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žádost o informace - vYřizenÍ

k Vaší žádosti o poskytnutí informaci ze dne 3. 8. 2022, kde se v návaznosti na v minulosti
Vládou ČR vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s covid pandemií, na základě kterého byl
vydán zákaz prodeje ubytovacích služeb dotazujete:

l) zda existuje dokument/nařízení, jehož součástí je hygienický pokyn, který
provozovateli ubytovacího zařízeni ukládá povinnost měnit ložní prádlo (např ve
školském zařízenI zajišt'ujickn ,,školu v přírodě"), přestože je tento objekt výše
uvedeným vládním nařizenim dlouhodobě uzavřen;

2) v případě, že dokument ad l) existuje, žádáte o poskytnutí jeho scanu;

3) jak často provozovatel v uzavřeném ubytovacím zařizenI ložní prádlo musí měnit,

Vám sděluji následujícŕ
Obecně na základě § 21a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejIcích zákonů, ve znění pozdějších předpisů platí, pokud se týká způsobu
zacházení s ložním prádlem v ubytovacích zařízeních, že jejich provozovatelé způsob
zacházení s prádlem upraví v provozním řádu. Tento je pak předkládán ke schváleni místně
příslušné krajské hygienické stanici.

Pokud se týká zařízení pro výchovu a vzděláváni a provozovny pro výchovu a vzděláváni dětí
předškolního věku, zde je výměna lůžkovin upravena v § 23 odst. 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb.,
o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání děti a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedeného ustanoveni
se výměna lůžkovin v zařIzenlch pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a
vzdělávání pro děti předškolního věku provádí nejméně jednou za 3 týdny; v případě potřeby
ihned. Výměna lůžkovin a prádla v ubytovací části zařízení pro výchovu a vzděláváni a
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provozovnách pro výchovu a vzdělávání se provádí jednou za 2 týdny, v případě potřeby
ihned.

Obsah obou předpisů naleznete např. zde: https://zakony'prolidi.cz

Zákaz či omezení poskytováni ubytovacích služeb byl v souvislosti s covid pandemií vydáván
v různě modiňkovaných podobách Vládou ČR anebo Ministerstvem zdravotnictví ČR
prostřednictvím usneseni vlády, resp. mimořádných opatření ministerstva, a to v zásadě po
celou dobu trvání pandemie Žádné z nich nicméně neobsahovalo regulaci, která by se
jakkoliv vztahovala k frekvenci výměny ložního prádla.

S po"d'""""

jUDr. Eva Nekvindová
ředitelka odboru správního
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