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1. Úvod 

 

Téma „Legislativa dotýkající se letních dětských táborů“ jsem si vybrala z několika důvodů. 

Prvním je rozhodně ten, že je mi toto téma a obecně tzv. „právnická řeč“ blízká vzhledem 

k mému studijnímu zaměření. A právě v tom důsledku mne téměř okamžitě při pořádání letního 

tábora napadne myšlenka, co všechno je nutné z legislativního hlediska znát a na co si dát pozor. 

Právě tato myšlenka vedla k primárnímu důvodu výběru mého tématu, neboť věřím, že nejsem 

jediná, koho tato problematika napadne a věřím, že bude nápomocna nejen pro lidi, kteří se 

svým táborem právě začínají. Má práce je tedy cílena nejen na hlavní vedoucí táborů, ale i 

oddílové vedoucí, kteří po přečtení budou mít jistotu, že nejednají protizákonně.  

Práci se budu snažit členit do srozumitelných legislativních oblastí, rozeberu jednotlivé důležité 

zákony a paragrafy a pokusím se problematiku převést do praktického hlediska s úmyslem co 

nejjednodušeji a nejsrozumitelněji vysvětlit dané téma. 

Je třeba také upozornit, že práce nebude vždy aktuální, neboť jak se společnost vyvíjí, vyvíjí se 

také legislativa a vycházejí novelizace zákonů a vyhlášky, které mohou sem tam některá 

hlediska pozměnit. Nutno však podotknout, že se pohybujeme v tom legislativním prostředí, 

které se nikterak často a rapidně nemění. 

 

2. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
 

Zákon o ochraně veřejného zdraví (dále jen ZoVZ) je jedním z nejdůležitějších zákonů, jimiž 

se jako pořadatelé letních dětských táborů (dále jen LDT) řídíme, neboť jak se říká „bezpečnost 

především“.  

Tábor za určitých podmínek může být chápán jako zotavovací akce, jež popisuje § 8 ZoVZ. 

LDT je zotavovací akcí ve chvíli, kdy má akce více než 30 účastníků do 15 let a trvá déle než 

5 dnů. Účelem takové akce je zotavování dětí a mládeže, posilování jejich zdraví a případně 

také získávání určitých znalostí a dovedností. To vše většinou (30+ dětí) tábory splňují. Odst. 

2 §8 taxativně vymezuje podmínky pořadateli zotavovacích akcí v tom ohledu, co vše musí 

zajistit. Těmito zajišťovacími podmínkami jsou především zásobování pitnou vodou, 

odstraňování odpadků, dodržování hygienických nařízení v rámci členění staveb a zařízení, je 

povinen dále zajistit vybavení a osvětlení těchto staveb, jejich úklid a v neposlední řadě musí 

stanovit stravování a režim dne. Při výkonu těchto povinností je důležité brát zřetel na prováděcí 

právní předpisy, jimiž jsou hlavně hygienické podmínky upravovány.  
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Nutno ještě setrvat u §8 ZoVZ, neboť odst. 3 písm. a-e) nám ukládá jednu z nejdůležitějších 

povinností, jež musíme před zahájením samotného tábora provést. Je jím ohlašovací povinnost, 

kterou má pořádající osoba zotavovací akce, která má dobu trvání delší než 5 dnů. Pořadatel je 

povinen ohlásit jeden měsíc před zahájením akce příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví 

tyto informace: 

 

a) termín a místo jejího konání, a to s uvedením adresy nebo názvu katastrálního území a 

zeměpisných souřadnic, 

 

b) počet zúčastněných dětí; jedná-li se o zotavovací akci, počet dětí zúčastněných v 

každém běhu s uvedením data jeho zahájení a ukončení, 

 

c) způsob jejího zabezpečení pitnou vodou, 

 

d) způsob zajištění stravování účastníků a 

 

e) jméno a příjmení odpovědné osoby přítomné na škole v přírodě nebo zotavovací akci, 

a to pro každý běh zotavovací akce, a telefonní číslo na ni.1 

 

§9 ZoVZ stanovuje podmínky, za jakých se dítě může účastnit zotavovací akce, tedy tábora. 

Těmito podmínkami jsou zejména zdravotní způsobilost dítěte jak z dlouhodobého, tak i 

krátkodobého hlediska a nesmělo přijít do styku s infekční nemocí. Tyto informace samozřejmě 

musí doložit zákonný zástupce dítěte, avšak na pořadatelích je povinnost je přijmout a evidovat.  

§10 ZoVZ se zaměřuje na podmínky účasti fyzických osob činných, tedy oddílových 

vedoucích, programátorech, zkrátka dozoru. Tyto osoby musí mít taktéž zdravotní způsobilost 

vydanou registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického 

lékařství, tedy „od doktora“. Takový posudek má platnost 2 roky, pokud se fyzické osobě 

během této doby nezměnil zdravotní stav. 

§11 ZoVZ uvádí, že za fyzické osoby činné při stravování či kontrole dodržování základních 

hygienických opatření (zdravotník) se považují ty osoby, které získali způsobilost k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře, všeobecné sestry, porodní asistentky, 

zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta anebo fyzická osoba, která 

absolvovala kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost na zotavovací akci. 

Dále také student studijního programu v oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní 

lékařství po úspěšném ukončení třetího ročníku.2  

                                                 
1 Písm. a-e) odst. 3 §8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258  
2
 písm. a) odst. 1 § 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258


 5 

 

V §11 ZoVZ odst. 1 je taxativně vymezen seznam věcí, které je pořádající osoba povinna 

zajistit. Jsou jimi zejména: 

a) základní péče o zdraví všech účastníků na zotavovací akci kontrolou hygienických 

požadavků 

b) účast pouze těch fyzických osob, které splnili podmínky o zdravotní způsobilosti a 

povinnost pořadatele tyto záznamy evidovat 

c) navrácení zdravotních dokumentů osobám či jejich zákonným zástupcům 

d) dle prováděcího právního předpisu zajistit lékárničku 

e) vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků a jejich uchování minimálně 6 

měsíců po ukončení zotavovací akce 

f) udržovat zdravotní informovanost účastníků 

 

V neposlední řadě §11a ukládá povinnost pořadateli zajistit instruktáž vedoucích na zotavovací 

akci o hygienických požadavcích a o základech první pomoci. 

 

3. Vyhláška č. 106/2001 Sb., vyhláška Ministerstva zdravotnictví o 

hygienických požadavcích na zotavovací akci 
 

Tato vyhláška MZČR je poměrně krátká a velmi srozumitelná. Je to jeden z nejdůležitějších 

právních dokumentů, které se týkají pořádání letních dětských táborů a je třeba jej znát. Blíže 

specifikuje již zmíněné podmínky k ubytování, stravování, zásobování a manipulací 

s odpadem. Stanovuje logické věci, které by nás všechny automaticky napadly, jako je 

například nepromokavost plachet stanů nebo izolovanost proti vlhku a chladu, jak prostoru 

samotného, ve kterém jsou děti ubytovány, tak i prostor, kde mají uloženy své věci.  Dále ukládá 

povinnost oddělit prostory, ve kterých děti provádějí hygienu (sprchy). Podmínkou je 1 

umyvadlo s tekoucí vodou na 5 dětí, na 30 dětí nejméně jedna sprchová růžice a 1 záchod na 

15 dětí.  

§4 odst. 2 uvádí, že jestliže máme na táboře k dispozici patrová lůžka, musí být vybaveny 

zábranou proti pádu a nepropustnou podložkou pod matraci. Je zde také podmínka, že takováto 

lůžka smějí být obsazena pouze dětmi od 7 let. 

§5 upravuje podmínky zásobování pitnou vodou. Ta slouží k osobní hygieně i k přípravě jídla. 

Musí jí být dostatek a splňovat hygienické požadavky. Jestliže se v tábořišti nevyskytuje zdroj 
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pitné vody, je potřeba vodu dovážet v čistých uzavíratelných nádobách, které jsou vyrobeny ze 

speciálních materiálů určených ke styku s pitnou vodou. 

§7 je věnován stravování, což je jeden z nejdůležitějších aspektů, na které si z hygienického 

hlediska musíme dát pozor, a proto mu budu věnovat větší pozornost. Z paragrafu vychází, že 

jídelna nemusí být nutně umístěna vevnitř budovy, avšak musí být zastřešená. Nejdůležitějším 

faktorem je samozřejmě uchovávání a práce s potřebami, které mají co dočinění s přípravou 

jídla. Veškeré kuchyňské nástroje a plochy musejí být vyrobeny z vhodných materiálů a řádně 

označeny a odděleny tak, aby nehrozila kontaminace. S tím souvisí i jejich řádné čištění a 

případné dezinfikování. Co je důležité a obsaženo v odst. 3, mytí kuchyňského a jídelního 

nádobí musí být separováno. Potraviny musí být připravovány a skladovány stylem, který 

upravuje výrobce a zákonné podmínky. Příloha č. 1 vyhlášky určuje podmínky pro podávání a 

použití některých potravin a přípravu pokrmů, jsou jimi: 

 

1) Na zotavovacích akcích nelze podávat ani používat potraviny nebo pokrmy, které 

mohou být zdravotně závadné. 

2) Technologie výroby pokrmů a jejich uvádění do oběhu musí být v souladu se správnou 

výrobní praxí. 

3) Potraviny, které nelze skladovat podle podmínek výrobce nebo požadavků zvláštního 

právního předpisu, musí být bezprostředně po zakoupení tepelně zpracovány (například 

zmrazená zelenina, maso) nebo ihned vydány ke konzumaci.2 

 

Jedna z dalších podmínek je pravidelná strava skládající se ze snídaně, svačiny, obědu, 

odpolední svačiny a večeře. Vyhláška umožňuje sloučit výdej snídaně s dopolední a oběda 

s odpolední svačinou. Na samotném sestavování jídelníčku se musí podílet zdravotník a 

alespoň jedno jídlo denně musí být teplé, stejně tak jako snídaně musí obsahovat teplý nápoj. 

Nápoj musí být k dispozici po celý den, který ovšem již nemusí být teplý.  

Spousta oddílů zapojuje děti do tzv. denních služeb k podporování morálky a pracovitosti. 

Jednou z takových služeb může být i služba v kuchyni. Ta je upravena v odst. 7, který uvádí, 

že se děti mohou podílet na přípravě pokrmů před tepelnou úpravou. V případě, že je na táboře 

méně než 50 účastníků, se děti mohou zapojit do celé přípravy jídla a jeho vydávání pod 

dozorem osoby činné při stravování, tedy například zdravotníka.  

                                                 
2 Příloha č. 1 k vyhlášce číslo 106/2001 Sb., dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-

106#f2181656  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-106#f2181656
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-106#f2181656
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Jak je již výše zmíněno, pořadatel, v našem případě tedy většinou hlavní vedoucí, je povinen 

stanovit režim dne, který upravuje §8. Musí tedy pevně stanovit dobu spánku, která se odvíjí 

od věku dětí, pro děti do 10 let je vymezená doba spánku minimálně 9 hodin a pro děti starší 

10 let to činí minimálně 8 hodin denně. Ve veškerých ohledech se musí přihlížet k fyzickému 

a psychickému stavu dětí, jestliže jsou fyzicky namáháni dva dny po sobě, třetí den musí nastat 

odpočinek.  

 

4. Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon 
 

Jistě všichni nejednou za tábor navštívíme les, ba naopak v něm určitě trávíme spoustu času 

nejenom při hraní různých her. Možná trochu překvapivě, ale samozřejmě i tohoto hlediska se 

dotýká legislativa, konkrétně tedy lesní zákon č. 289/1995 Sb.  

Tento zákon je poměrně obsáhlý, pro naše účely však stačí zmínit jen pár paragrafů, nejprve 

jeden z nejdůležitějších, kterým je §11, konkrétně odst. 1. Ten nám uděluje povinnost chovat 

se v lese tak, abychom nijak nepoškodili les samotný a ani zařízení, které slouží k jeho 

hospodaření. 

§19 určuje obecné podmínky k užívání lesů. Ačkoli je to pro nás samozřejmost, v paragrafu je 

jasně uvedena povinnost chovat se v lese tak, abychom jej neničili a neohrožovali a taktéž ani 

celé jeho prostředí.  

§20 odst. 1 taxativně vymezuje zakázané chování v lese, takovým chováním je například rušení 

klidu a ticha, sbírání semen a plodů takovým způsobem, který les poškozuje, znečišťování lesů 

a pro nás nejstěžejnějším – rozdělávání a udržování otevřeného ohně a tábořišť na místech, 

která k tomu nejsou vyhrazena. Dále v paragrafu je uveden zákaz rozdělávání a udržování ohně 

ve vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Zastavíme-li se ještě na chvíli u problematiky rozdělávání 

ohně, může taktéž vyvstat situace, kdy hejtman vyššího územně samosprávného celku, tedy 

kraje, a ve výjimečných situacích i obce, vydají nařízení o vyhlášení období nepříznivých 

klimatických podmínek. Tím se rozumí období déletrvajícího sucha, které zvyšuje 

pravděpodobnost požárů. Nařízením hejtman či obec stanoví zvláštní povinnosti týkající se 

manipulace s otevřeným ohněm, či jeho úplný zákaz. Je třeba tedy dát pozor a vnímat stav 

klimatu, posléze si ověřit, zda takové nařízení nebylo vyhlášeno a respektovat jej. 

Pokud by se někdo do tohoto zákona začetl, může narazit na odst. 5 zmiňovaného §20, který 

uvádí, že „Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení 
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orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem 

konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet 

účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů 

ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky“3 Může tedy vyvstat otázka, zda 

musím hlásit dotčenému orgánu či správci lesa každou hru a aktivitu, kterou s dětmi v lese 

plánuji. Zde platí domněnka, že tento odstavec se na činnost oddílů nevztahuje, myšleno tedy 

hraní her a podobně. Odst. 5 §20 je myšlen spíše na organizaci různých běžeckých či jiných 

sportovních soutěží a jim podobných. 

Lesy mohou být ve vlastnictví soukromém či státním, v obou případech má les vždy nějakého 

správce. Není proto na škodu se správou lesů podepsat dohodu o jeho užívání ještě před 

zahájením tábora, aby všem stranám byly jasné podmínky a povinnosti jeho užívání. Jak se 

říká, pořádek dělá přátele a můžeme se tak vyvarovat spoustě nepříjemnostem, kdy například 

vyšleme pracovníky THP nebo samotné děti na sběr dříví k přípravě slavnostního či jakéhokoli 

ohně k večernímu posezení s kytarou. Podepsáním dohody tak můžeme mít jistotu, že 

nebudeme nijak sankciováni za sběr dříví. 

 

5. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
 

Nikdo z nás samozřejmě nechce, aby se řešily situace, které vyžaduje trestní zákoník, nutno 

však podotknout, že Ignorantia juris non excusat, tedy neznalost zákona neomlouvá. Proto 

bychom měli alespoň teoreticky znát povinnosti a sankce, abychom takovým situacím mohli 

předcházet.  

Hlava VII. díl 1. trestního zákoníku nám vyjmenovává jednotlivé trestné činy obecně 

nebezpečné, my se však v tuto chvíli zaměříme na §273 obecného ohrožení z nedbalosti, 

neboť pokládám za absurdní a bezpředmětné zde rozebírat tristní úmyslné ohrožení na zdraví. 

Ohrožení z nedbalosti dle §273 nastává ve chvíli, kdy osoba z nedbalosti způsobí nebezpečí 

smrti nebo těžké újmy na zdraví, anebo vydá všanc cizí majetek.  Odst. 1 obsahuje prvky 

takového ohrožení, kterým může být povodeň, požár, výbuch (v podstatě čehokoli) a obecně 

chování toliko nebezpečné a ohrožující. Paragraf popisuje jednotlivé tresty u jednotlivých 

případů, které si zde nebudeme rozepisovat a citovat tak celý zákoník, uvedu tedy pouze, že se 

sankce pohybuje mezi odnětím svobody na 6 měsíců až 10 let, případně peněžitým trestem nebo 

zákazem činnosti. Co bychom si z toho měli odnést? Rozhodně to, že s čímkoli pracujeme, ať 

                                                 
3 odst. 5 §20 zákona č. 289/1995 Sb., Lesní zákon, dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289
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je to pečení kuřete v plynové troubě k obědu, nebo učíme právě děti, jak rozdělat pagodu, 

rozhodně bychom neměli troubu nechávat otevřenou a pagodu neměli rozdělávat ve stanu. 

Základním kamenem je ostražitost a selský rozum.  

Informovanost. Je třeba dbát na to, abychom při jakékoli nepříznivé situaci týkající se zdraví 

dítěte informovali jeho rodiče, případně zákonné zástupce. Jestliže se dítě zraní, například si 

zlomí ruku, v nemocnici bude ošetřeno a nadále bude moci pokračovat v pobytu na táboře, je 

nezbytně nutné o takové situaci informovat jeho zákonné zástupce. Kdybychom tak neučinili, 

dopustíme se trestného činu na základě §181, dle kterého způsobíme zákonnému zástupci újmu 

na právech, neboť rodič má právo na to, aby věděl o zdravotním stavu svého dítěte. Při porušení 

tohoto právního ustanovení se ukládá sankce odnětí svobody až na 2 roky nebo uložení zákazu 

činnosti.  

Pro všechny vedoucí, ať zastávají jakoukoli pozici, by mělo být samozřejmost mít se na pozoru 

co se týče alkoholu a kouření. Jestliže pořádáme tábor, na kterém tyto věci pro dospělé 

povolíme, měli bychom si dávat pozor, aby nás dítě nevidělo například někde za křovím kouřit 

cigaretu na nervy. I to může být chápáno jako trestný čin s odkazem na §201 trestního zákoníku. 

Ten se vztahuje na ohrožování výchovy dítěte, tedy úmyslné či neúmyslné negativní 

ovlivňování vývoje dítěte ať už z psychické, tak i fyzické stránky. Jednoduše tedy řečeno 

bychom si měli dávat pozor na chování, které může děti vést špatným směrem, ať už to obsahuje 

třeba jen úklid jedné lahve vína a nedopalků z předešlého večera. Takovým věcem bychom se 

měli vyvarovat a děti by je neměly vidět. 

Snad jen pro doplnění uvedu trestné činy dle §186 a §187, tedy sexuální nátlak a pohlavní 

zneužití. Opět zde figuruje několik variant trestů, sankce odnětí svobody však může vyšplhat 

až na 16 let. 

Pouze pro upřesnění bych také ráda dodala, že pro trestní zákoník platí zákaz retroaktivity. To 

znamená, že se osoba může dopustit trestného činu pouze tehdy, kdy tomu předchází zákon. 

Uvedu jednoduchý příklad. S účinností dne 1.1.2022 se v novelizaci trestního zákoníku uvádí, 

že konzumace masa je trestný čin a za jeho porušení nám hrozí 10 let odnětí svobody. Platí ale 

zde zákaz retroaktivity, tedy nemůžeme být odsouzeni za dosavadní konzumaci masa. Pokud 

jsme do 1.1.2022 jedli maso, jsme v pohodě, pokud jsme jej jedli i po tomto datu, dopustili jsme 

se trestného činu a hrozí nám sankce.   
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6. Zákon č. 251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích 
 

Rozdíl mezi trestným činem a přestupkem zákon vyloženě nevymezuje. Zpravidla platí, že 

přestupek je čin proti pořádku, společenským zájmům, který odporuje zákonu, je tedy 

protiprávní, ale zároveň nejde o trestný čin, není tedy tolik závažný. 

§15 zákona č. 250/2016 Sb., zákona o odpovědnosti za přestupky zmiňuje zavinění 

přestupku. Dle odst. 3 písm. b) je skutková podstata přestupku naplněna i ve chvíli, kdy je 

spáchán nevědomě, neboť pachatel mohl a měl předpokládat následky.  

Mělo by pro nás být přirozené se nejenom v přírodě chovat slušně a čistotně. Pokud tedy jdeme 

na výpravu, puťák či jakýkoli jiný výlet, kde například přespíme, musíme dbát na řádný úklid 

a odchod. Zkrátka nás i legislativa nutí chovat se tak, abychom neznečišťovali jakékoli veřejné 

prostranství. V opačném případě bychom se dopustili přestupku dle §5 odst. 1 písm. f).  

Jestliže pořádáme tábor na místě, které si pronajímáme a máme k dispozici různá vybavení, 

samozřejmostí je nájemní smlouva, kterou upravuje občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). 

V takové smlouvě by měl být obsažen veškerý majetek, se kterým posléze máme právo 

manipulovat a užívat jej (například stany, budovy, vybavení kuchyně atd.) a ideálně po 

pronajímateli chtít před zahájením tábora inventář. Jestliže takové vybavení není nikde uvedeno 

a jeho užívání není právně chráněno, z právního hlediska se můžeme dopustit přestupku dle §8 

odst. 2 písm. b) o neoprávněném užívání cizího majetku. 

Jako poslední bych zmínila přestupek dle §11 odst. 1, kdy se fyzická osoba dopustí přestupku 

tím, že úmyslně zmaří, ztíží nebo ohrozí poskytnutí zdravotní služby. Pokud se tedy cokoli na 

táboře nejenom dítěti stane, je třeba neprodleně osobu ošetřit, je-li to v silách zdravotníka, 

případně ho dopravit do zdravotnického zařízení či jakkoli jinak mu poskytnout pomoc. 

 

7. Zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
 

Nám všem velmi známý pojem GDPR je nařízení vydané Evropským parlamentem a Rady EU, 

jež se dotýká právě tohoto právního dokumentu, kterým je zákon o ochraně osobních údajů. 

Zkratka GDPR znamená General Data Protection Regulation, tedy v překladu „obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů“. V roce 2019 nastala rapidní změna v ochraně našich 

citlivých dat a je proto velmi důležité jej znát, neboť nejen jako administrátoři, ale třeba i jako 

dokumentaristi letních táborů pracujeme právě s těmito údaji.  
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Čl. 5 GDPR se věnuje zpracování osobních údajů, zde zdůrazním především tzv. minimalizaci 

údajů. To znamená, že údaje, které budeme o fyzických osobách shromažďovat, musí být pouze 

v tom rozsahu, jež je potřebný a nerozšiřovat je o informace nezbytné k naší činnosti. Dále nám 

také ukládá povinnost údaje zpracovávat takovým stylem, aby byly bezpečně uloženy a 

chráněny a nehrozilo nebezpečí jejich úniku.  

Zmíním zde taktéž oznamovací povinnost, která se se zacházením s informacemi pojí. 

Informační neboli oznamovací povinnost nám ukládá čl. 12 GDPR, jehož účelem je ukotvení 

práva fyzické osoby vědět, za jakým účelem jeho osobní informace sbíráme a zpracováváme. 

Platí to také při následné práci s nimi, tedy v konkrétním případě bychom měli informovat 

zákonného zástupce dítěte o tom, že jsme doktorovi poskytli číslo zdravotního pojištění dítěte 

v případě, že je ošetřováno v nemocnici.  

Novinkou v GDPR oproti jím zrušené směrnici č. 95/46/ES o obecném nařízení o ochraně 

osobních údajů, je také jmenování, tedy určení konkrétních osob, jež s osobními daty budou 

pracovat. V našem případě to tedy bude zdravotník, hlavní vedoucí, či administrátor, jejichž 

rukama veškeré tyto dokumenty a informace projdou. 

Kluby, osady a oddíly spadající pod Českou tábornickou unii společně s přihláškou na tábor 

také dávají rodičům a zákonným zástupcům dítěte k podpisu souhlas právě se zpracováním 

osobních údajů. Pro takový souhlas není předepsán žádný zákonný formát, proto jej mohou 

připojit jak do přihlášky samotné, tak do samostatného dokumentu. V příloze č. 1 a 2 této práce 

jsou zobrazeny obě možnosti takového zpracování. Ze souhlasu tedy vyplývá, že rodič zákonně 

souhlasí s pořizováním a sdílením fotografií a videí pořízených na akci. Ačkoli rodiče dávají 

souhlas konkrétnímu klubu, je ovšem také brát v potaz fakt, že dávají souhlas celé České 

tábornické unii k využití takových fotek za účelem propagace činnosti ČTU. Pro nás tedy z toho 

vyplývá to, že máme právo použít a zároveň také povinnost poskytnout fotografie pobočným 

spolkům ČTU a ČTU samotné k propagaci jakékoli akce pořádající se pod její hlavičkou.  
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8. Závěr 
 

Cílem této práce byl srozumitelný souhrn těch nejdůležitějších legislativních textů dotýkajících 

se pořádání letních dětských táborů, popřípadě obdobných akcí. Snažila jsem se zaměřit na 

různá právní odvětví, neboť každý náš čin, který provedeme, se dotýká některého právního 

ustanovení. V životě může nastat situací mnoho a budou odkazovány na různé paragrafy 

různých zákonů. Já jsem se však v této práci snažila vyzdvihnout ty nejdůležitější od organizace 

samotné, až po jednotlivé akty a činy. Mým záměrem bylo vytvořit takovou práci, která bude 

pro laika jednoduchá na pochopení a obsáhne co nejvíce potřebných informací. Snažila jsem se 

uvádět co nejvíce praktických příkladů a převést tak teorii alespoň trochu do praxe. 
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10.  Přílohy  
 

Příloha č. 1 – Souhlas o zpracování osobních údajů obsažený v přihlášce na tábor 
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Příloha č. 2 – Souhlas se zpracováním osobních údajů jako samostatný dokument 
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