
 

 

LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE SPORTU 
( HEALTH CERTIFICATE FOR COMPETITIVE SPORT ACTIVITY )   

Související s právními předpisy: Zákon 373/2011 Sb., Vyhláška 391/2013 Sb. vydané MZ ČR 
 
 

Jméno, příjmení / Name, Surname ………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
Datum narození / DOB ……………………………………………………………. 

 
Trvalé bydliště / Address ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                    
Provedení lékařské prohlídky k zjištění zdravotní způsobilosti k / Medical examination for:  

 výkonnostnímu sportu 1)  příprava a účast v organizovaných soutěžích / AG events 

 vrcholovému sportu 2)  příprava a účast v soutěžích reprezentace / ELITE/PRO events 
 

1)  posuzující lékař  praktický lékař pro děti a dorost, či praktický lékař) nebo lékař v oboru tělovýchovné lékařství 
2) posuzující lékař  ze specializovaných zařízení, nebo lékař v oboru tělovýchovného lékařství 

 
Sportovní činnost / Sport:   sportovní příprava a soutěže v triatlonu / Triathlon 
 
Druh lékařské prohlídky:   

 vstupní  (před zaregistrováním posuzované osoby ve sportovní organizaci) 

 pravidelná (zjištění změn zdravotního stavu, posuzované osoby, které by mohly vést k 
  dalšímu provozování výkonnostního, či vrcholového sportu) 

 mimořádná  (při změně zdravotního stavu posuzované osoby, zdravotní obtíže při sportu)  
 
 

 
LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE SPORTU   

MEDICAL CERTIFICATE 
Posuzovaná osoba je pro výkon výše uvedené sportovní činnosti včetně provádění s ní souvisejících 
nezbytných činností / The person named above is: 
 

 Zdravotně způsobilá / fully medically fit 

 Zdravotně nezpůsobilá / ineligible 

 Zdravotně způsobilá s podmínkou / eligible with limitation:  
 
………………………………………………………………………………………....................................... 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

       
 
Doba platnosti tohoto posudku je jeden rok ode dne jeho vystavení. 
This certificate is valid one year from today. 
 
 
Datum vystavení / Date: ………………………………    
 
 
 
 
 
 
Podpis a razítko lékaře / Doctor's stamp and signature              ………………………………………… 
         
 
 
 
Poučení: proti tomuto lékařskému posudku je možno podat podle par. 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 10 dnů ode dne, kdy byl posuzované osobě předán. Návrh se podává písemně výše 
uvedenému lékaři. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro 
účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá či zdravotně způsobilá s podmínkou.      


