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Odbor zdraví

R8/227. schůze Rady města Brna
konaná dne 29.6.2022

23. Stanovení výše poplatků za pobyt v dětské skupině 

Anotace
Materiál navrhuje výši poplatků za pobyt dětí v dětské skupině, jejímž zřizovatelem je příspěvková
organizace města Brna Sdružení zdravotnických zařízení II Brno a Chovánek - dětské centrum rodinného
typu, s platností od 1.9.2022, pro děti do 3 let věku a děti starší.

Materiál odevzdán dne 23.6.2022 v 08:23

Návrh usnesení

Rada města Brna

schvaluje výši poplatků za dítě umístěné v dětské skupině zřizované  příspěvkovými
organizacemi města Brna, Chovánkem - dětským centrem rodinného typu,
příspěvková organizace a Sdružením zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková
organizace tak, jak je uvedeno v úhradové tabulce, která tvoří  přílohu č.  ... tohoto
zápisu.   

Stanoviska

Z časových důvodů nebylo předloženo k projednání do KZPP RMB.

Podpis předkladatele pro archivaci

Předkladatel Právník

Elektronicky podepsáno

JUDr. Eva Rabušicová
vedoucí odboru - Odbor zdraví
23.6.2022 v 08:23
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Elektronicky podepsáno

Mgr. Michal Jedlička
vedoucí oddělení - Odbor zdraví
23.6.2022 v 06:12
Garance zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Aleš Doležel
vedoucí úseku - Úsek 1. náměstka primátorky
23.6.2022 v 08:16
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Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Iva Koudelková
vedoucí oddělení - Odbor zdraví
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Důvodová zpráva 

 

V současné době poplatky za pobyt dítěte v dětských skupinách, jejichž zřizovatelem jsou příspěvkové 
organizace města Brna, Sdružení zdravotnických zařízení II Brno a Chovánek – dětské centrum 
rodinného typu, upravuje usnesení R6/058. Rady města Brna ze dne 21.3.20212. Rada města Brna 
schválila poplatky v následující výši:  

- rodina nebo osamělý rodič s celkovým příjmem rovným nebo nižším než 1,5násobek životního 
minima (1 000,00 Kč), 

- rodina nebo osamělý rodič s celkovým příjmem vyšším než 1,5násobek životního minima 
(2 000,00 Kč),  

- rodina nebo osamělý rodič s celkovým příjmem rovným nebo vyšším než 2,4násobek životního 
minima (3 500,00 Kč), 

- rodina nebo osamělý rodič s celkovým příjmem rovným nebo vyšším než trojnásobek životního 
minima (6 000,00 Kč), 

- paušální poplatek za dítě při nepřítomnosti dítěte v jesličkách 50Kč/den. 

 

V současnosti je Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace zřizovatelem tří 
dětských skupin o celkové kapacitě 104 míst. Jedná se o DS Zahradníkova (24 míst), DS Fügnerova 
(45 míst) a DS Stamicova (35 míst). Dále je naplánováno rozšíření dětských skupin o dalších 20 míst, 
a to v rámci operačního programu Zaměstnanost. Jedná se o DS Nerudova (8 míst) a DS Kyjevská (12 
míst). Chovánek – dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je zřizovatelem DS 
Chovánek s celkovou kapacitou 12 míst.    

 

Tímto materiálem je předkládán návrh na úpravu stávajících poplatků za pobyt dítěte v dětské skupině. 
Důvodem je změna způsobu financování dětských skupin, a to v souladu s ustanovením § 20a) zákona 

č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Tento zákon stanovuje podmínky 
založení a provozu dětských skupin. Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině má nárok na 

příspěvek na provoz dětské skupiny. Poskytovatelem příspěvku je MPSV ČR. Nárok na příspěvek na 
provoz dětské skupiny vznikl poskytovateli služby péče o dítě v dětské skupině, který má oprávnění 
k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, tzn. je zapsán v evidenci poskytovatelů a jeho 
oprávnění není zrušeno. Rodič dítěte obsazující kapacitní místo, na které náleží příspěvek, musí 
studovat v denní formě studia, nebo musí být zaměstnán, nebo být evidován jako uchazeč o 
zaměstnání, nebo v případě OSVČ, má rodič povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění 
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.  

Výše příspěvku je dána normativem na provoz a normativem na stravu, přičemž výše těchto normativů 
je odlišná pro dítě mladší věkové kategorie (tj. od 6. měsíců do 31. srpna po 3. narozeninách), a pro 

dítě starší věkové kategorie (tj. 1. září po 3. narozeninách do zahájení povinné školní docházky). Výše 
normativu na provoz dětské skupiny se odvíjí od výše normativu pro soukromé mateřské školy nebo 
třídy s celodenním provozem, který je stanoven MŠMT ČR (školský normativ na provoz). U dítěte mladší 
věkové kategorie se jedná o 1,7násobek školského normativu, který se pro účely převodu školského 
normativu na provoz stanoveného v roční výši na normativ na provoz dětské skupiny stanovený v denní 
výši, vydělí koeficientem 261. Pro starší dítě je výše totožná s výší školského normativu na provoz, který 
se pro účely převodu školského normativu na provoz stanoveného v roční výši na normativ na provoz 
dětské skupiny stanovený v denní výši, vydělí koeficientem 261. 
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Normativ neinvestičních výdajů pro rok 2022 (NIV) na jednotku výkonu, tj. dítě, žáka apod. s celodenním 
provozem: 76 024 Kč * 1,7 = 129 240,80 / koeficient 261 = 495,- Kč/den. U dítěte starší kategorie je 
výsledek = 291,-Kč/den. S půldenním provozem: 38 012 * 1,7 = 64 620,4 / koeficient 261 = 247,- Kč 
/den.  

Příklad výpočtu v průměrném měsíci v délce 21 pracovních dní:  

- dítě mladší věkové kategorie, celodenní provoz:           10 395,-Kč/měsíc 

- dítě starší věkové kategorie, celodenní provoz:               6 111,-Kč/měsíc 

- dítě mladší věkové kategorie, půldenní provoz:             5 187,-Kč/měsíc 

- dítě starší věkové kategorie, půldenní provoz:                3 058,-Kč/den  
 

Podmínka: Je-li služba péče o dítě v dětské skupině poskytována s využitím státního příspěvku a jedná-

li se o dítě mladší věkové kategorie, je úhrada nákladů rodičem, dle ustanovení § 6 výše citovaného 
zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, nejvýše 4 000,00 Kč 
měsíčně. Poskytovatel služby nemůže požadovat úhradu nákladů ve vyšší částce, než je 4 000 Kč, 
dovozuje se, že částka 4 000 Kč je cenou s DPH. Částka nezahrnuje stravování, stravné se tedy do 

úhrady za službu nepočítá. Za současné ekonomické situace navrhujeme stanovit poplatek za stravu 

při celodenním pobytu ve výši 50,- Kč/den a při půldenním pobytu ve výši 30,- Kč/den.  

 

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě poskytnutí a čerpání příspěvku na provoz dětské skupiny od 
MPSV ČR, je nutná úprava stávajících poplatků za pobyt dítěte v dětské skupině. Navrhovaná výše 
poplatků za pobyt dítěte v dětské skupině je stanovena s ohledem na současnou ekonomiku provozu 

zřizovatelských subjektů, výši příspěvku MPSV ČR dle normativu, věkovou skladbu dětí a predikci 

docházky pro následující rok. Úpravu poplatků stanovených v příloze „Úhradová tabulka“ navrhujeme 
s platností od 1.9.2022.  

Změna úhrad bude znamenat:  

1. Snížení a zjednodušení plateb – paušální platba nahradí nyní složitý výpočet dle docházky a 
současně nebude negativně ovlivňovat ekonomiku při snížení docházky.  

2. Příznivou cenu pro rodiče v duchu podpory zaměstnanosti.  
3. Nižší a vyšší tarifikaci zvýhodňující mladší děti 3 let, na které je tato služba cílena. U starších 

dětí se předpokládá využití možnosti umístění dítěte v MŠ.    
4. Očekávané snížení příspěvku od zřizovatele o cca 50 % (7 167 ti. Kč) na základě výše 

zmíněného příspěvku od MPSV ČR. Příspěvek na provoz dětských skupin v roce 2022 činí 
14 334 tis. Kč.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana 5 / 6



Úhradová tabulka – s platností od 1.9.2022 

Poplatek za pobyt dítěte v dětské skupině 

 

  Dítě od 1.roku do 31.srpna po 3. narozeninách  Starší dítě   

Celodenní pobyt  2.000 Kč/ měsíc 4.000 Kč/ měsíc 
 

Půldenní pobyt  1.000 Kč/ měsíc 2.000 Kč/ měsíc 
 

DS Zahradníkova  1.000 Kč/ měsíc* 1.000 Kč/ měsíc*  

*Individuální sleva poskytovaná na základě rozhodnutí ředitele   

Platba za pobyt se hradí zpětně za předchozí měsíc 
 

Poplatek za pobyt dítěte je fixní bez ohledu na docházku dítěte do skupiny   

Platba za stravu se hradí zpětně za předchozí měsíc, vždy podle skutečně odebraného množství jídel 
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