
Důležitá informace pro členy basketbalového oddílu při TJ Jiskra 
Havlíčkův Brod ohledně Vyhlášky č. 391/2013Sb. o zdravotní 
způsobilosti k tělesné výchově a sportu - lékařské prohlídky 

 
Na základě níže uvedeného rozhodl výbor oddílu basketbalu TJ Jiskra Havlíčkův Brod, 
že vstupní a preventivní lékařské prohlídky budou povinné u každého registrovaného 
člena oddílu basketbalu, který se bude účastnit tréninků a bude hráčem organizovaných 
soutěží ČBF ovč (oblastní přebory), případně organizovaných soutěží ČBF (celostátní 
soutěže – ligy, extraligy).  

Žádný sportovec klubu nebude zapsán na soupisku daného družstva, pokud nepředloží 
kladný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Sportovci oddílu basketbalu 
vykonávají výkonnostní sport v organizovaných soutěžích nebo se na ně připravují a 
jsou registrováni v organizaci, která zajišťuje jejich přípravu. Podle níže uvedeného 
zákona lékařský posudek vydává registrující poskytovatel posuzované osoby. 
Posuzujícím lékařem je lékař se způsobilostí v oboru všeobecného praktického lékařství 
nebo v oboru praktického lékařství pro děti a dorost a nebo tělovýchovný lékař. Pro 
tento účel byl vypracován formulář lékařské prohlídky sportovce oddílu basketbalu TJ 

Jiskra Havlíčkův Brod, který slouží jako žádost o lékařský posudek o zdravotní 
způsobilosti hráče.  

Formulář je ke stažení na www.baskethb.cz v odkazu O klubu v sekci Ke stažení. 
 

Pavel Duben 

předseda oddílu basketbalu  

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku č. 391/2013Sb. k provedení zákona 
č. 373/2011Sb. v platném znění. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 31.12.2013.  

Vyhláška mimo jiné stanoví, kdy je lékařská prohlídka pro výkon sportovní činnosti povinná 
a kdy nikoli, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek nezbytných pro zjištění zdravotního 
stavu, rozsah odborných vyšetření a postupy při jejich zajišťování, dále seznam nemocí, stavů 
a vad vylučujících zdravotní způsobilost a náležitosti lékařského posudku, jde-li o posuzování 
zdravotní způsobilosti ke sportu.  

Vyhláška upravuje druhy lékařských prohlídek. Jedná se o vstupní lékařskou prohlídku, 
pravidelnou lékařskou prohlídku, mimořádnou lékařskou prohlídku a jednorázovou. 

Povinná lékařská prohlídka: 

je vyžadována: 

- u výkonnostních sportovců (jedná se o sportovce, který vykonává výkonnostní sport 
v organizovaných soutěžích nebo se na ně připravuje a zároveň je registrován v organizaci, 

která zajišťuje přípravu těchto sportovců) 

- u vrcholových sportovců (jde o sportovce, který vykonává vrcholový sport na úrovni státní 
sportovní reprezentace nebo se k ní připravuje) 

http://www.baskethb.cz/
http://www.cuscz.cz/files/671Yjd.pdf


požadované druhy: 

- vstupní  (před registrací výkonnostního sportovce u organizace, kde sport vykonává, před 
zařazením do reprezentace nebo do zařízení k přípravě vrcholových sportovců) 

- pravidelná (jednou za 12 měsíců) 

- mimořádná (se provádí zejména při změnách zdravotního stavu sportovce, při poruše 
vědomí sportovce, bezvědomí, dále na žádost sportovce či při přeřazení do vyšší věkové 
kategorie (v případě výkonnostního či vrcholového sportu). 

Jednorázová lékařská prohlídka: v tomto případě se již nejedná o povinnou prohlídku, jako v 
případě prohlídek uvedených shora. Tato prohlídka se provádí pouze tehdy, pokud to 
organizátor soutěže nebo sportovní akce určí jako podmínku účasti v soutěži či na sportovní 
akci. 

 

Vyhláška stanoví, že lékařský posudek se vydává buď se závěrem o zdravotní způsobilosti 
ke sportu nebo tělesné výchově a zdravotní způsobilosti s podmínkou ke sportu nebo tělesné 
výchově. 
 

Náklady na shora uvedené lékařské prohlídky nejsou hrazeny z veřejného zdravotního 
pojištění. 
 

Závěrem lze uvést, že ačkoliv má Vyhláška snahu zpřehlednit a ujasnit druhy a rozsah 
konkrétních lékařských prohlídek a situace, při kterých se tyto prohlídky vyžadují, nejedná se 
v oblasti posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu o žádnou zásadní změnu. Nadto lze 
dodat, že ani Zákon, ani Vyhláška nestanoví jakékoliv sankce při nesplnění zde uvedených 
povinností, resp. při nevykonání požadovaných lékařských prohlídek. Jednotlivé spolky, ať už 
sportovní svazy či kluby, si tedy mohou i nadále stanovit povinnost lékařských prohlídek, 
jejich rozsah či další náležitosti svými vlastními předpisy.  
 

Samozřejmě lze doporučit (a to zejména s ohledem na možnou budoucí úpravu v zákoně o 
podpoře sportu, který aspiruje na to, aby lékařské prohlídky týkající se sportovců byly pokryty 
veřejným zdravotním pojištěním), aby byly druhy a požadavky jednotlivých lékařských 
prohlídek specifikovaných Vyhláškou jednotlivými organizacemi dodržovány už nyní, neboť 
Vyhláška stanoví alespoň standard pro posuzování zdravotní způsobilosti ve sportu. To je 
důležité také z pohledu odpovědnosti sportovní organizace za případnou škodu, kterou by její 
člen mohl utrpět na zdraví např. v důsledku nedostatečných požadavků sportovní organizace 
na zdravotní způsobilost sportovce ke sportu (např. v případě absence lékařské prohlídky). 
Tzv. generální prevenční klauzule upravená v ustanovení § 2900 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, totiž stanoví, že každý je povinen počínat si při svém konání tak, aby 
nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného. Bude-li 

sportovní organizace respektovat pravidla obsažená ve Vyhlášce, která lze považovat, jak 
shora uvedeno, za určitý standard, bude se její případná odpovědnost v otázkách případné 
škody v důsledku posuzování zdravotní způsobilosti sportovců dle § 2900 an. občanského 
zákoníku jen těžko dovozovat. 
 
 

Použito z výkladu k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné 
výchově a sportu ze dne 25. 11. 2013 a Legislativní rady VV ČUS. 

 


