
 

Pracovní návrh 

 

VYHLÁŠKA 

Ministerstva práce a sociálních věcí 

ze dne ….2014 

o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 26 zákona č. …/2014 Sb., o 

poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů: 

§ 1 

Venkovní prostory 

Poskytovatel zajistí pro dětskou skupinu do 12 dětí nezastavěnou plochu pozemku 

určenou pro pobyt a hry dětí nebo možnost pobytu a her dětí venku na dostupném veřejném 

hřišti nebo v přírodě. 

§ 2 

Místnost pro denní pobyt a odpočinek 

(1) Pro účely poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je pro dětskou skupinu do 

12 dětí vyčleněna samostatná místnost určená k dennímu pobytu a odpočinku dětí, která 

prostorovými podmínkami, včetně vybavení nábytkem, pomůckami a hračkami, odpovídá 

věku, potřebám a počtu dětí (dále jen „denní místnost“). Pokud je počet dětí v dětské skupině 

vyšší než 4 děti, plocha denní místnosti činí nejméně 3m
2
 na jedno dítě. 

(2) Pro zajištění odpočinku dětí je denní místnost vybavena lehátky, dětskými 

postýlkami nebo vysokými matracemi, které poskytují pevnou oporu zad a jejichž počet 

odpovídá počtu dětí v dětské skupině. Prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin musí 

umožňovat jejich řádné provětrání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě. Každé dítě 

musí mít k dispozici vlastní označené lůžkoviny. Výměna lůžkovin se provádí nejméně 

jednou za 3 týdny, v případě potřeby ihned. 

(3) Součástí vybavení denní místnosti je lékárnička k ošetření drobných poranění. 

 

§3 

 

Šatna 

 

Za účelem odložení oblečení musí být 
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a) vyčleněn prostor pro odkládání oděvů vybavený šatním nábytkem, pokud jde o provoz 

dětské skupiny nejvýše 4 dětí, 

 

b) zřízena místnost, která slouží jako šatna, navazuje na vstupní prostor a je vybavena 

dětským šatním nábytkem, pokud jde o provoz dětské skupiny od 5 do 12 dětí.  

§4 

Hygienická zařízení 

 

(1) Poskytovatel musí zajistit pro potřeby dětské skupiny odpovídající hygienické 

zařízení sestávající z    

a) 1 WC mísy, 1 umyvadla, 1 sprchy a v případě péče o děti mladší 3 let odpovídajícího 

počtu dětských nočníků, přebalovacího stolu a krytého nášlapného odpadkového koše s 

vložkou na jedno použití, pokud jde o dětskou skupinu nejvýše 4 dětí, 

b) 1 dětské WC mísy, nebo 2 dětských WC mís, pokud je v dětské skupině více než 6 dětí, 1 

umyvadla, nebo 2 umyvadel, pokud je v dětské skupině více než 6 dětí, 1 dětské vaničky 

se sprchou nebo 1 sprchového boxu, v případě péče o děti mladší 3 let odpovídajícího 

počtu dětských nočníků, přebalovacího stolu a krytého nášlapného odpadkového koše s 

vložkou na jedno použití, pokud jde o dětskou skupinu od 5 do 12 dětí.   

(2) Umyvadlo a sprcha musí být napojeny na přívod tekoucí pitné studené a teplé vody a 

musí být opatřeny pouze jedním výtokem vody napojeným na centrální mísící baterii 

umístěnou mimo dosah dětí. Pokud jde o dětskou skupinu od 5 do 12 dětí, musí být umyvadlo 

umístěno ve výšce 50 cm nad podlahou a výtokový ventil ve výšce 60 cm nad podlahou; v 

případě péče o děti mladší 3 let nesmí výška horní hrany umyvadla překročit 43 cm nad 

podlahou. 

(3) Hygienické zařízení musí být vybaveno toaletním papírem a mýdlem v dávkovači a 

musí být zajištěna možnost osušení rukou ručníky na jedno použití nebo má každé dítě vlastní 

ručník umístěný tak, aby se vzájemně ručníky nedotýkaly. Výměna ručníků se provádí jednou 

za týden, v případě potřeby ihned. 

 (4) Pokud jde o dětskou skupinu od 5 do 12 dětí, musí být hygienické zařízení pro 

pečující osoby odděleno od hygienického zařízení určeného pro děti a sestává z 1 WC mísy a 

1 umyvadla napojeného na tekoucí pitnou studenou a teplou vodu. Hygienické zařízení musí 

být vybaveno toaletním papírem, mýdlem v dávkovači a krytým nášlapným odpadkovým 

košem s vložkou na jedno použití, a musí být zajištěna možnost osušení rukou ručníky na 

jedno použití nebo osoušečem rukou. 

(5) Pokud jde o dětskou skupinu od 5 do 12 dětí, musí poskytovatel zajistit prostor 

vybavený výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody a 

prostor pro ukládání úklidových prostředků a pomůcek, který není přístupný pro děti. 
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§ 5 

 

Úklid a nakládání s prádlem 

(1) Pokud jde o dětskou skupinu nejvýše 4 dětí, musí být ve všech prostorách, v nichž je 

poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, zajištěn odpovídající denní úklid. 

(2) Pokud jde o dětskou skupinu od 5 do 12 dětí, provádí se ve všech prostorách, v nichž 

je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, úklid: 

a) denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,  

b) denně vynášením odpadků, 

c) denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umyvadel, WC 

mís a dětských nočníků, 

d) nejméně jednou týdně omytím a dezinfikováním omyvatelných částí stěn hygienického 

zařízení, 

e) nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů, 

f) nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a předmětů; rozsah a frekvenci 

úklidu upraví poskytovatel ve vnitřních pravidlech, 

g) malováním nejméně jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby i častěji.  

(3) Čisté a použité ručníky a lůžkoviny se skladují odděleně. Pokud jde o dětskou 

skupinu od 5 do 12 dětí, skladují se čisté ručníky a lůžkoviny v  čistých uzavíratelných 

skříních nebo na policích v obalech. Použité ručníky a lůžkoviny se skladují ve vyčleněném 

prostoru, mimo pobytové prostory dětí, v obalech, které musí být vhodné k praní nebo 

omyvatelné a dezinfikovatelné nebo na jedno použití a musí zabraňovat kontaminaci okolí 

nečistotami.  

 

§ 6 

Účinnost  

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2014. 
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O d ů v o d n ě n í 

 

k návrhu vyhlášky ze dne         2014, o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

dětské skupiny do 12 dětí 

 

 

 

Obecná část 

 

Ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. …/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské 

skupině a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon“) uvádí, že prováděcím právním 

předpisem jsou stanoveny hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 

dětí. 

Na základě zmocnění v § 26 zákona je Ministerstvu práce a sociálních věcí uložena povinnost 

stanovit vyhláškou hygienické požadavky na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí, 

konkrétně jde o požadavky na venkovní prostory, požadavky na místnost pro denní pobyt a 

odpočinek dětí, požadavky na šatnu, požadavky na hygienické zařízení a požadavky na úklid 

a nakládání s prádlem.  

Úprava hygienických požadavků na prostory a provoz dětské skupiny zohledňuje velikost 

dětské skupiny, tzn. počet dětí, které mohou v souladu s oprávněním k poskytování služby 

péče o dítě v dětské skupině, dětskou skupinu navštěvovat. Kritérium počtu dětí v dětské 

skupině je pak rozhodující, pokud jde o nároky na hygienické požadavky na prostory a provoz 

dětské skupiny. Zákon a na něj navazující prováděcí vyhláška zohledňují též další kritérium, 

spočívající ve zmírnění nároků kladených na hygienické požadavky na prostory a provoz 

v dětské skupině o menším počtu dětí.  

Zákon a prováděcí vyhláška vychází z určitého minimálního standardu hygienických 

požadavků na prostory a provoz, který zákonodárce považuje za nepodkročitelnou hranici 

zajišťující hygienický komfort dětí v dětské skupině do 4 dětí. Se zvyšujícím se počtem dětí 

v dětské skupině jsou nároky na hygienické požadavky úměrně navyšovány, přičemž nad 

rámec minimálního standardu jsou stanoveny další hygienické požadavky pro dětskou 

skupinu do 12 dětí. Hygienické požadavky pro dětskou skupinu do 4 dětí a pro dětskou 

skupinu do 12 dětí jsou upraveny prováděcí vyhláškou k zákonu č. …./2014 Sb., o 

poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Hygienické 

požadavky pro dětskou skupinu nad 12 dětí, za předpokladu, že v jedné dětské skupině může 

být podle § 7 zákona pečováno maximálně o 24 dětí současně, jsou stanoveny ve  vyhlášce 

ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 

343/2009 Sb., (dále jen „hygienická vyhláška“), která provádí zákon č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině je povinen prokázat, že splňuje hygienické 

požadavky na prostory a provoz ještě před samotným faktickým započetím poskytování 

služby péče o dítě v dětské skupině, jelikož splnění těchto hygienických požadavků, ať již 

založených prováděcí vyhláškou k zákonu nebo hygienickou vyhláškou, bude v rámci 

předběžné kontroly provádět příslušná krajská hygienická stanice, jejíž závazné stanovisko 

bude jedním z dokladů, které musí fyzická osoba nebo právnická osoba, která hodlá 
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poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině předložit společně s žádostí o zápis do 

evidence poskytovatelů. V průběhu poskytování služby péče o dítě v dětské skupině budou 

hygienické požadavky rovněž kontrolovány příslušnou krajskou hygienickou stanicí podle § 

21 odst. 2 zákona.  

Vyhláška byla zpracována na základě konzultací s Ministerstvem zdravotnictví. 

 

Zvláštní část 

 

K § 1  

 

Stanovuje se povinnost poskytovatele zajistit nezastavěnou plochu pozemku nebo dostupnost 

veřejného hřiště či možnost pobytu dětí v přírodě za účelem pobytu a her dětí venku 

v prostředí, které pro děti nepředstavuje riziko vzniku úrazů způsobených působením 

okolních činností. Poskytovatel není povinen zajistit pouze jakoukoliv nezastavěnou plochu 

pozemku, ale musí zajistit takovou nezastavěnou plochu pozemku, která bude výhradně 

určena pro pobyt a hry dětí venku. Jelikož je předpoklad, že služba péče o dítě v dětské 

skupině bude poskytována v blízkosti pracoviště rodičů nebo v městské zástavbě, musí 

poskytovatel zajistit situování prostor, ve kterých je služba péče o dítě v dětské skupině 

poskytována, v bezprostřední blízkosti nezastavěné plochy pozemku, kterou bude možno 

využít výhradně k pobytu a hrám dětí venku nebo na dostupném veřejném hřišti či v přírodě. 

Dostupností je myšlena skutečnost, že veřejné hřiště či příroda budou dosažitelné pěšky, a 

zároveň za účelem pobytu dětí venku děti nebudou muset absolvovat dlouhé vzdálenosti. 

 

K § 2 

Stanovuje se povinnost poskytovatele v rámci prostor určených k poskytování služby péče o 

dítě v dětské skupině vyčlenit místnost, která bude výhradně určena k dennímu pobytu a 

odpočinku dětí. V případě dětské skupiny pro více jak 4 děti, se navíc stanovují minimální 

požadavky na plochu místnosti připadající na jedno dítě. Vybavení místnosti musí odpovídat 

účelu, kterému je místnost určena, tzn. nábytek, pomůcky, hračky nebo lehátka musí 

odpovídat skutečnosti, že budou sloužit dětem o určitém počtu a určité věkové skupiny.  

Ustanovení rovněž klade minimální požadavky na skladování lůžkovin a na dodržení 

hygienických pravidel spojených s používání lůžkovin. Lékárnička k ošetření drobných 

poranění musí být umístěna přímo v denní místnosti, a to tak aby byla volně přístupná 

pečující osobě, ale ne dítěti. 

 

K § 3 

Poskytovatel je povinen zajistit v případě dětské skupiny do 4 dětí prostor vybavený šatním 

nábytkem, který bude určen pro odkládání oděvů, přičemž není rozhodující, zda tento prostor 

je v denní místnosti nebo mimo ni. Pokud jde o dětskou skupinu do 12 dětí, je poskytovatel 

povinen za účelem odkládání oděvů vyčlenit zvláštní místnost, která navazuje na vstupní 

prostor a je vybavena dětským šatním nábytkem. 

 

K § 4 

Stanovují se požadavky na hygienická zařízení zohledňující velikost dětské skupiny a 

skutečnost, že v dětské skupiny pobývají děti mladší 3 let. Ustanovené též stanovuje 

hygienické požadavky na zařízení určená výhradně pro pečující osoby nebo pro činnosti 

spojené s úklidem. 
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K § 5 

Podle velikosti dětské skupiny se stanovují rozdílné požadavky na úklid a na nakládání 

s prádlem. 

 

K § 6 

Navrhuje se účinnost vyhlášky, tak aby nabyla účinnosti společně se zákonem, a to 1. září 

2014. 


