
Informace pro pořadatele zotavovacích akcí,  jiných podobných akcí pro děti a  
pro školy v přírodě 

 
Legislativní požadavky 
jsou pro provozovatele zotavovacích akcí (dále jen „ZA“) a jiných podobných akcí pro děti (dále jen 
„JPA“) dány:

zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“)

vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 106/2001 Sb.“) 
 
Zákon č. 258/2000 Sb., v § 8 – § 12 stanoví: 
Co je to ZA – organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů 
 
Povinnosti pořádající osoby – zajistit umístění akce, zásobování vodou, odstraňování odpadků a 
splaškových vod, odpovídající požadavky na ubytování, stravování, úklid, osvětlení, režim dne - 
upraveno prováděcím právním předpisem – vyhláškou č. 106/2001 Sb. 
 
Ohlašovací povinnost pořádající osoby – jeden měsíc před zahájením akce oznámit příslušnému 
orgánu ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ):

termín a místo konání akce

počet zúčastněných dětí na akci

způsob zabezpečení pitnou vodou

způsob zajištění stravování účastníků akce 
Součástí ohlášení je protokol o kráceném rozboru vzorku vody, pokud není zajištěno zásobování pitnou 
vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu nebo z veřejné studny. Protokol nesmí být starší 3 měsíců. 
 
Podmínky účasti dětí na ZA a škole v přírodě (dále jen „ŠvP“): 
a) jen zdravotně způsobilé dítě s platným očkováním nebo dokladem, že se nemůže očkování podrobit pro 
trvalou kontraindikaci; posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru 
praktické lékařství pro děti a dorost; vzor posudku je v příloze č. 3 prováděcí vyhlášky; posudek má platnost 
2 roky, pokud nedošlo ke změnám ve zdravotním stavu dítěte 
b) nejeví známky akutního onemocnění 
c) 14 dní před odjezdem nepřišlo do styku s infekčním onemocněním, nemá nařízenu karanténu. 
Skutečnosti uvedené pod písm. b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte nebo 
fyzická osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil, toto potvrzení nesmí být starší jeden 
den. 
 
Školy pořádající ŠvP mají také ohlašovací povinnost! 
 
Podmínky účasti fyzických osob činných na ZA a ŠvP:

jen osoby zdravotně způsobilé s posudkem od registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru 
všeobecné praktické lékařství. Platnost posudku je 2 roky, pokud nedojde ke změnám, výjimku mají 
pedagogičtí a zdravotničtí pracovníci, potvrzení předá pracovník pořádající osobě ŠvP nebo ZA. Pracovníci 
stravovací služby musí splňovat požadavky na výkon činností epidemiologicky závažných. 
 
Povinnosti pořádající osoby (ZA) a školy vysílající děti na ŠvP:

zdravotní zajištění akce zdravotníkem (fyzická osoba, která získala způsobilost k výkonu zdravotnického 
povolání lékaře, zubního lékaře,všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo 
zdravotnického asistenta, fyzická osoba,která absolvovala kurz první pomoci se zaměřením na 
zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, a student oboru všeobecné lékařství nebo 
zubní lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku ; náplň kurzu je uvedena v příloze prováděcí vyhlášky

zajištění účasti pouze osob, které jsou způsobilé

účast zdravotníka při kontrole zdravotních průkazů, při převzetí posudků a prohlášení, při sestavování 
jídelníčku a režimu dne; dosažitelnost zdravotníka 24 hod. denně po celou dobu konání ZA nebo ŠvP; 
pořízení výpisu z posudků o zdravotní způsobilosti, ve výpisu zdravotník uvede závěr posudku a který 
poskytovatel zdravotních služeb posudek vydal

vrácení posudků o zdravotní způsobilosti po ukončení ZA nebo ŠvP zákonným zástupcům dětí a 
zúčastněným fyzickým osobám

vybavení lékárničky pro ZA a ŠvP podle požadavků uvedených v příloze prováděcího předpisu

vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků, prohlášení, výpisů z posudků o zdravotní způsobilosti 



dětí a fyzických osob a uchovávání těchto dokumentů po dobu 6 měsíců od skončení ZA nebo JPA

informovanost osoby, která má dítě v péči, o zdravotních potížích, které dítě v průběhu akce prodělalo, o 
případném kontaktu s infekcí

instruktáž všech fyzických osob činných při ZA (kromě zdravotníka) o hygienických požadavcích na tyto 
akce 
Za ZA se považuje i výchovně rekreační tábor pro děti, a to i když se ho účastní mladiství. 
 
Jiné podobné akce pro děti: 
jsou organizované akce s menším počtem dětí než 30 nebo po kratší dobu než 5 dní: Není stanovena 
ohlašovací povinnost, pořádající osoba musí zajistit hygienicky vyhovující stav zařízení na akci, zásobování 
pitnou vodou a účast fyzických osob zdravotně způsobilých. 
 
Vyhláška č. 106/2001 Sb. 
upravuje hygienické požadavky na:

umístění

prostorové a funkční podmínky staveb a zařízení včetně vybavení

ubytování

osvětlení

úklid

zásobování vodou

odstraňování odpadů a odpadních vod

stravování a

režim dne 
V příloze č. 1 jsou podrobněji řešeny podmínky podávání a použití některých potravin a přípravu pokrmů, v 
příloze č. 2 je uvedena náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka, v příloze č. 3 je vzor posudku o 
zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na ZA a ŠvP a v příloze č. 4 je uveden minimální rozsah vybavení 
lékárničky. 
 
Stravování 
Ve stavbách, v nichž se stravovaní zajišťuje jen po dobu konání zotavovacích akcí a na stanových táborech, 
musí být zajištěny hygienické požadavky upravené v § 7 vyhl. č. 106/2001 Sb.Hygienické požadavky na 
provozovny stravovacích služeb, které poskytují stravování v průběhu zotavovací akce nebo jiné podobné 
akce (např. restaurace, školní jídelny apod.) jsou dány Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, zákonem. č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 137/2004 
Sb., o hygienických požadavcích na na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při 
činnostech epidemiologicky závažných. 
 
Další související legislativa: 
- Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah 
četnosti kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity 
písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

 

 

 


