
 
Český veslařský svaz 

 
 

Směrnice k provádění  preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních 
sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS 

PŘÍLOHA č. 2: 

 

Plné znění v současnosti platného § 51  Zákona 373/2011 Sb. O specifických 
zdravotních službách 

 

Zákon č. 373/2011 Sb. 

ze dne 6. listopadu 2011 

o specifických zdravotních službách 
Plné znění zákona je dostupné na adrese: 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=373~2F2011&rpp=15#seznam 

§ 51 
 

   Posuzování  zdravotní  způsobilosti  ke vzdělávání, k tělesné výchově a 

   sportu 

 

   (1)  Zdravotní  způsobilost ke vzdělávání posuzuje a lékařský posudek o 

   zdravotní  způsobilosti  vydává  registrující poskytovatel. Posuzujícím 

   lékařem  je  lékař  se  způsobilostí v oboru praktický lékař pro děti a 

   dorost  nebo  v  oboru všeobecné praktické lékařství, pokud tento zákon 

   nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. 

 

   (2) Jestliže se praktické vyučování nebo praktická příprava uskutečňuje 



 

   a)  na  pracovištích  právnických  nebo fyzických osob, vydává lékařský 

   posudek o zdravotní způsobilosti osoby připravující se na povolání před 

   jejím  zařazením  na  praktické  vyučování nebo praktickou přípravu a v 

   jejich průběhu poskytovatel pracovnělékařských služeb této osoby, 

 

   b)  pouze  ve  škole  nebo školském zařízení, vydává lékařský posudek o 

   zdravotní  způsobilosti  osoby  připravující  se na povolání před jejím 

   zařazením   na  praktické  vyučování  a  v  jeho  průběhu  poskytovatel 

   pracovnělékařských služeb školy, 

 

   c) na pracovištích osob uvedených v písmenu a) a ve škole nebo školském 

   zařízení,  vydává  lékařský  posudek  o  zdravotní  způsobilosti  osoby 

   připravující se na povolání před jejím zařazením na praktické vyučování 

   nebo    praktickou    přípravu    a   v   jeho   průběhu   poskytovatel 

   pracovnělékařských služeb osob uvedených v písmenu a). 

 

   (3) Zdravotní způsobilost k 

 

   a) tělesné výchově v rámci vzdělávacích programů a uvolnění z vyučování 

   v  předmětu  tělesná  výchova  a  ke  sportu  pro všechny^9) posuzuje a 

   lékařský posudek vydává registrující poskytovatel, 

 

   b) výkonnostnímu sportu v organizovaných sportovních soutěžích posuzuje 

   a lékařský posudek vydává registrující poskytovatel nebo poskytovatel v 

   oboru tělovýchovné lékařství, 

 

   c)  vrcholovému sportu, ke sportovní reprezentaci státu a její přípravě 

   posuzuje  a  lékařský  posudek vydává poskytovatel v oboru tělovýchovné 

   lékařství;  vrcholovým sportem pro účely tohoto zákona se rozumí oblast 

   sportu,   která  zahrnuje  státní  sportovní  reprezentaci  a  přípravu 

   talentovaných  sportovců  k  této  reprezentaci,  kterými  jsou členové 

   resortních  sportovních  center^9)  nebo  sportovních  center mládeže a 

   obdobných zařízení pro přípravu sportovců, 

 



   d)  vzdělávání  ve školách se zaměřením na sport a tělesnou výchovu a v 

   průběhu  výuky  posuzuje a lékařský posudek vydává poskytovatel v oboru 

   tělovýchovné lékařství. 

 

   (4) Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, 

   kde  se  uskutečňuje  vzdělávání, jehož součástí je praktické vyučování 

   nebo  praktická  příprava, hradí posuzování zdravotní způsobilosti žáků 

   střední  školy  nebo  studentů  vyšší  odborné školy, včetně lékařských 

   prohlídek. 


