
                                           

Posudek o fyzické a zdravotní způsobilosti pro výkon funkce myslivecké stráže 
(podle § 1 vyhlášky MZe č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 o myslivosti 

ve znění změny vyhlášky č. 350/2003 Sb.) 

 

 

Údaje o posuzované osobě:         
 

Jméno, příjmení a titul: ........................................................................................................................................  
 

Datum narození: ...................................................................................................................................................  
 

Bydliště: ...............................................................................................................................................................  

 _____________________________________________________________________  

Lékařská zpráva posuzujícího lékaře:  
(Vyjádření, že posuzovaná osoba je pro výkon funkce myslivecké stráže způsobilá, nebo nezpůsobilá, případně 

způsobilá za podmínek jednoznačně vyjádřených.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                   Datum                    Razítko zdravotnického zařízení, jmenovka a podpis lékaře 
 
 
==================================================================================================== 

     Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb. ze dne 7. června 2002, kterou se provádí některá ustanovení 

zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti (§ 12 odst. 8 zákona) ve znění změny vyhlášky č. 350/2003 Sb., -  část 

vyhlášky týkající se fyzické a zdravotní způsobilosti myslivecké stráže: 

 

§ 1 

Podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce myslivecké stráže a jejich ověřování 

     (1) Fyzicky a zdravotně způsobilé k výkonu funkce myslivecké stráže jsou osoby, jejichž zdravotní stav 

neomezuje pobyt v přírodě, pohyb v nerovném terénu a nevylučuje středně velkou a velkou fyzickou zátěž, dále 

osoby, které nemají sníženou schopnost orientace, zejména závažná onemocnění sluchu a zraku, netrpí 

kolapsovými stavy a záchvatovitými onemocněními, včetně epilepsie, netrpí závažným duševním onemocněním 

nebo závažnou poruchou osobnosti anebo dalšími onemocněními, které omezují nebo vylučují výkon funkce 

myslivecké stráže. 

     (2) Fyzická a zdravotní způsobilost se posuzuje při preventivních prohlídkách vstupních, periodických a 

mimořádných. Posudek o zdravotní způsobilosti (dále jen "posudek") vydává příslušný registrující praktický  lékař 

(dále jen "posuzující lékař") na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě dalších potřebných vyšetření. Při 

vydávání posudku se postupuje podle zvláštního právního předpisu. *1) 

     (3) Vstupní preventivní prohlídka se provádí v souvislosti s návrhem na ustanovení do funkce myslivecké 

stráže, mimořádná prohlídka se provádí v případě, kdy lze důvodně předpokládat, že v souvislosti s onemocněním 

nebo vývojem zdravotního stavu došlo ke změně zdravotní způsobilosti, a to na základě podnětu ošetřujícího lékaře 

nebo orgánu státní správy myslivosti, který osobu do funkce myslivecké stráže ustanovil [§ 12 odst. 1, § 57 odst. 

2, 3 a 5 a § 59 odst. 2 písm. g) zákona]. 

     (4) Posudek musí být vždy opatřen podpisem posuzujícího lékaře, jeho jmenovkou, razítkem zdravotnického 

zařízení a datem vyhotovení. Posudek musí jednoznačně vyjádřit, že posuzovaná osoba je pro výkon funkce 

myslivecké stráže způsobilá, nebo nezpůsobilá, popřípadě, že je způsobilá pouze za podmínek, které se 

v posudku jednoznačně vyjádří. 

 
*1) § 65 zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách 


