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O B S A H:
388. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
389. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů
390. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za
poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
391. V y h lá š k a o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu
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388
VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2013,
kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle
§ 37 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 331/2012 Sb. a zákona
č. 313/2013 Sb., k provedení § 9 odst. 13 a § 34b odst. 2
tohoto zákona:

„§ 2b
Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné
omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro účely
přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením,
jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.

Čl. I
Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých
ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením, ve znění vyhlášky č. 356/
/2012 Sb., vyhlášky č. 409/2012 Sb. a vyhlášky
č. 333/2013 Sb., se mění takto:
1. Za § 2a se vkládá nový § 2b, který zní:

2. V příloze č. 1 části I bodu 5 se slova „písm. a),
d) a i)“ nahrazují slovy „písm. a), b), d), i) a l)“.

3. Za přílohu č. 3 se doplňuje příloha č. 4, která
zní:
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„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 388/2011 Sb.

Zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace
pro účely přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

1. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni středně těžkého funkčního postižení
pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
a) ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné omezení funkce horní končetiny,
b) anatomická ztráta několika prstů nohou nebo ztráta nohy v nártu a výše až po bérec včetně,
c) podstatné omezení funkce dolní končetiny,
d) středně těžké omezení funkce dvou končetin,
e) zkrácení dolní končetiny přesahující 5 cm,
f) postižení pánve s poruchou pánevního prstence a závažnou neurologickou symptomatologií,
g) postižení páteře s často recidivujícími projevy nervosvalového dráždění a poruchou svalového korzetu nebo
se ztuhnutím dvou úseků páteře,
h) stavy spojené s často se opakujícími poruchami vědomí nebo závrativými stavy,
i) omezení pohyblivosti a celkové výkonnosti při běžném zatížení při interních a onkologických postiženích,
j) psychické postižení s opakujícími se poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně vysoce funkčního
typu autismu,
k) neurodegenerativní postižení s pohybovou chudostí, poruchou posturální stability, slabostí dvou končetin
a podstatným snížením dosahu chůze.
2. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel protézy,
b) anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,
c) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,
d) anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
e) anatomická ztráta horních končetin v úrovni předloktí,
f) těžké omezení funkce dvou končetin,
g) postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou nestabilitou pánevního
prstence,
h) postižení páteře provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků páteře nebo závažné
deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,
i) těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních a onkologických
postiženích,
j) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší
korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby starší 18 let věku,
k) kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné středně těžké nedoslýchavosti, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera 40 až 65%, a oboustranné silné slabozrakosti,
kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí na lepším oku, kdy maximum je menší než 6/60
a minimum rovné nebo lepší než 3/60, nebo oboustranné koncentrické zúžení zorného pole v rozsahu 30 až
10 stupňů, i když centrální ostrost není postižena,
l) oboustranná těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60,
minimum lepší než 1/60,
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m) psychické postižení s často se opakujícími závažnými poruchami komunikace a orientace v exteriéru včetně
středně funkčního typu autismu,
n) neurodegenerativní postižení s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru,
ataxie, mimovolných pohybů.
3. Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni zvlášť těžkého funkčního postižení
nebo úplného postižení pohyblivosti a orientace lze považovat tyto zdravotní stavy:
a) anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, interiérový uživatel protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného důvodu,
b) anatomická ztráta dolních končetin v bércích nebo výše,
c) anatomická ztráta horních končetin v úrovni lokte nebo výše nebo anatomická ztráta horní a dolní končetiny
v úrovni paže a stehna,
d) funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce a současná funkční ztráta horní končetiny,
e) funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí,
f) zvlášť těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení tří a více funkčních celků pohybového
ústrojí; funkčním celkem se rozumí hrudník, páteř, pánev, končetina,
g) disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudníku, pokud tělesná výška
nepřesahuje po ukončení růstu 120 cm,
h) multiorgánové selhávání dvou a více orgánů nebo ztráta imunity spojené se zvlášť těžkým postižením orientace nebo pohyblivosti,
i) celková ztráta sluchu podle Fowlera 85% a více s neschopností slyšet zvuky a rozumět řeči i přes nejlepší
korekci (oboustranná praktická nebo úplná hluchota) u osoby mladší 18 let věku,
j) neúplná (praktická) nevidomost obou očí, kterou se rozumí zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60,
1/50 až světlocit se správnou světelnou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální
fixace, i když centrální zraková ostrost není postižena, nebo úplná nevidomost obou očí, kterou se rozumí
ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou
projekcí,
k) kombinované těžké postižení sluchu a zraku (těžká hluchoslepota) funkčně v rozsahu oboustranné těžké
nedoslýchavosti až hluchoty, kterou se rozumí ztráta sluchu podle Fowlera horší než 65%, a oboustranná
těžká ztráta zraku, kterou se rozumí zraková ostrost s korekcí, kdy maximum je menší než 3/60, minimum
lepší než 1/60,
l) střední, těžká nebo hluboká mentální retardace nebo demence, je-li IQ nižší než 50,
m) psychické postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně nízkofunkčního typu autismu, neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.“.

Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:
Ing. Koníček v. r.

Sbírka zákonů č. 389 / 2013
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389
VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2013,
kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle
§ 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 206/
/2009 Sb., zákona č. 366/2011 Sb. a zákona č. 313/2013
Sb., k provedení § 35 odst. 2, § 73 odst. 3, § 74 odst. 3,
§ 75 odst. 1, § 76 odst. 1, § 85 odst. 4 a § 116 odst. 5
tohoto zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění
vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb.,
vyhlášky č. 239/2009 Sb., vyhlášky č. 162/2010 Sb. a vyhlášky č. 391/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 2, § 8 odst. 2, § 9 odst. 2, § 10
odst. 2 písm. a), § 11 odst. 2 písm. a), § 12 odst. 2
písm. a), § 22 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 23 odst. 2
a § 35 odst. 2 písm. c) se částka „120 Kč“ nahrazuje
částkou „130 Kč“.
2. V § 6 odst. 1 písm. d) se bod 2 zrušuje.
Dosavadní body 3 až 9 se označují jako body 2 až 8.
3. V § 6 odst. 2 písm. a) se částka „120 Kč“ nahrazuje částkou „130 Kč“ a slova „bodech 1 až 6“ se
nahrazují slovy „bodech 1 až 5“.
4. V § 6 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 10 odst. 2
písm. b) bodě 1, § 11 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 12
odst. 2 písm. b) bodě 1, § 13 odst. 2 písm. b) bodě 1,
§ 14 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 15 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 16 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 17 odst. 2 písm. a)
bodě 1, § 18 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 22 odst. 2
písm. a) bodě 1, § 29 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 32
odst. 2 bodě 1, § 33 odst. 2 písm. a) bodě 1 a § 35
odst. 2 písm. b) bodě 1 se částka „160 Kč“ nahrazuje
částkou „170 Kč“.
5. V § 6 odst. 2 písm. c) se částka „25 Kč“ nahrazuje částkou „30 Kč“.
6. V § 6 odst. 2 písm. d) se částka „110 Kč“ nahrazuje částkou „115 Kč“ a slova „bodě 7“ se nahrazují
slovy „bodě 6“.

7. V § 6 odst. 2 písm. e) se částka „60 Kč“ nahrazuje částkou „70 Kč“ a slova „bodech 8 a 9“ se nahrazují slovy „bodech 7 a 8“.
8. V § 10 odst. 2 písm. c), § 13 odst. 2 písm. a),
§ 14 odst. 2 písm. a), § 15 odst. 2 písm. a), § 16 odst. 2
písm. a), § 17 odst. 2 písm. b), § 18 odst. 2 písm. a)
a § 35 odst. 2 písm. a) se částka „200 Kč“ nahrazuje
částkou „210 Kč“.
9. V § 17 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC.“.
10. V § 17 odst. 2 písm. c) se částka „120 Kč“ nahrazuje částkou „130 Kč“ a slova „písm. c) až g)“ se
nahrazují slovy „písm. c) až h)“.
11. V nadpisu § 18, § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení a § 18 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo
„ústavní“ nahrazuje slovem „lůžkové“.
12. V § 22 odst. 2 písm. b) bodě 2 se částka
„90 Kč“ nahrazuje částkou „100 Kč“ a částka
„60 Kč“ se nahrazuje částkou „70 Kč“.
13. V § 29 odst. 2 písm. a) a § 33 odst. 2 písm. b)
se částka „170 Kč“ nahrazuje částkou „180 Kč“.
14. V § 37a se slova „s maturitní zkouškou“ zrušují.
15. V nadpisu části páté se na konci doplňují slova
„A INFORMACE O VÝSLEDKU PROVEDENÉ
INSPEKCE“.
16. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který zní:
„§ 38a
Informace o výsledku provedené inspekce obsahuje:
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žena opatření k jejich odstranění, a datum, kdy
tato opatření byla splněna.“.

a) datum zahájení a ukončení inspekce v místě poskytování sociální služby,
b) název a adresu kontrolního orgánu,
c) předmět provedené inspekce,
d) hodnocení plnění povinností poskytovatele sociálních služeb a standardů kvality sociálních služeb,
e) seznam zjištěných nedostatků, ke kterým byla ulo-

Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministr:
Ing. Koníček v. r.

Sbírka zákonů č. 390 / 2013
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390
VYHLÁŠKA
ze dne 21. listopadu 2013,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů
a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22
odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění
zákona č. 79/2006 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb.,
vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb., vyhlášky č. 276/2006 Sb., vyhlášky č. 399/2010 Sb., vyhlášky č. 486/2012 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2013
Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 1 se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
2. V § 8 odst. 6 se slova „bezpodílového spoluvlastnictví manželů“ nahrazují slovy „společného jmění manželů“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem
„dluhů“.
3. V § 9 odstavec 2 zní:
„(2) Ve věcech péče soudu o nezletilé, osvojení, podpůrných opatření, svéprávnosti, nezvěstnosti
a smrti, přivolení k zásahu do integrity, přípustnosti
převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu, ve věcech
opatrovnických a ve věcech nároků fyzických osob
v oblasti sociálního zabezpečení, důchodového, nemocenského a všeobecného zdravotního pojištění se považuje za tarifní hodnotu částka 5 000 Kč.“.

stavby a dalších práv a povinností z věcných břemen nebo práva stavby,“.
6. V § 9 odst. 4 písm. b) se slova „podniku, nemovitosti“ nahrazují slovy „obchodnímu závodu, nemovité věci“.
7. V § 9 odst. 4 písm. c) se za slovo „otázkách“
vkládají slova „svěřenských fondů,“.
8. V § 9 odst. 4 písm. d) se za slova „s výjimkou
věcí podle odstavce 2,“ vkládají slova „a dále ve věcech
projednávaných podle části páté občanského soudního
řádu,“.
9. V § 9 odst. 5 se za slova „správním orgánem
účastníku řízení“ vkládají slova „ , ustanoveného soudem podle zákona upravujícího trestní odpovědnost
právnických osob, jmenovaného soudem podle zákona
upravujícího zvláštní řízení soudní“.
10. V § 10 odst. 5 se slovo „škody“ nahrazuje slovem „újmy“.
11. V § 11 odst. 1 písm. k) se za slova „obnovu
řízení,“ vkládají slova „žaloba pro zmatečnost,“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Za úkony právní služby poskytnuté přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky náleží advokátovi odměna podle dosavadních právních předpisů.

4. V § 9 odst. 3 písm. a), § 9 odst. 3 písm. b)
a v § 11 odst. 1 písm. m) se slovo „úkonu“ nahrazuje
slovem „jednání“.
5. V § 9 odst. 3 písmeno c) zní:
„c) zřízení nebo zrušení věcného břemene nebo práva

Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2014.

Ministryně:
Mgr. Benešová v. r.

Sbírka zákonů č. 391 / 2013
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391
VYHLÁŠKA
ze dne 25. listopadu 2013
o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 95
odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (dále jen „zákon“) k provedení § 52
písm. a) a c) zákona a podle § 95 odst. 2 zákona v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
k provedení § 52 písm. b) zákona:
Úvodní ustanovení
§1
(1) Tato vyhláška 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 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 jinak1).
(2) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) výkonnostním sportovcem osoba, která
1. vykonává výkonnostní sport v organizovaných
sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje
a
2. je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě
organizuje sportovní soutěže,
b) vrcholovým sportovcem osoba, která vykonává
vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace, nebo osoba, která se k reprezentaci připravuje jako člen rezortního sportovního centra,

sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců,
c) školou se zaměřením na sport a tělesnou výchovu
(dále jen „sportovní škola“) škola, v níž se žák
nebo student (dále jen „žák“) vzdělává v oboru
vzdělání se zaměřením na sport a tělesnou výchovu,
d) organizovaným sportem sport, který sportovec
vykonává v organizacích jiných než uvedených
v písmenu a) nebo b),
e) neorganizovaným sportem sport a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva,
d) zdravotně náročnou sportovní disciplínou sport,
při kterém je zvýšené riziko poškození zdraví
nebo je jeho provozování spojeno se zvýšenými
nároky na zdraví sportovce, který takový sport
vykonává.
§2
(1) Zdravotní způsobilost se posuzuje ke zdravotní náročnosti výkonnostního sportu, vrcholového
sportu, organizovaného sportu, neorganizovaného
sportu nebo sportu a tělesné výchově ve sportovních
školách nebo k předmětu tělesná výchova za účelem
uvolnění žáka z vyučování tohoto předmětu (dále jen
„předmět tělesná výchova“).
(2) Nemoci, stavy nebo vady vylučující nebo
omezující zdravotní způsobilost ke sportu, sportu a tělesné výchově ve sportovních školách nebo předmětu
tělesná výchova jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. Tím nejsou dotčena ustanovení jiných právních
předpisů upravujících zdravotní způsobilost ke vzdělávání2).

1

) Například zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 493/2002 Sb.,
o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci
provozovatele střelnice, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve
znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.

2

) Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
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Lékařské prohlídky nezbytné pro posouzení
zdravotní způsobilosti a odborná vyšetření
§3
(1) Druhy lékařských prohlídek jsou pro účely
zjištění zdravotní způsobilosti
a) k výkonnostnímu sportu, vrcholovému sportu
nebo sportu a tělesné výchově ve sportovních školách
1. vstupní lékařská prohlídka,
2. pravidelná lékařská prohlídka a
3. mimořádná lékařská prohlídka, nebo
b) k organizovanému sportu, neorganizovanému
sportu nebo předmětu tělesná výchova jednorázová lékařská prohlídka.
(2) Obsahem každé lékařské prohlídky podle odstavce 1 je
a) rodinná anamnéza se zaměřením na výskyt náhlého úmrtí,
b) sportovní anamnéza se zaměřením na provozovanou pohybovou aktivitu posuzované osoby a popis
druhu, časové a fyzické náročnosti sportu, pro
který je posuzována,
c) rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního
stavu posuzované osoby a dosud prodělaných
onemocněních a užívaných léčivých přípravcích
s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí,
které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost posuzované osoby ke sportu nebo tělesné
výchově, k nimž je posuzována,
d) komplexní fyzikální vyšetření s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů posuzované osoby, které budou zatěžovány sportem nebo
tělesnou výchovou, k nimž je posuzována, a
e) rozbor údajů o vykonávaném sportu nebo tělesné
výchově,
(dále jen „základní vyšetření“).
§4
(1) Vstupní lékařská prohlídka se provádí za účelem zjištění nemocí, stavů nebo vad, které by vedly při
výkonnostním sportu, vrcholovém sportu nebo sportu
a tělesné výchově ve sportovních školách ke zhoršení
zdravotního stavu posuzované osoby nebo v souvislosti
s jejím zdravotním stavem k poškození zdraví jiných
osob.
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(2) Vstupní lékařská prohlídka se provádí
a) před zaregistrováním posuzované osoby v organizaci podle § 1 písm. a),
b) před zařazením posuzované osoby do státní sportovní reprezentace, do rezortního sportovního
centra, sportovního centra mládeže nebo obdobného zařízení pro přípravu vrcholových sportovců, nebo
c) před podáním přihlášky ke vzdělávání ve sportovní škole.
(3) Vstupní lékařská prohlídka vedle základního
vyšetření obsahuje,
a) jde-li o výkonnostního sportovce nebo uchazeče
ke vzdělávání ve sportovní škole,
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,
b) jde-li o vrcholového sportovce nebo výkonnostního sportovce vykonávajícího zdravotně náročnou sportovní disciplínu,
1. vyšetření podle písmene a) a
2. zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve,
pokud jiný právní předpis upravující posuzování zdravotní způsobilosti nestanoví jinak. Zdravotně náročné
sportovní disciplíny jsou uvedeny v příloze č. 1 k této
vyhlášce.
§5
(1) Pravidelná lékařská prohlídka se provádí za
účelem zjištění změn zdravotního stavu posuzované
osoby, které by mohly vést při dalším provozování výkonnostního sportu, vrcholového sportu nebo sportu
a tělesné výchovy ve sportovních školách k poškození
zdraví této osoby nebo k poškození zdraví jiných osob,
popřípadě za účelem zjištění, zda sportovní zátěž nepřevyšuje adaptační možnosti organismu posuzované
osoby.
(2) Pravidelná lékařská prohlídka obsahuje vedle
základního vyšetření laboratorní a další odborná vyšetření, pokud to vyžaduje zdravotní stav posuzované
osoby zjištěný základním vyšetřením nebo zdravotní
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náročnost sportu nebo tělesné výchovy, k níž je posuzována, nebo předpokládaná intenzita zatížení a objemu
tréninku.

nebo tělesné výchovy, k nimž je posuzována, nebo
předpokládaná intenzita zatížení a objemu tréninku.

(3) Jde-li o vrcholového sportovce, pravidelná lékařská prohlídka dále obsahuje

§7

a) zjištění základní antropometrie,
b) standardní klidové elektrokardiografické vyšetření
a
c) zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve.
(4) Pravidelná lékařská prohlídka se provádí jednou za 12 měsíců, pokud jiný právní předpis upravující
zdravotní způsobilost nestanoví jinak.
§6
(1) Mimořádná lékařská prohlídka se provádí, po-

(1) Jednorázová lékařská prohlídka se provádí za
účelem zjištění nemocí, vad nebo stavů, které by vedly
při výkonu organizovaného sportu, neorganizovaného
sportu nebo předmětu tělesná výchova ke zhoršení
zdravotního stavu posuzované osoby nebo v souvislosti
s jejím zdravotním stavem k poškození zdraví jiných
osob.
(2) Jednorázová lékařská prohlídka se provádí
před sportovní soutěží nebo sportovní akcí v případě,
že organizátor soutěže nebo sportovní akce určí provedení lékařské prohlídky jako podmínku účasti v soutěži nebo na sportovní akci.

kud
a) byla při pravidelné lékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu posuzované osoby,
která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti
v době kratší, než je interval provedení další pravidelné prohlídky,
b) došlo k závažné změně zdravotního stavu vrcholového sportovce, výkonnostního sportovce nebo
žáka sportovní školy, nebo
c) nastala porucha vědomí, popřípadě bezvědomí
vrcholového sportovce, výkonnostního sportovce
nebo žáka sportovní školy.
(2) Mimořádná lékařská prohlídka se dále provádí
a) u výkonnostních nebo vrcholových sportovců
mladších 18 let před zařazením do vyšší věkové
kategorie výkonnostního nebo vrcholového sportu, než odpovídá jejich věku, nebo
b) na žádost výkonnostního nebo vrcholového sportovce nebo žáka sportovní školy nebo jeho zákonného zástupce, pokud nabude přesvědčení, že jeho
zdravotní obtíže vznikly nebo se zhoršují při soustavném výkonu sportu nebo tělesné výchovy.
(3) Mimořádná lékařská prohlídka vedle základního vyšetření obsahuje další odborná vyšetření, pokud
to vyžaduje zdravotní stav posuzované osoby zjištěný
základním vyšetřením nebo zdravotní náročnost sportu

3

(3) 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.
§8
Lékařský posudek
Lékařský posudek obsahuje náležitosti stanovené
jiným právním předpisem upravujícím obsah a náležitosti zdravotnické dokumentace3). Jde-li o lékařský posudek
a) se závěrem o zdravotní způsobilosti, zdravotní nezpůsobilosti nebo zdravotní způsobilosti s podmínkou ke sportu nebo tělesné výchově, uvede se
konkrétní sport nebo předmět tělesná výchova;
jde-li o zdravotně náročnou sportovní disciplínu,
uvede se sport podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
nebo
b) k organizovanému sportu, nebo neorganizovanému sportu nebo předmětu tělesná výchova,
uvede se vždy doba platnosti posudku.

) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.
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péče vybraným vrcholovým sportovcům (registrována v částce č. 24/1984 Sb.).

§9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 3/1981
Věst. MZ ČSR, o péči o zdraví při provádění tělesné výchovy, sportu a branně sportovních činností (registrována v částce č. 15/1981 Sb.).
2. Směrnice MZ ČSR č. 5/1985 Věst. MZ ČSR, o poskytování zvlášť specializované léčebně preventivní

3. Výnos MZ ČSR č. OP-062-10.10.89, kterým se doplňují směrnice č. 3/1981 Věst. MZ ČR (registrován
v částce č. 28/1989 Sb.).
§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. prosince
2013.

Ministr:
MUDr. Holcát, MBA, v. r.
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