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MUDr. Pavel Diblík, MUDr. Pavel Dvořák 



HARMONIZACE S EU 

 Zákony ČR musí odpovídat legislativě EU 

 Směrnice EU 126/2006, revidována v r. 2009 

 Příloha musí navazovat na obecnou část vyhlášky 

 Snaha o jednoznačnost, jednoduchost, přehlednost 

 Nelze přílohu změnit, pouze upravit 



OBECNÁ ČÁST 

 (1) Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení 

motorových vozidel (dále jen "posudek") vydává 

posuzující lékař po zhodnocení zdravotního stavu 

žadatele o řidičské oprávnění (dále jen "žadatel") nebo 

držitele řidičského oprávnění (dále jen "řidič") zjištěného 

lékařskou prohlídkou a na základě vyhodnocení 

prohlášení žadatele nebo řidiče (dále jen "posuzovaná 

osoba") ke zdravotní způsobilosti, předchozích záznamů 

ve zdravotnické dokumentaci vedené o posuzované 

osobě, informací o zdravotním stavu posuzované osoby 

sdělených jejím registrujícím praktickým lékařem a dále 

výsledků dalších odborných vyšetření, která si vyžádal.  



OBECNÁ ČÁST 

 V posudku se uvede doba jeho platnosti, jestliže posuzující 

lékař na základě zjištěného zdravotního stavu posuzované 

osoby určí lékařskou prohlídku dříve, než je termín pravidelné 

lékařské prohlídky podle zákona, a to   

 a) v případě postupující nemoci, u které lze předpokládat při 

dalším vývoji takové změny zdravotního stavu, které ovlivňují 

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 

 b) je-li  v příloze č.3 jako podmínka zdravotní způsobilosti 

uvedena lékařská kontrola zdravotního stavu posuzované 

osoby; lékařská kontrola se provádí v rámci lékařské prohlídky 

nejméně 1 za 5 let 

 c) je-li v závěru odborného vyšetření uveden dřívější termín, 

do kterého se má posuzovaná osoba podrobit dalšímu 

odbornému vyšetření, než je termín pravidelné lékařské 

prohlídky 



OBECNÁ ČÁST 

 zjištění o zdravotním stavu posuzované osoby s 

cíleným zaměřením na nemoci, které zdravotní 

způsobilost k řízení motorových vozidel vylučují nebo 

podmiňují; nemoci, které zdravotní způsobilost k 

řízení motorových vozidel vylučují nebo podmiňují, 

jsou stanoveny v příloze č.3 

 komplexní fyzikální vyšetření, a to včetně orientačního 

vyšetření sluchu, zrakové ostrosti a barvocitu, 

orientačního vyšetření zorného pole a rovnováhy a 

orientačního neurologického vyšetření 

 odborné vyšetření vyžádané posuzujícím lékařem 

vždy, pokud posuzovaná osoba je v soustavné péči 

jiného lékaře 

 



SOUSEDNÍ ZEMĚ - SROVNÁNÍ 

 

 Tzv. zrakový test (V 

1,0, orientačně zorné 

pole, případně barevné 

signály → schopen) 

 Vyšetření odborníkem 

(oftalmolog, 

akreditovaný 

optometrista…) 

 Nemoci a vady 
podmiňující zdravotní 
způsobilost odborným 
vyšetřením 
(oftalmolog), parametry 
jsou přísnější 

 Nemoci a vady 
vylučující zdravotní 
způsobilost (mírnější 
parametry, posuzuje 
oftalmolog) 

 

Německo, Rakousko ČR 



OZNAMOVACÍ POVINNOST-V ČR DVA ZÁKONY 

 Pokud řidič získal na základě dosavadních právních předpisů 

řidičské oprávnění a jestliže lékař zjistí nebo získá podezření, 

že jeho zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel 

neodpovídá zdravotní způsobilosti podle této vyhlášky, 

upozorní písemně na tuto skutečnost řidiče a posuzujícího 

lékaře, pokud je mu znám. (§ 10 vyhl. 277/2004 Sb.)  

 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. (§ 89a  vyhl. 361/2000 Sb.) 

 

 



OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 Pozor na ochranu osobních údajů (především 

citlivých) a povinnou mlčenlivost podle zákona 

372/2011 Sb. 

 Posudek především nesmí obsahovat diagnozu 



SKUPINA1 

 žadatelé a držitelé řidičských oprávnění skupiny A, 

B a B+E a AM a podskupiny A1 a B1  



SKUPINA 2 

 e) žadatelé a držitelé řidičských oprávnění skupiny 

C, C+E, D, D+E a T a podskupiny C1, C1+E, D1 a 

D1+E  

 a) řidiči, kteří řídí motorové vozidlo v 

pracovněprávním vztahu, a u nichž je řízení 

motorového vozidla druhem práce sjednaným v 

pracovní smlouvě 

 b) řidiči vozidla, kteří při plnění úkolů souvisejících s 

výkonem zvláštních povinností užívají zvláštního 

výstražného světla modré barvy, popřípadě 

doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení 

 

 



SKUPINA 2 

 c) řidiči, u kterých je řízení motorového vozidla 

předmětem samostatné výdělečné činnosti 

prováděné podle zvláštního právního předpisu 

 d) žadatelé a držitelé osvědčení pro učitele řidičů 

pro výcvik v řízení motorových vozidel podle 

zvláštního právního předpisu,3)  

 



ZMĚNY SKUPINA 1 –NEMOCI VYLUČUJÍCÍ 

 a) binokulární zraková 

ostrost, a to i za použití 

korektivních čoček,*) 

menší než 0,5 při 

použití obou očí,  

 a) binokulární zraková 

ostrost, a to i za použití 

korekčních čoček,*) 

menší než 0,5  



ZMĚNY SKUPINA 1 –NEMOCI VYLUČUJÍCÍ 

 b) zraková ostrost 

menší než 0,5 při úplné 

funkční ztrátě zraku na 

jednom oku nebo v 

případě používání 

pouze jednoho oka, 

například v případě 

diplopie, a to i za 

použití korektivních 

čoček,  

 Odstavec vypuštěn-

pouze jinými slovy 

popisuje obsah 

odstavce a) 



ZMĚNY SKUPINA 1 –NEMOCI VYLUČUJÍCÍ 

 b) úplná funkční ztráta 

zraku na jednom oku 

nebo používání pouze 

jednoho oka, pokud 

tento stav trvá méně 

než 6 měsíců,  

  

 Zůstává beze změny 



ZMĚNY SKUPINA 1 –NEMOCI VYLUČUJÍCÍ 

 c) rozsah horizontálního 

zorného pole obou očí 

menší než 120 stupňů, 

monokulární rozsah 

menší než 50 stupňů na 

levou a pravou stranu, 

rozsah vertikálního 

zorného pole menší než 

20 stupňů směrem 

nahoru a dolů 

 c) rozsah horizontálního 

zorného pole obou očí 

menší než 120 stupňů, 

současně rozsah menší 

než 50 stupňů na levou a 

pravou stranu, rozsah 

vertikálního zorného pole 

menší než 20 stupňů 

směrem nahoru a dolů 



ZMĚNY SKUPINA 1 –NEMOCI VYLUČUJÍCÍ 

 c) změny v centrálním 

zorném poli do 20 

stupňů 

 Beze změn 



ZMĚNY SKUPINA 1 –NEMOCI VYLUČUJÍCÍ 

 e) nesnášenlivost 

korektivních čoček, 

pokud jsou k dosažení 

zrakové ostrosti 

nezbytné 

 e) nesnášenlivost 

korekčních čoček, 

pokud jsou k dosažení 

zrakové ostrosti 

nezbytné 



ZMĚNY SKUPINA 2 –NEMOCI VYLUČUJÍCÍ 

 a) nemoci, vady nebo 

stavy stanovené pro 

skupinu 1, pokud není 

dále stanoveno jinak 

 Beze změn 



ZMĚNY SKUPINA 2 –NEMOCI VYLUČUJÍCÍ 

 b) binokulární zraková 

ostrost v lepším oku 

menší než 0,8 a v 

horším oku menší než 

0,1, a to i za použití 

korektivních čoček,  

 

 b) zraková ostrost v 

lepším oku menší než 

0,8 a v horším oku 

menší než 0,1, a to i za 

použití korekčních 

čoček,  

 



ZMĚNY SKUPINA 2 –NEMOCI VYLUČUJÍCÍ 

 c) dosažení minimální 

zrakové ostrosti podle 

písmene a) nebo b) za 

použití brýlí se silou 

přesahující +8 dioptrií 

 c) dosažení minimální 

zrakové ostrosti podle 

písmene a) nebo b) za 

použití brýlí se silou 

přesahující sférický 

ekvivalent+8 dioptrií  



ZMĚNY SKUPINA 2 –NEMOCI VYLUČUJÍCÍ 

 d) rozsah 

horizontálního zorného 

pole obou očí menší 

než 160 stupňů, 

dodatečný rozsah 

menší než 70 stupňů 

na levou a pravou 

stranu 

 d) rozsah 

horizontálního zorného 

pole obou očí menší 

než 160 stupňů, 

současně rozsah 

menší než 70 stupňů 

na levou a pravou 

stranu 



ZMĚNY SKUPINA 2 –NEMOCI VYLUČUJÍCÍ 

 e) rozsah vertikálního 
zorného pole menší 
než 30 stupňů směrem 
nahoru a dolů 

 f) změny v centrálním 
zorném poli do 30 
stupňů 

 g) diplopie, nebo  

 h) závažná porucha 
kontrastní citlivosti.  

 Beze změn 



NEMOCI PODMIŇUJÍCÍ 

 Skupina 1 

 a) binokulární zraková ostrost menší než 0, 7 za použití 

korektivních čoček 

 b) zraková ostrost menší než 1,0 při úplné funkční ztrátě zraku 

na jednom oku nebo v případě používání pouze jednoho oka, 

například v případě diplopie, a tento stav trvá déle než 6 

měsíců,  

 c) změna rozsahu zorného pole, 

 d) nemoci oka a očních adnex, pokud způsobují snížení 

zrakové ostrosti nebo způsobují změnu rozsahu zorného pole 

podle písmene a), b) nebo c), 

 e) poruchy vidění za šera s výjimkou lehkých nezávažných 

forem, nebo 

 f) závažné poruchy barvocitu v oblasti základních barev. 



NEMOCI PODMIŇUJÍCÍ 

 Skupina 2 

 a) nemoci, vady nebo stavy stanovené pro skupinu 

1, pokud není dále uvedeno jinak, 

 b) závažné poruchy barvocitu, 

 c) poruchy prostorového vidění, nebo 

 d) poruchy vidění za šera. 



JEŘÁBY 



ELEKTRICKÉ VOZÍKY 



NĚKOLIK POZNÁMEK ZÁVĚREM……. 

 U katarakt dávat dobu 

povolení na dobu 

určitou 

 Amatér monokulus 

může po půl roce s 

vizem 0,6 řídit 

 Amatér s hemianopsií 

úplnou nemůže řídit 

 Jednooký řidič nemůže 

být profesionál 

 Myopie není kriteriem 

vylučujícím, ale při 

užívání KČ musí mít 

přílušné harm,kody v 

ŘP 

 

 



HARMONIZAČNÍ KÓDY ZRAK 

 01. Ochrana nebo korekce zraku  

 01.01 Brýle,  

01.02 Kontaktní čočky,  

01.03 Ochranné brýle,  

01.04 Sluneční brýle,  

01.05 Oční kryt,  

01.06 Brýle nebo kontaktní čočky.  

 



DĚKUJI ZA POZORNOST  


