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PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. 
ministr pro místní rozvoj 
Staroměstské náměstí 6 

110 15 Praha 1 
 

Ing. Jozef Síkela 
ministr průmyslu a obchodu 

Na Františku 32 
110 15  Praha 1 

 
Mgr. Petr Gazdík 

ministr školství mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 529/5 

118 12  Praha 1 
 

Praha 13. 1. 2022 
AS 22/01

Česká rada dětí a mládeže 
Senovážné nám. 977/24 
110 00 Praha 1 
IČ: 68379439 

telefon: 211 222 860 
e-mail: sekretariat@crdm.cz 
datová schránka: vfq5xz4 

www.crdm.cz 

Vážení páni ministři, 

  

přejeme vše dobré do nového roku a obracíme se na Vás s žádostí o přehodnocení zadání kontrolní akce, 
pořadatelů táborů. Česká rada dětí a mládeže zastřešuje organizace, které pracují ve volném čase s dětmi 
a mladými lidmi. Těch je více jak 250 tisíc v organizacích jako jsou skauti, turistické oddíly, Pionýr, YMCA, 
mladí hasiči apod. 

Vyvrcholením celoroční činnosti je často letní tábor. Většina táborů, které pořádají naši členové, je vedena 
dobrovolníky, navazuje na pravidelnou činnost na schůzkách a o víkendech. Vedoucí si na tábor berou 
dovolenou a nově, mají možnost využít i týden volna navíc. 

Stát dobrovolnické organizace i dobrovolníky podporuje. Jedná se například o dotační tituly z MŠMT nebo, 
častěji pak, z krajů, měst a obcí. Cílem této podpory je pokrýt ztrátu z činnosti. Ta vzniká proto, že se naši 
členové snaží udělat činnost dostupnou i pro všechny děti bez rozdílu zázemí, které jim rodina poskytuje. 

Na základě podnětu Asociace cestovních kanceláří a při součinnosti MMR a MPO začala obří kontrolní akce, 
jejímž cílem je prověřit, zda pořadatelé táborů pod rouškou spolkové (neziskové, hlavní) činnosti cíleně 
skrytě nepodnikají. Příslušné živnostenské odbory dostaly pokyn konat. Jako seznam pořadatelů 
posloužila data od Ministerstva zdravotnictví, resp. Krajských hygienických stanic. 

Tato varianta je jistě možná a je určitě správné, když živnostenský úřad důvodné podezření prověřuje. 
Plošné prověření, které se má týkat několika tisíc táborů/zotavovacích akcí v celé ČR, je však naprosto 
bezdůvodné. Kontrolní akce tohoto rozsahu zaměstná nejen stovky úředníků, ale i dobrovolníků, 
pořadatelů táborů. To nám přijde zbytečné a má to i určité rysy nepřiměřeného uplatňovaní státní moci, 
založeného na předpokladu, že určitý výsek hlavní činnosti NNO je plošně předmětem podezření  
z protiprávního jednání. Data předaná Krajskými hygienickými stanicemi byla sbírána za účelem 
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hygienických kontrol, popřípadě zásahu IZS v krizových situacích. O jejich dalším případném sdílení nebyli 
jejich poskytovatelé informováni. 

 

Vážení páni ministři, rádi bychom inicializovali schůzku, kde bychom věc probrali. ČRDM provozuje  
i internetovou právní poradnu, takže pravidelně komunikujeme i s pořadateli, kteří tábor pořádají v rámci 
podnikatelské činnosti. Domníváme se, že dokážeme identifikovat vodítka, která by pomohla kontrolním 
orgánům k úvaze, zda kontrolu u daného subjektu vůbec zahajovat. Tímto přístupem bychom pak ušetřili 
spoustu, tolik drahocenného času i prostředků na straně státu, obcí i našich dobrovolníků. 

Děkuji. 

S pozdravem, 

 

 

Ing. Aleš Sedláček 
předseda ČRDM 


