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Nástupci Dona Boska 

10. Ángel Fernández ARTIME (nar. 1960)  

Narodil se 21. srpna 1960 v Gozón-Luanku 

ve španělské Asturii. Dne 4. července 1987 

přijal kněžské svěcení. Akademické 

vzdělání ukončil licenciátem z filozofie 

a pedagogiky a magisterskou zkoušku složil 

z oboru pastorální teologie.  

 Od roku 2000 do roku 2006 byl 

provinciálem v Leónu. Roku 2009 byl 

jmenován provinciálem jihoargentinské provincie. Často se setkával 

také se současným papežem Františkem, který jako kardinál Jorge 

Mario Bergoglio působil v Buenos Aires. Dne 24. března 2014 byl zvolen 

hlavním představeným kongregace Salesiánů Dona Boska. 

Rozhovor s hlavním představeným po jeho zvolení 

Mohl bys něco říci o své rodině?  

Pocházím z obyčejné křesťanské rodiny. Tatínek má 82 roků a moje 

maminka má 79. Mám také jednu sestru, která je vdaná. Vyrůstal jsem 

v malé vesničce u moře. Rodiče se celý život živili chytáním ryb. Dá se 

říci, že na mé dětství měla vliv moje rodina a krásná příroda.  

Co tě vedlo k tomu, že ses stal salesiánem? 

Salesiánem jsem se stal zázrakem. Nikdy v dětství jsem se nesetkal ani 

já, ani moji rodiče se salesiány. Salesiáni se nacházejí velice daleko od 

mé rodné vesničky. Když jsem měl asi 12 roků, jedna sedmdesátiletá 

žena začala jezdit do naší vesničky na odpočinek. Jednou když se 

procházela vesnicí, uviděla mého otce, jak spravuje sítě a řekla mu: 

„Ráda bych někdy s vámi jela lovit ryby.“ A můj otec s jejím přáním 

souhlasil a nakonec se stali přáteli a často navštěvovala naši rodinu. Své 

přátelství potom projevila tím, že navrhla, že mi umožní studovat. Jak 
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řekla, zná mnichy, u kterých 

mohu začít studovat. Byli to 

salesiáni. Tak jsem začal studovat 

u salesiánů, asi 150 kilometrů od 

mého domova. Po ukončení 

salesiánské střední školy, jsem 

chtěl pokračovat ve studiích 

medicíny nebo chemie. Udělal 

jsem přijímací zkoušky na 

univerzitu. Měl jsem štěstí, protože jsem získal od státu stipendium pro 

svá studia. Bez stipendia bych nemohl uvažovat o mých studiích, 

protože moje rodina je velice chudá. V té chvíli se také rodila v mém 

srdci touha stát se salesiánem. Začal jsem si klást otázku, proč bych i já 

nemohl žít stejným způsobem, jaký jsem viděl u salesiánů.  

A co na to říkali tvoji rodiče? 

Rodiče mi na to řekli: „Náš milý synu, to, co je dobré pro tebe, je dobré i 

pro nás.“ Vstoupil jsem tedy do noviciátu a tím opustil cestu stát se 

chemikem či doktorem. Je krásné, jak Pán píše do našich životů. Kdyby 

tato žena nepřijela do naší vesnice nebo se nesetkala s mým otcem, tak 

bych dnes nebyl salesiánem, protože bych se asi nikdy se salesiány 

nesetkal. Někdo může říci náhoda, ale já říkám, Bůh pro své plány 

používá různé nástroje. 

Jaké jsou tvé koníčky? Co děláš, pokud máš trochu volného času? 

Myslím si, že nyní nebudu mít moc volného času. Mám rád moře, 

přírodu. Pokud budu mít trochu času, určitě si vyjdu někam na 

procházku. Hlavně moře mi připomíná mé dětství. Také bych rád 

někdy s celou generální radou vyrazil do nějakých hor. Rád se budu 

také procházet se spolubratry po Římě. Také si rád něco přečtu či 

napíšu, pokud budu mít čas, tak navštívím nějaké umění. Dá se říci, že 

mám jeden problém, a to je, že se nedokáži nudit. 

Rozhovor vedl P. Petr Cvrkal SDB 
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Neděle a památka zmrtvýchvstání  
Zamýšlíme-li se nad významem velikonočních událostí při 
příležitosti jejich výročních oslav (Velikonoc), měli bychom si 
také připomenout, že k jejich slavení „v malém“ jsme zváni 
každý týden – v nedělním eucharistickém shromáždění. Naše 
neděle má totiž svůj původ ve „dni po sobotě“, v „prvním dni 
v týdnu“, kdy Kristus vstal z mrtvých (Mt 28,1-8; Mk 16,1-8; 
Lk 24,1-12; Jan 20,1-18). Církev tuto událost v neděli nejen 
připomíná, ale tajemným způsobem ji zpřítomňuje k oslavě 
Boha a posvěcení věřících. Bylo by velkým ochuzením chápat 
neděli jen jako den, kdy musíme do kostela a kdy se nemá 
pracovat. 

 

Křesťané se scházejí „v první den v týdnu“ (Sk 20,7), v den vzkří-
šení, aby „poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili 
se“ (Sk 2,42). Shromažďují se v „den Páně“ (Zj 1,10), aby chválou, osla-
vou a díkem odpovídali na výzvu svého Pána Ježíše Krista. Toto setká-
vání, shromažďování je pro křesťanskou obec tak významné, že se 
v bibli nazývá shromážděním (ekklésia), např. Sk 4,31; 12,12; 14,27; 
15,30; 1K 11,17-20. a přece už v novozákonní době slyšíme výzvu: „Ne-
zanedbávejte společná shromáždění“ (Žid 10,25). Na volání Pána už od 
prvního století odpovídá určitá povinnost: „V den Páně se shromažďuj-
te k eucharistii“ (Didaché 14). Ne tedy v libovolný den, nýbrž v neděli, 
v tento „prasvátek“, základ a jádro celého liturgického roku. 

V roce 112 píše místodržitel Plinius císaři Trajánovi: „Jediná chy-
ba křesťanů je v tom, že se podle svého zvyku shromažďují v pevně sta-
novené dny.“ Dne 12. února 304 stojí v Kartágu 49 křesťanů před sou-
dem proto, že se „sešli proti zákazu císařovu“. Zahynou ne proto, že 
jsou křesťané, ale protože se shromáždili. Na otázku „proč“ odpovídají: 
„Protože křesťan bez shromáždění a bez dne Páně a hostiny Páně, ne-
může být“. 

Ústředním obsahem tohoto nedělního shromáždění obce je večeře 
Páně, památka smrti v zmrtvýchvstání našeho Pána, tedy Velikonoce 
každého týdne. Tato slavnost se řídí příkazem: „To čiňte na mou pa-
mátku.“ Nedělní spojení shromáždění se slavností eucharistie tedy vy-
žaduje sama podstata obce: společenství víry (koinonia), dosvědčování 
víry (martyria), slavení víry (liturgia) a uskutečňování víry (diakonia). 
Takže se společenstvím eucharistického stolování je spojeno i zvěstová-
ní.  

Bohoslužba slova a eucharistická slavnost patří tak těsně k sobě, 
že tvoří nedělitelnou jednotu. Přitom musí vyjít najevo i vazba na kaž-
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dodenní křesťanský všední život, na takzvanou bohoslužbu života. Li-
turgie a život se nikdy nesmějí oddělovat. 

Pravidelné scházení obce je potřebné, vyplývá to i z obecné lidské 
zkušenosti. Žádné společenství není myslitelné bez shromažďování. Li-
dé, kteří se mají rádi, se touží setkávat. 

Z tohoto mnohovrstevného významu nedělního shromažďování 
obce lze vysvětlit i vznik a vývoj církevního přikázání nedělní povinné 
účasti na mši. Mělo chránit týdenní slavení Velikonoc i tam, kde už jeho 
vlastní smysl nebyl zdaleka všem zřejmý. Ale právě dnes si znovu jasně 
uvědomujeme, že nikoliv plněním nějakého zákona, nýbrž spojení 
s obcí, a svobodná a věrná vazba na jejího Pána, jsou nosným základem 
křesťanského slavení neděle. 

Sobota a neděle 

Jedním z nejčastějších problémů týkajících se svěcení neděle je její 
vztah k starozákonní židovské sobotě. Bůh určil sedmý den jako den 
odpočinku, oddělil jej jako den svatý a přikázal, že se tento den nesmí 
dělat žádná práce (srov. Ex 20,8-11; Dt 5,12-15). Tak lze stručně shrnout 
třetí přikázání Desatera, jež mají izraelité bedlivě dodržovat a předávat 
z pokolení na pokolení. Stejnou věrnost bychom očekávali i od Ježíše, 
který se ve všem dobrovolně podřídil vůli Boha-Otce. Evangelia však 
naše očekávání nesplňují. Obraz Ježíšova postoje k sobotě je v nich, zdá 
se, rozporný. Ježíš dodržuje sobotu, navštěvuje ten den synagogu, před-
čítá z Písma a vykládá jej (Lk 4,16-38). Na druhou stranu však sobotu 
ostentativně porušuje. Dovoluje svým učedníkům konat zakázanou 
práci (Mt 12,1-12) a mnohokrát v sobotu uzdravuje (Mk 2,2-8; Lk 13,10-
16;14,1-5; Jan 5,1-18). 

Alespoň jeden z motivů tohoto Ježíšova jednání je nám dobře 
znám. Ježíš chce vrátit sobotě správný smysl, chce, aby byla chápána 
jako Boží dar svému lidu a ne pouhá povinnost znesnadňující život 
mnoha prázdnými předpisy. Na vrub farizeů ukazuje, že konat dobro-
diní je víc než zákonicky dodržovat sobotu, a že požadavky lásky mají 
přednost před požadavkem Zákona. „Sobota je pro člověka, a ne člověk 
pro sobotu“ (Mk 2,27). Všimněme si však ještě jiné důležité myšlenky, 
kterou můžeme vytušit za Ježíšovým jednáním. Ježíš se prohlašuje pá-
nem nad sobotou (Mk 2,28); ukazuje, že sobota není pro sobotu, ale pro 
Pána. Zároveň však říká, že nepřišel zákon – tedy ani sobotu, zrušit, ale 
naplnit (Mt 5,17). Upozorňuje tak, že sobota nemusí být definitivní, že 
může být přípravou na něco významnějšího, ne zrušena či nahrazena, 
ale naplněna v událostech, které se teprve mají stát. 

Toto postavení soboty nám bude jasnější při pohledu na celek 
Písma svatého. Starý a Nový zákon zde nestojí proti sobě, jsou jednoli-
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tým obrazem Božího vykupitelského díla. Nový zákon je ukryt ve 
Starém a Starý zákon je zjevný v Novém. Události Starého zákona jsou 
předobrazy Kristových činů, v jejich světle nabývají a ukazují svůj plný 
význam a smysl a zároveň je vysvětlují a objasňují. Tak např. židovské 
velikonoce, oslava vyjití z egyptského otroctví, jsou předobrazem „no-
vých“ křesťanských velikonoc, v nichž slavíme přechod z otroctví hří-
chu a smrti do svobody Božích dětí umožněných Kristovou obětí. Veliké 
Boží činy zjevené na izraelském národě při vyjití z Egypta nejsou zapo-
menuty, ale pozornost je obrácena k jejich dovršení, k velikým Božím 
činům zjevným v Kristu. Není možné jásat nad vyjitím z Egypta, když je 
tu něco víc než vyjití z Egypta. 

Podobně je tomu i se sobotou. Izraelita svým sobotním odpočin-
kem napodobuje Boha, který sedmého dne odpočinul od svého díla a 
zachovává toto přikázání jako památku na vysvobození z Egypta a na 
znamení věčné smlouvy s Bohem. V dějinách Božího lidu však nastává 
okamžik, kdy význam sedmého dne ustupuje jinému – prvnímu dni po 
sobotě, neděli, kterou Boží Syn posvětil svým zmrtvýchvstáním. Z Boží 
vůle se rodí nový lid a Bůh s ním uzavírá novou smlouvu, která je zpe-
četěna Kristovou krví. V rámci nové smlouvy se sobota ukazuje jako 
předobraz neděle, je přetvořena v nový den Páně, ustanovený pro nový 
Boží lid. 

Pro svůj zásadní význam dostávají velikonoční události 
v křesťanské bohoslužbě nejen výroční oslavu, ale jsou připomínány 
také každý týden, a to v den, kdy dosáhly svého dovršení. Věřící jsou 
v tento den zváni k setkání s Pánem, k účasti na jeho oběti a 
k radostným oslavám zmrtvýchvstání.  Spolu s obětí Božího Syna podá-
vají Bohu sami sebe a podílejí se tak na Kristově kněžství. Vyznávají 
Kristovo zmrtvýchvstání a očekávají jeho příchod v naději, že spolu 
s Kristem vstanou k věčnému životu. Neděle, to jsou „malé velikonoce“, 
památka smrti a zmrtvýchvstání Páně, oslava tajemství naší spásy, při 
které se nám nabízejí plody vykoupení. Je to den hluboké radosti a dí-
kůvzdání, nikoliv povinnosti, ale milosti. 

Neděle zahajuje týden (na rozdíl od soboty, která jej uzavírá) a 
posvěcuje tak naše celotýdenní konání. Náš týden probíhá ve znamení 
Kristova vykupitelského díla a jeho vlády nad časem. V neděli křesťan 
„napodobuje“ Boha tím, že se ve slavení eucharistie připojuje k jeho ve-
likonoční oběti. Neslaví památku vyjití z Egypta, ale Kristovo 
zmrtvýchvstání – přechod ze smrti do života. Nedělní odpočinek, 
v kterém se naplňuje odpočinutí sedmého dne, je vyjádřením naší touhy 
po věčném odpočinutí. 

Proto je neděle nazvána „osmým dnem“, dnem, který nelze jed-
noduše vřadit do našeho času, do sedmidenního týdne, neboť přesahuje 
do věčnosti. Je jakousi předsíní věčnosti, v níž se spojuje minulost 
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s přítomností a budoucností. Je obrazem nadcházejícího „osmého dne“, 
v němž bude nový Boží lid uveden do věčného odpočinku.  

Sobota tedy nebyla nahrazena nedělí z nějaké svévole křesťanů, 
ale z Boží vůle v ní našla své dovršení v rámci přechodu od staré 
smlouvy k nové. Bůh daroval svému lidu tento nový den jako památku 
na smrt a zmrtvýchvstání svého Syna. Kristova smrt nás osvobozuje od 
hříchu, a zmrtvýchvstání nám dává naději na naši záchranu. Potvrzuje 
Ježíšovo božství a tedy nekonečnou hodnotu jeho oběti. Zmrtvýchvstání 
je základem naší víry (1 K 15,14), den zmrtvýchvstání je prvotním svá-
tečním dnem našeho života. 

Význam neděle 

Jako zvláštní funkce neděle pro dnešního člověka se vyjmenová-
vají: posila ve víře, uschopnění pro bohoslužbu i pro službu v tomto 
světě, osvobození od rozmanitých tlaků života utvářeného kolektivní 
průmyslovou společností, ochrana před zotročením a izolací působením 
světa práce. Proto se křesťané zasazují za neděli jako den volna a klidu; 
je důležitá nejenom pro křesťanskou obec, nýbrž pro celou společnost. 
Výměna myšlenek, rozhovor a hra a společné akce mohou vyvádět izo-
lace, jíž trpí tolik lidí. Tak by společně slavená neděle mohla mnoha li-
dem pomoci, aby opět objevili hodnotu společenství (Společná synoda 
německých diecézí, 1975).  

Proto jsou všichni věřící zavázáni k pravidelné účasti na nedělní 
bohoslužbě, ve vděčnosti a lásce k Bohu, v odpovědnosti za sebe i 
za obec, a také v zastoupení těch, kteří se bohoslužby nezúčastní nebo 
Pána neznají. 
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Přihláška na tábor 
K tomu, abychom mohli tábor 

uspořádat, samozřejmě potřebujeme 
přihlášené účastníky. Ještě předtím, 
než rodiče své dítě přihlásí, měli by 
se dozvědět o táboře základní in-
formace, které mohou být součástí 
přihlášky. 

Informace 

 pořadatel tábora – název, kontakt 
(tel. číslo, mail, web); 

 termín a místo tábora; 
 charakter tábora (stanový, pevný objekt, putovní…), příp. hlavní té-

ma tábora; 
 jméno min. hlavního vedoucího (kontakt); 
 cena tábora; 
 termín a místo / způsob odevzdání přihlášky; 
 termín dodání konkrétních informací (s odkazem na informace 

o placení, pokud nevyžadujeme platbu hned při převzetí přihlášky). 

Údaje na přihlášce 

Na přihlášce musí být údaje, které jednoznačně identifikují při-
hlášené dítě a akci, na kterou se hlásí. Vše je stvrzeno podpisem zákon-
ného zástupce s datem podpisu. Lze doporučit i některé další údaje – 
např. zdravotní pojišťovnu a rodné číslo potřebné k případnému ošet-
ření. Sice je získáme i z kartičky pojištěnce, kterou musí mít děti s sebou 
na táboře, ale budou-li již uvedeny na přihlášce, zjednoduší nám admi-
nistraci. 

 jméno a příjmení dítěte; 
 datum narození a rodné číslo; 
 adresa včetně PSČ; 
 telefon (rozlišit, čí je to telefon / mobil); 
 zdravotní pojišťovna; 
 datum a podpis zákonného zástupce (u účastníků mladších než 

18 let); 
 dotaz na možnost příspěvku z FKSP; 
 vyjádření souhlasu s nakládáním s osobními údaji – je-li potřeba 

podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů; 
 vyjádření souhlasu s fotografováním a vystavením fotografií na we-

bu a v prezentačních materiálech – podle uvážení. 
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Informace před odjezdem 

 sraz – přesný čas a místo; 
 příjezd – přesný čas a místo („…kde je tábor ukončen“) – pozor na 

pravidelné změny jízdního řádu na začátku března a v polovině 
června; 

 způsob placení, výše částky, příp. storno podmínky; 
 seznam požadovaných věcí – povinné a doporučené věci, nezapo-

menout zdůraznit kartičku pojišťovny, osobní léky, prohlášení o bez-
infekčnosti, příp. kartičku na slevu a potvrzení od lékaře; 

 seznam zakázaných nebo nedoporučených věcí; 
 uvést kontakt na tábor – adresa, telefon (upřesnit způsob komunika-

ce rodičů s táborem), možnost návštěv; 
 informace o úrazovém pojištění, zda je či není sjednáno; 
 přiložit formulář k prohlášení o bezinfekčnosti. Toto prohlášení mů-

žeme rozšířit o další potřebné informace - např. jaké užívá léky, jaký 
je plavec apod.; je vhodné uvést kontakt na rodiče během tábora, zvl. 
pokud je díky dovoleným jiný než na přihlášce; 

 u velkých táborů – přiložit formulář ke zdravotní prohlídce dítěte – 
vzor je součástí přílohy k vyhlášce. 

Technické úkoly na táboře 
Je samozřejmě dobře, pokud co 

nejvíce času během tábora věnujeme 
realizaci připraveného programu a 
přímé práci s dětmi. Přesto tábor od 
nás vyžaduje také mnoho dalších úko-
lů k zajištění bezproblémového prů-
běhu. Následující seznam může po-
moci, aby se na tyto věci nezapomně-
lo. Je dobré s nimi počítat již při pří-
pravě tábora a vyčlenit na ně dostatek 
času a sil. U větších táborů se osvědču-
je, pokud je na tyto úkoly z týmu ve-
doucích někdo přímo vyčleněn. 

Na začátku 

Dříve než se naplno rozběhne program tábora, je nutné pamato-
vat na následující momenty: 

 Počáteční nákup potravin – s dostatečným předstihem tak, aby byl 
dostatek času k přípravě prvního jídla. 

 Před odjezdem si vypracovat soupis věcí, které s sebou vezeme. 
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 Sraz a odjezd – včasný příchod vedoucích (15-30 minut před stano-
veným časem), vybrat bezinfekčnost, příp. kartičky pojišťovny, léky, 
s každým se přivítat, při větší skupině dětí zorganizovat nástupy a 
přestupy v dopravních prostředcích atd. 

 Převzetí objektu –  mnohé si ušetříme, když se s objektem důkladně 
seznámíme před samotným táborem. Zvláště u větších táborů je 
vhodné, pokud někdo z vedoucích převezme místo tábora ještě před 
příjezdem dětí. Také se vyhneme možným nepříjemnostem, když 
odhalíme případné závady hned při přebírání objektu. 

 Projít objekt – zajistit preventivně to, abychom ho mohli vrátit zpět 
v požadovaném stavu a zároveň odstranit nebo zajistit případné ne-
bezpečné předměty nebo místa. 

 Registrovat odkud co bereme a přenášíme – nábytek, nářadí, utěr-
ky… – co používáme svého a co je místní – po 14 denním táboře si 
mnohé věci opravdu pamatovat již nebudeme a nejenže nebudeme 
vědět, kde byly jaké stoly a lavice, ale možná ani nepoznáme, které 
hry, sekery apod. jsou naše a které jsou místní. 

 Uschovat věci, u kterých nechceme, aby se k nim děti dostaly. 
 „Rozjezd“ kuchyně – počáteční úklid, vybalení potravin. 
 Úklid domu – vědět kde jsou úklidové prostředky a pomůcky – počí-

tat s tím, že především v případě, kdy přijíždíme na začátku prázd-
nin, nemusí být objekt dostatečně uklizen po zimě. 

 Instalace výzdoby. 
 Vybalení pomůcek. 
 Ubytování – rozdělení na pokoje. 
 Rozdělení služeb. 
 První příprava dřeva, nákup plynu… 
 Kam s odpadky, popelem – příprava odpadních nádob. 
 Zjištění zdravotních omezení dětí a informování všech vedoucích. 
 Vysvětlit dětem místní specifika (jak je to s vodou, WC, odpadky…), 

poučit je o bezpečném chování (kam smí jít sami, jak mohou či ne-
mohou používat samostatně nářadí – sekyry…). 

V průběhu 

Kromě společného programu a dalších volných chvil, které je 
dobré také strávit společně s dětmi, se od týmu vedoucích v průběhu 
tábora vyžadují následující úkoly: 

 zásobování kuchyně; 
 denní úklid – kuchyň, jídelna, WC, umývárka; 
 průběžný úklid – vše ostatní včetně venkovních prostor; 
 odnášení odpadků; 
 denní plán a hodnocení; 
 příprava her v terénu; 
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 kontrola dodržování hygieny ze strany dětí, jejich pořádku ve věcech; 
 v případě nemocí či úrazů péče o tyto děti, návštěva lékaře; 
 závěrečný úklid a předání objektu s vyúčtováním – zvláště po závě-

rečném večeru bývá co uklízet. Když k tomu přidáme balení osob-
ních věcí všech dětí a vedoucích a balení všech pomůcek, je potřeba 
počítat opět s dostatkem času, protože vše bývá limitováno pevně 
daným odjezdem spoje. V tuto chvíli oceníme, máme-li seznam po-
můcek, které jsme na tábor vzali; 

 a nezapomenout na dostatečný odpočinek vedoucích. 



Mše svatá 
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Mše svatá 
Liturgie dobře slavená 

přináší život do každého spole-
čenství. 

Mše svatá je slavnost lás-
ky, je to setkání s živým Kris-
tem. V mešní liturgii, ve slově, 
písních a kázání je mnoho krás-
ných myšlenek. Není v lidské 
moci si vše zapamatovat a usku-
tečnit. 

Učme se u záhonu květin: Vidíš záhon, je krásný jako celek. Pak ti padne 
do oka jedna květina, a tu si vezmeš domů. Dělej to při mši svaté také tak. 

Proč se účastnit mše svaté? 

Chceme se zde učit, jak žít venku a jak žít jako správní křesťané. 

Sv.Pavel v listě Gal. (5,22) vypočítává, co je v duchovním životě pod-
statné, nemluví výhradně o tom, co děláme venku? Nepíše tam: musíš každou 
neděli do kostela, ale spíše: buď trpělivý, laskavý, pokojný... Duch sv. chce skrze 
nás působit venku – mezi lidmi. Podle ovoce poznáme člověka...  

Velcí svatí nacházejí sílu právě v kostele při slavení mše sv. 
(P. Pio, matka Tereza a další). 

Když na počátku 4.století chtěl císař Dioklecián vymýtit ve své ří-
ši definitivně křesťanství, vydal zákon, kterým pod trestem smrti zaká-
zal účast na nedělní bohoslužbě. Věděl, že tím zasáhl samo centrum  
církve. Když se soudce v Kartágu ptal křesťanů polapených při boho-
službě, proč tam chodí, když jde o život, odpovídali: „My bez nedělní 
bohoslužby nemůžeme žít.“ 

Křesťanskému způsobu života a myšlení se musíme učit. 

Nedělní mše svatá je hostina. Je to slavnost. Slavnost je svoboda 
od spěchu a shonu. Slavnost je úměrná přípravě – čím větší příprava, 
tím větší je slavnost. Srdcem mše svaté je Ježíšova oběť. Mše je oběť i 
hostina. 

Celá liturgie má eucharistický – děkovný ráz. Eucharistie je slovo 
řecké, znamená děkování, díkůčinění. 

Přede mší sv. – prosme o Ducha sv.,abychom byli pozorní 
k tomu, co nám Pán chce dát poznat. Se Samuelem říkejme: Pane, zde 
jsem, mluv ke mně, tvůj služebník naslouchá. 
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Vstupní obřady a úkon kajícnosti 

Na začátku mše sv. – kající úkon 

Chvíle ticha, kdy máme prosit o odpuštění svých hříchů. Jde o 
naše srdce – čisté srdce se dokáže setkat s Bohem, být otevřený pro po-
třeby druhého člověka.  

Bohoslužba slova 

V liturgii mluví Bůh ke svému lidu. Člověk vnímá, poznává Boží 
hlas přímo srdcem, vnitřně. 

Slovo Boží chce být zaseto jako zrno do půdy našeho nitra. Má 
tam vzklíčit v čin. Má dát impuls našemu jednání. 

Homilie 

Homilie by nám měla pomáhat, abychom o svém životě uvažova-
li ve světle Písma svatého. Abychom se učili svůj život chápat ve světle 
Písma a naslouchali evangeliu z pozice svého života. O slyšeném máme 
dál uvažovat a mluvit. 

Krédo a přímluvy 

Odpovídáme na slyšené Boží slovo každý osobně. Povstávám a 
říkám: „Já věřím“. 

Víra není jen z člověkova rozhodnutí – je to i dar Boží – proto na 
Krédo navazuje přímluvná modlitba věřících. 

Tímto končí bohoslužba slova. 

Příprava darů 

Při obětním průvodu a přípravě darů nás symbolicky zastoupí 
chléb a víno, ale jsme to my, které chce Pán proměnit. 

Eucharistická modlitba 

Na konci eucharistické modlitby kněz říká: Skrze Krista a s ním a 
v něm je všechna Otcova čest a sláva. A všichni odpovídáme amen. 

Spolehlivá cesta, jak se vžít hlouběji do tajemství mše sv., je meditace. A 
velká eucharistické á modlitba, která se prostírá od přípravy darů po svaté při-
jímání, je k tomu výbornou příležitostí. 

Otče náš – je společná příprava na svaté přijímání. Ta se uzavírá 
vzájemným pozdravením pokoje. 

Beránku Boží a modlitba setníkova jsou hluboké a krásné mod-
litby k přípravě na svaté přijímání 
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Přijímání 

Přijímám Tělo Páně – Pán se mi daruje, přijímá On mne. Eucharis-
tická hostina je  radostná slavnost hříšníků, kterým bylo odpuštěno. 
V eucharistii Pán Ježíš žije, v evangeliu mluví. 

Závěr mše svaté 

Účast na mši svaté sjednocuje naši vůli s vůlí Boží. Otvírá nám 
oči, otvírá naše ruce, činí nás milujícími. 

Žít mši svého života 

Mše nás vyzývá, abychom ji prožívali ve svém životě. Ovocem 
hostiny má být  lidské (bratrství) přátelství venku. 

Teprve venku se ukazuje, jak jsme mši svatou prožili. 
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Trojí umění dramaturgické 
Nedivme se a věřme vlastním očím. Ano, máme před sebou opět 

dramaturgii. Je to totiž jakási klíčová, rozhodující funkce, obrana vůdčích 
myšlenek, detektor potřeb, zájmů i představ budoucích účastníků 
prázdninového pobytu. 

Mezi činností dramaturgickou a animátorskou nevede přesná 
hraniční čára. Praxe ji smazává. Dramaturgická práce se vlévá do ani-
mátorské a naopak. Dramaturgie v tomto smyslu znamená odpověd-
nost všech, kdo se podílejí na realizaci akce, za kvalitu a účinnost pro-
gramů, za metodu, jak se s vytipovanými dílčími aktivitami a s rámco-
vým scénářem nakládá, jak se daří pěstovat klima psychické a sociální 
pohody. Ctižádostí dramaturgie zároveň zůstává snaha maximálně při-
způsobit, ba pokud možno ztotožnit obecné záměry akce se záměry 
a názory členů týmu.  

 

Prázdninový pedagog by měl především vědět, že existuje trojí 
umění dramaturgické: 

1.  Umění namíchat z rozmanitých programových zdrojů takový 
nápoj, který bude chutnat všem, takovou směs, aby na jedné straně re-
spektovala předem stanovené cíle akce a na druhé straně vyhovovala 
mentalitě i zájmům jejich účastníků (v našem pojetí se programovými 
zdroji stávají sportovní aktivity, společenské hry, umělecké aktivity, tá-
bornické formy, turistika ap.) 

2.  Umění vybrat z každého programového zdroje aktivity nej-
vhodnější a nejúčinnější pro danou akci a pro přítomný konkrétní kolek-
tiv mladých lidí. 

3.  Umění předložit dané programy v pravý čas, tj. ve správnou 
hodinu, ve správný den, také však ve správné, promyšlené a nikoli ná-
hodné kombinaci. 

 

Aby prázdninový pedagog časem ovládl trojí umění dramatur-
gické, musí k tomu hodně znát, potřebuje posbírat praktické zkušenosti, 
a co hlavně - nesmí zapomenout na hrozící nebezpečí zkostnatění, na 
riziko, jež se do práce promítne vždy, když se člověk spokojí se šablo-
nami. Dobré dramaturgování se stane špatným, jakmile animátor 
přestane uvažovat a jednat tvořivě. 

Musí být schopen improvizovat, nezávisle vidět, zkoumat a řešit 
situace, úkoly, problémy, nebát se fantazírovat, odmítat vnější omezení, 
mít zálibu v neohraničeném myšlení a v uvolněné hravosti, mít potřebu 
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rozmanitosti a změny, být s to vyjadřovat pocity a emoce, hledat jedno 
řečiště pro mnoho proudů, jedinou strukturu pro celou škálu působících 
faktorů. Obecně vzato, v dramaturgii jde především o  to činit určité 
činnosti atraktivními, vytvářet situace a stavy příjemné každému jedinci 
a kolektivu jako celku zároveň, dostávat člověka do co největšího počtu 
interakcí a dávat mu příležitost k projevení vlastní individuality. 

Dramaturgické zásady 

Pokusíme se trochu zmapovat terén, jímž se musíme v roli dra-
maturga pohybovat. Předloženou kolekci dramaturgických zásad berte 
ovšem přibližně, jako berete orientační mapu, když zamíříte do přírody: 
jenom se trochu lépe vyznáte v situaci, můžete si ověřovat, kde právě 
jste, avšak k cíli musíte po svých, mapa vám cíl nanejvýš napoví.... 

  Vždy platí: není důležité, jaké činnosti do programu akce zařadíme, 
ale jaké cíle jejich volbou sledujeme. Každý program zařazený do 
scénáře je stavební jednotkou, podílející se na konečném efektu, na 
vhledu a soudržnosti celé "budovy". 

  Před zařazením jakéhokoli programu musíme pečlivě vybírat, něja-
ký čas váhat, přemýšlet a hlavně vždy znovu se ptát sama sebe: 
V jakém vztahu bude tento program k programům již zařazeným? 
Jakou asi atmosféru navodí? A co způsobí? Čemu poslouží? Také: 
Jak dlouho potrvá? Do jakého exteriéru či interiéru bude nejvhod-
nější program situovat? atd. 

  Zásada kardinální důležitosti... Žádný program není dost dobrý, 
aby mohl být uveden kdykoli. Pamatujte na to, zapamatujte si to 
napořád! Nějakou skladbu je nejlépe si poslechnout tři dny za sebou 
každodenně, potom třikrát obden a potom vždy jednou týdně. Tak, 
abych byl nasycen, nikoli přesycen, a aby se během "půstu" znova 
dostavila chuť ve formě tesknění po hudbě. 

  Vůbec nejtěžší je vymýšlení poetické fabule, která by akci vtiskla 
potřebnou náladu. Myslíme tím požadavek, aby dění přesahovalo 
meze všednosti, aby zážitky byly nějakým způsobem opravdu mi-
mořádné, neboť kvůli tomu účastník přijel. Krásná kolektivní atmo-
sféra nevzniká nikdy samovolně. Je to spíše zatopení v kamnech – 
teplo vznikne až když někdo naloží a podpálí. 

  Jednou z nejdůležitějších starostí animátora-dramaturga je zachovat 
rytmus akce, její spád a gradaci. Mluvíme o zvláštní kontinuitě, 
kterou jsme schopni vnímat teprve díky pauzám, přicházejících 
v určitých intervalech. Jinak řečeno: nemůžeme nabýt dojmu konti-
nuity tam, kde zároveň nepociťujeme, nevidíme a neslyšíme přeru-
šení. 
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  Animátor ať tiše šeptá: Všeho s mírou! Přehnaná jasnozřivost, příliš 
racionální uvažování, hyperkritická analýza – to je vše zdánlivě 
dobré, avšak zároveň velice nebezpečné, neboť to vše zdařile de-
formuje prvotní emoci. 

  Nejde o to, aby se programy líbily, ale aby vzrušovaly, aby dojímaly, 
aby nutily k akci. 

  Důležitou roli hraje prostředí, do něhož chceme bujné dění situovat. 
Prostorové struktury mohou být zdrojem spontánního estetického 
uspokojení právě tak jako hlubokého rozladění, a mají tedy značný 
vliv na celkovou atmosféru akce. Ideální prostředí je to, které příro-
da sama vymodelovala co nejplastičtěji a nejpestřeji. Důležitou roli 
přirozeně hraje kvalita obytných a provozních prostorů. 

  Čas je krásná, ale tak trochu proradná neznámá! Trefit se do času se 
stává někdy tak trochu "čarodějnictvím" Vhodnou chvíli nezvolíme 
racionální úvahou, někdy se povede, někdy ne. Velkou roli zde hra-
je cit animátora pro konkrétně situaci. 

  Spánek je nejen jedním z programových zdrojů, ale navíc je ještě 
stavem požehnaným a blaženým. Neumíme ho nahradit a většinou 
se nám nevyplácí, když se o to pokoušíme!!! Nepřehánějme v žád-
ném směru. 

  Každý program oslovuje jinak a zanechává jiné dojmy. Výsledek je 
vždy tak trochu ve hvězdách. Rozhodují nakonec ti, co jsou vlast-
ními aktéry a účastníky. 

  S programy můžeme občas nakládat jako s hokejovými hráči: po 
určitém čase je vystřídat nebo nahrazovat jinými, formovat silnější 
sestavy. 

  Fotografové tvrdí, že dobrý snímek se dá udělat je po důkladném 
prostudování objektu. Máme před sebou lidi. Měli bychom se snažit 
dostat každému alespoň kousek pod kůži, abychom je poznali. 

  Zahájení akce nechť připomíná rozlet letadel s kolmým startem. 
Závěr ať je pak happy endem, lahodnou a povznášející mixáží pes-
trých programů. 

  Ne vše se dá naplánovat! Kouzlo některých činností spočívá právě 
v jejich živelnosti a nepravidelném provozování. 

  Má li nějaký program účastníka překvapit, nadchnout, musí to 
dokázat nečekaností, jakousi dramaticky přepjatou podivností situ-
ace. 

  Musíme umět rozlišit, kdy vrcholí určitá fáze výchovného procesu a 
kdy kulminuje celý proces - kdy se odkrývá vlastní smysl akce. 
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Otázky k závěrečné zkoušce 

Teoretické okruhy: 
1. Jan Bosko (pedagogika J. Boska není teorie ani 

aktivismus, ale vyzařování osobnosti, prožívaný život, 

dobrovolné zasvěcení životu mladých – spáse jejich 

duší) 

2. Salesiánská pedagogika (asistence, animace atd.) 

3. Preventivní systém (víra, laskavost, rozumnost) 

4. Formy salesiánské výchovy (práce s jednotlivcem, 

skupinou, prostředím) 

5. Pedagogika (cíle, reflektovaný proces) 

6. Psychologie (celostní rozvoj člověka: tělesný, duchovní, 

duševní a sociální) 

7. Vývojová psychologie (práce s různými skupinami) 

8. Základy komunikace 

9. Dramaturgie programu (co, kdy kde, jak, proč a s kým) 

10. Skupinová dynamika 

11. Technické požadavky (zajištění objektu, finance atd.) 

12. Zážitková pedagogika (Kolbův cyklus, hra – prostředek 

k prožitkům, princip komfortních zón) 

13. Motivace (vnitřní a vnější, hierarchie potřeb atd.) 

14. Duchovní život (život v Duchu: modlitba, liturgie, 

svátosti atd.) 



Právní 

minimum 
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H-1. Právní minimum 
Stav k 1. 1. 2016 (nahrazuje původní text na s. 237 - 246). 

O právu obecně 
Právem rozumíme určitý soubor obecně závazných pravidel cho-

vání (právních norem) stanovených státem a místní samosprávou. 

Obecně platné předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení vlády aj.) vy-
chází ve sbírce zákonů. Tu lze najít v elektronické verzi na stránkách 
Ministerstva vnitra: www.mvcr.cz/sbirka. U každého dříve vydaného 
právního předpisu je nutné zjistit, zda nedošlo později k jeho novelizaci. 
Velmi praktickou pomůckou jsou volně přístupná aktuální znění záko-
nů a vyhlášek (např. www.zakonyprolidi.cz, kde dochází k aktualizaci 
norem během několika dní od vyhlášení ve Sbírce zákonů). Platná znění 
některých předpisů lze zakoupit v tištěné formě často i s komentáři.  
Články v novinách a časopisech (s výjimkou odborných) bývají nepřes-
né, neúplné nebo jinak zkreslené. Nelze se na ně spolehnout, natož se na 
ně odvolávat. 

Mezi základní legislativní normy patří: 

 ústavní zákony 

 zákony 

 nařízení vlády 

 vyhlášky – vydávané ministerstvy jako prováděcí předpisy 
k zákonům. 

Kraje, města a obce mají také pravomoc vydávat své vlastní vy-
hlášky. Ty nemohou být v rozporu s legislativou obecné platnosti (např. 
zákony). Je dobré se před konáním akcí seznámit s místními vyhláška-
mi. Tyto vyhlášky mohou být časově neomezené nebo i časově omeze-
né. Může se jednat např. o zákaz rozdělávání ohňů na území obce nebo 
kraje v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, zákaz používání pit-
né vody k zalévání apod. 

Občanské právo 
V občanském právu nastala velká změna vydáním zákona 

č. 89/2012 Sb. Jedná se o nový občanský zákoník; účinnosti nabyl 
1. 1. 2014.  

Občanský zákoník určuje např. způsob zakládání a fungování 
několika typů právnických osob, vymezuje určité typy smluv (např. da-

http://www.zakonyprolidi.cz/
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rovací, o díle, o půjčce, o výpůjčce, nájemní, podnájemní, příkaz…)., ro-
dina… 

Právní osobnost (dříve právní subjektivita) je způsobilost vystupo-
vat v právním jednání, činit právní úkony, vystupovat v řízení před 
soudem apod. Rozlišujeme: 

 Fyzické osoby: 
o k právnímu jednání jsou v plném rozsahu způsobilé osoby od 

18 let, mladší osoby mají způsobilost k právnímu jednání 
omezenou; 

o v případě podnikatelské činnosti potřebují fyzické osoby 
živnostenský list, registrují se na živnostenském úřadě v místě 
sídla, mají přidělené identifikační číslo organizace (IČ); 

o obchodní jménem je jméno a příjmení fyzické osoby 
s případným dodatkem, nikoli název např. obchodu „Potraviny 
Julie“; 

 Právnické osoby: 

Existují různé typy organizací, kde jejím jménem jedná statutární 
orgán; každá právnická osoba má přidělené IČ. 

 v oblasti neziskového sektoru: 

Na základě občanského zákoníku vznikají např.: 

o spolky – nový typ právnické osoby. Dosavadní občanská 
sdružení se stala automaticky spolkem. Spolek může zakládat 
další tzv. pobočné spolky. Mezi spolky patří Salesiánské hnutí 
mládeže, Salesiánská asociace Dona Boska, z. s. (SADBA), 
Salesiánské kluby mládeže, z. s. (SKM Zlín…), Junák; 

o ústavy – nový typ právnické osoby, který prakticky nahrazuje 
obecně prospěšné společnosti; 

o nadace, nadační fondy; 

Jiné zákony umožňují existenci dalších typů, např.: 

o obecně prospěšné společnosti - o.p.s. – Salesiánské středisko 
mládeže Kobylisy, o.p.s. Nové o.p.s. již není možné zakládat. 

o evidované právnické osoby – týká se církví, z dřívější doby je 
někdy stále užíván oficiálně neexistující název církevní 
právnická osoba – biskupství, farnost, Salesiánská provincie 
Praha, místní komunity salesiánů 

o školské právnické osoby – š.p.o. – některá salesiánská střediska, 
která jsou středisky volného času (Plzeň, České Budějovice, 
Teplice, Ostrava, Brno Žabovřesky, Brno Líšeň), Jabok, církevní 
školy 
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Každý typ právnické osoby má svůj veřejně přístupný rejstřík: 

o Soudy – příslušný soud registruje ze zde uvedených typu 
právnických osob spolky, ústavy, nadace, nadační fondy, 
obecně prospěšné společnosti. Elektronicky je dostupný na 
www.justice.cz. 

o Ministerstvo kultury – eviduje církve, náboženské společnosti a 
evidované právnické osoby. 

o Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vede školský 
rejstřík, jehož součástí je rejstřík školských právnických osob. 

 v oblasti státní správy a samosprávy, např.: 

o ministerstva; 

o územní samosprávný celek – krajský úřad, městský úřad, 
obecní úřad, statutární město; 

o příspěvkové organizace – většina škol, domů dětí a mládeže. 

Smlouva 

Smlouvy mohou být dvoustranné i vícestranné – např. pronají-
matel – nájemce; prodávající – kupující; příkazník – příkazce. 

V případě písemně uzavírané smlouvy lze doporučit, aby smlou-
va obsahovala: 

o označení účastníků – Kamarádi, o. s., se sídlem …, IČO 00 00 00 00, 
zastoupené statutárním orgánem XY (dále pronajímatel) a SaSM XY, 
se sídlem…, IČO 00 00 00 00, zastoupené XY, ředitelem (dále 
nájemce); 

o předmět smlouvy – pronájem táborové základny v období 1. 7. – 
14. 7. 2016; 

o platební podmínky – 20.000 Kč za pronájem včetně úhrady energií; 
do kdy platit, jakým způsobem (číslo účtu); 

o další povinnosti a práva účastníků – např.: pronajímatel zajistí před 
předáním rozbor vody, postavení stanů…; nájemce zajistí po 
skončení úklid a likvidaci odpadků…, důsledky neplnění závazků 
(penále…); 

o počet originálů smlouvy a určení, kdo je dostává; 

o datum; 

o podpisy účastníků, případně i otisky razítek. 

Otisk razítka, příp. vytištěný název organizace se přidává k pod-
pisu za organizaci povinně. Tím se na první pohled rozliší, zda se do-
tyčný podepisuje v pozici zástupce organizace, nebo sám za sebe jako 
fyzická osoba. 

http://www.justice/
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S osobou, která není statutárním orgánem, můžeme jednat tehdy 
(v otázce smluv apod.), pokud má řádnou plnou moc. Tato plná moc 
musí být udělena vždy písemně, mělo by v ní být uvedeno, k čemu je 
zmocněná osoba (zmocněnec) oprávněna a vždy ji musí udělit fyzická 
nebo právnická osoba, za kterou má zmocněnec jednat. 

Samozřejmě tento princip platí i opačně. Pokud provozovatelem 
letního tábora je např. salesiánské středisko, může smlouvu o pronájmu 
táborové základy podepisovat pouze ředitel střediska, nikoli hlavní ve-
doucí tábora. Ředitel ale může tuto pravomoc delegovat plnou mocí. 

Práva dítěte 
Otázka práv dětí je poměrně novou záležitostí. První pětibodový 

text o právech dětí byl přijat v roce 1924. Deklaraci práv dětí přijala Orga-
nizace spojených národů v roce 1959. Deklarace nemá ale právně příliš 
velkou váhu. 

Teprve 20. listopadu 1989 byla přijata Úmluva o právech dítěte, 
k níž se připojilo kolem 150 států. 

V tehdejší ČSFR vstoupila Úmluva v platnost 6. února 1991. Ve 
sbírce zákonů byla publikována pod č. 104/1991 Sb. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o mezinárodní úmluvu, má v legislativě vyšší právní sílu 
než obyčejné zákony ČR. 

V ČR je dále stanoveno, že každé dítě má určeno do 18 let svého 
zákonného zástupce – běžně jsou to přirozeně rodiče. V případě, že ro-
diče nežijí nebo nejsou schopni povinnosti zákonného zástupce plnit, 
stanovuje zákonného zástupce soud (jako předběžné opatření může ur-
čit opatrovníka). 

Každé dítě může činit právní úkony samo za sebe (např. nákup v 
obchodě atd.). V plném rozsahu jsou k právnímu jednání způsobilé 
osoby ale až od 18 let, mladší osoby mají způsobilost k právnímu jedná-
ní omezenou (např. v oblasti pracovního práva právní subjektivita na-
bývá dosažením 15 let, přičemž až do 18 let existují určitá omezení – 
noční práce, hmotná zodpovědnost, podpis smlouvy atd.). 

Případy a postupy, kdy je příznivý vývoj dítěte ohrožen nebo na-
rušen, řeší zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí 
v platném znění. 

Pracovní vztahy 
Chceme-li někoho za nějakou práci finančně odměnit, můžeme 

vybrat podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. některou z následujících 
možností: 
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 Pracovní poměr – pracovník je placen na základě pracovní smlouvy, 
tu lze uzavřít na libovolný rozsah do plného úvazku (40 hod týdně); 

o Smlouvu lze uzavřít na dobu určitou jen omezeným způsobem. 

o Pro táborové akce je pracovní poměr vhodným pouze v případě 
např. stálých zaměstnanců organizace, pro jednorázovou 
činnost jsou vhodnější jiné způsoby. 

 Dohoda o pracovní činnosti – DPČ  – lze ji uzavřít v rozsahu do ½ pra-
covního úvazku (do 20 hodin týdně); 

o Z odměny se odvádí i sociální a zdravotní pojištění. 

 Dohoda o provedení práce – DPP – lze ji uzavřít v rozsahu do 
300 hodin na 1 kalendářní rok u jedné organizace (odpracované ho-
diny na základě více DPP u jedné organizace se sčítají) 

o V roce 2016 platí: při odměně do 10.000,- Kč za měsíc se odvádí 
pouze srážková daň ve výši 15%, při vyšší měsíční odměně se 
musí odvádět zdravotní a sociální pojištění. 

o V případě, že je překročen v daném kalendářním roce limit 
300 hodin, musí se pro hodiny navíc uzavřít DPČ nebo pracovní 
smlouva. 

U výše mzdy i odměny za DPP i DPČ je nutné dodržet nařízení 
vlády o minimální mzdě č. 567/2006 Sb. v platném znění. Ta k 1. 1. 2016 
činí 9.900 Kč, při vyplácení odměny podle počtu odpracovaných hodin 
je minimální částka 58,70 Kč. Nelze tedy uzavřít dohodu např. 
s odměnou 50 Kč/hod. 

Pokud chceme mít smluvně podchycený pracovní vztah bez ná-
roku na odměnu, neřídíme se zákoníkem práce, ale nabízí se tyto mož-
nosti: 

 Dobrovolnická smlouva – na základě zákona č. 198/2002 Sb. o dobro-
volnické službě - vyžaduje se vysílající a přijímající organizace. 

 Příkazní smlouva – na základě § 2430 – 2444 občanského zákoníku. 

Další variantou mimo oblast pracovního práva je „nákup služby“ 
– např. kuchař, který vlastní živnostenský list v tomto oboru, bude na 
táboře vařit na základě smlouvy a pak vystaví za tuto službu fakturu. 

Zvláštní pozornost je potřeba věnovat pomocníkům, kteří ještě 
nedovršili 15 let. Náš právní řád zakazuje práci dětí. 
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Právní předpisy vztahující se 

k organizaci akcí 
Pořádání pobytových akcí – táborů, víkendových aktivit apod. - 

upravují některé legislativní normy. 

Zejména se jedná o: 

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví; pobytové akce 
jsou řešeny v § 8-12, částečně se jich týkají i § 19-21. Od 1. 12. 2015 
došlo k některým změnám. 

 Vyhláška č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací 
akce pro děti; významně novelizovaná vyhláškou č. 148/2004 Sb.,  
vyhláškou č. 320/2010 Sb a vyhláškou č. 422/2013 Sb. 

Dále se pobytových akcí týká: 

 Příloha 3, odst. 1 vyhlášky č. 490/2000 Sb. 

 § 49, odst. 1 vyhlášky č. 137/2004 Sb. ve znění vyhlášky 
č. 602/2006 Sb. 

Z těchto norem vyplývají konkrétní povinnosti. Hlavní zodpo-
vědnost leží na provozovateli tábora – tím může být fyzická osoba nebo 
právnická osoba. Právnická osoba samozřejmě může smluvně přenést 
povinnosti na hlavního vedoucího akce. Ten pak může být oprávněn 
vystupovat za organizaci v rámci dané akce – převzít a předat zpět tá-
bořiště, podepisovat protokol při kontrole hygienika apod. 

Zákon č. 258/2000 Sb. rozlišuje tzv. „zotavovací akce“ a „jiné po-
dobné akce“: 

 Zotavovací akce (dále budeme užívat „velké tábory“): organizovaný 
pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů 

 Jiné podobné akce (dále budeme užívat „malé tábory“): akce do 29 dětí 
včetně do 15 let nebo na dobu 5 a méně dní. 

Tedy stačí, aby nebyla splněna jedna podmínka (počet nebo dél-
ka) a akce je považována za malý tábor. 

Na druhou stranu je potřeba vzít v úvahu, že za malé tábory tak 
mohou být považovány i víkendové akce během roku. 

Legislativa také klade stále více zodpovědnost na provozovatele 
tábora, tedy na toho, kdo akci pořádá – ať je to organizace nebo fyzická 
osoba. Ne vše je legislativně zcela upraveno, v praxi platí přístup, který 
lze charakterizovat následovně: „Dodržuj to, co je výslovně stanoveno a 
uváděj do konkrétní praxe to, co je jen naznačeno. Předcházej všem zdravotním, 
příp. jiným problémům. Vyskytne-li se nějaký problém, budeš za něj zodpoví-
dat.“ 
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Povinnosti, které se vztahují na malý 

tábor 
Legislativně jsou malé tábory – tzv. „jiné zotavovací akce“ řešeny 

v § 12 zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění. Vyhláška č. 106/2001 Sb. 
se na malé tábory jako celek nevztahuje s výjimkou míst, na které odka-
zuje zákon (zásobování pitnou vodou), ale je v mnohých věcech (stra-
vování, denní režim apod.) dobrou inspirací. V otázce stravování nás 
zákon odkazuje na Přílohu 3, odst. 1 vyhlášky č. 490/2000 Sb. 

Jedná se o tyto konkrétní povinnosti: 

 Zajistit hygienicky nezávadný stav zařízení – tzn. zvolit takový ob-
jekt, kde jsou vhodné hygienické podmínky na spaní, v kuchyni, jí-
delně i v dalších prostorech – sucho, čisto; zároveň se po celou dobu 
akce vyžaduje průběžný úklid a likvidace odpadků. 

 Zajistit zásobování pitnou vodou – v případě, že se užívá voda 
z veřejných zdrojů (nejčastěji obecní vodovod), není potřeba nic více 
řešit; pokud se ale bude používat voda ze studní, je nutné mít u sebe 
doklady o provedeném rozboru vody (v rozsahu pro zotavovací ak-
ce), který nesmí být starší než 3 měsíce – pozor tedy na akce 
zvl. během roku!! 

 Všichni vedoucí tábora, animátoři a zdravotník musí mít u sebe po-
tvrzení od svého praktického lékaře (kde jsou registrováni), že jsou 
k této činnosti zdravotně způsobilí; potvrzení nesmí být starší než 
2 roky (zde došlo od prosince 2015 k prodloužení o jeden rok!) za 
předpokladu, že od doby vystavení posudku nedošlo ke změně 
zdravotní způsobilosti. Posudek nemusí mít pedagogičtí a zdravot-
ničtí pracovníci. Pracovníkem se rozumí ten, kdo je v odpovídajícím 
pracovně právním vztahu, samotné ukončené vzdělání není dostaču-
jící. 

 Osoby činné při stravování musí mít u sebe zdravotní průkaz (prů-
kaz pracovníka v potravinářství – vydává praktický lékař); zároveň 
musí mít znalosti, které jsou uvedeny v Příloze 3, odst. 1 vyhlášky 
č. 490/2000 Sb. Z uvedeného vyplývá, že na každé akci by měl být 
někdo zodpovědný za vaření, tento „kuchař“ zodpovídá za hygie-
nicky nezávadný postup při přípravě stravy, zároveň dodržuje níže 
uvedená základní pravidla. 

 Stravu mohou připravovat i vydávat i děti, ale musí být stále dodr-
žena nezávadnost podávaných pokrmů (viz předchozí odstavec). 
K tomu slouží především následující základní pravidla (viz přede-
vším § 7 vyhlášky č. 106/2001 Sb. v platném znění a § 49, odst. 1 vy-
hlášky č. 137/2004 Sb. v platném znění, přestože na ně není v případě 
malých táborů přímý odkaz): 
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o pro kuchyni, jídelnu, umývárnu nádobí a skladovací prostory mít 
prostory (s výjimkou případného ohniště) zastřešené a zabezpe-
čené před nepříznivými zevními vlivy; 

o dodržování čistoty v kuchyni včetně průběžné likvidace odpadků; 
o neskladování věcí v kuchyni, které tam nemají být – pozor na su-

šení bot a oblečení nad hrnci; 
o dodržování zásad osobní hygieny, především mytí rukou po po-

užití WC… (i u těch, kteří v kuchyni pomáhají); 
o nekouřit v prostorách kuchyně a v místech, kde jsou uloženy po-

traviny a kde se umývá nádobí; 

o dodržovat podmínky dané výrobcem pro skladování potravin; 
o v případě táborů, kdy nelze dodržet požadavky na skladování a 

výrobu pokrmů (stanové a jiné tábory, kde není k dispozici 
chladnička a mrazák), určuje postup Příloha č. 1 k vyhlášce 
č. 106/2001 Sb.; 

o při přípravě stravy nekřížit provoz – tzn. oddělit čisté postupy od 
nečistých (např. neškrábat brambory zároveň s krájením masa); 

o mít označené samostatné pracovní plochy (stačí i desky) pro práci 
s tepelně neopracovanou potravinou a tepelně opracovaným po-
krmem; 

o oddělit mytí kuchyňského a jídelního nádobí; mýt ho výhradně 
v pitné vodě. 

Pozn.: na malém táboře není nutná přítomnost zdravotníka, který bude 
splňovat kvalifikační požadavky podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 258/2000 Sb. To samozřejmě nesnímá potřebu mít zdravotní péči na 
táboře zajištěnou dostatečným způsobem. 

Povinnosti, které se vztahují na velký 

tábor 
Na velké tábory – tzv. zotavovací akce – se vztahují všechny výše 

vyjmenované legislativní normy (s. 242). Současné znění vyhlášky je 
mnohem přehlednější než předchozí, proto zde souhrnně uvádíme jen 
otázku požadované dokumentace a personálního zajištění a přidáváme 
výčet změn. V ostatním odkazujeme na vlastní text vyhlášky. 

Dokumentace a administrativa 

 povinnost ohlásit 1 měsíc před zahájením akce příslušnému územ-
nímu pracovišti Krajské hygienické stanice (podle místa konání akce) 
– to je v zákoně míněný orgán ochrany veřejného zdraví: 

o termín a místo konání akce; 
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o počet dětí na akci – do 15 let; 

o způsob zabezpečení pitnou vodou; v případě neveřejného zdroje 
předložit protokol ne starší než 3 měsíce; 

o způsob zajištění stravování – vlastní kuchař, dovoz jídla apod.; 
 lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti všech dětí ne starší 

1 roku, pokud nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte; origi-
nál se vrací zákonným zástupcům – viz příloha vyhlášky 
č. 106/2001 Sb. (ve znění vyhlášky č. 422/2013 Sb.); 

 písemné prohlášení zákonných zástupců nebo fyzických osob, kte-
rých k tomu zákonný zástupce písemně zmocnil o aktuálním zdra-
votním stavu dítěte (viz § 9, odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.) – nesmí 
být starší než 1 den. Od 1. 12. 2015 došlo k rozšíření osob, které mo-
hou prohlášení podepsat. V praxi se může jednat např. o prarodiče 
dítěte, u kterých je dítě na prázdninách a tak jeho rodiče nemohou 
prohlášení den před odjezdem podepsat. 

 vedení zdravotnického deníku; 
 seznam účastníků. 

Zdravotnický deník, seznam účastníků, výpisy z posudků o 
zdravotní způsobilosti dětí, výpis posudků o zdravotní způsobilosti ve-
doucích a písemné prohlášení zákonných zástupců je nutné uchovávat 
6 měsíců po skončení akce. 

Personální zajištění 

 vedoucí a zdravotník - lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti – 
viz malé tábory; 

 osoby činné při stravování - musí splňovat požadavky pro výkon 
činnosti epidemiologicky závažných – tj. mít mj. u sebe zdravotní 
průkaz; 

 zdravotník – musí být přítomen 24 hodin denně a musí splňovat ně-
kterou z kvalifikací (od 1. 12. 2015 došlo k následující změně): 

o získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 
zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnic-
kého záchranáře nebo zdravotnického asistenta; 

o kurs první pomoci zaměřený na zdravotnickou činnost při zota-
vovací akci; 

o student oboru všeobecné lékařství nebo zubní lékařství po ukon-
čení třetího ročníku; 

 zajištění praktického lékaře v místě konání akce (s výjimkou putov-
ních táborů); 

Pro všechny osoby činné na akci, s výjimkou zdravotníka, má po-
řádající osoba povinnost zajistit instruktáž o hygienických požadavcích 
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na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a 
jiných poškození zdraví včetně základů první pomoc. 

Změny oproti dosavadnímu znění vyhlášky (do 15.11.2010) 

Jejich uvedení může pomoci odbourat zažité představy o tom, co je 
nyní platné. 

 Dětem do 10 let včetně má být umožněn spánek nejméně 9 hodin, 
pro děti starší 8 hodin. Již zde není výjimka pro případ noční hry. 

 Není již stanoveno, že se putovní tábory mohou dít jen za denního 
světla. Samozřejmě je v případě nočních přesunů ale nutné dbát zvý-
šeným způsobem na bezpečnost. 

 U zimních sportů stále platí, že fyzická zátěž nesmí přesáhnout 
6 hodin denně. Není již zmíněna výjimka pro případ celodenního 
výletu ani stanovení přestávek u dětí do 12 let. 

 Účastníci se ubytovávají samozřejmě i nadále odděleně podle pohla-
ví. Výslovně je nově určena výjimka, kdy se společným ubytováním 
souhlasí zákonný zástupce (předpokládejme např. případ sourozen-
ců ve společném stanu). 

 Zůstává stanoveno, že plocha na jedno dítě musí být min. 2,5 m2 (to 
se týká pevných staveb, ne stanů). 

 Na patrových lůžkách smějí spát děti starší 7 let (dříve byla hranice 
od 10 let). 

 Záchody se oddělují podle pohlaví. Nově se zřizuje jeden záchod na 
15 dětí. 

 Změna Přílohy 1, která stanovuje podmínky pro podávání a použití 
některých potravin a přípravu pokrmů. Není zde výčet konkrétních 
zakázaných potravin. Dbá se obecně na jejich nezávadnost. 

Literatura 
Zákonné normy jsou použity podle stavu k 1. 1. 2016. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 

www.zakonyprolidi.cz 
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Zákon č. 258/2000 Sb. 
ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví (část) – se 
zapracovanými změnami. Aktuální znění k 1. 4. 2016. 

§ 8 – Zotavovací akce 

(1) Zotavovací akcí je 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 ne-
bo dovednosti. 

(2) Osoba, která přijala děti na zotavovací akci (dále jen "pořádají-
cí osoba"), je povinna zajistit její umístění, zásobování vodou a odstra-
ňování odpadků a splaškových vod v souladu s hygienickými poža-
davky upravenými prováděcím právním předpisem. Pořádající osoba je 
dále povinna dodržet hygienické požadavky na prostorové a funkční 
členění staveb a zařízení, jejich vybavení a osvětlení, ubytování, úklid, 
stravování a režim dne, které upraví prováděcí právní předpis. Prová-
děcí právní předpis stanoví, které potraviny nesmí pořádající osoba na 
zotavovací akci podávat ani používat k přípravě pokrmů, ledaže budou 
splněny podmínky upravené tímto prováděcím právním předpisem. 

(3) Pořádající osoba je povinna jeden měsíc před zahájením zota-
vovací akce ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví 

a) termín a místo jejího konání, 

b) počet dětí zúčastněných na zotavovací akci, 

c) způsob jejího zabezpečení pitnou vodou a 

d) způsob zajištění stravování účastníků zotavovací akce. 

(4) Jako součást ohlášení podle odstavce 3 předloží pořádající 
osoba v případě, že pitná voda není zabezpečena osobami uvedenými v 
§ 3 odst. 2, protokol o kráceném rozboru jakosti pitné vody. Rozsah krá-
ceného rozboru jakosti pitné vody stanoví prováděcí právní předpis. 
Protokol nesmí být starší než 3 měsíce. 

 

§ 9 - Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na 

zotavovací akci 

(1) Škola může na školu v přírodě vyslat jen dítě, které 
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a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanove-
ným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imun-
ní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, 

b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo 
průjmu), a 

c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě 
nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocně-
ním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opat-
ření. 

(2) Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, 
které splňuje požadavky stanovené v odstavci 1. 

(3) Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo 
zotavovací akci posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel 
zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost11). Ten-
to poskytovatel zdravotních služeb v posudku dále uvede, zda se dítě 
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je 
proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí právní předpis. Posu-
dek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu jednoho roku 
od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní 
způsobilosti dítěte. Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) po-
tvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte12) nebo fyzická 
osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil; toto 
potvrzení nesmí být starší než jeden den. Posudek o zdravotní způsobi-
losti dítěte a písemné prohlášení předá zákonný zástupce nebo fyzická 
osoba, kterou k tomu zákonný zástupce dítěte písemně zmocnil pořáda-
jící osobě nebo vysílající škole pro účely podle § 11 odst. 1 písm. b) a e). 

(4) Škola, která vysílá děti na školu v přírodě, je povinna ohlásit 
příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví jeden měsíc před jejím 
zahájením údaje v rozsahu podle § 8 odst. 3 a poskytnout mu doklad 
podle § 8 odst. 4. 

------------------------------------------------------------------ 
11) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
12) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20160401#f2068943
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20160401#f2068945
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§ 10 - Podmínky účasti fyzických osob činných při škole v 

přírodě a zotavovací akci 

(1) Fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci 
jako dozor nebo zdravotník musejí být k této činnosti zdravotně způso-
bilé. 

(2) Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek vydává registrující 
poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékař-
ství11). Tento posudek má platnost 2 roky od data vystavení, pokud bě-
hem této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti fyzické osoby. 
Posudek o zdravotní způsobilosti předají fyzické osoby činné při škole v 
přírodě nebo zotavovací akci, s výjimkou pedagogických13) a zdravot-
nických pracovníků,14) vysílající škole nebo pořádající osobě pro účely 
podle § 11 odst. 1 písm. b) a e). 

(3) Fyzické osoby činné při stravování musí splňovat požadavky 
stanovené pro výkon činností epidemiologicky závažných v § 19 odst. 2 
a odst. 3 větě první. Při prověřování znalostí nutných k ochraně veřej-
ného zdraví postupuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle 
§ 19 odst. 3. 

------------------------------------------------------------------ 
13) § 51 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb. 
14) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 548/1991 Sb. 

 

§ 11 - Povinnost školy, která vysílá děti na školu v přírodě, 

a pořádající osoby 

(1) Škola, která vysílá děti na školu v přírodě, a pořádající osoba 
jsou povinny zajistit 

a) základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání zota-
vovací akce nebo školy v přírodě, kontrolu dodržování hygienických 
požadavků stanovených tímto zákonem a prováděcím právním předpi-
sem a kontrolu dodržování zásad osobní hygieny fyzickými osobami 
uvedenými v § 10 odst. 3 způsobilou fyzickou osobou (zdravotníkem); 
za způsobilou se pro účely tohoto zákona považuje fyzická osoba, která 
získala způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 
lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře 
nebo zdravotnického asistenta, fyzická osoba, která absolvovala kurs 
první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v příro-
dě nebo zotavovací akci, a student oboru všeobecné lékařství nebo zub-

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20160401#f2068943
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20160401#f2068947
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20160401#f2068948
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ní lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku; náplň kursu první 
pomoci upraví prováděcí právní předpis, 

b) účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené 
v § 10; účast zdravotníka při kontrole zdravotních průkazů fyzických 
osob uvedených v § 10 odst. 3, při převzetí posudků a prohlášení podle 
§ 9 odst. 3 a § 10 odst. 2, při sestavování jídelníčku a režimu dne; dosaži-
telnost zdravotníka 24 hodin denně po celou dobu konání zotavovací 
akce nebo školy v přírodě; pořízení výpisu z posudků o zdravotní způ-
sobilosti (§ 9 odst. 3 a § 10 odst. 2) zdravotníkem; ve výpisu zdravotník 
uvede závěr posudku a který poskytovatel zdravotních služeb posudek 
vydal, 

c) vrácení posudků o zdravotní způsobilosti po ukončení školy v 
přírodě nebo zotavovací akce zákonným zástupcům dětí a fyzickým 
osobám činným při škole v přírodě nebo zotavovací akci, 

d) vybavení lékárničky pro školu v přírodě nebo zotavovací akci 
podle druhu akce; nejmenší obsah lékárničky pro školy v přírodě a zo-
tavovací akce upraví prováděcí právní předpis, 

e) vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků, prohláše-
ní podle § 9 odst. 3 věty páté, výpisů z posudků o zdravotní způsobilos-
ti dětí a fyzických osob činných při škole v přírodě nebo zotavovací akci 
a následné uchovávání těchto dokumentů po dobu 6 měsíců od skonče-
ní školy v přírodě nebo zotavovací akce, 

f) informovanost osoby, která má dítě v péči, o zdravotních potí-
žích, které dítě v průběhu školy v přírodě nebo zotavovací akce prodě-
lalo, a o případném kontaktu s infekcí. 

(2) Pořádající osoba je dále povinna zajistit instruktáž všech fy-
zických osob činných na zotavovací akci, s výjimkou zdravotníka, o hy-
gienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření 
infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně základů první 
pomoci, pokud se takové instruktáže dosud nezúčastnily. 

§ 11a 

Za zotavovací akci se považuje i výchovně rekreační tábor pro dě-
ti,10a) a to i v případě, že se ho účastní mladiství. Na pořádání výchovně 
rekreačních táborů se vztahují podmínky upravené pro pořádání zota-
vovacích akcí v § 8 až 11. Povinnosti pořádající osoby plní pověřená 
osoba, která tábor zřídila10a). 

------------------------------------------------------------------ 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20160401#f2068942
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20160401#f2068942
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10a) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

§ 12 - Jiné podobné akce pro děti 

Při organizovaném pobytu dětí v počtu menším nebo po dobu 
kratší, než stanoví § 8 odst. 1, 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. 

 

 

§ 19 – Předpoklady pro výkon činností epidemiologicky 

závažných 

(2) Fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech ve stra-
vovacích službách (§ 23) při výrobě potravin nebo při uvádění potravin 
do oběhu18) do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náči-
ním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy, 
fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech v úpravnách vod a 
při provozování vodovodů6a) do přímého styku s vodou a fyzické osoby 
přicházející při pracovních činnostech v ostatních činnostech podle od-
stavce 1 do přímého styku s kosmetickými přípravky, jejich ingredien-
cemi nebo tělem spotřebitele (dále jen "fyzické osoby vykonávající čin-
nosti epidemiologicky závažné") musí mít zdravotní průkaz a znalosti 
nutné k ochraně veřejného zdraví. Zdravotní průkaz před zahájením 
činnosti podle věty první vydává registrující poskytovatel zdravotních 
služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický 
lékař pro děti a dorost11) nebo poskytovatel pracovnělékařských slu-
žeb61). Vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou pre-
ventivní prohlídku. 

 (3) Rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví podle 
odstavce 2 upraví prováděcí právní předpis (…) 

------------------------------------------------------------------ 

6a) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona 
č. 320/2002 Sb. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20160401#f2068953
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20160401#f2068929
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20160401#f2068943
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20160401#f4445522
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18) Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
61) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 

§ 20 – Povinnosti fyzické osoby vykonávající činnosti 

epidemiologicky závažné 

Fyzická osoba vykonávající činnosti epidemiologicky závažné je 
povinna 

a) podrobit se v případech upravených prováděcím právním 
předpisem nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného 
zdraví lékařským prohlídkám a vyšetřením, která provede registrující 
poskytovatel zdravotních služeb nebo poskytovatel pracovnělékařských 
služeb11), stanoví-li tak zákon o specifických zdravotních službách61), 

b) informovat poskytovatele zdravotních služeb podle písmene a) 
o druhu a povaze své pracovní činnosti, 

c) mít u sebe zdravotní průkaz a na vyzvání ho předložit orgánu 
ochrany veřejného zdraví, 

d) uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně ve-
řejného zdraví a dodržovat zásady osobní a provozní hygieny v rozsahu 
upraveném v prováděcím právním předpise. 

§ 21 – Podmínky provozování činností epidemiologicky 

závažných 

(1) Osoba provozující činnosti epidemiologicky závažné je povinna 

a) dodržovat zásady provozní hygieny upravené prováděcím 
právním předpisem,19a) jakož i zásady osobní hygieny upravené prová-
děcím právním předpisem,19a) pokud se sama účastní výkonu činností 
uvedených v § 19 odst. 2 větě první, 

b) zajistit uplatňování znalostí a zásad osobní a provozní hygieny 
podle § 20 písm. d) zaměstnanci a spolupracujícími rodinnými přísluš-
níky a 

c) zajistit, aby výkonem činností epidemiologicky závažných ne-
došlo k ohrožení nebo poškození zdraví fyzických osob infekčním nebo 
jiným onemocněním. 

------------------------------------------------------------------ 

19a) Vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby 
a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závaž-
ných. 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20160401#f2068943
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20160401#f4445522
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§ 92d - Správní delikty na úseku výchovy, vzdělávání a 

zotavování dětí a mladistvých 

(3) Škola vysílající děti na školu v přírodě, právnická nebo podni-
kající fyzická osoba jako pořádající osoba uvedená v § 8 odst. 2 nebo § 11a 
se dopustí správního deliktu tím, že 

a) nesplní ohlašovací povinnost podle § 8 odst. 3 a 4, 

b) vyšle nebo přijme dítě v rozporu s § 9 odst. 1 nebo 3, nebo 

c) nesplní povinnost podle § 11 odst. 1. 

(4) Škola vysílající děti na školu v přírodě, právnická nebo podni-
kající fyzická osoba jako pořádající osoba uvedená v § 8 odst. 2, § 11a ne-
bo § 12 se dopustí správního deliktu tím, že 

a) přijme k činnosti na zotavovací akci, jiné podobné akci, výchov-
ně rekreačním táboře nebo škole v přírodě fyzickou osobu jako dozor, 
zdravotníka nebo osobu činnou při stravování, která nesplňuje podmínky 
stanovené v § 10 odst. 1 nebo 3, nebo 

b) nesplní povinnost uloženou podle § 84 odst. 1 písm. k). 

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako pořádající osoba 
uvedená v § 8 odst. 2 nebo § 11a se dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 8 odst. 2 

1. nedodrží hygienický požadavek pro umístění zotavovací akce 
nebo výchovně rekreační akce, členění stavby nebo zařízení, vybavení, 
osvětlení, úklid, zásobování vodou, odstraňování odpadků nebo splaško-
vých vod, pro ubytování, stravování nebo režim dne, nebo 

2. nedodrží zákaz nebo podmínku podávání potraviny nebo jejího 
používání při přípravě pokrmu, nebo 

b) v rozporu s § 11 odst. 2 nezajistí instruktáž fyzické osoby činné 
na zotavovací akci nebo výchovně rekreační akci. 

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba, která po-
řádá jinou podobnou akci pro děti podle § 12, se dopustí správního delik-
tu tím, že v rozporu s § 12 nezajistí hygienicky nezávadný stav zařízení 
nebo zásobování akce pitnou vodou. 

(7) Za správní delikt se uloží pokuta do 

a) 30000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, 3, 4, odstavce 5 
písm. a) nebo odstavce 6, 

b) 5000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 nebo odstavce 5 
písm. b). 


