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Stanovisko Řídicího orgánu OPZ v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR vyhodnotil Řídicí orgán OPZ možné dopady na
provoz mikrojeslí financovaných z OPZ a přichází s řešením, které umožní provozovatelům uhradit
vynaložené náklady i při přerušení nebo omezení jejich provozu.
Princip výpočtu podpory na provoz mikrojeslí hrazených z OPZ se vyhodnocuje za každý den provozu
mikrojeslí na základě výstupu z docházkového systému. Podle docházky dětí v daný den bude stanoven
nárok (v %) pro výpočet osobních nákladů pečující osoby a projektového manažera/projektové
manažerky dle pravidel uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Následně se vypočte průměr
nároků za daný měsíc. Průměr se zaokrouhluje matematicky na celá čísla. Způsobilá výše přímých
osobních nákladů pečující osoby a projektového manažera/projektové manažerky se stanoví jako
součin měsíčního osobního nákladu příslušného pracovníka a vypočteného procentuálního průměru.
Dle kap. č. 2. Požadavky na provozování mikrojeslí v Příloze č. 2 Právního aktu může být provoz
mikrojeslí uzavřen pouze buď z předem nepředvídatelných důvodů, např. karanténa, povodně,
vyhoření, vykradení, anebo z předem ohlášených technických důvodů, jejichž příčina není na straně
příjemce a tyto důvody je možné doložit – např. přerušení dodávky elektrické energie ohlášené
dodavatelem. Po dobu uzavření mikrojeslí z objektivních důvodů platí, že v tyto dny vzniká 100% nárok
na způsobilé osobní náklady na zajištění pečujících osob a projektového manažera/projektové
manažerky. Maximálně je však z těchto důvodů možné toto uplatnit pro 31 po sobě jdoucích
kalendářních dnů.
Za předem nepředvídatelné důvody lze také považovat mimořádná opatření související
s epidemiologickou situací v České republice způsobenou koronavirem, která mohou vést
k úplnému uzavření mikrojeslí anebo k omezení jejich provozu:
·

Pokud dojde k uzavření mikrojeslí, pak vzniká 100% nárok na způsobilé osobní náklady na
zajištění pečujících osob a projektového manažera/projektové manažerky za počet pracovních
dnů v ty pracovní dny, ve kterých nebude mikrojesle v provozu v návaznosti na přijatá opatření
související s epidemiologickou situací v ČR.

·

V případě, že provozovatel mikrojeslí omezí provoz, pak se může rozhodnout, zda si bude
nárokovat 100% docházku za pracovní dny, ve kterých fungovaly mikrojesle pouze v omezeném
režimu z důvodu epidemiologické situace, anebo bude náhradu vypočítávat dle skutečné
docházky dětí ve všech pracovních dnech, tedy včetně období mimořádných opatření. (V případě
omezení provozu je tedy na provozovateli mikrojeslí, aby si vyhodnotil dopad přijatých opatření
na obsazenost provozované dětské skupiny, a zvolil tak vhodné řešení).
Nárok na 100% docházku vzniká za pracovní dny počínaje 11. 3. 2020, kdy došlo k přerušení
výuky na školách.
Aby provozovatel mohl nárokovat 100% docházku za pracovní dny, po které byly Mikrojesle uzavřeny,
anebo byl provoz omezen, je potřeba, aby provozovatel doložil, že tak učinil např. v návaznosti na
rozhodnutí vlády, zřizovatele (např. oznámením zřizovatele o přerušení provozu), KHS, rozhodnutím
lékaře o umístění pečujících osob do karantény apod., anebo se rozhodl pro přerušení či omezení
provozu z preventivních důvodů (pro toto rozhodnutí je nezbytné, aby provozovatel své rozhodnutí
vyhotovil v písemné podobě). Výše uvedené podklady pak budou přiloženy k ZOR/ŽOP, ve které budou
nárokovány dané finanční prostředky.

