
Často kladené otázky k povinným zdravotním prohlídkám hráčů 

Potřebuji lékařskou prohlídku, abych mohl hrát, co mám dělat? 

Je potřeba zajít ke svému praktickému lékaři se žádostí o lékařský posudek (formular lekar) a prohlídku 
absolvovat. 

Od kdy potřebují mít platný lékařský posudek? 

Z hlediska startu v soutěžích ČTS (JmTS), musí mít hráč platný lékařský posudek v den nastoupení k 
utkání. Z hlediska vyhlášky Ministerstva zdravotnictví musí mít hráč platný lékařský posudek již v době 
přípravy na účast v soutěži, tj. i během tréninků v klubu/oddíle. 

Potřebuje lékařskou prohlídku každý hráč? 

Ano. Každý hráč či hráčka nastupující v soutěžích ČTS (JmTS) v každé věkové kategorii od minitenisu po 
seniory musí absolvovat lékařskou prohlídku. 

Nejsem aktivním hráčem, ale pouze členem ČTS (rozhodčí, trenér,…) potřebuji také lékařskou 
prohlídku? 

Ne. Lékařskou prohlídku musí absolvovat pouze hráči nastupující v soutěžích ČTS (JmTS), ostatní členové 
ČTS lékařskou prohlídku absolvovat nemusí. 

Může mi lékařskou prohlídku provést můj praktický lékař? 

Ano. Lékařskou prohlídku může provést praktický lékař i dětský praktický lékař. 

Jak často musím chodit na prohlídku? 

Po první vstupní lékařské prohlídce musí každý organizovaný sportovec (hráč) absolvovat pravidelnou 
lékařskou prohlídku minimálně jednou za 12 měsíců. 

Mám lékařskou prohlídku na letní tábor, která je platná na 12 měsíců. Mohu ji využít i na tenis? 

NE. Je třeba mít lékařskou prohlídku se zaměřením na konkrétní sport, tedy na tenis. Z lékařského 
posudku musí být jasně patrné, že je hráč zdravotně způsobilý hrát tenis. 

Musím mít lékařský posudek s sebou na utkání, abych mohl nastoupit? 

Ne. Lékařský posudek není přímo při soutěžních utkáních nijak kontrolován. Kontroly probíhají mimo 
utkání v průběhu sezóny u jednatelů/sekretářů klubů/oddílu. 

Komu mám na ČTS (Jm) lékařský posudek předložit? 

Lékařský posudek nepředkládáte pracovníkovi ČTS (JmTS), ale kopii lékařského posudku předáte 
odpovědné osobě svého klubu/oddílu (nejčastěji jednateli/sekretáři). Kontrola hráčů ze strany ČTS 
(JmTS) pak probíhá prostřednictvím sekretáře nebo jednatele klubu/oddílu. 



Musím o lékařskou prohlídku dopředu zažádat? 

Záleží na vašem praktickém lékaři, ale obvykle ne. Stačí jen při návštěvě lékaře přinést vyplněnou žádost 
o provedení prohlídky. 

O jaký druh lékařské prohlídky mám lékaře žádat, tedy, co mám na formuláři zaškrtnout? 

Hráč účastnící se soutěží ČTS žádá o lékařskou prohlídku k výkonnostnímu sportu, pro sportovní 
disciplínu TENIS. Druh lékařské prohlídky žadatel volí podle toho, jestli již dříve lékařskou prohlídku 
absolvoval. Pokud NE, pak žádá o vstupní prohlídku. Pokud již dříve vstupní prohlídku pro TENIS 
absolvoval, žádá o pravidelnou prohlídku. 

Co když můj lékař není schopen provést kontrolu EKG? 

V takovém případě vás velmi pravděpodobně pošle na pracoviště, kde jsou schopni EKG měřit. 

Co když můj lékař odmítne lékařskou prohlídku provést? 

Praktický lékař má dán postup (Obsah prohlídky), který má dodržet. Je vhodné případně na tento článek 
odkázat (předložit jej lékaři). Pokud by i nadále odmítal, je vhodné zvážit návštěvu jiného lékaře. 

Platí se u lékaře za prohlídku, a pokud ano, kolik? 

Ano, za lékařskou prohlídku si lékaři účtují poplatek. Pokud váš lékař nemá přístroj na měření EKG a pošle 
vás na jiné pracoviště, pak i za tento úkon je účtován zpravidla poplatek. Některé zdravotní pojišťovny 
tuto prohlídku hradí – informace na webu příslušné zdravotní pojišťovny. 

 

 

 


