
 

Sdělení pro praktické a ošetřující lékaře 

 

Omlouvání absence žáků a studentů mimo jiné řeší: 

1. Školský zákon –  § 50 odst. 1, omlouvání absence je dáno školním řádem. 

 

2. Zákon č. 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, § 38: 

Posudková činnost 

Hrazenou službou je i posuzování dočasné pracovní neschopnosti a dočasné neschopnosti ke studiu 

ošetřujícím lékařem a posuzování skutečností, které jsou podle § 191 zákoníku práce důležitými 

osobními překážkami v práci, a obdobné výkony u žáků a studentů. 

 

3. Zákon č. 373/2011 Sb. Zákon o specifických zdravotních službách, § 41, písm. a;   §42 

odst. 1, písm. a 
 

Posudková péče a lékařské posudky 

§ 41 

Součástí posudkové péče je posuzování 

 

a) zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání (dále jen „vzdělávání“) pro potřeby 

škol a školských zařízení nebo k tělesné výchově a sportu nebo k jiným činnostem podle tohoto zákona 

nebo jiných právních předpisů, 

 

§ 42 

(1) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu (dále jen „lékařský posudek“) 

vydává poskytovatel na žádost pacienta, který je posuzovanou osobou, nebo jiné k tomu oprávněné 

osoby po posouzení zdravotní způsobilosti, popřípadě zdravotního stavu posuzované osoby, posuzujícím 

lékařem, a to na základě zhodnocení 

a) výsledků lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření (dále jen „lékařská 

prohlídka“), 

 

 

 

 



 

Závěr: 

1. Z výše uvedených předpisů vyplývá nejen povinnost žáka, ale také povinnost lékaře, který žáka 

ošetřuje. 

2. Posuzování způsobilosti v průběhu vzdělávání tedy patří mezi posudkovou péči. Tento posudek se 

mimo jiné vydává na základě odborných vyšetření, tj. propouštěcí zprávy z nemocnice. Vydává jej 

registrující lékař pacienta (obvodní lékař) na jeho žádost nebo žádost jiných oprávněných osob 

(zákonných zástupců).  

3. Obvodní (praktický) lékař tedy má povinnost omluvenku vydat a to bezplatně, neboť lze 

usuzovat, že konkrétně posouzení stavu při nemoci je nejen skutečností zakládající důležité osobní 

překážky v práci (což řeší Vámi citovaný zákon o nemocenském pojištění, týkající se pracovněprávních 

vztahů), ale i „obdobným výkonem u žáků a studentů.“ (§ 38,  48/1997 Sb.) Taková omluvenka by měla 

být analogická potvrzení o pracovní neschopnosti, ve kterém jsou uvedeny nacionály pacienta, 

doba neschopnosti a důvod neschopnosti. 

4. Potvrzování absence žáků by mělo být také morální povinností lékařů, protože jedině tímto 

způsobem se zamezuje záškoláctví, podvodům a další protiprávní činnosti. 
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