
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY

Dle rozdělovníku

V Praze dne 14. 6. 2018 
Č. j.: MZDR 24696/2018/OVZ

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

dovolte mi Vás, na základě podnětu České rady dětí a mládeže, oslovit se žádostí 
o spolupráci při zajištění naplňování podmínek účasti fyzických osob činných při škole 
v přírodě a zotavovací akci podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zástupci České rady dětí a mládeže nás požádali o součinnost při situacích, kdy podle 
jejich vyjádření, jsou odkazováni registrujícími lékaři na poskytovatele pracovně 
lékařských služeb, pokud žádají o posouzení zdravotní způsobilosti fyzických osob 
činných při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor.

Dovolte mi Vám ozřejmit, že výše uvedený požadavek je ustaven zákonem o ochraně 
veřejného zdraví, kdy fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako 
dozor musejí být ktéto činnosti zdravotně způsobilé. Přičemž podle odst. 2 § 10 zákona 
o ochraně veřejného zdraví, tuto zdravotní způsobilost posuzuje a lékařský posudek 
vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství 
nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Tento posudek má platnost dva roky 
od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti 
fyzické osoby. Posudek o zdravotní způsobilosti předají fyzické soby činné při škole 
v přírodě nebo zotavovací akci, s výjimkou pedagogických a zdravotnických pracovníků, 
vysílající škole nebo pořádající osobě.

Vážení kolegové, dovoluji si Vás tímto požádat o informování Vašich kolegů ve výše 
uvedené věci.

Děkuji mnohokrát za spolupráci a jsem s pozdravem.

áměstkyně ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví 
hlavni hygienička ČR
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Česká rada dětí a mládeže
Senovážné nám. 977/24 
110 00 Praha 1

telefon: 211 222 860 
fax: 272 049 680 
datová schránka: vfq5«4 
e-mail: sekretariat@crdm.cz

web: www.crdm.cz

IČ: 683 79 439

Česká rada děti a mládeže 
je zapsána ve spolkovém 
rejstříku, vedeném u Městského 
soudu v Praze, v oddílu L, 
vložce číslo 9136.

bankovní spojení:
Fio banka, a.s.
č. účtu 133 070 299 / 2010

Ing. Ludmila Bašova 
vedoucí odboru zdravotnictví

Krajský úřad - Regiocentrum Nový pivovar 
Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Praha 21. 6.2018 
AS 18/1lg

Vážená paní Bášová,

dovoluji si Vás oslovit jménem České rady dětí a mládeže (ČRDM), střešní 
organizace spolků, pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase, které čítají více 
jak 200 tisíc individuálních členů, dětí a mladých lidí. Patří mezi ně např. Junák - 
český skaut, z. s., Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Asociace turistických 
oddílů mládeže, Pionýr, z.s., YMCA, z.s. a další.

Vyvrcholením celoroční činnosti práce s dětmi a mládeží velké části našich 
organizací (a nejen jich) jsou letní tábory.

Obracíme se na Vás se žádostí o součinnost v záležitosti, která se týká vydávání 
posudků způsobilosti fyzických osob činných na zotavovacích akcích a školách 
v přírodě podle zákona č. 258/2000 Sb. § 10 odst. 2. Podle tohoto zákona vydává 
posudek registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické 
lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

Na základě mylné informace, která se začala šířit, dochází stále častěji ktomu, že 
praktičtí lékaři odmítají vedoucím posudek vydat stím, že jejich posudek musí 
vydat závodní lékař pořadatele tábora. Což je nesmysl.

ČRDM se sešla s hlavní hygieničkou Evou Gottvaldovou a požádala ji o dopis, 
kterým tuto mylnou informaci vyvrátí, abychom co nejvíce omezili počty případů 
chybného výkladu, který zbytečně způsobuje komplikace osobám činným na 
zotavovacích akcích a školách v přírodě.

V příloze posíláme dopis od hlavní hygieničky, který byl odeslán na Společnost 
všeobecného lékařství ČLS JEP, Sdružení praktických lékařů ČR, Odbornou 
společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů pro 
děti a dorost, aby se informace rozšířila mezi lékaře, kteří mají posudky 
vystavovat.

Jelikož se prázdniny nezadržitelně blíží, rádi bychom požádali o spolupráci i Vás, a 
to konkrétně šířením dopisu (informace) praktickým lékařům ve Vašem kraji. 

Děkuji.

předseda ČRDM
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 

Erf ČESKÉ REPUBLIKY

Rozdělovnik:

1. SVL ČLS JEP 
Sokolská 490/31 
120 00 Praha 2

2 SPL ČR
U Hranic 3221/16
100 00 Praha 10 - Strašnice

3. OSPDL ČLS JEP 
Strážnická 36
323 00 Plzeň

4. SPLDD ČR
U Hranic 3221/16
100 00 Praha 10 - Strašnice

Na vědomi:

Česká rada dětí a mládeže 
Senovážné náměstí 977/24 
110 00 Praha 1

ČR - Ministerstvo zdravotnictví. Palackého náměstí 4,128 01 Praha 2 
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