
„Pokuty, které novela stanoví pro 
naše členy a další pořadatele, jsou 
neúnosné a je potřeba je podrobit 
revizi. Novela by se měla soustředit 
na to, aby odstranila zbytečnou  
administrativní zátěž pro rodiče, kteří 
posílají děti na zotavovací akce,  
a nevyužívat pořadatele – dobrovol-
níky v dětských organizacích, spor-
tovce, vedoucí táborů a řadu dal-
ších – pod obrovským strachem 
z likvidačních sankcí jako nástroj 
tlaku na rodiče. Pozornosti doporučuji 
pozměňovací návrh poslance 
Farského, který navrhuje odstranění 
logických a MZ dlouho známých chyb.“

Česká rada dětí a mládeže je dnes 
jediná reprezentativní platforma, 
která sdružuje a podporuje valnou 
většinu celostátních a zároveň 
i mnoho regionálních a míst-
ních organizací dětí a mládeže, 
představujících více než 200 000 
individuálních členů.  Posláním rady 
je diskutovat demokraticky uvnitř 
mládežnického hnutí jeho problémy 
a potřeby, otevřeně je komunikovat 
vůči orgánům státní správy (samo-
správy) a politické reprezentaci  
a využit vlastní odborný kredit napříč 
státním i neziskovým sektorem.

„Z mého pohledu zástupce ředitelky 
a učitele je problematický zejména 
fakt, že se díky novele škola stává 
nástrojem státu pro vymáhání 
některých povinností stanovených 
zákonným zástupcům dětí. Např.  
u očkovací povinnosti vstupuje škola/
učitel do vztahu zákonní zástupci 
– stát a pod hrozbou stotisícové 
pokuty de facto nutí zákonné zástup-
ce, aby dodrželi svou zákonnou 
povinnost – aby jejich dítě bylo 
řádně proočkováno, protože 
teprve pak může odjet se svými 
spolužáky na školu v přírodě. S těmi 
stejnými spolužáky, se kterými sedí 
ve třídě celý zbytek roku. Dovedu si 
představit, že školy a učitele může 
tento nátlak od pořádání školy 
v přírodě odradit.“ 

ZŠ Tuchlovice na Kladensku 
oslovila v loňském roce padesátileté 
výročí svého provozu. Škola je ve 
výborném stavu díky práci učitelů, 
vedení školy i spolupráci s obec-
ním úřadem. Součástí školy je 
nová tělocvična a sportovní areál. 
V současné době je ve škole třináct 
tříd, které navštěvuje 264 žáků.

„Podle navrhovaného znění novely 
může organizace dostat vyšší 
pokutu jenom za administrativní 
pochybení jako je pouhé nedoložení 
požadovaného očkování u dětí. 
Výrazně vyšší pokuty chce Minis-
terstvo zdravotnictví navíc ukládat 
v situacích, kdy nedošlo k žádné 
škodě nebo poškození zdravotního 
stavu dětí. Výši navrhovaných 
sankcí považujeme proto za 
naprosto nepřiměřenou a konkrétně 
pro naše organizace zcela likvidační. 
Vzhledem k tomu, že může jít  
o stovky škol a dalších zařízení, 
které členské obce sdružení zřizují 
a provozují, požadujeme, aby byla 
novela zákona vrácena Ministerstvu 
zdravotnictví k přepracování.“
 

Sdružení místních samospráv ČR 
sdružuje a hájí zájmy obcí  
a měst v ČR. Ze širokého spektra 
aktivit ve prospěch samospráv 
lze zmínit především prosazování 
spravedlivého dělení daňových 
výnosů mezi obce a města a 
prezentaci a prosazování potřeb 
menších obcí a měst na všech 
úrovních.

„Pořadateli zotavovacích akcí jsou 
často dobrovolnické organizace, 
které pracují s dětmi. Jsme 
přesvědčeni, že právě dobrovolníci, 
kteří jsou dětem často vzorem a při-
rozeným příkladem občanské aktivi-
ty, jsou chystanou novelou vážně 
ohroženi a tím je v podstatě ohrožen 
i rozvoj dobrovolnictví, jednoho z pi-
lířů občanské společnosti.  Naše 
obavy o motivaci dobrovolníků a je-
jich další ochotu podílet se nadále na 
realizaci zotavovacích akcí vycházejí 
především z horní hranice sankce, 
která může být pořadateli zotavovací 
akce uložena za porušení správní 
povinnosti.  Sankce v řádu stovek 
tisíc představuje pro dobrovolníky 
i organizaci naprosto nepřiměřený 
závazek a může do budoucna 
odrazovat potažmo likvidovat ty, kteří 
se snaží ve svém volném čase bez 
nároku na finanční odměnu pracovat 
s dětmi.“
 

Hestia šíří myšlenku dlouhodobé 
dobrovolnické aktivity jednotlivců, 
snaží se o to, aby dobrovolnictví  
bylo přístupné všem a aby se  
v dobrovolnické práci spojoval lidský 
a profesionální rozměr. Cílem Hestia 
je prostřednictvím dobrovolnické 
činnosti nabídnout pomoc těm, kteří 
to potřebují.

„Pro domy dětí a mládeže, resp. 
střediska volného času je kvalita 
programů a bezpečnost dětí vždy 
na prvním místě. V režimu zákona 
285/2000 Sb. tradičně pořádáme 
pod vedením profesionálů zota-
vovací akce – tábory, kterých se 
každoročně zúčastní více než 70000 
dětí. Domnívám se, že zvýšení 
horního limitu sankcí pro pořadatele 
zotavovacích akcí, které přináší 
návrh novely zákona o veřejném 
zdraví, nezvyšuje pravděpodobnost, 
že bude dětem poskytována větší 
péče nebo bude kvalitněji postaráno 
o jejich zdraví při pobytu na táboře. 
Hrozba stotisícových sankcí pouze 
neúčelně zatíží ty, kteří tábory 
pořádají, ať už organizaci nebo 
jednotlivé pracovníky, u nichž ovlivní 
motivaci se na pořádání zotavova-
cích akcí vůbec podílet.“

Sdružení pracovníků DDM podpo-
ruje rozvoj středisek volného času 
a domů dětí a mládeže. Organizace 
hájí profesní zájmy pracovníků  
i dobrovolníků, podporuje odbornou 
a publikační činnost, přispívá  
k součinnosti a vzájemné spolupráci 
středisek volného času a podílí se 
na systému vzdělávání pracovníků  
a dobrovolníků.

Nejistá budoucnost dětských táborů a škol v přírodě

Ing. Aleš Sedláček
Předseda ČRDM

„Naše cestovní kancelář je jedním 
z největších organizátorů dětských 
táborů u nás.  Jsme solidní firma, 
která se specializuje na dětskou rek-
reaci již dvacet čtyři let. Bezpečnost 
a zdraví dětí byly pro nás vždy priori-
tou. Pečlivě plníme veškeré zákonné 
požadavky kladené na pořadatele 
dětské rekreace a všechny naše 
akce jsou řádně nahlášeny u Hygi-
enické stanice a místních lékařů.  
O novele zákona 285/2000 Sb. jsem 
přesvědčen, že nijak nezlepšuje 
podmínky pro ochranu zdraví dětí 
a péči o ně, jen neúčelně zhoršuje 
podmínky pro pořadatele zotavo-
vacích akcí. Těm stanoví povinnosti, 
které jsou nesprávně formulovány, 
přinášejí neúčelnou administrativní  
i finanční zátěž a činí je nástrojem 
pro vymáhání dodržovaní dalších 
povinností zákonných zástupců.“

CK Topinka nabízí největší výběr 
nejrozmanitějších druhů táborů 
v České republice. Cestovní kance-
lář zahájila svoji činnost v roce 1991 
jedním táborem o 100 dětech.  
V současné době má CK Topinka 
vlastní rekreační zařízení, která 
každoročně navštíví kolem pěti tisíc 
dětí, a nabízí tábory pro děti  
a mládež od 4 do 19 let.

Ing. Miroslav Topinka 
Jednatel CK Topinka

„Sankce v řádu stotisíců, které jsou 
pořadatelům zotavovacích akcí, tedy 
i školám, vyměřeny za nedodržení 
správních povinností novelou zákona 
o veřejném zdraví č. 285/2000 Sb., 
mohou pro pedagogy a pedagogické 
pracovníky znamenat obrovskou 
psychickou zátěž a pro školy hrozbu 
a naprosto nepřiměřený finanční zá-
vazek, kterému ani nemohou v rám-
ci svých rozpočtů dostát. Jsem pře-
svědčena, že sankce v této výši nespl-
ňuje výchovný charakter a preven-
tivním opatřením, které mohou školy 
přijmout, může být odstoupení od 
pořádání jakýchkoliv akcí tohoto typu.“ 

Asociace ředitelů základních škol 
je profesní nepolitická organizace, 
která sdružuje právnické (školy 
a školská zařízení jako instituce) 
i fyzické osoby (pedagogy a peda-
gogické pracovníky). Asociace je 
zaměřena především na výchovu 
a procesy základního vzdělávání 
a současně na všechny další oblasti, 
které ovlivňují podmínky pro posky-
tování tohoto stupně vzdělávání, 
včetně aktivizaci rodičů jako zákon-
ných zástupců dětí. 

Mgr. et Bc. Hana Stýblová
Prezidentka Asociace ředitelů ZŠ

Mgr. Jan Bejček
Zástupce ředitelky ZŠ Tuchlovice

Petr Halada
Člen celostátní Rady SMS ČR

PhDr. Jiří Tošner
Statutár Hestia

Mgr. Ing. Libor Bezděk
předseda Sdružení pracovníků DDM 

Zákon o ochraně veřejného zdraví by měl snižovat rizika ohrožující zdraví dětí, nikoli odrazovat od práce 
ty, kteří se dětem v pracovním či volném čase věnují. Nesmyslná a drahá potvrzení od lékaře, odpovědnost 
pořadatele za skutečnosti, které nemají souvislost se zotavovací akcí, v zákoně již byly. Místo toho, aby 
byly novelou odstraněny, jsou vymáhány prostřednictvím astronomických až likvidačních sankcí.

Nejsilnější zážitky z dětství? Často jsme si je přivezli z tábora, školy v přírodě, zkrátka z nějakého delšího školního nebo mimoškolního  
pobytu mimo domov. A právě tuto tradici ohrožuje novela zákona 285/2000 Sb. Znění novely odrazuje a potenciálně i ohrožuje existen-
ci těch, kteří jsou podle zákona pořadateli zotavovací akce – pedagogy, pedagogické pracovníky, školy, jejich zřizovatele, pracovníky  
s mládeží, organizace i firmy pořádající dětské tábory a další. Pro ilustraci uvádíme vyjádření zástupců některých dotčených organizací.


