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Právo v psychiatrii

Nový § 89a v zákonu 
o silničním provozu

K 1. 1. 2012 nabyla účinnosti novela zákona 

č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (který byl 

novelizován zákonem č. 297/2011 Sb.). Nový 

§ 89a zní:

„Lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské opráv-

nění (dále „ŘO“) nebo držitel řidičského oprávnění 

je zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla 

(dále „MV“) s podmínkou nebo není zdravotně 

způsobilý k řízení MV, je povinen o této skutečnosti 

neprodleně informovat obecní úřad s rozšířenou 

působností příslušný podle obvyklého bydliště1 ne-

bo místa studia žadatele o řidičské oprávnění nebo 

držitele řidičského oprávnění.“

Nová oznamovací povinnost 
všem lékařům

Výše uvedené ustanovení tedy ukládá po-

vinnost každému lékaři, který zjistí, že držitel ŘO 

(popř. i žadatel o ŘO) není zdravotně způsobilý 

k řízení MV (popř. je zdravotně způsobilý jen 

s podmínkou), informovat neprodleně obecní 

1. „Obvyklé bydliště“ je komplikovaný pojem evropského 

práva; prakticky jde o místo trvalého pobytu, popř. místo, kde 

se osoba zdržuje po většinu roku, popř. se sem vrací z důvo-

du osobních vazeb z místa práce.

úřad podle obvyklého bydliště1 (popř. místa 

studia).

Není dotčena povinnost informovat o tom 

jako dosud samotného pacienta a posuzujícího 

lékaře, pokud je znám.

Prakticky lze říci, že o čem dosud lékaři mu-

seli informovat posuzujícího lékaře (pokud jim 

byl znám), musí nyní navíc neprodleně informo-

vat obecní úřad.

Dosud musel lékař informovat posuzující-

ho lékaře na základě § 10 vyhlášky Ministerstva 

zdravotnictví č. 277/2004 Sb. Týkalo se to tak 

jen lékařů spadajících do jurisdikce Ministerstva 

zdravotnictví, tedy vykonávajících lékařskou čin-

nost. Nové ustanovení zákona ukládá povinnost 

každému lékaři. Povinnost informovat obecní 

úřad se tedy teoreticky týká každého lékaře, 

i když se o nezpůsobilosti řidiče dozví třeba při 

rodinném obědě nebo při znalecké činnosti.

Doporučená forma hlášení
Z pochopitelných důvodů je doporučena 

forma písemná a co nejúspornější, např.: „Dle 

§ 89a z. č. 361/2000 Sb. informuji, že jmenovaný 

uvedl, že je držitel řidičského oprávnění, a zjistil jsem, 

že není zdravotně způsobilý k řízení MV, popř. je 

způsobilý s podmínkou…“ – podmínku je nutno 

konkretizovat.

Magistrát hl. m. Prahy požádal Psychiatrickou 

léčebnu Bohnice, aby zároveň oznamovala, zda 
pacient je hospitalizovaný (aby věděli, kam 

mu doručit výzvu) a zda je schopen chápat 
smysl takové výzvy, popř. zda je zbaven způ-
sobilosti k právním úkonům a kdo je opa-
trovníkem (pokud je to známo). Domnívám 

se, že není důvod tyto informace obecnímu 

úřadu neposkytnout: Když už je uzákoněna 

tato oznamovací povinnost, je tím prolomena 

povinnost mlčenlivosti a smysluplné oznámení 

musí obsahovat i základní identifikační údaje 

o pacientovi.

Naopak nikde není řečeno a nikdo nepožadu-

je, aby hlášení obsahovalo diagnózu. Dokonce ani 

posudek posuzujícího lékaře nesmí obsahovat dia-

gnózu nemoci (§ 4 odst. 1 vyhl. č. 277/2004 Sb.)

Vyhláška MZ č. 277/2004 Sb., 
o zdravotní způsobilosti 
k řízení MV

je stále účinná. Byla novelizována vyhláškou 

č. 72/2011 Sb., účinnou od 15. 4. 2011. Tato nove-

lizace podstatně upřesnila oční, diabetologické, 

neurologické (zejm. epileptologické) a psychiat-
rické stavy vylučující řízení MV. CAVE: Na inter-

netu je tato vyhláška běžně dostupná ve znění 

před touto novelizací!
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V příloze č. 3 této vyhlášky v kap. VII. na-
jdeme seznam duševních poruch vylučujících 
zdravotní způsobilost k řízení MV – ve stručné 

verzi jde o:

 organické poruchy (demence, amnestický 

syndrom, poruchy osobnosti a chování aj.),

 akutní, chronické nebo neléčené formy 

všech tzv. psychotických poruch,

 mentální retardace a pervazivní vývojové 

poruchy.

Seznam pokračuje duševními poruchami 

podmiňujícími zdravotní způsobilost k řízení 

MV, tzn. že způsobilý je uchazeč pouze na zá-

kladě závěru odborného vyšetření. Stručně lze 

říci, že v tomto seznamu lze najít všechny du-

ševní poruchy (vč. poruch osobnosti) a úkolem 

specialisty je zkoumat, zda to vede k vážným 

poruchám úsudku či chování. Dále vyhláška 

doporučuje přezkoumat odborným vyšetřením 

dostatečnost remisí u psychotických poruch, 

postencefalitický syndrom, delirium v anamné-

ze, závažné neurotické poruchy, behaviorální 

syndromy aj.

Kapitoly VIII, IX se věnují posuzování závis-

lostí: Pravidelná lékařská kontrola je zde vždy 

podmínkou zdravotní způsobilosti. Zdravotní 

způsobilost k řízení MV je vyloučena u závislých 

na alkoholu či jiných psychoaktivních látkách, 

popř. u osob neschopných vzdát se požívání 

těchto látek. U žadatelů nebo řidičů, kteří byli 

v minulosti závislí na alkoholu či jiných látkách, 

se za bezpečné abstinenční období nutné k na-

bytí způsobilosti řídit MV považuje „nezpochyb-

něná důsledná a trvalá abstinence trvající alespoň 

2 roky, jejíž prokázání vyplývá ze závěrů učiněných 

příslušným odborným lékařem“.

Přezkoumání odborným lékařem se vyža-

duje, pokud pacient:

 má v anamnéze opakované akutní in-

toxikace,

 pravidelně zneužívá psychoaktivní látky,

 pravidelně užívá psychoaktivní látky nebo 

léčiva, jejichž účinek nebo jejich kombinace 

nebo jejich množství může snížit schopnost 

bezpečně řídit MV.

Výše uvedený text vyhlášky opakovaně 

odkazuje na vyšetření „odborným lékařem“ – 

v praxi půjde zejména o psychiatry (byť česká 

medicína disponuje lékaři v oboru návykové 

nemoci). Zákon o silničním provozu (§ 87 odst. 

5) dokonce uvádí, že je-li to potřebné, posuzující 

lékař nařizuje provedení odborného vyšetření.

Kapitola VI. specifikuje nemoci nervové sou-

stavy (které tedy posuzuje neurolog), ale je zde 

i průnik s psychiatrickou odborností: poruchy 

spánku, záchvatové stavy s poruchou vědomí 

nebo hybnosti, narkolepsie, kataplexie, stavy 

po úrazech nebo chirurgických zákrocích způ-

sobujících psychické poruchy.

Praktické důsledky 
takového oznámení

Podle nového ustanovení zákona o silničním 

provozu (§ 94 odst. 1 písm. a) „Příslušný obecní 

úřad ŘO odejme, pokud jeho držitel pozbyl zcela 

zdravotní způsobilost.“ Nikoli však jen na zákla-

dě pouhého oznámení lékaře, neboť pozbytí 

(podmínění) zdravotní způsobilosti se zjišťuje 

novým přezkoumáním zdravotní způsobilosti 

dle zákona o silničním provozu. Stejně jako do-

sud posouzení zdravotní způsobilosti provádí 

posuzující lékař. Posuzujícím lékařem se rozumí 

praktický lékař (popř. lékař závodní preventivní 

péče), který má zákonnou pravomoc vyzvat po-

suzovaného k vyšetření a také nařídit provedení 

odborného vyšetření. Podle § 96 zákona o silnič-

ním provozu „příslušný obecní úřad v rámci řízení 

o podmínění, omezení nebo odnětí ŘO oprávnění 

nařídí držiteli ŘO, aby se ve stanovené lhůtě podro-

bil přezkoumání zdravotní způsobilosti, vyjdou-li 

najevo skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, 

že je zdravotně způsobilý s podmínkou nebo zdra-

votně nezpůsobilý. Držitel ŘO je povinen podrobit 

se přezkoumání ve stanovené lhůtě. Nepodrobí-li 

se bez závažného důvodu přezkoumání, považuje 

se za zdravotně nezpůsobilého.“ Např. pražský ma-

gistrát na základě oznámení bohnické léčebny 

zasílá pacientům výzvu, ať se do 20 dní dostaví 

ke svému posuzujícímu lékaři, jinak ŘO ztrácí. 

Nový posudek může potvrdit, že pacient neztra-

til způsobilost k řízení MV anebo naopak.

Jak v praxi dodržet zákon 
a neznemožnit většině 
pacientů řízení MV?
 Hlásit „Je způsobilý s podmínkou…“ – např. 

s podmínkou abstinence od návykových 

látek nebo užívání předepsaných léků nebo 

dodržování podmínek ambulantní léčby 

apod.

 Nezjišťovat, zda má pacient ŘO! Etický 

(resp. neetický) rozměr tohoto doporučení 

nekomentuji jinak, než že jde o další daň 

za svobodu.

Právní oddělení Lékařské komory ČR vydalo 

stanovisko, že nová povinnost hlášení způsobi-

losti k řízení MV se týká lékaře, jen pokud mu 

pacient prokazatelně sdělí, že je držitelem ŘO. 

Není povinností lékaře tuto informaci zjišťovat. 

Za porušení oznamovací povinnosti zákon o sil-

ničním provozu neukládá sankci, a to ani za opo-

menutí zaslání informace obecnímu úřadu, ani 

v případě, kdy lékař nedojde k závěru o nezpů-

sobilosti řízení MV a později by se nezpůsobilost 

projevila.

Závěr
Nová povinnost oznámit nezpůsobilost 

k řízení motorového vozidla, kterou přinesla 

k 1. 1. 2012 novela zákona č. 361/2000 Sb., o sil-

ničním provozu, umožňuje lékařům být aktivní 

i bez souhlasu pacienta v závažných případech 

ohrožujících bezpečnost silničního provozu. 

V psychiatrické praxi však není žádoucí ozna-

movat tuto nezpůsobilost u všech pacientů, 

kteří se na lékaře obrátí např. s akutním dušev-

ním problémem nebo třeba dojde k letmému 

kontaktu v souvislosti s návykovými látkami. 

Paradoxně jedním z řešení, jak se zachovat 

v souladu se zákonem, je vůbec nezjišťovat, 

zda pacient má řidičské oprávnění, neboť to 

není zákonná povinnost. Avšak oznámení léka-

ře samo o sobě ještě nemusí znamenat ztrátu 

řidičského oprávnění, ale „jen“ rozjíždí mašinérii 

přezkoumání zdravotního stavu.
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