
 

 

Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Příkaz děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 3/2020 

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST KE STUDIU VE 
STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZAMĚŘENÝCH NA 

TĚLESNOU VÝCHOVU A SPORT
 

Článek 1  

Obecná ustanovení 

 

1. V souladu s § 51 odst. 4 písmeno e) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) se na uchazeče o studium a 

studenty ve studijních programech zaměřených na tělesnou výchovu a sport na PF UJEP 

vztahuje povinnost podrobit se lékařské prohlídce u poskytovatele v oboru tělovýchovného 

lékařství (dále jen sportovní lékař).     

2. Pro účely tohoto příkazu děkana se pod pojmem „studijní program zaměřený na tělesnou 

výchovu a sport“ rozumí i studijní obor nebo studijní plán, jehož majoritním vzdělávacím 

obsahem je oblast tělesné výchovy a sportu.  

 

Článek 2  

Povinnosti uchazečů o studium a studentů ve studijních programech zaměřených na 

tělesnou výchovu a sport 

 

1. Součástí přihlášky ke studiu ve studijních programech zaměřených na tělesnou výchovu a 

sport je potvrzení od sportovního lékaře obsahující prohlášení, že uchazeč je schopen 

studia ve studijním programu zaměřeném na sport a tělesnou výchovu. Toto potvrzení 

musí být platné po celou dobu trvání přijímacího řízení, tedy od podání přihlášky ke studiu 

do rozhodnutí podle § 50 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů.  

2. Studenti ve studijních programech zaměřených na tělesnou výchovu a sport, kteří 

nastupují do 1. roku studia, předloží při zápisu ke studiu čestné prohlášení (viz příloha 

tohoto příkazu děkana PF UJEP), jímž dokládají svou zdravotní způsobilost ke studiu ve 

studijním programu zaměřeném na sport a tělesnou výchovu ve smyslu § 51 odst. 4 písm. 

e) zákona (dále jen „Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti“). Předložení Čestného 

prohlášení o zdravotní způsobilosti kontroluje příslušná studijní referentka, která je také 

zakládá do evidenční karty studenta. 

3. Studenti ve studijních programech zaměřených na tělesnou výchovu a sport postupující do 

2. a vyšších roků studia předloží nejpozději k datu zahájení výuky v zimním semestru 

daného akademického roku Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti. Předložení 

Čestného prohlášení o zdravotní způsobilosti kontroluje příslušná studijní referentka, která 

je také zakládá do evidenční karty studenta. 

4. Pokud student ve stanovené lhůtě Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti nedodá, 

bude písemně vyzván příslušnou studijní referentkou k jeho dodání. Pokud ani do 15 dnů 

od doručení výzvy Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti nedodá, nebude se student 

moci zúčastnit výuky těch předmětů, o kterých rozhodne garant příslušného studijního 

programu/oboru, ani v těchto předmětech nebude moci skládat kontroly studia.   



 

5. Student nastupující do studia po ukončení přerušení studia, předloží nejpozději k datu 

zahájení výuky v příslušném semestru daného akademického roku Čestné prohlášení o 

zdravotní způsobilosti, jímž dokládá svou zdravotní způsobilost ke studiu ve studijním 

programu zaměřeném na sport a tělesnou výchovu ve smyslu § 51 odst. 4 písm. e) zákona 

minimálně do konce akademického roku, ve kterém student aktuálně studuje. Pokud 

student Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti nepředloží, postupuje se analogicky 

jako v článku 2 odst. 4 tohoto příkazu děkana.  

6. Studenti, kteří mají k začátku daného akademického roku splněné všechny studijní 

povinnosti vyplývající ze studijního plánu studijního programu, ve kterém studují, a budou 

se již hlásit ke státní závěrečné zkoušce, jejíž částí je i obhajoba kvalifikační práce, nemusí 

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti ke studiu ve studijním programu zaměřeném 

na sport a tělesnou výchovu ve smyslu § 51 odst. 4 písm. e) zákona předkládat. 

7. Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti nemusí předkládat ani studenti, kteří 

nastupující do studia po ukončení přerušení studia, a mají zároveň splněné všechny 

studijní povinnosti vyplývající ze studijního plánu studijního programu, ve kterém studují, a 

budou se již hlásit ke státní závěrečné zkoušce, jejíž částí je i obhajoba kvalifikační práce.  

 

Článek 3  

Předkládání dokladů o zdravotní způsobilosti 

 

1. Uchazeči o studium ve studijních programech zaměřených na tělesnou výchovu a sport 

předkládají originál potvrzení od sportovního lékaře o absolvování vstupní lékařské 

prohlídky jako součást tištěné verze přihlášky ke studiu odesílané na studijní oddělení 

příslušné fakulty.  

2. Studenti studující ve studijních programech zaměřených na tělesnou výchovu a sport v 1. 

a v následujících rocích studia předkládají na studijní oddělení příslušné studijní referentce 

originál Čestného prohlášení o zdravotní způsobilosti. Tento doklad je zakládán do 

evidenční karty studenta.  

3. Každý student je sám zodpovědný za ověření své zdravotní způsobilosti pro celý daný 

akademický rok a za včasné předložení Čestného prohlášení o zdravotní způsobilosti, 

v němž se bude odvolávat na pravdivé skutečnosti.  

4. Pokud student nepředloží v dané lhůtě Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti, bude 

tato skutečnost zanesena v poznámce v evidenční kartě studenta v IS STAG.   

 

Článek 4  

Zajištění lékařských prohlídek sportovními lékaři  

 

1. Vstupní, pravidelné, případně mimořádné prohlídky podle § 3 odst. 1 písmena a) vyhlášky 

zajišťují poskytovatelé v oboru tělovýchovného lékařství (http://www.cstl.cz/) 

2. Potvrzení o absolvování lékařské prohlídky jsou akceptovatelná výhradně a pouze od 

atestovaných lékařů v oboru tělovýchovného lékařství, což musí být jednoznačně zřejmé 

z předkládaných dokumentů.  

3. Náklady spojené s lékařskými prohlídkami podle § 3 odst. 1 písmena a) vyhlášky nejsou 

hrazeny z veřejného zdravotního pojištění ani fakultou.  

 

 

 

 

http://www.cstl.cz/


 

Článek 5  

Závěrečná ustanovení 

 

1. Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto příkazu pověřuji proděkana pro studium a 

pedagogické praxe. 

2. Kontrolou dodržování a aktualizací tohoto příkazu pověřuji proděkana pro studium a 

pedagogické praxe. 

3. Tento příkaz byl projednán kolegiem děkana dne 29. 6. 2020. 

4. Tento příkaz nabývá účinnosti dne 1. 7. 2020, platí do odvolání a nenahrazuje žádný jiný 

vnitřní předpis. 

 

V Ústí nad Labem dne 29. června 2020 

   Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. 

děkan PF UJEP v Ústí n. L. 

 

Zpracovali: 

Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan PF UJEP 

Doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D., vedoucí katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP 

PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D., manažer pro ekonomické a legislativní záležitosti PF UJEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Čestné prohlášení o zdravotní způsobilost



 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI 
 
 

    v akademickém roce studia: ................................... 
 
 

REKTORKA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jméno a příjmení studenta/ky: ......................................................................... 
 
Osobní číslo:................................... Rok studia: .............................................. 
 
Studijní program/obor:...................................................................................... 

 
 

Čestně prohlašuji, že pro studium v akademickém roce ...................................... 

vlastním lékařské potvrzení o posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu ve studijním 

programu uskutečňovaném vysokou školou nebo její fakultou zaměřeném na sport a 

tělesnou výchovu ve smyslu § 51 odst. 4 písm. e) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), které vydal 

poskytovatel v oboru tělovýchovného lékařství. Stvrzuji, že platnost lékařského potvrzení 

o posouzení mé zdravotní způsobilosti ke studiu podle § 51 odst. 4 písm. e) zákona je 

minimálně do konce akademického roku uvedeného výše. V případě vypršení platnosti 

lékařského potvrzení se zavazuji neprodleně dodat obnovené čestné prohlášení.  

Jsem si vědom/a toho, že pokud čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti ke studiu 

podle § 51 odst. 4 písm. e) zákona nepředložím včas, jsem považován/a za zdravotně 

nezpůsobilého/nezpůsobilou. Pokud jsem uvedl nepravdivé informace, budu čelit všem z 

toho vyplývajícím právním následkům a toto stvrzuji svým podpisem. 

 
 
V ............................................................ dne ..................................................... 
 
 
 
Podpis:................................................................................................................. 
 
 


