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MINISTERSTVO VNITRA 
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

Kloknerova 2295/26, 148 01  Praha 414 

Č. j.: MV-82795-2/PO-PRE-2022 
(Váš e-mail ze dne 30. 4. 2022) 

Miroslava Ivicova Vaculíková 
mirkavaculikova@email.cz 

Vyjádření k dotazu na postup při zřízení dětské skupiny v oblasti požární bezpečnosti 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
(dále jen „MV – GŘ HZS ČR“) obdrželo dne 30. 4. 2022 Váš dotaz na postup při zřízení dětské 
skupiny v oblasti požární ochrany.  

Váš dotaz: „S ohledem na vydané doporučení na stránkách Ministerstva práce a sociálních 

věcí z hlediska postupu v oblasti požární bezpečnosti Vás tímto žádám o zaslání přesného 

postupu či metodiky, jak v případě zřízení dětské skupiny postupovat, event. jak postupovat 

v případě, je-li již dětská skupina založena, ovšem je provozována v objektu stávající mateřské 

školy (tedy v objektu pro děti od 3 let věku).“. 

K dotazu MV – GŘ HZS ČR sděluje následující. 

Vámi zmiňovaný dokument na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí 

s názvem „Podmínky požární bezpečnosti dětských skupin“ je souhrnně popsaný postup, jakým 

způsobem se navrhuje a prokazuje soulad zřizované dětské skupiny s technickými podmínkami 

požární bezpečnosti stavby. K Vašemu požadavku na zaslání přesného postupu 

MV – GŘ HZS ČR sděluje, že přesný postup vychází z údajů uvedených v dokumentu 

„Podmínky požární bezpečnosti dětských skupin“: 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.  
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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). 

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

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), 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.  

Závěrem tedy sdělujeme, že ve věcech procesních postupů povolení stavby, stavební úpravy, 

změny užívání atd. je příslušný stavební úřad podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“). Ve věci navrhování dětské skupiny z hlediska požární ochrany je příslušná 

osoba s autorizací 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. Ve věci posuzování stavby z hlediska požární ochrany je podle § 26 

odst. 2 písm. b) a § 35 zákona o požární ochraně místně příslušný HZS kraje. 

plk. Ing. Michal Valouch 
ředitel odboru prevence 

Vyřizuje: kpt. Bc. Hana Tichá 
tel. č.: 950 819 786 
e-mail: hana.ticha@grh.izscr.cz  
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