
                             ______________ 
 

 
   

 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 
(vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje) 

V souladu s ustanovením § 9, odst. 3 zákona č. 392/2005 Sb. kterým se mění zákon č.258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

rozhoduji, že dítě: 

 

jméno a příjmení: ______________________________________________________________________________ 

 

narozené dne: ______________________________ rodné číslo: ________________________________________ 

 

bytem: ______________________________________________________________________________________ 

     
JE  -  NENÍ 

 

způsobilé zúčastnit se zotavovací akce (škola v přírodě, lyžařský kurz, sportovní soustředění, letní nebo  

putovní tábor apod.) 

 

Dále potvrzuji: 
- že výše jmenované dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo 

- že je proti nákaze imunní nebo 

- že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci 

 

Dále upozorňuji na tyto možné zdravotní problémy či jiná omezení (užívání léků – typ/dávkování, alergie, apod.)   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Poznámka: 

      Podle § 9, odst. 3 zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů zdravotní 

způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a 

dorost, který dítě registruje. Tento posudek má platnost 1 rok od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně 

zdravotní způsobilosti dítěte. 

     V posudku má být mimo jiné uvedeno, zda se dítě podrobilo pravidelnému očkování, případně důvody, proč očkováno 

nebylo. 

Zákon č. 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu v platném znění § 11 stanoví, kdo a za jakých podmínek poskytuje zdravotní péči, jejíž 

nedílnou součástí je i posudková činnost podle § 21 tohoto zákona. 

Registrující lékař pro děti a dorost v tomto případě, tedy v rámci léčebně preventivní péče, vydává posudek o zdravotní 

způsobilosti dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci podle § 21 odst. 2zák.č. 20/1966 Sb. pro účely a v rozsahu 

stanovené § 9 zákona č. 258/2000 Sb. Jedná se o péči za úhradu, platnost posudku je jeden rok ode dne vystavení.  

Bez tohoto posudku není možné dítě přijmout na zotavovací akci. 

 

 

 

 

 

V ………………………………………….. dne ……………………………    Razítko a podpis lékaře …………………………………………………… 


