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Jaký je význam posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci nebo 

ve škole v přírodě? 

 

 

Mezi podmínky účasti dítěte na zotavovací akci nebo ve škole v přírodě je dle § 9 odst. 1 zákona 

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

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), patří mimo jiné: 

 

 zdravotní způsobilost k účasti na této akci a dále  

 podrobení se pravidelným očkováním (nebo musí mít doklad o tom, že je proti nákaze 

imunní nebo se nemůže očkování porobit pro trvalou kontraindikaci).  

 

Jde o dva samostatné požadavky. Může nastat situace, že dítě je sice zdravotně způsobilé 

(a posudek o zdravotní způsobilosti je mu vydán), ale pravidelným očkováním se bez v zákoně 

uvedených důvodů nepodrobilo.  

 

§ 9 odst. 2 tohoto zákona výslovně stanoví, že osoba pořádající výše uvedenou akci může 

přijmout pouze dítě, které tyto a další podmínky uvedené v § 9 odst. 1 zákona splňuje. Pokud 

bylo na zotavovací akci nebo na školu v přírodě přijato dítě nesplňující bez zákonných 

důvodů povinnost podrobit se pravidelnému očkování, došlo k porušení zákonné povinnosti 

pořádající osobou, které má za následek uložení sankce této osobě. 

 

Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě a při zotavovací akci posuzuje a posudek 

dle § 9 odst. 3 zákona vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické 

lékařství pro děti a dorost. Vzor posudku je upraven v prováděcím právním předpise – vyhlášky 

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

předpisů (viz příloha č. 1). Platnost posudku je 1 rok od data vystavení. 

 

Další podmínkou k účasti dítěte na zotavovací akci (§ 9 odst. 1 písm. b) a c) zákona) je: 

 

 dítě nejeví známky akutního onemocnění, 

 ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na akci nepřišlo do styku s fyzickou osobou 

nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno 

karanténní opatření (tzv. „bezinfekčnost“). 

 

Písemné prohlášení o „bezinfekčnosti“ potvrzuje zákonný zástupce dítěte a nesmí být starší 

než 1 den (viz příloha č. 2).  

 

Povinnosti stanovené v § 9 zákona se nevztahují na jinou podobnou akci – viz § 12 zákona. 

 

 

Vzor posudku – viz VZORY 

Vzor prohlášení zákonných zástupců – viz VZORY 
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