Vážená paní
Petra Adamiecová
bojova.umeni@seznam.cz

V Praze dne 3.4.2014
Č.j.: MZDRX00LZAF3
Vážená paní Adamiecová,
k Vašemu podání ze dne 31.3. 2014 sdělujeme, že poskytovatelé zdravotních služeb jsou
povinni dodržovat nejen ustanovení nové vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní
způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v níž jsou uvedeny druhy a obsah lékařských
prohlídek, ale i ustanovení souvisejících právních předpisů, kterými jsou především zákon
č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách se základními pravidly posuzování
různých činností a pak vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která
v příloze 1 stanovuje náležitosti lékařského posudku. „Potvrzení o lékařské prohlídce“
žádný právní předpis nezná a jeho různé podoby, které ještě déle než rok od platnosti
zákona č. 373/2011 Sb. a vyhlášky o zdravotnické dokumentaci přetrvávají, současnému
právnímu stavu neodpovídají. Sportovní svazy a další organizátoři sportu, kteří chtějí
lékařům jejich posudkovou činnost usnadnit, by tedy měly dát vytisknout kartičky, na nichž
budou uvedeny kolonky podle přílohy 1 vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, a
především na nich pro lékaře již uvést, o jaký druh sportu s jakou náročností jde (sport
výkonnostní, vrcholový nebo jen organizovaný). Bez takové informace není lékař schopen
posoudit míru vykonávané námahy a zatížení sportujícího dítěte a zvolit odpovídající typ
lékařské prohlídky.
Uvedené právní předpisy jsou k nalezení na www stránkách Ministerstva vnitra v kolonce
Sbírka zákonů vždy pod číslem zákona nebo vyhlášky.
Náležitosti lékařského posudku podle přílohy 1 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické
dokumentaci Vám posíláme v příloze.
S pozdravem
MUDr. Helena Sajdlová
ředitelka odboru zdravotních služeb

příloha
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9. LÉKAŘSKÝ POSUDEK
Lékařský posudek obsahuje vždy:
a) identifikační údaje
1. posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození,
adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popřípadě místo pobytu na území České
republiky, jde-li o cizince,
2. poskytovatele, jehož jménem posuzující lékař lékařský posudek vydal, a to identifikační
číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa sídla nebo místa podnikání, razítko poskytovatele,
3. lékaře, který posudek jménem poskytovatele vydal, a to jméno, popřípadě jména,
příjmení a podpis lékaře,
4. pořadové číslo nebo jiné evidenční označení posudku,
b) účel vydání posudku,
c) posudkový závěr,
d) poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání,
e) datum vydání posudku,
f) datum ukončení platnosti posudku, pokud je třeba na základě zjištěného zdravotního
stavu nebo zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost, nebo pokud tak stanoví jiný právní
předpis.
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