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Časový harmonogram - plán 
Vyhlášení výzvy: 1. 9. 2017 
Ukončení příjmu žádostí: 
- výzva 073 (ČR bez hl. m. Praha): 1. 2. 2018 
- výzva 074 (hl. m. Praha): 1. 12. 2017 
Příjem žádostí: 2. 11. 2017, 10 hod. 
Maximální délka projektu: 36 měsíců 
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 
projektu: 31. 12. 2020  
Druh výzvy: průběžná 
 
Cíl 
Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu 
práce prostřednictvím podpory vybudování 
a provozu dětských skupin pro podniky 
i veřejnost.  
 
Podporované aktivity 
• Provoz dětských skupin dle zákona 

č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče 
o děti v dětské skupině za účelem zapojení 
rodičů do pracovního procesu,  

• Vybudování/transformaci a provoz dětských 
skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., 
o poskytování služby péče o děti v dětské 
skupině za účelem zapojení rodičů 
do pracovního procesu.  

Žádost lze ve výzvě podat i před okamžikem 
zaevidování zařízení jakožto dětské skupiny. 
Dětská skupina musí být zaevidována nejpozději 
v den zahájení podpory provozu dětské skupiny. 
 
Zařízení provozované na základě živnostenského 
oprávnění se může transformovat na subjekt, 
který je oprávněn provozovat dětskou skupinu 
ze zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby 
péče o děti v dětské skupině a podat žádost 
o podporu.  
 
V rámci OPZ lze poskytovat službu péče o dítě 
v následujících režimech:  
• Dětská skupina pro veřejnost  
• Podniková dětská skupina  
 
Cílové skupiny 
• Rodiče s dětmi mladšími 15 let, včetně osob, 

které mají děti mladší 15 let svěřeny ve své 
péči (např. pěstouni). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Podmínky oprávněnosti žadatele 
Z oprávněných žadatelů v rámci této výzvy jsou 
vyloučeny subjekty, které žádají o podporu v části 
výzvy určené na vybudování/transformaci 
a provoz dětské skupiny, a které k okamžiku 
předložení žádosti již předložily jinou žádost 
o podporu v rámci této výzvy (mohou podat 
pouze 1 žádost).  
Oprávněným žadatelem v části výzvy určené 
pouze naprovoz dětské skupiny je pouze subjekt, 
který před datem vyhlášení této výzvy 
provozoval zařízení péče o děti po dobu 
nejméně 6 měsíců nebo navazuje na činnost 
jiného subjektu, který toto zařízení provozoval, 
a to v jednom z těchto režimů:  
• Dětská skupina ze zákona č. 247/2014 Sb., 

o poskytování služby péče o děti v dětské 
skupině a o změně souvisejících zákonů;  

• Zařízení provozované na základě vázané 
živnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání;  

• Zařízení provozované na základě volné 
živnosti dle zákona č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání.  

 
Oprávnění žadatelé  
• Kraje, obce a jimi zřizované organizace  
• Dobrovolné svazky obcí  
• Poradenské a vzdělávací instituce  
• Veřejné výzkumné instituce  
• Nestátní neziskové organizace  
• Profesní a podnikatelská sdružení  
• Obchodní korporace  
• OSVČ  
• Státní podniky  
• Právnické osoby vykonávající podnikatelskou 

činnost zřízené zvláštním zákonem  
• Školy a školská zařízení  
• Vysoké školy  
• OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace  
• Sociální partneři  
 
Alokace výzvy 073: 1.100 mil. Kč  
Alokace výzvy 074: 320 mil. Kč 
• Minimální výše celkových způsobilých výdajů 

projektu: 942.000 Kč 
• Maximální výše celkových způsobilých výdajů 

projektu: 5.448.606 Kč  
 
Financování – ex-ante 
 
Podpora de minimis – podniková dětská 
skupina. 
 
 
 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 
1.2 Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky 

a veřejnost v hl. městě Praha/mimo hl. m. Prahu 
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Výše dotace 
Výše podpory projektu z OPZ se liší dle typu 
příjemce: 
• Organizační složka státu a příspěvkové 

organizace státu, státní vysoké školy, školy 
a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle 
školského zákona – 100 % 

• PO vykonávající činnost škol a školských 
zařízení – až 95 % 

• Kraje, obce a jejich organizační složky 
a příspěvkové organizace, dobrovolné svazky 
obcí – až 95 % 

• Veřejné vysoké školy (kromě státních 
vysokých škol) a výzkumné organizace (dle 
zákona č. 130/2002 Sb.) – až 95 % 

• Soukromoprávní subjekty vykonávající 
veřejně prospěšnou činnost (o.p.s., spolky, 
ústavy, církve a náboženské společnosti, 
nadace a nadační fondy, místní akční skupiny, 
Hospodářská komora, Agrární komora, svazy, 
asociace) – 100 % 

• Ostatní (obchodní společnosti, státní podniky, 
družstva, OSVČ, profesní komory) – 85 % 
(Výzva 073), 50 % (Výzva 074) 
 

 
Přehled výše jednotkových nákladů 

Jednotka Výše jednotkového 
nákladu (na jedno místo 

v zařízení péče o děti 
Vytvořené místo 
v zařízení péče o děti 

16.992 Kč 
bez DPH 

20.053 Kč vč. 
DPH 

Transformované 
místo v dětské 
skupině 

8.279 Kč 
bez DPH 

9.518 Kč vč. 
DPH 

Obsazenost zařízení 
péče o děti 628 Kč 

Kvalifikovaná pečující 
osoba 14.178 Kč 

Nájemné zařízení 
péče o děti 56 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné přílohy žádosti o podporu  
• Čestné prohlášení o identifikaci svých 

skutečných majitelů ve smyslu zákona 
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti.  

• Nově založené subjekty, které nemohou 
v žádosti o podporu uvést údaje týkající 
se obratu a počtu zaměstnanců za poslední 
uzavřené účetní období a které žádají o více 
než 2 mil. Kč celkových způsobilých výdajů, 
uvedou v samostatném dokumentu vloženém 
do žádosti popis své dosavadní činnosti, která 
je svým věcným zaměřením blízká činnostem 
naplánovaným v projektu, a dále svůj počet 
zaměstnanců aktuální ke dni podání žádosti 
o podporu.  

• Nově založené subjekty, které svou činností 
navazují na provoz zařízení péče o předškolní 
děti jiného subjektu a které žádají o více než 
2 mil. Kč celkových způsobilých výdajů, 
uvedou v samostatném dokumentu vloženém 
do žádosti popis dosavadní činnosti 
předchozího subjektu, místo provozu zařízení 
péče o děti předchozího subjektu (přesnou 
adresu provozovny), počet zaměstnanců 
a obrat předchozího subjektu za poslední 
schválené účetní období. Žadatelé popíší 
návaznost na předchozí subjekt. Tato 
návaznost musí mimo jiné spočívat v tom, 
že místo realizace dosavadní činnosti 
předchozího subjektu musí být shodné 
s místem realizace uvedeným v žádosti 
o finanční podporu.  

• V případě návaznosti na činnost jiného 
subjektu je třeba doložení čestného 
prohlášení a závazného stanoviska krajské 
hygienické stanice s minimální platností 
6 měsíců před datem vyhlášení výzvy.  

• Subjekty, u kterých nelze validací či kontrolou 
veřejných registrů ověřit totožnost osoby 
uvedené jako statutární zástupce žadatele, 
dokládají sken zakládacího dokumentu 
organizace a dále sken dokumentu, 
na základě kterého osoba uvedená v žádosti 
jako statutární zástupce může jednat 
za osobu žadatele.  
 


