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Pomůcka ke zjištění stavu požární ochrany v dětské skupině (DS) 

Vytiskněte a zaškrtněte prosím správnou variantu (MÁM-NEMÁM). Poté pokračujte následnými pokyny. 

Před samotným začátkem je nutné ověřit používání stavby v souladu s kolaudačním rozhodnutím/změnou užívání! 

Je stavba, ve které se DS provozuje zkolaudována pro tyto účely   ANO (pokračujte na odd. 1. Začlenění) 

          NE (zkontaktujte místně příslušný 

stavební úřad a konzultujte možnost změny užívání/rekolaudace) 

Poskytujete služby dětem mladším 3 let?     ANO (projděte celý dokument až na 

stranu č. 4) 

          NE (pokračujte na odd. 1. Začlenění) 

1. Začlenění do kategorie činností podle míry požárního nebezpečí (zpracovává OZO nebo TPO* 

viz. poznámka na konci strany) 

NEMÁM  

Opatření k odstranění nedostatku: Jedná se o porušení povinností na úseku PO (hrozí pokuta). Dokument je základním 

stavebním kamenem pro určení povinností provozovatele na úseku PO. Oslovit OZO* nebo TPO pro začlenění.  

MÁM 

Jsme začleněni do jedné z následujících kategorií: 

• Bez zvýšeného požárního nebezpečí (BZPN)       MÁM 

Pokračujte na stranu č.2 

• Se zvýšeným požárním nebezpečím (ZPN)       MÁM 

Pokračujte na stranu č.2 a 3 

o Se složitými podmínkami pro zásah (ZPN-SPZ) -přítomnost dětí mladších 3 let  MÁM 

Pokračujte na stranu č.2, 3 a 4 

• S vysokým požárním nebezpečím (VPN)       MÁM 

Je nepravděpodobné při provozování DS 

*OZO/TPO Odborně způsobilá osoba podle § 11 zákona ČNR 133/1985 Sb. nebo technik požární ochrany podle stejného zákona. 

Prokazují svoji odbornost Osvědčením získaným zkouškou před komisí Ministerstva Vnitra. Nezaměňovat s odborně způsobilou 

osobou BOZP-jde o jiné odbornosti! 
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Začlenění „bez zvýšeného požárního nebezpečí“ (BZPN) 
Stručný (nejedná se o kompletní seznam) popis povinností provozovatele: 

• obstarání a zabezpečení věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení (v potřebném množství a 

druzích-vhodná konzultace s OZO/TPO-zejména vhodnost hasících přístrojů apod) a obvykle 1 za 12 měsíců 

kontrola provozuschopnosti protipožárních prostředků a zařízení (hasicí přístroje, hydranty, požární dveře, 

detektory kouře, nouzové osvětlení atd.). Kontrolu provozuschopnosti provede OZO/TPO a doloží také 

oprávnění ke kontrole zařízení od výrobce (zejména hasící přístroje). Vystaví také protokol o provedené kontrole 

provozuschopnosti a zapíše ji do požární knihy. 

• vytváření podmínek pro hašení požáru a pro záchranné práce:  

1. udržovat volné únikové cesty a příjezdové komunikace (žádné předměty na únikové cestě z budovy-

kočárky, skříňky, sušáky apod.) 

2. volný přístup k rozvodným zařízením, hlavním uzávěrům (hlavní vypínač elektřiny, hlavní uzávěr plynu a 

vody-HUP/HUV) 

3. volný přístup k prostředkům PO (nezakryté a viditelné hasící přístroje, hydrantové skříně-musí být 

okamžitě použitelné) 

• označení pracovišť a ostatních míst příslušnými bezpečnostními značkami, zákazy, příkazy a pokyny, včetně 

evakuačních cest (označení nouzového východu, zákaz kouření, hlavní uzávěry vody a plynu a hlavní vypínač 

elektřiny) 

• prostřednictvím osoby s příslušnou kvalifikací pravidelné kontroly dodržování předpisů o PO a neprodlené 

odstraňování zjištěných závad 1x 12 měsíců (preventivní požární prohlídka-doložitelné provedení zápisem do 

požární knihy nebo dokladem o provedené prohlídce). Perioda provádění se liší podle začlenění. 

• dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků (kontroly 

elektrických spotřebičů, revize plynových zařízení, revize spalinových cest, hromosvodů) 

• vedení požární knihy-zapisování všech událostí pojených s PO 

• vyvěšení nouzových a pohotovostních telefonních čísel 

 

Úplný výčet povinností se pro konkrétního provozovatele stanovuje po provedení auditu požární ochrany. Bez ohledání 

prostoru nelze zjistit a zpracovat přesné stanovení povinností a zajistit plnění podmínek vyplývajících z legislativy na 

úseku PO.  

Provedení auditu PO a vypracování dokumentace pro kompletní plnění Vašich povinností pro Vás rádi vypracujeme. 

 

Dejte nám vědět, co pro Vás můžeme udělat. 



 
Povinnosti DS na úseku PO 

PyroAdvisory s.r.o. www.pyroadvisory.cz 

Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 helpdesk@pyroadvisory.cz 
IČ: 07560991 +420 607 158 505 
DIČ:CZ07560991  strana 3 / 
4  

Začlenění „se zvýšeným požárním nebezpečím“ (ZPN) 
Stručný (nejedná se o kompletní seznam) popis povinností provozovatele: 

Při tomto začlenění je nutné dodržení povinností vypsaných na straně č. 2 a jejich rozšíření o tyto další: 

• ustanovení OZO/TPO pro provozovatele smluvním vztahem (zpracovává, kontroluje a aktualizuje následující 

dokumentaci). 

• stanovení organizace zabezpečení PO (zpracuje odborně způsobilá osoba nebo technik PO, jedná se o 

kompletní návod kdo, jak, co provádí, za co je odpovědný a jak se co provádí, aby byla zajištěna požadovaná 

úroveň PO u provozovatele). Jde o druhý stavební kámen dokumentace PO u provozovatele 

• zpracování a průběžné aktualizování dokumentace PO  

seznam dokumentace PO (vypracovává a aktualizuje OZO/TPO):  

o požární řád (příloha pokyny pro preventivní požární hlídku), 

o požární poplachové směrnice, 

o řád ohlašovny požárů  

o tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních 

hlídek a preventistů požární ochrany, 

o dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek 

a preventistů požární ochrany, 

• v prostorách s nejméně 3 zaměstnanci, zřízení preventivní požární hlídky (na základě jmenování provádí 

OZO/TPO zpracování dokumentace a praktický výcvik členů) 

• POZOR ZMĚNA! prostřednictvím osoby s příslušnou kvalifikací pravidelné kontroly dodržování předpisů o PO a 

neprodlené odstraňování zjištěných závad 1x 6 měsíců (preventivní požární prohlídka-doložitelné provedení 

zápisem do požární knihy nebo dokladem o provedené prohlídce). 

• mít požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a 

materiálů potřebné pro stanovení preventivních opatření (pro školky jsou uvedeny v Požárním řádu-

vypracovává OZO/TPO) 

• provádění školení PO zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců a preventivních požárních hlídek. Školení 

zaměstnanců nejméně 1x za 2 roky, školení vedoucích zaměstnanců nejméně 1x za 3 roky a odborné přípravy 

preventivních požárních hlídek nejméně 1x ročně. Školení provádí OZO/TPO. 

Úplný výčet povinností se pro konkrétního provozovatele stanovuje podle požadavků legislativy PO smluvně 

zajištěná OZO/TPO  
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Začlenění „se zvýšeným požárním nebezpečím+složité podmínky pro 

zásah“ (ZPN+SPZ) 
Jedná se zintenzivnění povinností na úseku PO na základě přítomnosti okolností, které komplikují zásah hasičů. 

Pro školky rozeznáváme zejména přítomnost dětí mladších 3 let. Z pohledu zákona se jedná o osoby neschopné 

samostatného pohybu/se sníženou schopností orientace a pohybu. 

Je-li budova DS zkolaudována a určena pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu, bude začleněna do této 

kategorie činností. 

Tato kategorie začlenění je souhrnem povinností stran 2 a 3 a připojují se následující: 

• PŘED zahájením činnosti předložit ke schválení zpracovanou „Dokumentaci zdolávání požáru“, kterou 

zpracovává OZO/TPO místně příslušnému orgánu státního požárního dozoru. Účelem tohoto dokumentu je 

usnadnit práci hasičům-z dokumentace zjistí s čím se na místě požáru setkají. Provozování činnosti bez schválené 

Dokumentace zdolávání požáru je tvrdě postihováno a maximální výše pokuty je 10 milionů Kč. 

• Požární evakuační plán-zpracovává OZO/TPO, upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálů z objektů 

zasažených nebo ohrožených požárem. Jsou zde uvedeny osoby, místa a způsoby evakuace a následných 

procesů. 

 

 

 

Pro splnění povinností na úseku PO pro tuto kategorii je nutné spolupracovat s OZO/TPO a to zejména z důvodu 

rozsahu nutných znalostí a návazností zákonných podmínek. 

 

 

Jednejme preventivně (předcházejme vzniku požáru), nikoliv reaktivně (neřešme následky požáru)! 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte oslovit. 

Váš tým PyroAdvisory s.r.o. 

helpdesk@pyroadvisory.cz 

www.pyroadvisory.cz 
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