
 
 
 

          
         

Dotace z Národního plánu obnovy ČR – MPSV ČR 

 

BUDOVÁNÍ KAPACIT DĚTSKÝCH SKUPIN 
dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině 

a o změně souvisejících předpisů 

 

 

Zahájení příjmu žádostí o dotaci:  20. 4. 2022  

Ukončení příjmu žádostí o dotaci:      30. 6. 2022 – 1. kolo uzavírky příjmu žádostí 

     30. 9. 2022 – 2. kolo uzavírky příjmu žádostí 

     30. 11. 2022 – finální ukončení příjmu žádostí 

 

Příjem žádostí může být ukončen při dosažení 2násobku požadované alokace (alokace je 2,74 mld. Kč) v přijatých 

žádostech, nejdříve však po 1 měsíci od zahájení příjmu žádostí. 

 

Cílem výzvy je zvýšení kapacit zařízení péče o děti prostřednictvím budování zařízení pro provoz nových dětských 

skupin. Za tímto účelem budou podporovány rekonstrukce a stavební úpravy stávajících objektů, stavby a stavební práce 

spojené s novou výstavbou infrastruktury dětských skupin včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, 

nákup pozemků a staveb.  

 

Ve stejném objektu, ve kterém je budován/rekonstruován prostor pro dětskou skupinu, lze umístit prostory, které mohou 

být využívány buďto pouze pro potřeby dětské skupiny, nebo na základě smlouvy i pro potřeby jiné služby. Výdaje na 

jejich vybudování budou výdaji vedlejšími a není možné je zřizovat bez budování dětské skupiny. Dále je ve stejném 

objektu akceptovatelné umístění i dalších služeb (nesouvisejících s dětskou skupinou) za předpokladu, že svým 

provozem nenarušují provoz dětské skupiny. Jejich vybudování však nepatří mezi podporované aktivity projektu 

a náklady na tuto část stavby musí být vyčísleny jako nezpůsobilé. Viz níže. 

 

Dotace: formou ex-post – tj. nutné předfinancování z vlastních zdrojů 

Podpora je poskytována formou 100 % dotace (bez DPH). 

Dotace na projekt je poskytována ve výši 3 mil. – 20 mil. Kč (bez DPH). 

DPH je nezpůsobilý výdaj pro všechny žadatele. 

 

Žadatel:  

- osoba (FO, PO), která má IČO, má aktivní datovou schránku, má doložitelnou historii existence min. 3 roky 

- obec, městys, (statutární) město, městský obvod/část, HMP, městská část HMP, DSO, příspěvková organizace 

ÚSC (obce, kraje) 

- spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- obecně prospěšné společnosti zřízené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 

- církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a 

náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně 

právní ochranu dětí  

- veřejnoprávní VŠ, veřejné výzkumné instituce, kraj, OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace, ústavy AV 

ČR, ústavy, nadace a nadační fondy 

 

Časová způsobilost výdajů: 

a) počátek časové způsobilosti výdaje pro úspěšně ukončené stavby (musí se jednat o projekty, u nichž dosud 

nedošlo k zápisu do Evidence dětských skupin) k datu podání žádosti o dotaci:  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění na účetním dokladu a vznik výdaje, tj. úhrada po 1.2.2020 

- smlouva s dodavatelem MUSÍ být uzavřena po 1.2.2020 

 

b) počátek časové způsobilosti výdaje pro neukončené projekty k datu podání žádosti o dotaci:  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění na účetním dokladu a vznik výdaje, tj. úhrada po 1.2.2020 

- smlouva s dodavatelem MŮŽE být uzavřena před 1.2.2020 

 

 



HLAVNÍ způsobilé výdaje – týká se samotné výstavby nebo rekonstrukce infrastruktury 

 

STAVBA 

- výstavba nové budovy sloužící pro provoz dětské skupiny 

- nákup nezastavěného pozemku potřebného pro umístění nové budovy pro provoz dětské skupiny nebo nákup 

pozemku přiléhajícího k budově, která bude v projektu rekonstruována pro provoz dětské skupiny 

- nákup stávající budovy, která neslouží pro provoz dětské skupiny, za účelem přestavby na provoz dětské 

skupiny. Způsobilým výdajem může být i nákup stávající budovy za účelem demolice, pokud na pozemku 

bude v rámci projektu postavena nová budova pro provoz dětské skupiny 

- demolice původního objektu a budov na pozemku objektu, jejichž odstranění souvisí s realizací projektu; 

demolice nemůže být jedinou aktivitou projektu a předchází výstavbě stavby, která je hl. ZV projektu 

- rekonstrukce budovy za účelem její přestavby na provoz nově zřízené dětské skupiny dle požadavků zákona č. 

247/2014 Sb., legislativních požadavků pro daný druh provozu a standardům kvality poskytovaných služeb 

- přístavby a nástavby objektů, ve kterých je provozována dětská skupina, za účelem vybudování nových 

prostor pro vznik nové (další) dětské skupiny, která zatím nebyla zaevidována v evidenci dětských skupin 

- úprava nezastavěných venkovních ploch určená pro pobyt a hry dětí předškolního věku, včetně travnaté 

plochy a oplocení  

- budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci 

stavby (způsobilým výdajem je přípojka realizovaná i mimo pozemek hlavní stavby, pokud je tato přípojka 

součástí projektové dokumentace a souvisí s realizovaným projektem) 

- pořízení systémů protipožární ochrany 

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

- projektová dokumentace (DUR, DOZU, DSP, DOS, DPS, ZDS, RDS, DSPS), EIA (kde je relevantní), 

posudek energetické náročnosti, energetický audit, znalecký posudek, související průzkumy, geodetické 

zaměření, studie a posouzení 

 

ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI BUDOV 

• zateplení obvodových konstrukcí, výměna otvorových výplní, výměna střešní krytiny, instalace prvků stínění, 

renovace lodžií a balkonů, sanace statických poruch, sanace zdiva, sanace hydroizolace, sanace azbestových 

konstrukcí 

• stavební práce, dodávky a služby spojené s dalšími opatřeními majícími prokazatelně vliv na energetickou 

náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. pořízení nových světlených zdrojů, čidla 

pohybu a další) 

• realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, realizace systémů využívající odpadní teplo 

• instalace fotovoltaických systémů a bateriových uložišť 

• výměna stávajícího hlavního zdroje tepla využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné 

zdroje využívající: biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn, zařízení KVET nebo chladu 

využívající OZE nebo zemní plny, fototermické solární systémy 

• instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, KVET) 

• instalace akumulační nádrže 

• výstavba a rekonstrukce teplovodní otopné soustavy 

 

NÁKUP NEMOVITOSTÍ: 

- nákup pozemku (celého nebo jen části) určeného pro výstavbu – limit max. 10 % CZV 

- nákup stavby (celé nebo jen části), včetně pozemku, která bude v rámci projektu rekonstruována tak, aby 

dosáhla požadovaných parametrů 

- nákup stávající budovy za účelem demolice, pokud bude na pozemku v rámci projektu postavena nová budova 

pro provoz dětské skupiny 

 

VEDLEJŠÍ způsobilé výdaje – max. do výše 20 % HLAVNÍCH způsobilých výdajů 

 

- pořízení alternativních výukových prostor např. jurty, unimobuňky/obytné kontejnery 

- budování a modernizace podpůrných provozů pro dětské skupiny (jako např. jídelna, prádelna) v rámci nové 

výstavby nebo stavebních úprav (ne jako jediná aktivita projektu) 

- pořízení základního vybavení dětské skupiny, pořízení herních prvků 



- úpravy venkovního prostranství v areálu (oplocení, přístupové cesty v areálu zařízení, bezbariérový vstup do 

objektu, přístupové cesty v areálu, úprava a zřizování dětských hřišť, pítka, parkové úpravy, pořízení a obnova 

mobiliáře např. lavičky, herní prvky) a přístřešky nevyžadující stavební povolení 

- parkovací stání v rámci areálu nezbytné pro provoz zatřízení, včetně příjezdových komunikací v rámci areálu 

a nezbytného doprovodného vybavení 

- zabezpečení výstavby (TDI, AD, BOZP), výdaje na povinnou publicitu, inženýring projektu 

- pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (příprava a realizace zadávacích a výběrových 

řízení, zpracování studie proveditelnosti) 

- zpracování zadávací dokumentace k VŘ + jeho organizace, zpracování Studie proveditelnosti 

- vyvolané přeložky a úpravy stávajících inženýrských sítí, geodetické zaměření a vyhotovení geodetického 

plánu 

- odvody za odnětí půdy ze ZPF 

- pořízení bezpečnostních prvků a zařízení, osvětlení, elektronického a mechanického zabezpečení (např. el. 

zabezpečení vstupu do budovy) 

 

Pokud se v celku budovy, v níž bude po rekonstrukci/výstavbě dětská skupina, nachází i jiný provoz (např. jiná služba, 

jiná dětská skupina, MŠ, byty apod.) a budou vznikat prostory užívané dohromady více provozy, je třeba je v PD 

vyznačit a di rozpočtu zahrnout takto: 

A) společně užívané prostory, které nejsou pro dětskou skupinu povinné (např. hřiště, zahrady, parkovací stání, 

prádelna, kuchyň/vývařovna/výdejna jídla) => výdaje jsou způsobilé v poměru, jaký zabírá provoz dětské 

skupiny v celkové ploše budovy, ale vždy se bude jednat o VEDLEJŠÍ výdaj 

 

B) společně užívané prostory, pro které ze zákona 247/2014 Sb., vyplývají některé povinnosti (např. přístupové 

chodby, schodiště, bezbariérové a evakuační výtahy, které dětská skupina využívá a splňují hygienické 

požadavky zákona 247/2014Sb., hygienická zařízení, zázemí pro pečující osoby => výdaje jsou způsobilé 

v poměru, jaký zabírá provoz dětské skupiny v celkové ploše budovy, ale vždy se bude jednat o HLAVNÍ 

výdaj 

 

Specifické podmínky: 

- nejzazší datum ukončení projektu: 30. 6. 2025, ale zároveň doba realizace projektu nesmí překročit od 

schválení právního aktu 24 měsíců 

- udržitelnost projektu je 10 let od obdržení dotace na účet příjemce 

 

- činnost žadatele o dotaci, spočívající ve zřízení a následném provozu služby péče o dítě v nově vzniklé 

dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude mít nehospodářskou povahu, to znamená, že 

činnost žadatele/příjemce bude po celou dobu udržitelnosti projektu splňovat následující předpoklady:  

1) podpora v podobě příspěvku bude poskytována na provoz dětských skupin, které splňují stanovené 

požadavky z hlediska kvality, dostupnosti a ceny1 

2) služba bude převážně financována z veřejných zdrojů 

3) příspěvek od rodičů bude nižší než příspěvek od státu (měsíční příspěvek od rodičů nesmí přesáhnout 

1/3 minimální mzdy) 

4) služba bude poskytována na neziskové bázi a za podmínek stanovených státem 

Podpořeny budou projekty zaměřené na budování kapacit jak veřejných, tak i zaměstnaneckých dětských skupin 

splňujících výše uvedená kritéria.  

Zaměstnanecké dětské skupiny musí kromě výše uvedených kritérií splnit ještě podmínku využití méně než 20 % 

svých kapacit k hospodářské činnosti. Podpořeny budou tedy pouze zaměstnanecké dětské skupiny, které veřejnou 

podporu nezakládají. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Příspěvkem se rozumí příspěvek na provoz dětské skupiny, který se vyplácí ze státního rozpočtu a je určen k pokrytí výdajů 
spojených s poskytováním služby péče o dítě v dětské skupině 



KLIMATICKÝ KOEFICIENT – žadatel vždy musí zvolit jeden z následujících indikátorů! 

 

00051 Počet nových staveb dětských skupin, jejichž spotřeba primární energie je alespoň o 20 % nižší než 

požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie 

 

00048 Počet renovací dětských skupin, které v průměru dosahují buď alespoň 30 % úspor primární energie, 

NEBO alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů 

 

00049 Jiné energeticky účinné renovace dětských skupin, které v průměru nedosahují buď alespoň 30 % úspor 

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

 

 

Výstavba nové budovy – 00051 

Opatření na dosažení spotřeby primární energie alespoň o 20 % nižší, než je požadavek na budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie 

Výstavba nových budov se řídí klimatickým koeficientem energeticky úsporné budovy dle NZEB (Nearly zero-energy 

buildings). Základním dokumentem pro budovy s téměř nulovou spotřebou je směrnice Ev. parlamentu a Rady 

2010/31/EU o energetické náročnosti budov (novelizace směrnicí 2018/844/EU). Na národní úrovni ČR byla 

transpozice některých požadavků evropské směrnice, týkajících se kontroly a hodnocení energetické náročnosti 

budov, provedena prostřednictvím novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 

předpisů, a technicky tyto požadavky upřesňuje příloha č. 5 prováděcí vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické 

náročnosti budov.  

Vzor energetického posouzení pro výzvu je pak upraven ve Vyhlášce 141/2021 Sb. o energetickém posudku, ve znění 

pozdějších předpisů a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie. 

 

Rekonstrukce A – 00048 

Opatření, zaměřená na energetickou účinnost, která v průměru dosáhnou alespoň 30% úspory primární 

energie z neobnovitelných zdrojů. 

Kromě výše definované úspory primární energie může žadatel zvolit variantu přijetí opatření, jimiž bude dosaženo 

alespoň 30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů, a to v rozmezí ≥ 30 %. 

 
 

Rekonstrukce B – 00049 

Výjimku z neplnění 30% úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů je možno uplatnit u památkově 

chráněných budov v souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, architektonicky 

cenných budov, s ohledem na stanovisko příslušného orgánu památkové péče, a také v případě, pokud budou dány 

objektivní důvody, že budova nemůže dosáhnout parametry rekonstrukce A.  

Dále potom pro budovy, které již před realizací projektu plní parametry energetické náročnosti definované § 6 odst. 2 

vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov a řeší pouze dílčí opatření.  

Tento typ budov bude zařazen do kategorie nedosahujících parametrů úspory 30 % primární energie z 

neobnovitelných zdrojů, rekonstrukce B. 

Kromě výše definované úspory primární energie může žadatel zvolit variantu přijetí opatření, která nedosahují alespoň 

30% snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů, a to v rozmezí ≥2 % <30 % 
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