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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  
zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů  
 
K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne  

13. října 2021, evidovanou pod č.j. xxx, kterou jste vznesl dotaz, zda z lékařského 

pohledu může existovat dítě ve věku 0 a zda takovéto dítě může provozovat nějaký 

sport, a která byla následně doplněna písemností evidovanou pod č.j. xxx ve znění, zda 

takové dítě může existovat v souvislosti dotačního programu na sport jsou poskytovány 

dotace na sportovce od věku nula. Zda může dítě od věku nula vykonávat jakýkoli sport, 

 

Vám sděluji následující:  

Sportovní dotace nespadají do působnosti Ministerstva zdravotnictví. 

Ministerstvo zdravotnictví je podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. 
ústředním orgánem státní správy pro zdravotní služby, ochranu veřejného zdraví, 
zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, poskytovatele zdravotních služeb v přímé 
řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými 
látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních 
léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické 
techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický 
informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků 
a účinných látek na trh. 

Vaši žádost tedy dle zákona č. 106/1999 Sb. nezbývá, než odložit dle ustanovení § 14 
odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého povinný subjekt žádost odloží 
v případě, že se požadované informace nevztahují k jeho působnosti.  

Nad rámec výše uvedeného Vám sdělujeme, že dítě ve věku 0 je dítě, které nedosáhlo 
věku 1 rok. To znamená od narození do neukončeného 12 měsíce od narození. V tomto 
období se věk dětí specifikuje na měsíce.  
Co se týče sportu či sportovních aktivit v tomto období, je možno za takovéto považovat 
například plavání kojenců, které je možné prakticky absolvovat již dětmi do 12 měsíců 
věku. Je zásadním doporučením rodičům takové rozhodnutí vždy konzultovat 
s ošetřujícím lékařem dítěte. 
 
S pozdravem 
 
 

Mgr. Daniela Kobilková 
ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
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