
POVINNOSTI POŘADATELE ZOTAVOVACÍ AKCE 

Podmínky konání zotavovacích akcí (ZA) a jiných podobných akcí (JPA) vymezují § 8-12 zákona             

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  ve znění pozdějších předpisů ve spojení s vyhláškou        

č. 106/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 422/2013 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce 

pro děti.   

Prováděcí vyhláška č. 106/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 422/2013 Sb., o hygienických požadavcích 

na zotavovací akce pro děti se zabývá umístěním ZA, prostorovými podmínkami, ubytováním, 

vybavením, úklidem, zásobováním pitnou vodou, nakládáním s odpady, stravováním a režimem dne 

dětí. Poslední novela této vyhlášky upravuje 3 přílohy týkající se náplně kurzu první pomoci 

zdravotníka ZA, vzoru posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na ZA a minimálního rozsahu 

vybavení lékárničky pro ZA.  

Na ZA i JPA se provádí státní zdravotní dozor – kontroly nad plněním povinností uložených výše 

uvedeným zákonem a prováděcím předpisem.  Na zotavovacích akcích se kontroly provádí častěji, na 

minimálně 50% akcí. V případě jiných podobných akcí se provádí kontroly méně často, většinou na 

základě podnětů na nedostatky podaných veřejností.   

Základní údaje o obou typech akcí lze nalézt na stránkách www.mzcr.cz a www.taboryinfo.cz.  

ZOTAVOVACÍ AKCE (§8  odst. 1 zák.č. 258/2000 Sb.) -  je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku 

do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, 

popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.   

POVINNOSTI POŘADATELE ZOTAVOVACÍ AKCE (§8 odst. 3 zák.č. 258/2000 Sb.) - pořádající osoba 

je povinna jeden měsíc před zahájením zotavovací akce ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného 

zdraví:  

 termín a místo jejího konání  

 počet dětí zúčastněných na zotavovací akci  

 způsob jejího zabezpečení pitnou vodou   

 způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce  

 v případě, že pitná voda není odebírána z veřejného vodovodu, součástí ohlášení ZA 

musí být i protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody, který nesmí být starší než 3 

měsíce  

Formulář ohlášení ZA možno stáhnout zde.  

PODMÍNKY ÚČASTI DĚTÍ NA ZOTAVOVACÍ AKCI (§9 zák. č. 258/2000 Sb.)  

 dítě je zdravotně způsobilé - posudek vydává lékař pro děti a dorost, který dítě registruje; 

platnost posudku je 1 rok – po ukončení ZA je posudek rodičům vrácen; jeho vzor (vyhláška 

č. 106/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 422/2013 – příloha č. 3)  

 dítě nejeví známky infekčního onemocnění 

 ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na ZA dítě nepřišlo do styku s fyzickou osobou 

nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno 

karanténní opatření  

Skutečnosti týkající se infekčního onemocnění potvrzuje svým podpisem v písemném prohlášení 

zákonný zástupce dítěte (potvrzení nesmí být starší než 1 den před zahájením ZA) 

PODMÍNKY ÚČASTI FYZICKÝCH OSOB ČINNÝCH PŘI ZA (§10 zák. č. 258/2000 Sb.)  

 fyzické osoby činné při ZA musí být k této činnosti způsobilé (dozor u dětí i zdravotník) - 

zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává praktický lékař, který fyzickou osobu 
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registruje; platnost posudku je 2 roky; nevztahuje se na zdravotnické a pedagogické 

pracovníky (doporučuje se mít v průběhu konání akce o této skutečnosti potvrzení 

zaměstnavatele)  

 fyzické osoby činné při stravování musí splňovat požadavky stanovené pro výkon 

činnosti epidemiologicky závažných - musí mít u sebe zdravotní průkaz a mít znalosti nutné 

k ochraně veřejného zdraví (hygienické minimum)  

ZDRAVOTNÍK PŘI ZA (§11 zák. č. 258/2000Sb.)  

požadované vzdělání (možnosti)  

 lékař, zubní lékař 

 úplné střední odborné vzdělání obor všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický 

asistent nebo zdravotnický záchranář 

 absolvent kurzu „Zdravotník na ZA“ (příloha č. 2 vyhl. č. 106/2001 ve znění vyhlášky č. 

422/2013 – stanoví náplň kursu i počet hodin)   

 student oboru všeobecné lékařství nebo zubní lékařství po úspěšném ukončení 3.ročníku  

náplň činnosti   

 základní zdravotní péče pro účastníky ZA  

 kontroly zdravotních průkazů   

 převzetí posudků dětí a prohlášení rodičů  

 při sestavování jídelníčku  

 při sestavování režimu dne 

 pořízení výpisu z posudků o zdravotní způsobilosti, ve výpisu uvede zdravotník závěr 

posudku a které zdravotnické zařízení posudek vydalo  

 vedení zdravotnického deníku  

 zajištění lékárničky - minimální rozsah vybavení lékárničky pro ZA ( příloha č. 4 vyhlášky                    

č. 106/2001Sb., ve znění vyhlášky č. 422/2013)  

 dosažitelnost 24 hodin denně  

JINÁ PODOBNÁ AKCE (§ 12 zák. č. 258/2000 Sb.)  

 je charakterizována počtem dětí menším 30 nebo dobou konáním akce na 5 a méně dní  

 nemusí se hlásit orgánu ochrany veřejného zdraví  

musí mít zajištěno  

 hygienicky nezávadný stav zařízení  

 zásobování akce pitnou vodou  

 účast způsobilých fyzických osob činných jako dozor u dětí (posudek registrujícího 

praktického lékaře)   

 kuchař- zdravotní průkaz  

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  

Vše výše uvedené se netýká letních příměstských táborů. Tyto aktivity nemají stanoveny zákonné 

povinnosti ve smyslu ochrany veřejného zdraví, a tudíž nejsou hygienickými stanicemi kontrolovány. 

Jsou to aktivity pořádané nejrůznějšími subjekty zpravidla na územích měst v pracovní dny. Rodiče 

vybírají hlavně podle zaměření nejvhodnější typ akce pro své děti.      

 

V Liberci dne 29.11.2016 

MUDr. Jana Pilnáčková  

Ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví 


