
JINÁ PODOBNÁ AKCE 

 

Zotavovací akce a jiné podobné akce pro děti jsou upraveny § 8 až § 12 zákona č. 

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

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a dále prováděcím právním předpisem 

vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Jiným podobným akcím pro děti, které probíhají v souladu s ustanovením § 12 zákona 

o ochraně veřejného zdraví, a mimo jiné nepodléhají ohlašovací povinnosti u místně 

příslušné krajské hygienické stanice (akce s počtem dětí do 29 účastníků do 15 let 

nebo s dobou trvání do 5 dnů), se z důvodu současné epidemiologické situace, a s 

ohledem na zajištění bezpečnosti účastníků akcí včetně zajištění předání informace 

Hasičskému záchrannému sboru ČR přes informační systém hygieny dětí a 

mladistvých, doporučuje postupovat v souladu s povinnostmi uloženými 

zákonem zotavovacím akcím pro děti v § 8 až § 11 zákona, což je ohlašovací 

povinnost, zajištění hygienických požadavků na akci v souladu s vyhláškou  

č. 106/2001 Sb., doložení zdravotnické dokumentace dle § 9 (zdravotní způsobilost 

dítěte k účasti na akci a písemné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte) a zajištění ochrany 

zdraví účastníků akce v souladu s ustanovením § 11 zákona (zajištění zdravotníka, 

povinnosti zdravotníka, zdravotnická dokumentace, minimální vybavení lékárničky 

apod.).  

Ustanovení § 10 se na jiné podobné akce pro děti v souladu se zněním § 12 zákona o 

ochraně veřejného zdraví vztahuje. 

 

§ 12 zákona 

Jiné podobné akce pro děti a škola v přírodě na kratší dobu 

Při organizovaném pobytu dětí v počtu menším nebo po dobu kratší, než stanoví § 8 

odst. 1 věta první, s výjimkou akcí pořádaných pro děti v poměru rodinném a 

obdobném, musí osoba, která akci pořádá, zajistit hygienicky nezávadný stav 

zařízení, zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím 

právním předpisem pro zotavovací akce a účast pouze fyzických osob, které 

splňují podmínky stanovené v § 10 odst. 1 a 3. Škola, která vysílá děti na školu v 

přírodě na dobu 5 dnů nebo kratší, musí zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení a 

zásobování akce pitnou vodou v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem 

pro zotavovací akce. 


