
 

 

Dittrichova 17 • 128 01 Praha 2 • tel.: +420 234 118 111 • fax: +420 224 916 561 • e-podatelna@khsstc.cz • www.khsstc.cz • ID datové schránky: hhcai8e 

1 

Musí zdravotník nebo pedagog vykonávající dozor na zotavovací akci nebo při škole v přírodě 

dokládat posudek o zdravotní způsobilosti? 

 

 

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

ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 10 odst. 1 povinnost zdravotní způsobilosti fyzických 

osob činných při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor nebo zdravotník. Tuto zdravotní 

způsobilost posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru 

všeobecné praktické lékařství. 

 

Zákon dále stanoví (§ 10 odst. 2) výjimku z této povinnosti pro pedagogické pracovníky a pro 

zdravotnické pracovníky. 

 

Kdo je zdravotnický pracovník stanoví: 

 

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), v platném znění, 

 Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách poskytování a uznávání způsobilosti k výkonu 

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), 

 Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 

a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 

a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Kdo je pedagogickým pracovníkem stanoví: 

 

 Zákon č. 263/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 

 

 

Výše uvedení zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci posudek zdravotní způsobilosti vydaný 

příslušným lékařem předkládat nemusí, neboť splňují výše uvedenou výjimku. 

 

Zdravotníkem na zotavovací akci nebo jiné podobné akci však může být i fyzická osoba, která 

absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost ve škole v přírodě 

nebo zotavovací akci. Tato osoba však není zdravotnickým pracovníkem, a proto tento 

posudek musí předložit.             
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