
Podmínky požární bezpečnosti dětských skupin 

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

souvisejících zákonů (dále jen „zákon o dětské skupině“) zakotvuje v ustanovení § 5 odst. 1 

písm. d) povinnost zajištění požadavků požární ochrany.  

Požadavky požární ochrany vyplývají ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 

ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.  

K žádosti o udělení oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině se prokazuje 

splnění požadavků požární ochrany dokladem, a to požárně bezpečnostním řešením nebo 

obdobným dokumentem vypracovaným v souladu s ustanovením § 41 odst. 2 vyhlášky 

č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Zásadní je provedení 

zhodnocení konkrétních podmínek dané dětské skupiny a souvisejících prostor ve stavbě, 

ve které je dětská skupina umístěna a prokázání, že stav stavby a prostor dětské skupiny splňuje 

podmínky požární ochrany v době podání žádosti o zápis do evidence. 

Požárně bezpečnostní řešení nebo obdobný dokument je oprávněna vypracovat pouze osoba, 

které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále se splnění požadavků požární ochrany prokazuje závazným stanoviskem místně 

příslušného Hasičského záchranného sboru kraje,  jako dotčeného orgánu na úseku požární 

ochrany u staveb kategorie II a III (součástí žádosti o udělení oprávnění k poskytování služby 

péče o dítě v dětské skupině je vždy třeba doložit dokument dle předchozího odstavce). 

Upřesnění požadavků požární ochrany ve vztahu k přechodným ustanovením zákona 

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, který byl zapsán do evidence poskytovatelů 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen splnit podmínky požární ochrany podle 

§ 5 odst. písm. d) zákona č. 247/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 

zákona, nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 



Současně se tato podmínka vztahuje i na žadatele o zápis do dětské skupiny (nového 

poskytovatele) v případě, že řízení o žádosti bylo zahájeno před účinností novely zákona 

č. 247/2014 Sb., a bylo dokončeno již po účinnosti (1. 10. 2021) této novely. 

V souvislosti s procesem novelizace vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., dojde k úpravě těchto podmínek. 

S ohledem na uvedené přechodné ustanovení v zákoně č. 247/2014 Sb., je optimální splnění 

této podmínky řešit v souvislosti s novelou vyhlášky.  

V oblasti požárních předpisů je možné kontaktovat MV – GŘ HZS ČR, do jejichž gesce tyto 

předpisy spadají, případně Hasičský záchranný sbor příslušného kraje.  

 


