
ZPRAVODAJ A INFORMACE K ČLENSTVÍ 

v AC Moravská Slavia Brno, spolek
Náš atletický klub je dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, spolek, který
jako samosprávný a dobrovolný svazek členů spolčuje fyzické osoby se zájmem o provozování
a podporu atletiky.
Rádi  v  našem  klubu  uvítáme  všechny  děti,  které  chtějí  dělat  atletiku,  mají  chuť  trénovat
a reprezentovat náš klub na závodech a projdou řádně naším náborem. Upozorňujeme, že jsme
atletický klub, ne zájmový kroužek, proto  předpokládáme, že všechny děti budou navštěvovat
tréninky za  účelem přípravy k  závodům v závodním období.  Pokud tomu tak  není,  zvažte
prosím členství v našem atletickém klubu! Děti,  které u nás budou trénovat,  měly také závodit
a nevnímat to jako stres, ale jako ověření jejich výkonnosti  a systematické práce na trénincích.
Na konci školního roku hodnotíme účast dětí na trénincích a závodech.
Jednou  ze  základních  povinností  člena  našeho  spolku  je  platit  členské  příspěvky  ve  výši
a  termínech  odsouhlasených  valnou  hromadou.  Naše  členské  příspěvky  nejsou  kurzovné,
povinností  našich členů je  platit  je  VČAS. Pokud některý člen ve spolku ukončí  členství,  jeho
členský příspěvek ani poměrná část se mu nevrací.
Systém a  výše  členských  příspěvků  je  schválen  valnou  hromadou  AC Moravská  Slavia  Brno,
spolek.  Členské  příspěvky  tvoří  podstatnou  část  příjmů  jednotlivých  spolků  a  bez  řádného
či pozdního uhrazení jsou spolky vystaveny nepříjemné finanční situaci. 
Sportovci,  kteří  řádně  a  včas  neuhradí  členské  příspěvky,  nemohou  se  zúčastňovat  tréninků
a nebudou moci nastoupit k soutěžím. 

ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

Všichni nováčci do 31. 8. 2020!!!

Členové mladší 15 let - 3000,-Kč na školní rok na účet sportovního střediska č. 275997129/0300
- splatnost do 31. října 2020.

Členové  starší  15  let na  kalendářní  rok  1500,-Kč na  účet  klubu  č.  202876/0300  -  splatnost
do konce března 2021.

Pozn: členové, kteří v době od 1.9.2020 do 31. 8. 2021 oslaví 15té narozeniny, platí 3.000 Kč.
Ten komu nejpozději do 31.8.2020 bylo již 15 let, platí pouze 1.500 Kč.

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA

Všichni  členové klubu mají  povinnost  mít  platnou lékařskou prohlídku,  potvrzující,  že  jsou
zdravotně způsobilí k výkonnostnímu sportu, k tréninku a účasti na sportovních soutěžích. 
Zvláštní důraz je v tomto smyslu kladen na děti zařazené v systému sportovního střediska klubu
(věk 12 - 15 let).  Dle brožury Českého atletického svazu „Talentovaná mládež“ se  Zdravotní
zabezpečení atletů SpS (v r. 2021 žáci ročníky 2006 - 2009): 
a) řídí vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově
a sportu, 



b)atlet  SpS  je  výkonnostním  sportovcem,  který  vykonává  výkonnostní  sport
v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje a je registrován v organizaci,
která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců a organizuje sportovní soutěže, 
c) součástí  zdravotního  zabezpečení  atletů  SpS jsou  lékařské  prohlídky (dále  jen  sportovní
prohlídky) a odborná vyšetření nezbytná pro posouzení zdravotní způsobilosti, 
d) každý zařazený atlet do SpS musí absolvovat před registrací vstupní sportovní prohlídku
se standardním klidovým EKG, která nesmí být starší než 3 měsíce, 
e)  v případě,  že atlet  nemá platnou vstupní sportovní prohlídku v den zařazení do SpS musí ji
absolvovat do 30 dní po zařazení do SpS, po tuto dobu atlet trénuje a účastní se soutěží na vlastní
nebezpečí  a  za  zdravotní  stav  atleta  plně  přebírá  zodpovědnost  zákonný  zástupce  písemným
oznámením, které předá vedoucímu trenérovi SpS, 
f) pravidelnou sportovní prohlídku absolvuje atlet jednou za 12 měsíců bez nutnosti vyšetření
standartního klidového EKG, pokud to nevyžaduje zdravotní stav atleta,  rodinná anamnéza
atleta nebo není doporučeno registrujícím lékařem atleta nebo tělovýchovným lékařem, 
g) pokud atlet nemá platnou vstupní nebo pravidelnou sportovní prohlídku dle bodu d), e)nebo f),
má atletický oddíl/klub povinnost vyřadit atleta ze zařazení do SpS, 
h)  atlet  zařazený  do  SpS  musí  mít    lékařský  posudek  vydaný  registrujícím  lékařem    atleta  
(poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické
lékařství  pro  děti  a  dorost)    nebo  poskytovatelem zdravotních  služeb  v  oboru  tělovýchovné  
lékařství  se  závěrem, že  je  atlet  zdravotně způsobilý  k výkonnostnímu sportu,  k tréninku
a účasti na sportovních soutěžích, 
i)  ČAS  doporučuje  obsah  sportovní  prohlídky  (vstupní  i  pravidelné)  nechat  na  lékaři
a  na  základě  anamnézy  sportovce,  rodinné  anamnézy,  výsledků  vyšetření  doporučit  případná
doplňující vyšetření, 
j)  obsah  vstupní,  pravidelné  a  mimořádné  sportovní  prohlídky  se  řídí  vyhláškou  Ministerstva
zdravotnictví č. 391/2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, 
k)  atletický  oddíl/klub  zodpovídá  za  organizaci  zdravotního  sledování  atletů  SpS.  Pokud  atlet
nevyužije nabídky sportovní prohlídky organizované atletickým oddílem/klubem, je povinen zajistit
si sportovní prohlídku sám do data určeného atletickým oddílem/klubem, 
l) atletické oddíly/kluby mohou vyžadovat rozsáhlejší sportovní prohlídku, pokud vyhodnotí, že je
to potřeba na základě zatížení atleta, objemu tréninku nebo na doporučení osobního trenéra nebo
vedoucího trenéra SpS, 
m) hlavní osobou zodpovídající za problematiku sportovních prohlídek atletů SpS je vedoucí trenér
SpS, 
n) vedoucí trenér SpS může požadovat mimořádnou sportovní prohlídku na doporučení trenéra SpS,
pokud se během roku vyskytnou závažné změny zdravotního stavu atleta nebo nastala při tréninku
nebo  soutěži  porucha  vědomí,  případně  bezvědomí  nebo  na  žádost  zákonného  zástupce  atleta,
pokud  nabude  přesvědčení,  že  jeho  zdravotní  obtíže  vznikly  nebo  se  zhoršují  při  soustavném
výkonu sportu, 
o) mimořádná sportovní prohlídka obsahuje základní vyšetření a další potřebná odborná vyšetření
dle vyhlášky č. 391/2013 § 6, 
p) sportovní  pro  hlídku  hradí  atleti  (rodiče  atletů),  je  možné  využít  příspěvek  zdravotních
pojišťoven.



FORMULÁŘ 

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ PROHLÍDCE
pro atletický klub AC Moravská Slavia Brno, spolek

atlet (příjmení, jméno): …………………………………………………………………..

datum narození:……...……………

bydliště (ulice, č.p., č.or., město, PSČ):……...….………………………………………………….

lékařský posudek 
vydaný  registrujícím  lékařem  atleta  (poskytovatelem  zdravotních  služeb  v  oboru  všeobecné
praktické  lékařství  nebo  v  oboru  praktické  lékařství  pro  děti  a  dorost)  nebo  poskytovatelem
zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství

závěr:  atlet  JE/NENÍ   zdravotně způsobilý k výkonnostnímu sportu, k tréninku a účasti
na sportovních soutěžích

razítko a podpis lékaře

POZN: každý zařazený atlet  do SpS (věk 12 -  15 let)  musí  absolvovat  před registrací  vstupní
sportovní  prohlídku  se  standardním  klidovým  EKG,  která  nesmí  být  starší  než  3  měsíce,
v  případě,  že  atlet  nemá  platnou  vstupní  sportovní  prohlídku  v  den  zařazení  do  SpS  musí  ji
absolvovat do 30 dní po zařazení do SpS, po tuto dobu atlet trénuje a účastní se soutěží na vlastní
nebezpečí  a  za  zdravotní  stav  atleta  plně  přebírá  zodpovědnost  zákonný  zástupce  písemným
oznámením, které předá vedoucímu trenérovi SpS, 
Pravidelnou sportovní prohlídku absolvuje atlet jednou za 12 měsíců bez nutnosti  vyšetření
standartního klidového EKG, pokud to nevyžaduje zdravotní stav atleta, rodinná anamnéza atleta
nebo není doporučeno registrujícím lékařem atleta nebo tělovýchovným lékařem.


