
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Axa-:a ”a z. vz] „, ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 7. června 2021

V Praze dne 24. června 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

Dne 7. června 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví Vaši žádost evidovanou

pod č.j. doplněnou dne 11. června 2021, kterou jste

vznesla následující dotazy ve věci správného výkladu vyhlášky 391/2013 Sb., konkrétně

jste uvedla, že jste PLDD, opakovaně přichází rodiče se žádostí o posudek ke sportu

a požádala jste o objasnění- posuzování zdravotně náročné sportovní disciplíny

u organizovaného sportu a uvedla jste, že ve vyhlášce je jasně uvedena sportovně

nároční disciplína u výkonnostního sportu a dotázala jste se, zda to platí to i pro

organizovaný sport? A dále jste pak vznesla následující:

paragr 7 odst. 3 - jak posuzovat sport. nár. discp. u organizovaného sportu je jen

zmínka o doplnění dalších vyšetření dle rozhodnutí lékaře - tady ale moc

nerozumím o jaké vyšetření by se mělo jednat - klidové EKG?, zátěžové

EKG+TK? - organizovaný sport ale zdravotně náročná sportovní disciplína?

jakým způsobem se pak posuzuje karate, judo, u 6 letého dítěte - jde o zdravotně

náročnou disciplínu - je tady dle vyhlášky nutná monitorace zátěžového

EKG+TK?

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

Předně uvádíme, že Ministerstvo zdravotnictví není příslušné k výkladu právních

předpisů, k tomu je oprávněn pouze soud a rovněž výklad zákona nespadá pod

informační povinnost dle zákona č. 106/1999.

Vyhláška č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (dále jen

vyhláška), v platném znění stanoví druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek

nezbytných pro zjištění zdravotního stavu, včetně rozsahu odborných vyšetření,

a postupy při jejich zajišťování, seznam nemocí, stavů a vad vylučujících zdravotní

způsobilost a náležitosti lékařského posudku, jde-li o posuzování zdravotní způsobilosti
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ke sportu, k vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání ve školách se zaměřením na sport

a tělesnou výchovu nebo pro uvolnění z vyučování v předmětu tělesná výchova, pokud

jiným právním předpisem upravujícím posuzování zdravotní způsobilosti není stanoveno

jinak.

K Vašemu dotazu uvádíme:

§ 7 odst. 3 vyhlášky - Jednorázová lékařská prohlídka obsahuje vedle základního

vyšetření laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný

základním vyšetřením, věk posuzované osoby nebo zdravotní náročnost sportu nebo

předmětu tělesná výchova nebo jde-li o zdravotně náročnou sportovní disciplínu podle

přílohy č. 1 k této vyhlášce.

K výše uvedenému můžeme pouze konstatovat, že je na rozhodnutí lékaře, jaká další

vyšetření k vyšetření základnímu doporučí, ale lze zde např. uvést právě vyšetření

uvedená v § 4 odst. 3 písm. a) vyhlášky

1. zjištění základní antropometrie,

2. standardní klidové elektrokardiografické vyšetření a

3. laboratorní a jiná odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav zjištěný

základním vyšetřením nebo pokud je to nutné s ohledem na věk posuzované

osoby nebo zdravotní náročnost sportu a předpokládanou intenzitu zatížení

a objem tréninku

O zdravotně náročnou disciplínu se u dětí jedná až od 12 resp. 14 let, záleží na druhu

sportu. V této souvislosti je možné se s dotazem obrátit na MUDr. Kryštofa Slabého

z Oddělení tělovýchovného lékařství FN v Motole, který se prohlídkám dětských

sportovců dlouhodobě věnuje.
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