Právo
Jak to jde po sobě:
o ÚSTAVA
o ZÁKONY
o Vyhlášky a Nařízení vlády
o Krajské vyhlášky
o Obecní vyhlášky
Právní subjektivita
o Omezena do 18 let
Výtah zákonů a vyhlášek
1. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro
děti, ve znění pozdějších předpisů
3. Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve
znění pozdějších předpisů
4. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
5. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
6. Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
7. Nařízení č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené
mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za
práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
8. Vyhláška č. 451/2008 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad
mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné
a stanoví průměrná cena pohonných hmot (Vyhláška č. 357/2007 Sb., kterou se
pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za
používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot
byla zrušena, v současnosti je nahrazena výše uvedenou vyhláškou)
Zákon č. 258/2000 Sb
§8
Zotavovací akce – více jak 29 dětí do 15 let od 5 let a delší jak 5 dní
Hlásit ZA na hygieně 1 měsíc předem
§9
Podmínky účasti dětí na ZA – hl. bezinfekčnost, potvrzení od doktora (praktického!)
§10
Podmínky fyzických osob činných na ZA (dozor) – zdravotně způsobilý (praktický lékař),
činné při stravování potřebují potr. Průkaz
§11

Zdravotník – lékař, sestra, student po absolvování 3. ročníku lékařské fakulty, kurz zdravotníka
Vybavení lékarničky, zajištění péči dostupného lékaře, zdravotní deník, instruktáž o hygieně
§12
Podobné akce ZA – vše kromě hlášení hygieny

Vyhláška č. 106/2001 Sb
Pro nás asi nejdůležitější vyhláška !!!
o K tábořišti musí vést přístupová cesta
o Kuchyň – vyhláška 135 a 7/2004 Sb. na stravování, kde co má být ..., §7 jaká je
manipulace s jídlem a kdo se smí podílet na přípravě (děti omezeně dle
počtu účastníku – do 50 úč. smějí dělat vše)
o Umyvadla
 5 dětí 1 umyvadlo(kohoutek)
 30 dětí jedna sprcha
 Teplou vodou se sprchovat 1 x týdně
 1 záchod na 15 dětí, tekoucí voda na mytí rukou
o Izolace - na 30 dětí 1 lůžko
o Ubytování – odděleně dle pohlaví (výjimka souhlas zákonného zástupce), denní úklid
o Děti nesmějí provádět úklid záchodu (do 15 let)
o Jídlo – 5 x denně jídlo (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře). Lze sloučit
výdej snídaně s přesnídávkou a oběda se svačinou. Součástí snídaně musí být
teplý nápoj. Jedno z hlavních jídel musí být teplé – při podání alespoň 63°C.
(Na sestavování jídelního lístku se podílí zdravotník)
o Denní režim – pevně vymezena doba pro spánek, osobní hygienu a stravování. spánek
nejméně 9 hodin pro děti do 10 let včetně a 8 hodin pro děti starší.
 Režim dne musí odpovídat věku a zdravotnímu stavu dětí.
 Koupání - dozor vykonává osoba schopná poskytnout záchranu tonoucímu
 Koupání nejdříve po 1 hod po jídle či intenzivním cvičení
 V zimě nesmí soustavná zátěž přesáhnout 6 hod denně
Osoby a obsazení
HVT - Jeho zavřou
 není dáno zákonem, doporučuje se 21 let
 proškolen organizátorem
 reprezentuje organizátora, odpovídá rodičům
Oddíláci – starší 18 let, odpovídají za oddíl
Instruktoři - vykonávají dozor, nesmí vést oddíl (ani chodit na výlety)
Hospodář – jiná přednáška
Zdravotník, Kuchař viz výše
Všechny funkce se mohou kumulovat ! – Ale nedoporučujeme
Metodický pokyn MŠMT k BOZP – pro nás jen doporučení (koupání na 1 vedoucího 10
dětí neplavců nebo 15 plavců ...)

1) trestní právo obecně
•

Trestný čin je pro společnost nebezpečné jednání, jehož znaky jsou vymezeny
v zákoně. Jednání, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není
trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu.
Př.: Je rozdíl pokud nepomohu někomu těžce zraněnému a někomu kdo má pořezaný
prst. Ačkoliv jsem jednal stejně - v obou případech jsem neposkytl pomoc, mé jednání
v prvním případě bude hodnoceno jako trestný čin neposkytnutí pomoci, protože
neposkytnutí pomoci těžce zraněnému bude mít dalekosáhlejší následky a tudíž bude
„pro společnost nebezpečnější“.

•

Podmínky možnosti spáchání trestného činu. Trestný čin může spáchat pouze
fyzická osoba (tedy člověk jako jedinec, ne organizace jako je např. STTO), starší 15
let. Pokud spáchá trestný čin osoba mladší 15 let, hledí se na čin jako by nebyl nikdy
spáchán tzn. viník není nijak trestán ani v budoucnu. Mohou však být provedena
opatření, která se mohou jako trest jevit (polepšovna apod.). Cílem těchto opatření
však není potrestat ale napravit.
Na trestnou činnost páchanou mladistvými, tedy osobami ve věku 15-18 let je
nahlíženo mírněji. V praxi to znamená např., že trest odnětí svobody je krácen na
polovinu.

• Okolnosti vylučující trestnost
a) Nepříčetnost: Ten, kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat
jeho nebezpečnost, nebo nemohl posoudit následky svého jednání, není za tento čin
trestně odpovědný. Kdo si však nepříčetnost přivodil návykovou látkou (tedy
alkoholem nebo drogami) za čin odpovědný je v plné míře.
Př.: Petr, trpící schizofrenií, si myslel, že Anička je marťan, který mu chce vycucnout
mozek brčkem a tak ji zabil. Petr není za čin odpovědný z důvodu nepříčetnosti.
Karel dostal v důsledku požití nadměrného množství alkoholu záchvat zuřivosti a
ubodal vrchního, který mu odmítl přinést další rum. Karel je za čin plně trestně
odpovědný. To že si neuvědomoval co dělá bylo v důsledku požití alkoholu, což jeho
čin neomlouvá.
b) Nutná obrana: Pokud se někdo brání násilí a dopustí se při tom trestného činu, není
trestně odpovědný. Nejedná se o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně
nepřiměřená způsobu útoku.
Př.: Pokud mně přepadne bezdomovec a ohrožuje mně klackem, je nutná obrana když
mu klacek vyrazím z ruky a zlomím mu ji při tom, o nutnou obranu se nejedná, když ho
zastřelím.

c) Krajní nouze: Čin, který je za normálních okolností trestný, není trestný pokud se jím
odvrací nebezpečí ohrožující zájem chráněný trestním zákonem (život, zdraví, majetek
atd.) Následek protiprávního činu však nesmí být závažnější než hrozící nebezpečí.
Př.: Na výletě se zraní dítě a vedoucí nemá obvazový materiál. Když vyloupí lékárnu,
aby mohl ošetřit dítě jednal z důvodu krajní nouze a nemůže být za čin trestán. Pokud
však při loupeži zabije lékárníka, o krajní nouzi se nejedná.
•

Rozdíl mezi trestným činem a přestupkem

a) Trestný čin je společensky závažnější než přestupek
b) Za trestné činy jsou ukládány přísnější tresty. Za sestupek např. nemůže být uložen
trest odnětí svobody.
c) Při majetkové trestné činnosti je minimální hodnota způsobené škody 5000 korun.
Tzn. krádež věci do 5000 Kč je přestupek, nad 5000 Kč trestný čin.
d) Trestné činy se projednávají před soudem, přestupky před správními orgány (policie,
městský úřad, hajný apod.)
2) Jednotlivé trestné činy
a) Krádež: Je odebrání věci majiteli proti jeho vůli s cílem si ji ponechat. Trestným
činem je čin, pokud je hodnota ukradené věci vyšší než 5000 Kč.
b) Zpronevěra: Předmětem zpronevěry může být pouze věc, která byla pachateli
svěřena, ten pak s věcí nakládá tak, že už s ní vlastník nemůže dále disponovat (prodá
jí, zastaví…) O trestný čin se jedná, když je hodnota zpronevěřené věci vyšší než
5000 Kč.
c) Ohrožení pod vlivem návykové látky: Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo ve
stavu vylučujícím způsobilost, který si způsobil návykovou látkou (alkohol, drogy)
vykonává činnost, při které by mohl ohrozit něčí život, zdraví či majetek.
d) Neposkytnutí pomoci se dopustí ten, kdo osobě jevící poruchu zdraví, nebo je
v ohrožení života neposkytne pomoc. Každý má povinnost pomoci v rozsahu
přiměřeném svým schopnostem (tzn. očekává se jiná pomoc od lékaře, než od někoho
kdo neví nic o první pomoci a z pohledu na krev se mu dělá zle).
e) Týraní svěřené osoby se dopustí ten, kdo týrá osobu, která je v jeho péči. Týrání
znamená nakládání se svěřenou osobou, které se vyznačuje hrubostí, bezcitností,
trvalostí a týraná osoba toto jednání musí pociťovat jako značné příkoří. Pod týrání
můžeme zahrnout fyzické násilí (bití ale i například nepřiměřené tresty fyzické jako je
dřepování pokud to dítě pociťuje jako závažné příkoří a děje se to opakovaně) a
psychické násilí (posměch, nadávky apod.). Trestné je i neoznámení tohoto činu.
f) Ohrožování mravní výchovy mládeže se dopustí ten, kdo osobu mladší 18 let svádí
(tzn. vyzívá skutkem či slovem) k zahálčivému a nemravnému životu (alkohol, drogy,
prostituce, opakovaná trestá činnost a další škodlivé návyky jako je záškoláctví apod.)
anebo jí vést takový život umožní.
g) Podávání alkoholických nápojů mládeži se dopustí ten, kdo toto činí soustavně
(dlouhodobě) a ve větší míře (tzn. dítě se opije - motá se, zvrací)

h) Pohlavní zneužívání se dopustí ten, kdo vykoná soulož, nebo jinak sexuálně využije
osobu mladší 15 let. Vyšší trest se uděluje pokud je toto spácháno na osobě svěřené
pachatelově dozoru. O trestný čin se nejedná, je-li mezi pachatelem a obětí nevelký
věkový rozdíl, citové pouto a aktivity nejsou příliš intenzivní. V takovém případě není
jednání společensky nebezpečné.
i) Ublížení na zdraví z nedbalosti se dopustí ten, kdo jinému ublíží tím, že poruší
povinnost vyplývající z jeho zaměstnání či funkce. V našem případě to může být, když
instruktor zanedbá dohled nad dětmi apod. Za tento čin může být uložen až jeden rok
odnětí svobody.
3) odpovědnost za škodu
a) Nezletilí Nezletilí jsou odpovědní za způsobenou škodu pouze tehdy, pokud jsou
v době způsobení škody schopni posoudit následky svého jednání. Pokud se prokáže, že
nezletilý následky svého jednání nebyl schopen posoudit, je za škodu odpovědná osoba
vykonávající dohled. V případě že dohlížející osoba prokáže, že vykonávala dohled řádně
tzn. přiměřeně okolnostem, věku a individuálním vlastnostem nezletilého, nese náklady
škody poškozený.
Př.: Když 14leté dítě rozbije úmyslně okno, je jasné že následky svého jednání bylo
schopno posoudit a je povinno uhradit vzniklou škodu. Pokud vedoucí uloží 7letému
dítěti, aby zapnulo boiler, který při tom rozbije je za škodu odpovědný vedoucí, protože
takto malé dítě nemůže boileru rozumět.
b) vedoucí Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením své právní povinnosti.
Každý je povinen chovat se tak aby předcházel vzniku škody.
Pokud vedoucí způsobí při výkonu činnosti pro STTO škodu (např. zanedbá dozor, zraní
se dítě a rodiče žalují STTO na léčebné výlohy, náhradu ztíženého společenského
uplatnění dítěte apod.) musí tuto škodu primárně uhradit STTO. STTO však může tuto
škodu zpětně vymáhat na vedoucím, který tuto škodu zavinil, ale pouze do výše
trojnásobku minimální mzdy (cca 20 000 Kč). Pokud se prokáže, že i STTO zanedbalo
nějakou svou povinnost (nedostatečné školení, nepoučení o bezpečnosti práce) nesou
STTO a vedoucí škodu poměrně.
Vedoucí je v plné výši odpovědný za ztrátu věcí a hodnot jemu svěřených (např. kapesné
dětí apod.).
4) Odpovědnost za svěřené osoby a pracovněprávní odpovědnost
Hlavní vedoucí – uzavřen pracovně právní vztah (?)
Oddíloví vedoucí – to samé

