Česká unie sportu
Zátopkova 100/2
169 00 Praha 6

V Praze dne 29. 06. 2020

Věc:

Výkladového stanovisko ve věci letních sportovních akcí pořádaných pro děti
v návaznosti na epidemiologická opatření v souvislosti COVID-19

Vážení,
v návaznosti na četné dotazy vašich členských subjektů níže předkládám své stanovisko ve věci
pořádání letních sportovních akcí pro děti (soustředění apod.) v návaznosti na epidemiologická opatření
v souvislosti COVID-19.
V prvé řadě je třeba legislativně zakotvit sportovní akce pro děti, zejména pokud jde o základní
povinnosti jejich pořadatelů apod. Sportovní soustředění pro děti a podobné akce podléhají z hlediska
splnění určitých podmínek zákonné regulaci.
I sportovní soustředění lze totiž z hlediska zákonné definice považovat za tzv. zotavovací akci, která je
zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále jen „zákon“), upravena tak, že se jedná o
akci zaměřenou na posílení zdraví a zvýšení tělesné zdatnosti. Podmínky a požadavky na zajištění
takové akce jsou pak upraveny zejména v ustanovení § 8 až § 14 zákona.
Zotavovací akcí pro děti a mládež je míněn organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na
dobu delší než 5 dnů. Všechny tyto podmínky musí být splněny současně, aby se jednalo o akci, na
kterou se vztahují níže uvedené zákonné požadavky.
Osoba, která akci pořádá, je v otázce péče o zdraví účastníků povinna zejména zajistit:

•

základní péči zdravotníkem, přičemž za osobu způsobilou být zdravotníkem se považuje např.
osoba, která získala způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře,
všeobecné sestry, dále např. i osoba, která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na
zotavovací akci (blíže viz ustanovení §11 zák. č. 258/2000Sb.);

•
•
•

vybavení lékárničky;
vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků;
informování zákonného zástupce dítěte o jeho zdravotních potížích, které v průběhu akce
prodělalo.

V této souvislosti je rovněž třeba připomenout požadavek zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách, ohledně souhlasu rodičů s ošetřením dětí, pokud by se jednalo o takový druh ošetření, ke
kterému je souhlas pacienta vyžadován a dítě by nebylo schopno dát souhlas samo (zejména s ohledem
na svůj věk). Obecně je možné předpokládat, že pokud by již došlo na sportovním soustředění k
nějakému úrazu či onemocnění, bude moci být dítě ošetřeno bez jakéhokoli souhlasu (akutní případ)
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nebo bude schopno udělit souhlas samo (ošetření drobných zranění). Tam, kde to pro pořadatele
nepředstavuje nepřiměřenou zátěž, je přesto možné doporučit, aby byl pořadatel vybaven zmocněním
od některého z rodičů pro udělení souhlasu s ošetřením jejich dítěte. To platí zejména pro déle trvající
soustředění, na místech vzdálenějších od místa bydliště dětí nebo v případech, kdy lze dopředu
předpokládat, že rodiče mohou být po dobu soustředění hůře dostupní (např. budou v zahraničí).
Dále má pořadatel zejména tyto povinnosti:

•

zajistit umístění akce, zásobování vodou a odstraňování odpadků a splaškových vod v souladu s
hygienickými požadavky; dodržet hygienické požadavky na prostorové a funkční členění staveb
a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, stravování a režim dne (upraveno
prováděcím předpisem, a to vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001Sb. o hygienických
požadavcích na zotavovací akce pro děti);

•

jeden měsíc před zahájením akce s výjimkou akce v zahraničí, ohlásit orgánu ochrany veřejného
zdraví (hygienická stanice) příslušnému podle místa pořádání akce:
-

termín a místo jejího konání;
počet dětí zúčastněných na zotavovací akci;
způsob jejího zabezpečení pitnou vodou a způsob zajištění stravování.

•

zajistit, aby osoby působící při akci jako dozor a zdravotník byly k tomu zdravotně způsobilé
(potvrzení vydává praktický lékař a platí 2 roky); osoba činná při stravování musí mít ještě
zdravotní průkaz;

•

přijmout k účasti na akci jen dítě, které:
-

je zdravotně způsobilé (potvrzení od praktického lékaře);
nejeví známky akutního onemocnění a není infekční, tj. nepřišel v posledních 14 dnech do
styku s infekční osobou a není mu nařízena karanténa (potvrzuje rodič svým prohlášením).

Poznámka: Bude-li akce pořádaná ve sportovním zařízení, lze mít za to, že většina požadavků na
technické vybavení a např. i způsobilost osob působících ve stravování splněny budou, neboť sportovní
zařízení jsou pro takové účely kolaudována a provozována.
Při jiné než definované zotavovací akci pro děti (bude-li např. dětí méně nebo akce bude trvat kratší
dobu) jsou zákonem obecně stanoveny méně přísné podmínky, resp. je povinností zajistit jen některé z
výše uvedených. Blíže se tomu věnuje ust. § 12 zákona: „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 1. 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.“ Ve vztahu k současným opatřením však rovněž nastavena zvláštní pravidla (viz dále).
Ve vztahu ke specifickým omezením v souvislostí s epidemií COVID-19 pak odkazuji na dokumentaci
Ministerstva zdravotnictví – „Hygienicko-protiepidemická opatření stanovená pro zajištění sezóny letní
dětské rekreace 2020“ (dále jen „Opatření MZ“). V prvé řadě je třeba konstatovat, že je nezbytné
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zdravotník, dozor a osoby činné při stravování

2

případná opatření stále sledovat, neboť je možné, že se budou v průběhu léta měnit v závislosti
na aktuální epidemiologickou situaci. Toto stanovisko vychází z aktualizace ke dni 24. 6. 2020.
K dnešnímu dni je tedy maximální počet zúčastněných osob zotavovacích akcí:

•

pořádaných v pevných objektech 500,

•

stanových táborů 100.

Tento počet v sobě zahrnuje děti, vedoucí, zdravotníky, instruktory, případně personál kuchyně,
personál zajišťující úklid apod.
V případě jiných podobných akcí pro děti (do 29 osob do 15 let nebo do 5 dnů trvání) se pak 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.)“.
Pořadatel akce by tedy měl vyžádat před zahájením akce:

•

Potvrzení o bezinfekčnosti v souladu s § 9 zákona, a to nejen od dětí, ale od všech osob
účastnících se akce (viz např. str. 7 Opatření MZ).

•

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Detailnější informace lze dohledat v Opatření MZ, resp. na webových stránkách Ministerstva
zdravotnictví (https://koronavirus.mzcr.cz).

V případě potřeby jsem Vám k dispozici.

S pozdravem

JUDr. Daniel Viduna, LL.M., advokát
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