Informace o způsobu ohlášení zotavovací akce
Zahájení sezóny letní dětské rekreace se rychle blíží. Jedna z prvních legislativních povinností, kterou
musí pořádající osoba splnit před nástupem dětí na akci, se týká ohlášení.

Tato povinnost se vztahuje na ZOTAVOVACÍ AKCE, kterými se rozumí 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. Stejné povinnosti platí
během roku i pro organizátory škol v přírodě.
Zotavovací akci je pořádající osoba povinna ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví
(hygienické stanici v místě konání akce) 1 měsíc před zahájením. Vzor ohlášení a další informace
naleznete na webových stránkách Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
v části „Dětská rekreace“ (http://www.khszlin.cz/24948-dokumenty).
Rozsah ohlášení je stanovený v § 8 odst. 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V ohlášení se
uvede:
 termín a místo jejího konání,
 počet dětí zúčastněných na zotavovací akci,
 způsob jejího zabezpečení pitnou vodou
 a způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce.
Jako součást ohlášení předloží pořádající osoba v případě, že pitná voda není zabezpečena osobami
uvedenými v § 3 odst. 2 výše uvedeného zákona, protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody.
Rozsah kráceného rozboru jakosti pitné vody stanoví prováděcí právní předpis. Protokol nesmí být
starší než 3 měsíce.
Takto ohlášená akce je prostřednictvím Informačního systému hygieny dětí a mladistvých předána
Hasičskému záchrannému sboru ČR. Naplňuje se tím Dohoda o spolupráci při evidenci
rekreačních akcích uzavřená mezi Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR, sekcí ochrany a podpory veřejného
zdraví z roku 2008. Smyslem dohody je zajistit účastníkům akcí ochranu před mimořádnými
událostmi, které mohou nastat.
Hlásit se nemusí JINÁ PODOBNÁ AKCE PRO DĚTI, kterou se rozumí organizovaný pobyt dětí
v počtu menším nebo po dobu kratší, než stanoví výše uvedená definice, s výjimkou akcí pořádaných
pro děti v poměru rodinném a obdobném. V případě, že je ohlášená, tak jsou obdobně jako u akce
zotavovací, data z ohlášení předána Hasičskému záchrannému sboru ČR a bezpečnost dětí je
posílena.
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje provádí na pobytových akcích pro děti všech typů
pravidelné kontroly. O jejich výsledcích budete během letní sezóny pravidelně informováni na
webových stránkách, a to v těchto termínech – 2. 7. 2019, 16. 7. 2019, 1. 8. 2019, 16. 8. 2019
a 2. 9. 2019.
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