
Směrnice Českého svazu biatlonu, z.s. 
o zdravotní způsobilosti aktivních sportovců, členů ke sportu 

1. Základní ustanovení 

Český svaz biatlonu, z.s., IČ: 00539180, se sídlem U Pergamenky 1511/3, 170 00 Praha 7 
(dále jen „ČSB“), je právní formou spolek, který je zapsán do spolkového rejstříku, vedeného 
Městským soudem v Praze, oddíl L., vložka 160. ČSB působí na celém území České 
republiky. 

Výbor ČSB v souladu s čl. 6.2.2. Stanov ČSB přijal na svém jednání dne 31. 10. 2019 tuto, 
pro členy ČSB závaznou, Směrnici ČSB o zdravotní způsobilosti aktivních sportovců, členů 
ke sportu, a to v návaznosti na vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č.391/2013 Sb., o 
zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.  

2. Působnost směrnice  

Tato směrnice stanoví povinnosti pro sportovce, členy ČSB ve vztahu k absolvování 
lékařských prohlídek nezbytných pro zjištění zdravotního stavu sportovce, jde-li o posuzování 
zdravotní způsobilosti ke sportu za podmínek upravených ustanovením § 51 a § 52 zákona č. 
373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ve spojení s vyhláškou Ministerstva 
zdravotnictví č.391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.  

Ustanovení této směrnice se vztahují na  

Na výkonnostní sportovce  

•  Výkonnostním sportovcem pro účely této směrnice je člen ČSB, který vykonává 
výkonnostní sport, biatlon nebo letní biatlon ve sportovních soutěžích, organizovaných v 
rámci ČSB, nebo se na ně připravuje. 

Na vrcholové sportovce  

•  Vrcholovým sportovcem pro účely této směrnice je člen ČSB, který vykonává vrcholový 
sport, biatlon nebo letní biatlon na úrovni státní sportovní reprezentace, nebo se k reprezentaci 
připravuje jako člen rezortního sportovního centra, sportovního centra mládeže nebo 
obdobného zařízení pro přípravu sportovců,  

3. Druhy lékařských prohlídek  

Za účelem zjištění zdravotní způsobilosti k výkonnostnímu sportu a vrcholovému sportu je 
povinen sportovec absolvovat za podmínek uvedených níže 



1. vstupní lékařskou prohlídku, 
2. pravidelnou lékařskou prohlídku a 
3. mimořádnou lékařskou prohlídku. 

1. Vstupní lékařská prohlídka se provádí za účelem zjištění nemocí, stavů nebo vad, které by 
vedly při výkonnostním sportu nebo vrcholovém sportu ke zhoršení zdravotního stavu 
posuzované osoby nebo v souvislosti s jejím zdravotním stavem k poškození zdraví jiných 
osob.  

Vstupní lékařskou prohlídku je povinen sportovec absolvovat 

• Před registrací sportovce do klubu.  

Za vykonání vstupní prohlídky odpovídá samotný sportovec nebo jeho zákonný 
zástupce. 

Zajišťuje: lékař se specializovanou způsobilostí v oboru praktické lékařství pro děti a 
dorost nebo všeobecné praktické lékařství nebo lékař se zvláštní odbornou způsobilostí 
v oboru tělovýchovné lékařství (dále jen „tělovýchovný lékař“) 

• Při vstupu sportovců do sportovních center mládeže, SCM, nejpozději do15 dnů ode 
dne vstupu do SCM.  

Za vykonání vstupní prohlídky odpovídá samotný sportovec nebo jeho zákonný 
zástupce. 

Zajišťuje: tělovýchovný lékař  

• Při vstupu sportovců do resortních sportovních center, RSC, nejpozději do15 dnů 
ode dne vstupu do RSC.  

Za vykonání vstupní prohlídky odpovídá samotný sportovec nebo jeho zákonný 
zástupce. 

Zajišťuje: tělovýchovný lékař  

  

• Při zařazení sportovce do reprezentačního družstva (RD), nejpozději do15 dnů ode 
dne vstupu do RD. 

Za vykonání vstupní prohlídky odpovídá samotný sportovec nebo jeho zákonný 
zástupce. 

  Zajišťuje: tělovýchovný lékař   



2. Pravidelná lékařská prohlídka se provádí za účelem zjištění změn zdravotního stavu 
sportovce, které by mohly vést při dalším provozování výkonnostního sportu nebo 
vrcholového sportu k poškození zdraví této osoby nebo k poškození zdraví jiných osob, 
popřípadě za účelem zjištění, zda sportovní zátěž nepřevyšuje adaptační možnosti organismu 
posuzované osoby. 

Pravidelnou lékařskou prohlídku je povinen sportovec absolvovat jednou za 12 měsíců, pokud 
jiný právní předpis upravující zdravotní způsobilost nestanoví jinak. 

• Za vykonání pravidelné lékařské prohlídky v případě výkonnostních sportovců 
odpovídá samotný sportovec nebo jeho zákonný zástupce. 

Zajišťuje: lékař se specializovanou způsobilostí v oboru praktické lékařství pro 
děti a dorost nebo všeobecné praktické lékařství nebo tělovýchovný lékař  

• Za vykonání pravidelné lékařské prohlídky v případě vrcholových sportovců 
odpovídá samotný sportovec nebo jeho zákonný zástupce. 

Zajišťuje: tělovýchovný lékař  

3. Mimořádnou lékařskou prohlídku je povinen sportovec absolvovat, pokud 

a) byla při pravidelné lékařské prohlídce zjištěna taková změna zdravotního stavu sportovce, 
která předpokládá změnu zdravotní způsobilosti v době kratší, než je interval provedení další 
pravidelné prohlídky nebo 

b) došlo k závažné změně zdravotního stavu vrcholového sportovce nebo výkonnostního 
sportovce nebo  

c) nastala porucha vědomí, popřípadě bezvědomí vrcholového sportovce, výkonnostního 
sportovce  

a dále   

u výkonnostních nebo vrcholových sportovců mladších 18 let před zařazením do vyšší věkové 
kategorie výkonnostního nebo vrcholového sportu, než odpovídá jejich věku, nebo 

na žádost výkonnostního nebo vrcholového sportovce nebo jeho zákonného zástupce, pokud 
nabude přesvědčení, že jeho zdravotní obtíže vznikly nebo se zhoršují při soustavném výkonu 
sportu nebo tělesné výchovy. 

• Za vykonání mimořádné lékařské prohlídky u všech sportovců odpovídá 
samotný sportovec nebo jeho zákonný zástupce. 

Zajišťuje: tělovýchovný lékař  



4. Závěr  

Za účelem splnění povinností, vyplývajících ze zákona č. č. 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č.391/2013 Sb., o 
zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu a dále povinností vyplývajících z této 
směrnice jsou povinny všechny kluby biatlonu prokazatelně seznámit aktivní sportovce, své 
členy, kterých se tato směrnice týká s textací této směrnice a dále umístit znění této směrnice 
na dostupných místech, jako jsou webové stránky, nástěnky apod.  

Tato směrnice bude také zveřejněna na webových stránkách www.biatlon.cz. 

Oprávněny ke kontrole dokladů prokazujících splnění povinností, z této směrnice a 
příslušných právních předpisů vyplývajících jsou všechny organizační složky ČSB, 
definované Stanovami ČSB, organizátoři a TD sportovních soutěží (zmocněných k této 
činnosti Pravidly biatlonu) a dále členové statutárních orgánů a trenéři jednotlivých klubů 
v případě kontroly absolvování lékařských prohlídek svých členů. 

V případě, že na základě výše předvídané kontroly nebude prokázáno splnění kterékoli z výše 
popsaných povinností k absolvování lékařské prohlídky, z této směrnice nebo příslušného 
právního předpisu vyplývající jsou oprávněni organizátoři sportovní soutěže a nebo soutěžní 
jury odmítnout přihlášku do soutěže u sportovce, jehož se nesplnění povinnosti k absolvování 
lékařské prohlídky týká, případně již přihlášenému případně takovému sportovci udělit zákaz 
startu.  

V případě, že sportovec neprokáže absolvování příslušné lékařské prohlídky, ke které je 
povinen dle pravidel, uvedených v čl. 3. této směrnice, je oprávněn člen statutárního orgánu 
nebo trenér klubu sportovci zakázat účast na sportovní přípravě v daném klubu, jehož je 
sportovec členem. 

  

Tato směrnice nabývá účinnosti ke dni 1. 12. 2019 

V Praze dne 15. 11. 2019 

         Mgr. Jiří Hamza  
           prezident ČSB

http://www.biatlon.cz

