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PŘIHLÁŠKA DO FLORBALOVÉHO ODDÍLU 

FBC Rytíři z.s. 
 
jméno a příjmení:…………………………………………datum narození:…………….……………… 
 
rodné číslo:…………………… telefon (dítě): ………………….e-mail (dítě):…………………… 
 

telefon  matka: ………………….e-mail  matka:…………………… 
 

telefon  otec: …………………....e-mail  otec:…………………… 
 
Adresa trvalého pobytu -   
 
Ulice:………………....Č.P.:…………Město:……………………….. PSČ:…………………. 
 
 

PROHLÁŠENÍ 
Prohlašuji, že: 
a) jsem alergický (dítě je alergické) na: 
 
b) dlouhodobě užívám (dítě dlouhodobě užívá) léky: 
 
c) jakékoli změny v mém zdravotním stavu nahlásím ihned svému trenérovi a znovu vyplním 
přihlášku do klubu, kde dané změny v mém  zdravotním stavu uvedu. 
 
d) v případě podání nepravdivých nebo zatajení důležitých informací ohledně mého 
zdravotního stavu, nesu plnou odpovědnost za újmu na svém zdraví vyplývající z těchto 
skutečností a způsobenou při provozování florbalu v oddíle FBC Rytíři z.s.  
 

e) je si vědom, že úrazové pojištění dítěte vzniká až po obdržení kartičky ČFBU tj. cca 3 týdny po 
odevzdání přihlášky do ČFBU (viz str. 2) do té doby není člen nijak pojištěn a případné úrazy či 
poškození a ztrátu vybavení nenese organizátor žádnou odpovědnost  

f) Aby členové klubu mohli startovat v soutěžích ČFBU musí s přihláškou přinést od svého lékaře 
potvrzení o zdravotní způsobilosti sportovat. Platnost lékařské prohlídky je 12 měsíců. Informace o 
prohlídkách na straně 3. 
 
g) součástí přihlášky je i vyplněný formulář GDPR 
 

 

 Dne …………………………      Podpis člena …………………………..  
        ( u členů mladších 15 let podpis zákonného zástupce) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lékařské prohlídky 
 

Již od roku 2014 byly českou florbalovou unií, dle zákona, zavedeny povinné lékařské 
prohlídky. Hráč bez lékařské prohlídky nebude připuštěn k zápasům. 

 
Z právních předpisů tedy plyne, že: 
 
- reprezentanti musí mít zdravotní prohlídky ze specializovaných zařízení nebo od specialistů 

tělovýchovného lékařství („poskytovatele v oboru tělovýchovného lékařství“), (netýká se FBC 
Český Krumlov) 

 
- u všech ostatních účastníků soutěží organizovaných CFbU, kteří jsou tzv. výkonnostními 

sportovci, stačí, když pravidelnou zdravotní prohlídku provede jejich všeobecný / rodinný 
/ klubový lékař („poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru 
praktické lékařství pro děti a dorost“), který si jen v případech, kdy to základním 
vyšetřením zjištěný zdravotní stav vyžaduje, musí vyžádat další specializovaná vyšetření. 
(týká se FBC Český Krumlov) 

 
Pokud by tedy lékař, který vlastní zdravotní dokumentaci sportovce, dlouhodobě ho ošetřuje a pobírá 

za něj kapitační platbu (typicky všeobecný, dorostový nebo dětský lékař), odmítal vydat posudek o zdravotní 
způsobilosti pro výkonnostní provozování florbalu, činí tak neoprávněně. 

 
Citované právní předpisy vůbec nezavádí povinnost hráčů florbalu, mimo vrcholových sportovců, 

absolvovat prohlídku u specializovaného tělovýchovného lékaře. Samozřejmě to neplatí pro situace, kdy 
lékař diagnostikuje konkrétní zdravotní problém, který provozování tohoto sportu může bránit a je třeba ho 
ověřit dalším vyšetřením u specialistů. 

 
(Výňatek z článku p. Dufka z oddílu ASK Bystřice pod Pernštějnem) 

 
 
 
 
 
 

 


