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Oddíl: FOTBAL 
  
ZDRAVOTNÍ  ZPŮSOBILOST  HRÁČŮ 

 
Každý hráč fotbalu musí TJ před zahájením sportovní činnosti svým písemným 

prohlášením potvrdit svou zdravotní způsobilost ke hraní fotbalu. Tato povinnost 
vychází z platných zákonů a vyhlášek a také ze striktního požadavku soutěžního  řádu  
Fotbalové asociace ČR (FAČR). Toto prohlášení předpokládá, že si hráč (resp. jeho 
zák.zástupce) zajistí vstupní a poté každoroční lékařskou prohlídku a (každoročně)  
podpisem stanoveného prohlášení potvrdí  svou zdravotní způsobilost. 
Toto prohlášení musí mít TJ  k dispozici před zahájením sportovní činnosti. Prohlášení musí TJ evidovat - podle 
soutěžního řádu FAČR, §35, ... je klub povinen mít k dispozici prohlášení hráče (resp. jeho zákonného zástupce) 
o své zdravotní způsobilosti. Nesplnění tohoto požadavku se trestá pořádkovou pokutou. 
Předpisy, zákony, vyhlášky týkající se této problematiky: 

- Soutěžní řád FAČR, §35 
- Vyhláška č. 391/2013 Sb. (Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu) 
- Zákon 373/2011, §51 (Zákon o specifických zdravotních službách) 

 

Základní stupně zdravotních prohlídek jsou následující (viz vyhl.č. 391/2013): 
1. vstupní lékařská prohlídka, 
2. pravidelná lékařská prohlídka 

 
Prohlídku provádí praktičtí lékaři (viz zák. 373/2011, §51), protože hráči TJ spadají do tzv. výkonnostního 

sportu (nikoli do sportu vrcholového). 
 

 
Náklady na zdravotní prohlídky hradí hráč (resp.jeho zákonný zástupce) . 
Úhradu nákladů lze (v rámci preventivních programů) uplatnit u většiny zdravotních pojišťoven. 
_________________________________________________________________________________________ 
Poučení/vysvětlení – viz  FAČR: Soutěžní řád, str.21. (§37)  
Lékařská prohlídka 
1.  Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní 

způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. 
2.  V případě zdravotní způsobilosti pro hraní fotbalu je hráč povinen vlastnoručně podepsat prohlášení 

následujícího  znění:  „Prohlašuji  na  základě  lékařského  posouzení  svého zdravotního stavu,  že  jsem  
způsobilý  absolvovat  fyzickou  zátěž  fotbalových  tréninků  a utkání bez nebezpečí poškození svého 
zdraví.“ 

3.  Prohlášení dle odstavce 2 musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k 
dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle předchozí věty  provádějí  řídicí  orgány  
soutěží,  které  v případě  nedostatků  (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) jsou 
oprávněny postihnout členský klub pořádkovou pokutou. 

 

POZNÁMKA: 
Každý hráč, nebo jeho zákonný zástupce, je povinen před zahájením sportovní činnosti vždy zvážit, 
zda mu jeho aktuální zdravotní stav dovoluje absolvovat fyzickou zátěž fotbalového tréninku nebo 
utkání. 


