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Zdravotní   způsobilost  k     řízení  motorových  vozidel.  
Vážené   kolegyně, 
Vážení    kolegové,

Informuji vás, že v řádném legislativním procesu byla schválena Novela zákona číslo 
361/ 2000  Sb., ( v roce 2011 byl  novelizován celkem 4x -  Zákony 133, 297, 329, 341.)  Pro 
nás lékaře  je důležitý § 84 až 89a, upravující Zdravotní způsobilost k řízení motorových 
vozidel. Nejdůležitější část zákona na dané téma je :
§ 85 odst. 1: Posouzení zdravotní způsobilosti provádí posuzující lékař.
§84, odst.2: Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti  (dále jen  
"posudek")  vydává posuzující  lékař  na základě  prohlášení  žadatele  o  řidičské oprávnění  
nebo  držitele  řidičského  oprávnění,  výsledku  lékařské  prohlídky  a  dalších  potřebných 
odborných vyšetření.
§ 84, odst 4 : 
Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) registrující praktický lékař,
b) lékař zařízení závodní preventivní péče,
c) kterýkoli praktický lékař u osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře 
zařízení závodní preventivní péče.
§ 85, odst. 4 : Posuzující lékař v posudku o zdravotní způsobilosti uvede zjištěný zdravotní 
stav z hlediska zdravotní způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského 
oprávnění a hodnocení jeho zdravotní způsobilosti.
§ 86:  Je-li žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění podle posouzení  
zdravotní způsobilosti zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo 
zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, oznámí posuzující lékař neprodleně tuto 
skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.  
§ 87 odst: 4: Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v 
odůvodněných  případech,  zejména  s  přihlédnutím  k  aktuálnímu  zdravotnímu stavu,  určit 
osobě uvedené  v  odstavci  1  nebo  3  (dále  jen  "povinná  osoba")  termín  další  pravidelné 
lékařské prohlídky kratší, než jsou lhůty uvedené v odstavci 2 nebo 3.
§ 87,odst.  5  : Je-li  to  potřebné pro zjištění  zdravotní  způsobilosti  povinné osoby,  může 
posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření.

Zásadní změnu vnesl nový  § 89a, který i přes znění § 84, odst. 4, je nutno vykládat tak , že  
k     a ž d ý  lékař má oznamovací povinnost.  

§  89a:  Lékař,  který  zjistí,  že  žadatel  o  řidičské  oprávnění  nebo  držitel  řidičského 
oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo není  
zdravotně  způsobilý  k  řízení  motorových  vozidel,  je  povinen  o  této  skutečnosti  
neprodleně  informovat  obecní  úřad obce  s  rozšířenou působností  příslušný  podle 
obvyklého  bydliště  nebo  místa  studia  žadatele  o  řidičské  oprávnění  nebo  držitele 
řidičského oprávnění.

 Níže je k dispozici Právní stanovisko ČLK, které uvádí zejména následující:
1)Lékař  je  nově  povinen  oznámit  změny  zdravotního  stavu  držitele  řidičského 
oprávnění, přičemž nová oznamovací povinnost podle § 89a zákona se týká lékařů 
všech odborností  v okamžiku,  kdy  důvodné změny zdravotního  stavu zjistí.  Jde  o 
naplnění nového § 89a. 

2.Navrhovatel zákona (ministerstvo dopravy) právnímu oddělení ČLK potvrdil,  že není pro 
oznámení  skutečností  o  změnách  zdravotního  stavu pacienta  podle  §  89a   předepsaná 



žádná  forma,  ani  k tomu  neexistuje  žádný  tiskopis.  Postačí  tedy  příslušnému  obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností dopisem sdělit identifikaci pacienta a posudkový závěr,  
že pacient podle odborného nálezu lékaře není způsobilý k řízení motorových vozidel, popř.  
je  způsobilý  k řízení  motorových  vozidel  jen  s podmínkou,  kterou  konkretizovat  (např.  je 
povinen při  řízení  používat  brýle).  Odborné důvody  lékař  specialista sdělí  registrujícímu 
všeobecnému praktickému lékaři ve své zprávě. Kopie přípisu obci by měla být založena do 
zdravotnické dokumentace a je pro lékaře důkazem, že svou povinnost splnil.

3. Na základě oznámení lékaře pak obecní úřad obce s rozšířenou působností vyzve držitele 
řidičského  oprávnění,  aby  podal  žádost  o  nové  posouzení  zdravotního  stavu  svému 
registrujícímu všeobecnému praktickému lékaři,  případně lékaři  závodní  preventivní péče, 
anebo kterémukoliv jinému praktickému lékaři,  nemá-li  pacient svého registrujícího lékaře 
(§ 84 odst. 4 zákona). Nový posudek posléze buď potvrdí, že i přes zjištěné nálezy pacient  
neztratil  svou  způsobilost  k řízení  vozidel,  anebo  naopak,  že  dle  aktuálního  zdravotního 
stavu je tato pacientova způsobilost omezena či nemožná. Tuto skutečnost praktický lékař  
oznámí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 86 zákona, tak, jak to činil  
v případě posudků dosud. 

Novelu Zákona je třeba vzít na vědomí a postupovat podle ní, ve smyslu výše uvedeného 
právního stanoviska, nechceme – li si způsobit komplikace z porušení zákona.  
Na závěr  připomínám, že:
- základním prováděcím předpisem k zákonu ve věci odborného lékařského posouzení  
zdravotní způsobilosti je předpis 277 / 2004 Sb., v platném znění.  Jeho příloha č. 3  
obsahuje přehled chorob a vad, neslučitelných či slučitelných s podmínkou k držení 
řidičského průkazu. Předpis je publikován v úplném, aktuálním platném znění.
-  tímto  pojetím  novely  zákona  nám  přibývá  velmi   závažná  zákonná  povinnost 
s možnými forensními důsledky.  Zejména je třeba si  uvědomit,  že povinnost podle  
§ 89a  máme ve všech odbornostech, které provozujeme, obvykle tedy diabetologie a  
vnitřní lékařství.
-  je  zcela  nezbytné,  aby  každý  lékař  posuzoval  věc  s individuálním  přístupem  a 
náležitě uvážil před informováním obecního úřadu, zda vyhodnotil stav objektivně a 
spravedlivě, aby byl eliminován možný faktor poškození pacienta na jeho právech.
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