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Věc: Oznamování zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel - sdělení  

 

Vážená paní doktorko, 

Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů, obdrželo Vaši žádost o vyjádření, jak postupovat 
v případech, kdy máte zahraniční pacienty, kteří na území České republiky nemají pobyt a u nichž 
zjistíte, že jsou zdravotně nezpůsobilí k řízení motorových vozidel, tj. kam a jakému obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností tuto skutečnost oznamovat. Zmiňujete, že se v některých 
případech jedná o poměrně závažná rizika nehodovosti, např. zjištění, že pacient trpí epilepsií. Ve 
své žádosti uvádíte citaci ustanovení § 89a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 
předpisů, kde je uvedeno, cit.: „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.“ K uvedenému sdělujeme 
následující. 

Výše zmíněné ustanovení § 89a zákona č. 361/2000 Sb. ukládá lékaři, který zjistí, že  držitel 
řidičského oprávnění je zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel, nebo je zdravotně 
způsobilý s podmínkou, povinnost informovat o této skutečnosti příslušný obecní úřad obce 
s rozšířenou působností podle místa obvyklého bydliště držitele řidičského oprávnění nebo podle 
jeho místa studia. Pro úplnost uvádíme, že u osob, které jsou držiteli českých řidičských průkazů, je 
toto oznámení lékaře vyhodnoceno jako podnět k zahájení řízení o podmínění řidičského oprávnění 
(zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel) či odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu 
zdravotní způsobilosti.  

U osoby, která není držitelem českého řidičského průkazu, tento postup možný není, nicméně  
přesto je Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů, toho názoru, že zmíněné ustanovení § 89a 
zákona č. 361/2000 Sb. lze uplatnit analogicky, jelikož je nutné, právě s ohledem na bezpečnost 
provozu na pozemních komunikacích, zdravotní nezpůsobilost k řízení motorových vozidel 
podchytit a pokud možno s ní dále ve smyslu informovanosti příslušných zahraničních orgánů 
vhodným způsobem naložit.  

S ohledem na uvedené jsme toho názoru, že i přestože držitel zahraničního řidičského 
průkazu, u něhož zjistíte zdravotní nezpůsobilost k řízení motorových vozidel, nemá na území 
České republiky pobyt, je nutné tuto skutečnost oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností, a to buď podle místa, kde se na území České republiky zdržuje (může být 
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např. ubytovna), nebo případně tomu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, podle sídla 
nemocnice, kde došlo ke zjištění zdravotní nezpůsobilosti k řízení motorových vozidel.  

Obecní úřad obce s rozšířenou působností následně vyhodnotí, podle údajů v centrálním 
registru řidičů, zda má daná osoba nějakou vazbu k České republice, a pokud ne, tak zmíněné 
oznámení odešle, jako informaci tomu státu, který zahraniční řidičský průkaz vydal, případně 
oznámení bude odesláno podle místa pobytu dané osoby v zahraničí.  

Závěrem sdělujeme, že o této skutečnosti vyrozumíme i obecní úřady obce s rozšířenou 
působností v rámci České republiky.  

 

 

S pozdravem 

 

 

 
Mgr. Stanislav Dvořák 
ředitel 
Odbor agend řidičů 


