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1. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 
----- 

 

2. KÓD 
----- 

 

3. POJMENOVÁNÍ (NÁZEV) ŽIVOTNÍ SITUACE 

OHLÁŠENÍ ZOTAVOVACÍ AKCE ČI ŠKOLY V PŘÍRODĚ 
 

4. ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽIVOTNÍ SITUACI 

Osoba, která přijala děti na zotavovací akci (dále jen „pořádající osoba“), a škola, která 

vysílá děti na školu v přírodě, jsou povinny jeden měsíc před zahájením zotavovací akce 

nebo školy v přírodě ohlásit tuto akci. U výchovně rekreačního tábora pro děti má stejnou 

povinnost jako pořádající osoba pověřená osoba, která tábor zřídila. 
 

Zotavovací akcí 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. Za zotavovací akci se považuje i výchovně 

rekreační tábor pro děti (ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně 

dětí, ve znění pozdějších předpisů), a to i v případě, že se ho účastní mladiství. 
 

5. KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (PODAT ŽÁDOST APOD.) 

Ohlášení zotavovací akce podává pořádající osoba. V případě výchovně rekreačního 

tábora pro děti ohlašuje akci pověřená osoba, která výchovně rekreační tábor pro děti 

zřídila. 

 

Ohlášení školy v přírodě podává mateřská škola nebo základní škola, které vysílají děti 

na školu v přírodě. 
 

6. JAKÉ JSOU PODMÍNKY A POSTUP PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 

Osoby uvedené v bodě 5. této životní situace jsou povinny ohlásit konání zotavovací akce 

či školy v přírodě jeden měsíc před zahájením akce příslušnému orgánu ochrany 

veřejného zdraví. 

 

V ohlášení zotavovací akce či školy v přírodě osoba oprávněná k podání ohlášení uvede: 

 termín a místo konání, 

 počet zúčastněných dětí, 

 způsob jejího zabezpečení pitnou vodou, 

 způsob zajištění stravování účastníků, 

součástí ohlášení musí být v případě, že pitná voda není zabezpečena osobami uvedenými 

v § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného 

zdraví“), protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody, který není starší než 3 měsíce. 
 

7. JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 

Ohlášení zotavovací akce či školy v přírodě se podává na Krajské hygienické stanici 

Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Příslušným je pracoviště dle místa konání a jde-li o 
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putovní zotavovací akci, dle místa jejího počátku. Ohlášení lze podat písemně poštou nebo 

osobním podáním ohlášení na podatelně příslušného pracoviště nebo elektronicky 

podepsané uznávaným elektronickým podpisem či prostřednictvím veřejné datové sítě do 

datové schránky Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. 
 

8. NA KTERÉ INSTITUCI ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT 

Na Krajské hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci. 
 

9. KDE, S KÝM A KDY ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT 

příslušným k řešení životní situace je odbor či oddělení hygieny dětí a mladistvých 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci  

územní pracoviště v České Lípě 

územní pracoviště v Jablonci nad Nisou 

územní pracoviště v Semilech 
 

10. JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU 

V případě nezajištění pitné vody osobou dle § 3 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví 

musí předložit osoba, která akci ohlašuje, protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody. 

Rozsah kráceného rozboru jakosti pitné vody stanoví prováděcí právní předpis. Protokol 

nesmí být starší než 3 měsíce. 
 

11. JAKÉ JSOU POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A KDE JSOU K DISPOZICI 

Oznámení Zotavovací akce pro děti či Školy v přírodě lze najít na internetových stránkách 

Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. 
 

12. JAKÉ JSOU POPLATKY A JAK JE LZE UHRADIT 

Správní a jiné poplatky nejsou stanoveny. 
 

13. JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ 

Na ohlášení zotavovací akce či školy v přírodě se nevztahuje správní řád. 

 

Osoby uvedené v bodě 5. životní situace podají ohlášení jeden měsíc před zahájením akce. 
 

14. KTEŘÍ JSOU DALŠÍ ÚČASTNÍCI (DOTČENÍ) ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 
----- 

 

15. JAKÉ DALŠÍ ČINNOSTI JSOU PO ŽADATELI POŽADOVÁNY 
----- 

 

16. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA, KTEROU LZE VYUŽÍT 

Ohlášení zotavovací akce či školy v přírodě lze podat na adrese elektronické podatelny. 

Ohlášení musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem. Ohlášení lze podat 

také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Krajské hygienické stanice 

Libereckého kraje se sídlem v Liberci. 
 

17. PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 8 - § 12 

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 

vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, § 4 a příloha 

č. 5 
Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve 

znění pozdějších předpisů. 

http://www.khslbc.cz/
http://www.khslbc.cz/
http://www.khslbc.cz/
http://www.khslbc.cz/
http://www.khslbc.cz/
http://www.khslbc.cz/ke-stazeni/
http://www.khslbc.cz/ke-stazeni/


 

 

18. JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 
----- 

 

19. JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ 
----- 

 

20. JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ 

Dle § 92d odst. 7 zákona o ochraně veřejného zdraví se za správní delikt na úseku 

výchovy, vzdělávání a zotavování dětí a mladistvých dle § 92d odst. 3, 4, 5 písm. a) a 6 

citovaného zákona uloží pokuta do 30 000,- Kč a za správní delikt na úseku výchovy, 

vzdělávání a zotavování dětí a mladistvých dle § 92d odst. 5 písm. b) se uloží pokuta do 

5 000,- Kč. 

Dle § 29 odst. 1 písm. j) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů - osobě odpovědné za spáchání přestupku, spočívajícího v porušení zákazu nebo 

nesplnění povinnosti stanovené nebo uložené pro pořádání zotavovací akce, jiné podobné 

akce pro děti nebo školy v přírodě - uložení pokuty až do výše 10 000 Kč. 
 

21. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY 
 

 

22. DALŠÍ INFORMACE 
----- 

 

23. INFORMACE O POPISOVANÉM POSTUPU (O ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE) JE MOŽNÉ ZÍSKAT TAKÉ Z JINÝCH 

ZDROJŮ NEBO V JINÉ FORMĚ 
----- 

 

24. SOUVISEJÍCÍ ŽIVOTNÍ SITUACE A NÁVODY, JAK JE ŘEŠIT 
----- 

 

25. ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ ÚTVAR 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, odbor hygieny dětí a 

mladistvých. 
 

26. KONTAKTNÍ OSOBA 

Odbor či oddělení hygieny dětí a mladistvých  
 

27. POPIS JE ZPRACOVÁN PODLE PRÁVNÍHO STAVU KE DNI 

1.3.2016 
 

28. POPIS BYL NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN 

1.3.2016 
 

29. DATUM KONCE PLATNOSTI POPISU 

Nestanoveno. 
 

30. PŘÍPADNÁ UPŘESNĚNÍ A POZNÁMKY K ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE 

----- 
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