toho 246 528Kč vybudování, nájemné a kvalifikace)



Plánovaná podpora dětských skupin OPZ+

1. vznik nových dětských skupin (neinvestiční výdaje)

2. dofinancování provozu stávajících dětských skupin (veřejná správa)

Období podpory: 2023–2028 

Vyčleněná částka: cca 1,7 mld. Kč.

Harmonogram výzev:

10/2022 - Podpora provozu DS ve veřejné správě (100 mil.Kč)

2/2023 - Podpora vybudování dětských skupin (300 mil.Kč)

Zjednodušené vykazování:

Jednotka vybudování

Jednotka provoz (vždy 12 měsíců)



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. (očekáváme výzvu na konci roku 2022)

Období podpory: 2021–2025 

Vyčleněná částka: 7 mld. Kč.

Základní informace: 

• Ex- post financování

• Zpětná uznatelnost výdajů od 2/2020

• Udržitelnost 

• Klimatické cíle

Plánovaná podpora dětských skupin 

z Národního plánu obnovy



Výzva 31_22_002 Budování kapacit předškolních 

zařízení dle zákona č. 247/2014 Sb. (NPO)

Cílem výzvy je:

• Navýšit celkovou kapacitu dětských skupin v ČR, podpořit trvalou infrastrukturu

• Vznik a registrace nové dětské skupiny (podpora není určena pro stávající zařízení)

• Alokace 2,74 mld. Kč (dělení dle regionů do 5 kategorií potřebnosti)

• 30. 6. 2022 – 1. kolo uzavírky příjmu žádosti 

• 30. 9. 2022 – 2. kolo uzavírky příjmu žádosti 

• 30. 11. 2022 – finální ukončení příjmu žádosti



Výzva 31_22_002 Budování kapacit (NPO)

Hlavní způsobilé výdaje:

• výstavby nových budov s cílem zřídit nový provoz dětské skupiny

• přístavby, nástavby, stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace apod.) 
stávajících budov s cílem zřídit provoz nové dětské skupiny

• vybudování a stavební úpravy souvisejících inženýrských sítí (vodovod, 
kanalizace, plyn, elektrické vedení)

• demolice původního objektu a následná nová stavba dětské skupiny

• nákup stavby (celé nebo její části), která bude sloužit po rekonstrukci pro 
provoz dětské skupiny

• nákup pozemku pro novou stavbu dětské skupiny, nákup pozemku, na 
kterém je stavba určená k rekonstrukci na dětskou skupinu

• výdaje vázané na energetické úspory

• projektová dokumentace stavby (EIA, stavební povolení atd.)



Výzva 31_22_002 Budování kapacit (NPO)

Vedlejší způsobilé výdaje:

• investice do podpůrných provozů (jídelna, prádelna)

• základní vybavení dětské skupiny

• úpravy venkovního prostranství

• zabezpečení výstavby (technický dozor, náklady na zkoušky, testy)

• povinná publicita, služby (zpracování studií, výběrových řízení)

Důležité informace:

• Ex- post financování

• zpětná uznatelnost výdajů od 2/2020

• Udržitelnost 10 let

• DPH není způsobilým výdajem

• Omezení limitu ceny nákupu 



Klimatické cíle NPO

 PODPORA VÝSTAVBY

Opatření na dosažení spotřeby primární energie alespoň o 20 % nižší, než je 

požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (základním dokumentem pro 

budovy s téměř nulovou spotřebou je směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/31/EU novelizována směrnicí 2018/844/EU, dále dokumenty zákon č. 406/2000 

Sb., příloha č. 5 prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb.).

 PODPORA REKONSTRUKCE A

Opatření zaměřená na energetickou účinnost, která v průměru dosáhnou buď alespoň 

30% úspory primární energie, nebo alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí 

skleníkových plynů, příp. jiné energeticky účinné renovace.

 PODPORA REKONSTRUKCE B

Opatření zaměřená na energetickou účinnost, která v průměru nedosáhnou alespoň 30 

% úspor primární energie, ani alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých skleníkových 

plynů



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

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


Srovnání výzev OPZ/OPZ+/NPO (esfcr.cz)

https://www.esfcr.cz/documents/21802/16448086/Srovn%C3%A1n%C3%AD+v%C3%BDzev+DS_3_6_22.pdf/7d2743fe-41a2-4844-9a30-d02f2a940d08?t=1654260061717

