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Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle  

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla doručena Ministerstvu 

zdravotnictví (MZ) dne 13. října 2022, evidována pod č. j.: xxx a doplněna na základě 

výzvy MZ dne 17. října 2022, jste požádal  

o informaci, zda v současné době je v platnosti zákonná norma, která nařizuje při oční 

prohlídce důchodce za účelem prodloužení řidičského oprávnění vyšetření perimetrem. 

 

K Vaší žádosti sděluji: 

 

V platnosti je Vyhláška ze dne 26. dubna 277/2004 o stanovení zdravotní způsobilosti  

k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel  

s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž 

se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem 

(vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel). 

 

V § 2 výše uvedené vyhlášky  je uvedeno:  odst. (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 

poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru 

praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „registrující poskytovatel“) a dále výsledků 

dalších odborných vyšetření, která si vyžádal. 

 

Lékařské prohlídky, pravidelné lékařské prohlídky, odborná vyšetření jsou uvedeny v § 6, 

kde v odst.  (2) je uveden rozsah odborného vyšetření pro posouzení způsobilosti 

posuzované osoby.  V příloze č. 3 výše uvedené vyhlášky jsou uvedeny nemoci, vady, 

nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových 

vozidel. 

 

Pokud si tedy Váš posuzující lékař vyžádal odborné vyšetření u očního lékaře, je potřebné 

toto vyšetření absolvovat a doložit. Je plně v kompetenci odborného lékaře, kterou 
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vyšetřovací techniku použije (např. vyšetření perimetrem), pro vypracování odborného 

posudku.  

 

V případě pochybnosti ohledně Vašeho vyšetření u odborného lékaře máte nárok na druhý 

názor dle § 28.   zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Máte možnost si jednak 

zvolit poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají 

zdravotním potřebám pacienta, a jednak vyžádat si konzultační služby od jiného 

poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který Vám poskytuje zdravotní 

služby; to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu vazby, 

trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.  

 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Kobilková  

ředitelka odboru Kancelář ministra 
podepsáno elektronicky 
 

 


