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VII. 

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., 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), ve znění pozdějších předpisů 

 (Podle čl. 16 odst. 5 Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra 

zdravotnictví dne 8. 11. 2017, s termínem pro přijímání připomínek  do 30. 11. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 

tabulce) 

  

Připomínkové místo 

 

 

Charakter 

připomínky 

 

 

Znění připomínky 

 

 

 

Vyhodnocení připomínky 

 

Ministerstva    

Ministerstvo kultury    

Kontaktní osobou pro vypořádání 

připomínek je: 

 

Doporučující K předkládací zprávě 

Na začátku druhého odstavce předkládací zprávy 

doporučujeme uvést správné číslo novelizované 

vyhlášky (č. 277/2004 Sb., nikoli č. 99/2012 Sb.). 

 

AKCEPTOVÁNO 

 

 

 
 

 Doporučující K bodu 6 

V příloze č. 3 kapitole IV položce 1 skupině 2 na 

konci textu písmene e) je nově navrhováno doplnit 

slova „kardioverteru nebo defibrilátoru“, slovo 

„defibrilátoru“ je však již v tomto ustanovení 

obsaženo.  

Doporučujeme proto tento novelizační bod upravit 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Nepřesné označení přístroje 

„defibrilátor“ se nahrazuje správným 

označením „kardioverter-defibrilátor“.  
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tak, aby zněl: V příloze č. 3 kapitole IV položce 1 

skupině 2 písmenu e) se slovo „defibrilátoru“ 

nahrazuje slovy „kardioverteru nebo defibrilátoru“. 

 

 

 

 Doporučující K bodu 8 

V příloze č. 3 kapitole IV položce 2 skupině 1 

písmenu b) je nově navrhováno doplnit slova 

„kardioverteru nebo defibrilátoru“, slovo 

„defibrilátoru“ je však již v tomto ustanovení 

obsaženo. 

Doporučujeme proto tento novelizační bod upravit 

tak, aby zněl: V příloze č. 3 kapitole IV položce 2 

skupině 1 písmenu b) se slovo „defibrilátoru“ 

nahrazuje slovy „kardioverteru nebo defibrilátoru“. 

 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Nepřesné označení přístroje 

„defibrilátor“ se nahrazuje správným 

označením „kardioverter-defibrilátor“. 

Ministerstvo pro místní rozvoj    

Kontaktní osobou pro vypořádání 

připomínek je: 

 

JUDr. Michaela Auermüllerová, 

Ph.D. (tel. 22486 1116, e-mail: 

michaela.auermüllerova@mmr.cz). 

 

Doporučující K úvodní větě vyhlášky 

Doporučujeme předkladateli, aby ověřil, zda 

ustanovení § 137 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve 

znění pozdějších předpisů, je skutečně ustanovením 

obsahujícím zmocnění k vydání vyhlášky podle 

ustanovení § 84 odst. 7 zákona o silničním provozu. 

Podle našeho názoru se v § 137 odst. 3 odkaz 

k ustanovení § 84 odst. 7 nenachází.  

 

VYSVĚTLENO 

V ustanovení § 137 odst. 3 je chyba- 

omylem je zde odkaz na § 84 odst. 6 

místo na § 84 odst. 7. Zákon je třeba 

opravit, nicméně to přísluší MD ČR, 

do jehož gesce zákon o silničním 

provozu spadá. 

 Doporučující K bodu 6 

Doporučujeme předkladateli, aby porovnal 

navrhovaný text novelizačního bodu a aktuálně 

platné znění vyhlášky a aby na základě provedeného 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Nepřesné označení přístroje 
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porovnání doplňovaný text novelizačního bodu 

upravil, neboť máme za to, že slovo „defibrilátoru“ 

je již nyní v textu vyhlášky obsaženo. 

 

„defibrilátor“ se nahrazuje správným 

označením „kardioverter-defibrilátor“. 

 Doporučující K platnému znění s vyznačením navrhovaných 

změn  

Doporučujeme předkladateli doplnit do názvu 

materiálu číslo IV, že jde o platné znění 

s vyznačením navrhovaných změn. 

 

AKCEPTOVÁNO  

 

 Doporučující K platnému znění s vyznačením navrhovaných 

změn  

Doporučujeme předkladateli, aby v souladu 

Legislativními pravidly vlády doplnil v platném 

znění s vyznačením navrhovaných změn u 

poznámky pod čarou 1 za slovy „2006/126/ES o 

řidičských průkazech“ tečku. 

AKCEPTOVÁNO  

 

 Doporučující K platnému znění s vyznačením navrhovaných 

změn  

Doporučujeme předkladateli, aby překontroloval a 

případně upravil v platném znění s vyznačením 

navrhovaných změn pasáže odpovídající 

novelizačním bodům 6,12 a 15, pokud jde o tučné 

vyznačení interpunkčních znamének za textem, který 

bude doplněn či který bude nahrazovat dosavadní 

text. Máme za to, že by tečky neměly být vyznačeny 

tučně.  

AKCEPTOVÁNO 

 

 Doporučující K odůvodnění 

Doporučujeme, aby byla v textu odůvodnění za 

úplnou citací vyhlášky č. 277/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, následně užívána slovní citace 

AKCEPTOVÁNO 
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předmětné vyhlášky. 

 

 Doporučující K odůvodnění 

Doporučujeme upravit názvy bodů 4, 5 a 6 obecné 

části odůvodnění tak, aby v plném rozsahu 

odpovídaly požadavkům Legislativních pravidel 

vlády. Kupříkladu doporučujeme doplnit do bodu 5 

za slova „včetně dopadů“ slova „na rodiny a 

dopadů“.  

 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo průmyslu a 

obchodu 
   

Kontaktní osobou pro vypořádání 

připomínek je: 

 

Ing. Lucie Gratiasová, tel.: 

224 853 322, e-mail: 

gratiasova@mpo.cz 

Doporučující 
U novelizačního bodu 13 sjednotit text Návrhu 

vyhlášky s Přílohou č. 3 k vyhlášce č. 277/2004 Sb. 

a do návrhu platného znění doplnit za písm. c) slovo 

"stav" 

 

AKCEPTOVÁNO 

Ministerstvo spravedlnosti 
   

Kontaktní osobou pro vypořádání 

připomínek je: 

 

Mgr. Pavla Bálková, tel.: 

221 997 386, e-mail: 

pbalkova@msp.justice.cz. 

 

 
K čl. I bodům 1 a 11 (poznámka pod čarou č. 1 a 

příloha č. 3 kapitola V položka 1)  

Upozorňujeme, že shora uvedená ustanovení nejsou 

obsažena v rozdílové tabulce, ačkoli jsou v návrhu 

vykázána jako transpoziční. Z toho důvodu 

doporučujeme jednoznačně stanovit jejich charakter 

ve vztahu k implementaci práva EU. 

 

AKCEPTOVÁNO  

Bod 1 doplněn do rozdílové tabulky 

(stejná připomínka OKOM) 

 

Bod 11 nadále není vykazován jako 

implementační, neboť netransponuje 

žádné ustanovení (viz též připomínka 

OKOM). 
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Doporučující 
K čl. I bodu 7 [příloha č. 3 kapitola IV položka 2 

skupina 1 písm. a)] 

S ohledem na textaci písmen b) až d) doporučujeme 

slovo „nebo“ nahradit slovem „a“, neboť 

považujeme za vhodné, aby měla textace daného 

ustanovení jednoznačně slučující význam. 

 

AKCEPTOVÁNO 

 
Doporučující 

K čl. I bodu 9 [příloha č. 3 kapitola IV položka 2 

skupina 1 písm. d)] 

Dáváme ke zvážení, zda by písmeno d) nemělo být z 

hlediska terminologického upraveno obdobně, jako 

to návrh činí v případě položky 1 skupiny 2 písm. b). 

Navrhujeme proto v zájmu sjednocení textace 

novelizované vyhlášky, aby předkladatel stanovil 

následující znění shora uvedeného ustanovení: 

„d) závažná onemocnění srdce, cév nebo chlopní 

včetně vrozených ve funkční třídě III. NYHA 

a závažné poruchy srdečního rytmu,“. 

 

AKCEPTOVÁNO 

 
Doporučující 

K čl. I bodu 13 [příloha č. 3 kapitola V položka 2 

skupina 1 písm. b)] 

Doporučujeme vypustit nadbytečná slova „žadatel 

nebo řidič má“, protože jinak by bylo zavedení 

legislativní zkratky „syndrom nerozpoznávání 

hypoglykemie“ zbytečné. 

 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Legislativní zkratka se nepoužije. 

 
Doporučující 

K čl. II 

Upozorňujeme, že v odůvodnění není věnována 

žádná pozornost ustanovení o nabytí účinnosti 

návrhu, pročež toto doporučujeme napravit. Patrně 

AKCEPTOVÁNO 
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se bude jednat o souvislost s transpoziční lhůtou 

směrnice, která je stanovena na 1. ledna 2018. 

 

 
Doporučující 

K otázce potřebnosti přechodného ustanovení 

Doporučujeme, aby předkladatel posoudil, zda není 

třeba do návrhu zapracovat přechodné ustanovení, 

jež by řešilo problematiku posudků vydaných podle 

dosavadní právní úpravy, které budou po nabytí 

účinnosti předkládaného návrhu v nesouladu s novou 

právní úpravou. 

 

NEAKCEPTOVÁNO - 

VYSVĚTLENO 

Žadatel o řidičský průkaz, který 

obdržel na základě dosavadní právní 

úpravy negativní lékařský posudek, 

má možnost kdykoli po nabytí nové 

právní úpravy požádat o posudek 

nový, to právní úprava umožňuje.  

 

V opačném případě existuje 

oznamovací povinnost, kdy lékař, 

který má důvodné podezření, že 

pacient není nadále zdravotně 

způsobilý k výkonu činnosti / činnosti 

s podmínkou musí oznámit tuto 

skutečnost posuzované osobě a 

poskytovateli příslušnému k vydání 

lékařského posudku. Posuzovaná 

osoba je povinna se dostavit na 

vyzvání k lékařské prohlídce.  

 

Podrobně k výše uvedenému viz 

problematika posudkové péče včetně 

možnosti přezkoumání lékařského 

posudku a oznamovací povinnosti  v 

hlavě IV. zákona č. 373/2011 Sb., o 

specifických zdravotních službách, ve 
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znění pozdějších předpisů.  

 

Bude doplněno do odůvodnění. 

  

Ministerstvo vnitra 
   

Kontaktní osobou pro vypořádání 

připomínek je: 

 

Mgr. Lucie Jakubčíková, e-mail: 

lucie.jakubcikova@mvcr.cz, tel. 

974 817 346 

 

Doporučující 
K čl. I bodům 6 a 8:  

Doporučujeme dané novelizační body 

přeformulovat, neboť v případě, že by byly 

novelizační body ponechány v předložené podobě, 

byl by normativní text s účinností  

od 1. ledna 2018 následující „stavy po implantaci 

defibrilátoru kardioverteru nebo defibrilátoru“ 

(novelizační bod 6) a „stavy po implantaci 

kardioverteru nebo defibrilátoru defibrilátoru“ 

(novelizační bod 8). Je tedy třeba v novelizačních 

bodech zohlednit, že slovo „defibrilátor“ se již 

v současném normativním znění vyskytuje. 

 

 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Nepřesné označení přístroje 

„defibrilátor“ se nahrazuje správným 

označením „kardioverter-defibrilátor“. 

Úřad vlády ČR – Odbor 

kompatibility 

   

Kontaktní osobou pro vypořádání 

připomínek je: 

 

Mgr. Pavol Rendek 

Mgr. Petra Procházková 

 Předkladatel splnil pouze částečně formální 

náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti 

s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních 

pravidel vlády, v platném znění (dále jen „LPV“), a z 

přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, 

o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 

plnění legislativních závazků vyplývajících z členství 

AKCEPTOVÁNO 

Doplněno. 
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České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

 

Ve srovnávací tabulce ke směrnici Komise (EU) 

2016/1106 (dále jen „ST“) je opakovaně u ustanovení 

této směrnice, která obsahují požadavek vztahující se 

buď na obě skupiny (skupinu 1 i 2), nebo jen na 

skupinu 2, uvedeno na pravé straně pouze ustanovení 

vyhlášky č. 277/2004 Sb. (v relevantních případech ve 

znění vyhlášky č. 271/2015 Sb.), jenž se vztahuje 

pouze na skupinu 1. Případně se uvádí ID návrhu, 

přičemž z rozdílové tabulky plyne, že je vykazováno 

ustanovení návrhu vztahující se pouze na skupinu 1. 

ST tak opomíjí uvést v těchto případech také 

ustanovení přílohy č. 3, kapitoly IV, položky 1 

skupiny 2 písm. a), resp. položky 2 skupiny 2 písm. a) 

vyhlášky č. 277/2004 Sb., z nichž plyne, že pokud jde 

o skupinu 2, spadají mezi nemoci, vady a stavy 

oběhové soustavy vylučující zdravotní způsobilost 

k řízení motorových vozidel, resp. nemoci, vady a 

stavy, u kterých lze žadatele nebo řidiče uznat za 

zdravotně způsobilé k řízení motorového vozidla 

pouze na základě závěrů odborného vyšetření, i 

nemoci, vady nebo stavy stanovené v položce 1, resp. 

položce 2 kapitoly IV přílohy č. 3 pro skupinu 1.  

  Dále máme za to, že v rozporu s tím, co uvádí ST, 

není poslední odstavec bodu 9.2 odst. 1 přílohy 

směrnice 2016/1106 transponován úvodní částí 

položky 2, kapitolou IV, přílohy č. 3. Požadujeme 

uvést jiné transpoziční ustanovení, nebo vysvětlit. 

AKCEPTOVÁNO 

Doplněno. 

  Dále uvádíme, že není jasné, jak je transponován 

požadavek bodu 10.2 čtvrtého pododstavce směrnice 

2016/1106, aby se řidičské průkazy vydávaly nebo 

VYSVĚTLENO 

Daný požadavek je transponován 
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jejich platnost prodlužovala jen ve výjimečných 

případech. Požadujeme vysvětlit. 

 

úvodní částí položky 2, kapitoly V, 

přílohy č. 3 a podmínka pravidelných 

lékařských kontrol pak v závěrečné 

části této položky. 

  Dále požadujeme v ST u odst. 1 bodu 9.4 přílohy 

směrnice 2016/1106, který (v souladu s tím, že 

zdravotní požadavky podle směrnice představují 

minimální požadavky) stanoví, že členské státy 

mohou omezit vydávání nebo prodlužování platnosti 

řidičských průkazů i jinými kardiovaskulárními 

nemocemi, vykázat úvodní část položky 1 („Nemoci, 

vady nebo stavy oběhové soustavy vylučující…“) a 

úvodní část položky 2 („Nemoci, vady nebo stavy 

oběhové soustavy, které ovlivňují …“) kapitoly IV 

přílohy č. 3. Vzhledem k tomu, že zdravotní 

požadavky jsou v režimu minimální harmonizace, 

není nutno k tomuto ustanovení vykazovat všechna 

ustanovení, ve kterých ČR stanoví zdravotní 

požadavky nad rámec směrnice, ale je vhodné alespoň 

„nadpisy“ položek 1 a 2 kapitoly IV v ST naznačit, že 

v těchto položkách jsou stanovena i další 

kardiovaskulární onemocnění nad rámec směrnice. 

 

AKCEPTOVÁNO 

Doplněno. 

  Do rozdílové tabulky (dále jen „RT“) požadujeme 

zanést změnu poznámky pod čarou č. 1 a vykázat ji 

jako transpozici čl. 2 odst. 1 třetího pododstavce 

směrnice 2016/1106. 

AKCEPTOVÁNO 

  Dále uvádíme, že v RT postrádáme ustanovení, která 

transponují bod 9.1 písm. e) a f) a bod 9.2 písm. h) a i) 

odst. 1 přílohy směrnice 2016/1106. Na základě ST by 

zřejmě mělo jít o ustanovení přílohy č. 3 kapitoly IV 

AKCEPTOVÁNO 9.2 písm. h) a i) 

VYSVĚTLENO 9.1 písm. e) a f) 
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položky 2 skupiny 1 písm. b), ve znění bodu 8 návrhu, 

a ustanovení přílohy č. 3 kapitoly IV položky 1 

skupiny 1 písm. a), ve znění bodu 2 návrhu (viz ST). 

Je rovněž nutné implementační úpravu v bodech 2 a 8 

vykázat v návrhu v bodovém znění podtržením a 

uvedením celexového čísla směrnice 2016/1106. 

 

Daná ustanovení nejsou v RT uvedena 

vzhledem k faktu, že v nich došlo 

pouze k drobné úpravě medicínské 

terminologie, avšak obsah uvedených 

bodů byl obsažen již ve vyhlášce č. 

277/2004 Sb. 

  V RT dále postrádáme čtvrtý pododstavec bodu 10.2 

odst. 1 přílohy směrnice 2016/1106. Máme za to, že 

pasáž „(P)ravidelná lékařská kontrola … jedenkrát 

za 3 roky“ v příloze č. 3 kapitole V položce 2 

skupině 1, ve znění bodu 13 návrhu, je vůči shora 

uvedenému ustanovení směrnice transpoziční. 

Požadujeme jej proto doplnit do RT. Je taktéž nutné 

implementační úpravu v bodu 13 vykázat v návrhu v 

bodovém znění podtržením a uvedením celexového 

čísla směrnice 2016/1106. 

AKCEPTOVÁNO 

Doplněno. 

  V návrhu v bodovém znění dále požadujeme 

nevykazovat jako implementační bod 11 návrhu. 

Máme za to, že dané ustanovení netransponuje žádné 

ustanovení směrnice 2016/1106. 

AKCEPTOVÁNO 

  Předkladatel nesplnil povinnost uvést v odůvodnění 

důvody pro uplatnění požadavků nad rámec 

požadavků stanovených předpisy EU ve smyslu 

usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 64, k 

aktualizaci Akčního plánu na podporu 

hospodářského růstu a zaměstnanosti České 

republiky pro rok 2016 a další, a to zejména ve 

vztahu k bodu 9.4 odst. 1 a bodu 10.2 přílohy 

směrnice 2016/1106. 

V oblasti zdravotních požadavků stanoví směrnice 

AKCEPTOVÁNO 

Doplněno. 
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2006/126/ES, v platném znění režim minimální 

harmonizace (srov. bod 8 preambule a čl. 7 odst. 3 

písm. a) směrnice 2006/126/ES). Směrnice tak 

nebrání členským státům, aby stanovily přísnější 

zdravotní požadavky pro vydávání resp. 

prodlužování řidičských průkazů. Mohou tedy 

omezit vydávání resp. prodlužování platnosti 

řidičských průkazů, i pokud jde o jiné nemoci, vady 

či stavy, než které jsou stanoveny v příloze III 

směrnice 2006/126/ES, v platném znění. Taktéž 

platí, že není nutné směrnici přímo opisovat 

(používat stejné formulace). Avšak na druhé straně 

je nutné zajistit, aby transpoziční úprava byla sama o 

sobě dostatečně jasná a jednoznačná, aby nehrozil 

výklad vnitrostátní transpoziční úpravy, který by 

mohl vést k aplikaci, která nebude v souladu se 

směrnicí.  

 

V této souvislosti uvádíme, že úprava ve směrnici 

2016/1106 je oproti navrhované transpoziční úpravě 

mnohem konkrétnější. Předkladatel podle našeho 

názoru návrhem mj. stanoví i zdravotní požadavky, 

jež jdou nad rámec požadavků stanovených 

transponovanou směrnicí 2016/1106. V této 

souvislosti by proto měl ve smyslu usnesení vlády ze 

dne 25. ledna 2016 č. 64, k aktualizaci Akčního 

plánu na podporu hospodářského růstu a 

zaměstnanosti České republiky pro rok 2016 a další 

uvést v odůvodnění důvody pro uplatnění požadavků 

nad rámec požadavků stanovených směrnicí 

2016/1106. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVKBXAOQ)



 12 

  Nadto konstatujeme, že ačkoliv mohl odbor 

kompatibility s ohledem na použití odborné 

terminologie posoudit slučitelnost návrhu se 

směrnicí 2016/1106 pouze rámcově, jsme toho 

názoru, že obecnější a širší formulace, které jsou 

použity k vymezení příslušných zdravotních 

požadavků (obecná pojmenování skupin chorob se 

neshodují s pojmy ve směrnici) vzbuzují určité 

pochybnosti, zda je zajištěno, že ti, kdo budou 

postupovat podle transpoziční úpravy, budou v praxi 

schopni na základě těchto širších formulací, 

použitých ve vyhlášce, vždy správně podřadit 

diagnózu podle směrnice pod takové ustanovení 

vyhlášky, aby byla zajištěna správná aplikace 

směrnice. Možnost nesprávné aplikace, která rovněž 

spadá pod náležitou implementaci právního aktu EU 

v širším pojetí, je tak z našeho pohledu značná.  

Možnost sporného zařazování lze demonstrovat 

například na diagnóze „syndrom dlouhého QT 

intervalu se synkopou…“, která podle názoru 

předkladatele vyjádřeného ve ST jednou spadne do 

režimu položky 1 (vylučující způsobilost) kapitoly 

IV přílohy č. 3 vyhlášky (jde-li o skupinu 2) a 

jednou spadne do režimu položky 2 (nemoci…u 

kterých lze uznat ..) kapitoly IV přílohy č. 3 

vyhlášky (jde-li o skupinu 1). Jde-li o skupinu 2, 

spadá podle ST „syndrom dlouhého QT intervalu se 

synkopou…“ (srov. odst. 1 9.2 písm. h) přílohy 

směrnice 2016/1106) pod ustanovení přílohy č. 3 

kapitoly IV položky 1 skupiny 1 písm. a) (na 

skupinu 2 se toto ustanovení použije díky ustanovení 

přílohy č. 3 kapitoly IV položky 1 skupiny 2 písm. 

NEAKCEPTOVÁNO 

Posuzující lékař si může, nejen 

v případě položek 2, kde je odborné 

vyšetření podmínkou, vyžádat 

odborné vyšetření i u nemocí 

vylučujících (§ 6 odst.1 písm. d). 

Odborný lékař, jakožto specialista na 

danou orgánovou soustavu, jako 

jediný dokáže posoudit, zda konkrétní 

člověk s danou anamnézou (mnohdy 

polymorbidní- nejen v rámci jedné 

orgánové soustavy) je zdravotně 

způsobilý k řízení motorového 

vozidla. 

Zároveň je nezbytné zdůraznit, že 

odborní lékaři jsou edukováni 

v souvislosti s touto  problematikou 

v rámci odborné společnosti, kdy 

jednotné posuzování je navíc 

garantováno i vydávanými 

„doporučenými postupy“. 

Demonstrovaný příklad není nikterak 

sporný a naopak poukazuje na 

vhodnost obecnějšího pojmenování 

skupin chorob. Směrnice, ač poměrně 

konkrétní, dále neobsahuje bližší 
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a)), ale pokud jde o skupinu 1, není u stejné (podle 

směrnice) diagnózy (srov. odst. 1 9.1 písm. w) 

přílohy směrnice 2016/1106) vykázáno ustanovení 

přílohy č. 3 kapitoly IV položky 1 skupiny 1 písm. a) 

(ačkoliv je na skupinu 1 použitelné), ale ustanovení 

přílohy č. 3 kapitoly IV položky 2 skupiny 1 písm. 

d). 

specifikace jednotlivých onemocnění 

zásadní pro posuzování zdravotní 

způsobilosti. V daném případě by bylo 

nezbytné dále dělit například syndrom 

dlouhého QT intervalu se synkopou na 

získaný a vrozený, kdy právě tato 

informace má vliv na to, že dané 

onemocnění bude patřit do položky 1 

(vylučující způsobilost) či nikoliv. 

Zásadním problémem je, že směrnice 

nerozlišuje získaný a vrozený 

syndrom dlouhého QT intervalu, tedy 

odstranitelnou a neodstranitelnou 

příčinu jeho vzniku. Pro řidiče 

skupiny 2 stanoví, že je vylučující, pro 

řidiče 1 stanoví, že je podmiňující.  

 

Pokusíme-li se o laické shrnutí vysoce 

odborné problematiky ve skutečnosti 

je to tak, že v případě získaného 

syndromu dlouhého QT se jedná o 

přechodný stav, jenž je podmíněn 

farmakologickou terapií (např. 

užíváním některých antihistaminik či 

antiarytmik s výjimkou 

Betablokátorů). V případě vysazení 

uvedených léčiv tento stav pomine. 

Uplynutí této doby je individuální. 

 

V případě vrozeného syndromu 

dlouhého QT se jedná o stav, jenž lze 
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léčit implantací kardioverter-

defibrilátoru. V případě odmítnutí 

nebo nemožnosti provedení 

implantace se jedná o stav vylučující 

pro řidiče skupiny 1 i 2.  V opačném 

případě pro řidiče skupiny 1 spadá 

implantace kardioverter-defibrilátoru 

do položky 2 (podmiňující), pro řidiče 

skupiny 2 pak spadá implantace 

kardioverter-defibrilátoru do položky 

1 (vylučující).  

 

Z těchto důvodů se tedy MZCR po 

opakované konzultaci s Českou 

kardiologickou společností rozhodlo 

provést implementaci, tak jak se 

stanoví v návrhu a připomínku 

OKOM navrhuje neakceptovat. 

 

Další připomínková místa    

Národní bezpečnostní úřad    

Kontaktní osobou pro vypořádání 

připomínek je: 

 

JUDr. Václav Čečák,   

tel.: 257 283 109,  

e-mail:  v.cecak@nbu.cz 

 

 K bodu 6 – slovo „defibrilátoru“ je nutno nahradit 

slovy „kardioverteru nebo 

defibrilátoru“, protože v případě 

doplnění uvedených slov by v 

textu bylo slovo „defibrilátoru“ 

dvakrát. 

AKCEPTOVÁNO JINAK 

Nepřesné označení přístroje 

„defibrilátor“ se nahrazuje správným 

označením „kardioverter-defibrilátor“. 
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   K bodu 8 – slovo „defibrilátoru“ je nutno nahradit 

slovy „kardioverteru nebo 

defibrilátoru“, protože v případě 

vložení uvedených slov by v textu 

bylo slovo „defibrilátoru“ dvakrát. 

 

 AKCEPTOVÁNO JINAK 

Nepřesné označení přístroje 

„defibrilátor“ se nahrazuje správným 

označením „kardioverter-defibrilátor“. 

Moravskoslezský kraj    

Kontaktní osobou pro vypořádání 

připomínek je: 

 

Mgr. Silvie Janečková 

Odbor právní a oganizační 

595 622 255 

posta@msk.cz 

 Doporučujeme do návrhu vyhlášky doplnit 

ustanovení řešící situaci, kdo bude posuzujícím 

lékařem, který vydá posudek v případě, že žadatel 

(osoba posuzovaná) nemá svého registrujícího 

lékaře, a dále rovněž zakotvení podmínky, 

že posudek o zdravotní způsobilosti k řízení 

motorových vozidel není možno vydat posuzujícím 

lékařem, jež je osobou blízkou či v zaměstnaneckém 

poměru k osobě posuzované a ani nelze vydat 

posudek sám sobě, pokud je posuzovanou osobou 

lékař.  

 

Jedná se o ustanovení obdobné § 3 odst. 2 zákona č. 

95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 

odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 

k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 

lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.  

 

NEAKCEPTUJE SE – 

VYSVĚTLENO 

Obsaženo v § 84 zákona č. 361/2000 

Sb., zákon o provozu na pozemních 

komunikacích. Ve vyhlášce nelze 

opakovat zákonná ustanovení a 

vyhláška musí být vydána v mezích 

zákonného zmocnění. 

Českomoravská konfederace 

odborových svazů 
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Kontaktní osobou pro vypořádání 

připomínek je: 

 

JUDr. Eva Dandová 

Právní a sociálněekonomické 

oddělení 
tel.: 234 462 880 
e-mail: pravni@cmkos.cz 
 

 

Podstatná Návrh vyhlášky, kterou se mění Vyhláška č. 

277/2004 Sb. o stanovení zdravotní způsobilosti 

k řízení motorových vozidel vychází z nutnosti 

transpozice Směrnice Komise EU 2016/1106, která 

ukládá členským státům povinnost zohlednit 

medicínský pokrok v diagnostice a léčbě 

kardiovaskulárních nemocí a diabetes mellitus a to 

přijetím odpovídajících změn. Zpřesněné posuzování 

zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 

mohou v některých případech způsobit ztrátu 

způsobilosti k řízení motorových vozidel – a tito 

řidiči přijdou o řidičský průkaz. Na rozdíl od 

hodnocení tohoto dopadu v předloženém návrhu 

změny vyhlášky – kde není předpokládán dopad na 

podnikatelské prostředí České republiky a sociální 

dopady na skupiny obyvatel – jsou tyto dopady dle 

našeho názoru bohužel možné – ztráta způsobilosti 

k řízení vozidel u řidičů profesionálů způsobí ztrátu 

zaměstnání, invaliditu, nároky na důchody apod. 

Proto doporučujeme s ohledem na možnosti 

odvolání proti rozhodnutí o ztrátě zdravotní 

způsobilosti k řízení motorových vozidel z výše 

uvedených důvodů u obou nemocí další podrobné 

upřesnění pro posouzení zdravotního stavu pro 

uvedená onemocnění včetně posuzování odvolání 

proti lékařskému posudku včetně možnosti 

opětovného posouzení zdravotního stavu po určité 

době s ohledem na možný průběh onemocnění.  

 

 

Upřesnění připomínky ze dne 16. 1. 2018: 

 

NEAKCEPTOVÁNO  

Další podrobná upřesnění pro 

posouzení zdravotního stavu pro 

uvedená onemocnění nejsou řešením, 

neboť nic nezmění na faktu, že 

konkrétní člověk není, z hlediska 

svého zdravotního stavu, zdravotně 

způsobilý k řízení motorových 

vozidel.  

Návrh na přezkoumání lékařského 

posudku je možný a možné je i 

opětovné posouzení zdravotního stavu 

po určité době s ohledem na možný 

průběh onemocnění. Všechny tyto 

možnosti existují dle právní úpravy. 

 

Podrobně k výše uvedenému viz 

problematika posudkové péče včetně 

možnosti přezkoumání lékařského 

posudku a oznamovací povinnosti  v 

hlavě IV. zákona č. 373/2011 Sb., o 

specifických zdravotních službách, ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

V důsledku navrhované úpravy 
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k vypořádání připomínky ČMKOS k návrhu novely 

vyhlášky č. 277/2004 Sb., Vám po konzultaci s 

Odborovým svazem dopravy, který připomínku 

vznesl sděluji, že ČMKOS na připomínce trvá. 

Experti z OS dopravy k tomu uvádí, že je možno 

sice přisvědčit argumentaci, že návrh na přezkum 

lékařského posudku a opětovné posouzení 

zdravotního stavu po určité době je možné podle 

současné právní úpravy, nicméně zpřesněné 

posuzování zdravotní způsobilosti k řízení 

motorových vozidel vycházející z nutnosti 

transpozice Směrnice Komise EU 2016/1106 by 

mělo být odraženo z hlediska dopadů právě i v 

právní úpravě posudkové péče, a to zejména z 

hlediska zpřesňujících požadavků na posudek o 

zdravotní způsobilosti. 

 

Upřesnění připomínky ze dne 18. 1. 2018: 

 

Po poradě kompetentních zástupců Odborového 

svazu dopravy a projednání argumentace 

formulované ve vyjádření Ministerstva zdravotnictví 

ČR ve věci novely vyhlášky č. 277/2004 Sb. 

považujeme námi uplatněnou připomínku nadále 

za zásadní, a to z následujících důvodů.  

Ve vyjádření odkazovaný zákon č. 373/2011 Sb., o 

specifických zdravotních službách, je co do obsahu 

pracovnělékařských služeb a posouzení zdravotní 

způsobilosti ve vztahu k práci aktuálně proveden 

Vyhláškou č. 79/2013 Sb., která, jak uvedeno v § 1 

Vyhlášky, zapracovává příslušné předpisy Evropské 

unie. 

rozhodně nebude docházet k nějakým 

masovým ztrátám zdravotní 

způsobilosti, obavy jsou 

neopodstatněné. 

Lékař vydávající posudek o zdravotní 

způsobilosti je si samozřejmě vědom 

toho, že ztráta zdravotní způsobilosti 

k řízení motorových vozidel je těžkým 

zásahem do života člověka, ale 

nemůže upřednostnit sociální hlediska 

před hledisky zdravotními, což by 

mohlo mít fatální dopady na 

bezpečnost silničního provozu. 

K upřesnění požadavku vzešlého od 

OS dopravy sdělujeme: Připravovanou 

novelou vyhlášky nelze měnit úpravu 

posudkové péče včetně možnosti 

přezkoumání lékařského posudku a 

opětovného posouzení zdravotního 

stavu, která je stanovena v hlavě IV. 

zákona č. 373/2011 Sb., o 

specifických zdravotních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, a 

s ohledem na specifika dané 

problematiky v zákoně  č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu), 

ve znění pozdějších předpisů. 
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Podle předkládací zprávy návrh novely vyhlášky č. 

99/2012 Sb. byl vypracován v návaznosti na 

nezbytnost provedení transpozice Směrnice Komise 

(EU) 2016/1106 ze dne 7. července 2016, kterou se 

mění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/126/ES o řidičských průkazech. Tato směrnice 

ukládá členským státům povinnost zohlednit 

medicínský pokrok v diagnostice a léčbě 

kardiovaskulárních nemocí a diabetes mellitus, a to 

přijetím odpovídajících změn v příloze č.III 

směrnice. Je proto třeba upřesnit požadavky na 

zdravotní způsobilost v příloze č. 3 vyhlášky, a to v 

kapitole IV. Nemoci, vady nebo stavy oběhové 

soustavy vylučující nebo podmiňující zdravotní 

způsobilost k řízení motorových vozidel, a v kapitole 

V. Nemoc diabetes mellitus vylučující nebo 

podmiňující zdravotní způsobilost k řízení 

motorových vozidel.  

Odborový svaz dopravy je toho názoru, že v souladu 

se zadáním transponované směrnice je nutno 

upřesnit nejen požadavky na zdravotní způsobilost, 

ale také upřesnit požadavky na posudkovou péči z 

hlediska možných dopadů na řidiče tak, aby i 

všechny prováděcí předpisy (konkrétně tedy i 

Vyhláška č. 79/2013 Sb.) byly co do aktuálního a 

účinného zapracování příslušných předpisů 

Evropské unie s novelou vyhlášky č. 277/2004 Sb. 

kompatibilní a bezrozporové. Proto Odborový svaz 

dopravy navrhuje v návaznosti na zadání 

transponované Směrnice Komise (EU) 2016/1106 ze 

dne 7. července 2016 vedle upřesnění požadavků na 

zdravotní způsobilost současně zpřesnit, resp. 

Pro úplnost dodáváme, že žadatel o 

řidičský průkaz, který obdržel na 

základě dosavadní právní úpravy 

negativní lékařský posudek, má 

možnost kdykoli po nabytí nové 

právní úpravy požádat o posudek 

nový, to právní úprava umožňuje. 

V opačném případě existuje 

oznamovací povinnost, kdy lékař, 

který má důvodné podezření, že 

pacient není nadále zdravotně 

způsobilý k výkonu činnosti / činnosti 

s podmínkou musí oznámit tuto 

skutečnost posuzované osobě a 

poskytovateli příslušnému k vydání 

lékařského posudku, jde-li o žadatele 

o řidičské oprávnění nebo držitele 

řidičského oprávnění, příslušnému 

obecnímu úřadu. Posuzovaná osoba je 

povinna se dostavit na vyzvání 

k lékařské prohlídce.  

Náležitosti lékařského posudku pak 

stanoví § 4 a příloha č. 2 vyhlášky č. 

277/2004 Sb., kde se mimo jinými 

náležitostmi uvádí posudkový závěr. 

Celková diagnóza se nachází ve 

zdravotnické dokumentaci, do které 

má pacient právo nahlížet podle § 65 

odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 

Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, ve 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAVKBXAOQ)



 19 

sjednotit i požadavky na posudkovou péči." 

 

Tím i ČMKOS na uvedené zásadní připomínce trvá. 

 

znění pozdějších předpisů. V případě 

přezkoumání posudku může 

nahlédnout do spisu. Nelze 

předpokládat ani pro futuro, že by 

součástí lékařského posudku byla 

komplexní diagnóza, resp.  přepis 

zdravotnické dokumentace. Pokud by 

tyto skutečnosti měly  být součástí 

lékařského posudku, šlo by o porušení 

ochrany osobních – citlivých údajů.  

Pokud tedy žadatel nebo držitel 

nesplnil podmínku zdravotní 

způsobilosti k držení řidičského 

průkazu a domnívá se, že podle 

nového znění vyhlášky by ji splnil, 

musí pro získání řidičského oprávnění 

postupovat v mezích zákona č. 

361/2000 Sb. Případné pozbytí 

zdravotní způsobilosti (není rozhodné, 

zda k tomu dojde na základě 

upřesnění právní úpravy ve vyhlášce 

nebo z důvodu onemocnění 

v mezidobí pro podrobení se příslušné 

lékařské prohlídce) a řešení řízení 

motorového vozidla je věcí osobní 

zodpovědnosti řidiče (viz např. § 85 

odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. a § 42 

odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.). 

 Vedle toho pro případ zjištění ztráty 

zdravotní způsobilosti k řízení 

motorového vozidla nebo podezření 

na tuto ztrátu zákon vymezuje 
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oznamovací povinnost posuzujícího 

lékaře a dalších lékařů. 

 

 

Bude doplněno do odůvodnění. 

 

V Praze dne 19. 1. 2018                                                                                                          

 

MUDr. Mgr. Veronika Maisnarová 

Mgr. Eva Vozábová 
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