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Bezbariérová vyhláška - prostory pro d ětskou skupinu 
 
V obecné rovině se provoz dětské skupiny považuje za poskytování služby; viz zákon 
č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících 
zákonů. Z toho vyplývá, že pro účely aplikace vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, se prostory 
pro dětskou skupinu posuzují jako stavba pro poskytování služby; viz § 2 odst. 1 písm. b) 
v souvislosti s § 6 odst. 1 písm. c) této vyhlášky. 
 
Citace p říslušných ustanovení z vyhlášky č. 398/2009 Sb.: 
 
§ 2 odst. 1: 
„Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí, nebo při zpracování jednoduchého technického popisu záměru pro vydání 
územního souhlasu a při zpracování projektové dokumentace, při povolování nebo 
ohlašování a provádění staveb, při vydávání kolaudačního souhlasu, při užívání 
a odstraňování staveb nebo zařízení a při kontrolních prohlídkách staveb 

a) pozemních komunikací a veřejného prostranství3), 
b) občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, 
c) společných prostor a domovního vybavení bytového domu obsahujícího více než 

3 byty (dále jen „bytový dům“), upravitelného bytu nebo bytu zvláštního určení4),  
d) pro výkon práce celkově 25 a více osob, pokud provoz v těchto stavbách umožňuje 

zaměstnávat osoby se zdravotním postižením nebo stavby pro výkon práce osob 
s těžkým zdravotním postižením5) (dále jen „stavby pro výkon práce“).  

 
§ 6 odst. 1: 
Stavbou občanského vybavení se rozumí: 

a) stavba pro veřejnou správu, soudy, státní zastupitelství, policii, obviněné 
a odsouzené, 

b) stavba pro sdělovací prostředky, 
c) stavba pro obchod a služby, 
d) stavba pro ochranu obyvatelstva, 
e) stavba pro sport, 
f) školy, předškolní a školská zařízení, 
g) stavba pro kulturu a duchovní osvětu, 
h) stavba pro zdravotnictví a sociální služby7), 
i) budova pro veřejnou dopravu, 
j) stavba ubytovacího zařízení pro cestovní ruch s celoročním i sezónním provozem pro 

více než 20 osob. 
____________________  
3)  § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 
4)  § 9 odst. 1 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním 

zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník. 
5)  § 75 a 76 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
7)  Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 


