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Věc: Metodické usměrnění k zákonu č. 48/2016 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 361/2000

Sb. – dopravně psychologické vyšetření
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
v souvislosti s novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, která
nabyla účinnosti dne 20. 02. 2016 (zákon č. 48/2016 Sb.), Vám, pro jednotný postup obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností pro činnost v oblasti vrácení řidičského oprávnění ve vazbě
na dopravně psychologické vyšetření, zasíláme následující metodické usměrnění.
Zákon č. 361/2000 Sb. od data 20. 02. 2016 přináší určité změny v této oblasti, kdy došlo
ke změně ustanovení § 87a odst. 6, § 102 odst. 6, § 123d odst. 3 a novému zařazení ustanovení
§ 87b a § 87c uvedeného zákona.
Zásadní změnou, kterou novela zákona přináší je to, že dopravně psychologické vyšetření již
není součástí zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, tj. posuzující lékař již na posudku
o zdravotní způsobilosti nebude uvádět, zda se daná osoba dopravně psychologickému vyšetření
podrobila. Nadále se bude jednat o samostatné vyšetření, kdy dopravní psycholog vydá posudek o
výsledku dopravně psychologického vyšetření, ze kterého následně obecní úřad obce s rozšířenou
působností bude muset vycházet především při řízení o vrácení řidičského oprávnění, a to jak podle
ustanovení § 102, tak podle ustanovení § 123d zákona č. 361/2000 Sb.
Dopravně psychologickým vyšetřením se zjišťuje psychická způsobilost osoby (§87b odst. 1
zákona č. 361/2000 Sb.). Výsledkem dopravně psychologického vyšetření je dle § 87b odst. 2
zákona č. 361/2000 Sb. závěr, že posuzovaná osoba je buď (1) psychicky způsobilá, nebo
(2) psychicky způsobilá s podmínkou (obsah podmínky musí být slovně popsán v posudku), nebo
(3) psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel. Je-li výsledkem vyšetření závěr
o psychické způsobilosti (ad 1), řidičské oprávnění se (při splnění dalších podmínek) vrátí. Je-li
výsledkem vyšetření závěr o psychické nezpůsobilosti (ad 3), řidičské oprávnění vrátit nelze.
Je-li výsledkem vyšetření závěr, že daná osoba je psychicky způsobilá s podmínkou (ad 2),
řidičské oprávnění se vrátí, ovšem je nutné jej odpovídajícím způsobem podmínit. Úřad zde bude
postupovat analogicky podle § 93 zákona č. 361/2000 Sb. – přestože zde není podmínění psychické
způsobilosti výslovně zmíněno, úřad je povinen toto ustanovení použít na základě analogie ve
prospěch žadatele (psychická způsobilost je v tomto případě vázána na podmínku a pokud by tuto
podmínku nebylo možné promítnout do řidičského oprávnění, nebylo by možné řidičské oprávnění
vrátit).
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Při podmiňování řidičského oprávnění je dále třeba brát v potaz obsah podmínky uvedené
v posudku. Obdobně jako u zdravotní způsobilosti zákon č. 361/2000 Sb. nestanoví blíže možný
obsah podmínek, ovšem z povahy věci je zřejmé, že tyto podmínky se musí vztahovat k řízení
vozidla, musí být jednoznačné a kontrolovatelné. V opačném případě jde podmínka nad rámec
působnosti zákona a nelze ji brát při vracení řidičského oprávnění v potaz. Řidičské oprávnění je
tedy při vracení možné podmínit, pouze za předpokladu, že podmínka je jednoznačná, bude jí
možné případně vyjádřit harmonizovaným kódem a zároveň je kontrolovatelná ze strany
příslušných kontrolních orgánů v rámci v provozu na pozemních komunikacích, např. HK 05.02 Omezení jízdy v okruhu .... km od místa bydliště řidiče nebo pouze ve městě/regionu.
Pokud dopravní psycholog omezí platnost posudku, a to i u osoby, kde bude závěr, že je
psychicky způsobilá, ale i např. u osoby, u níž bude závěr, že je psychicky způsobilá s podmínkou
(tj. podmínkou je právě omezení platnosti posudku), nelze k této uvedené době platnosti posudku
přihlédnout. V těchto případech se řidičské oprávnění ve vztahu k datu platnosti posudku
o výsledku dopravně psychologického vyšetření nebude podmiňovat, ani jakýmkoliv způsobem
uvádět do řidičského průkazu. Zákon č. 361/2000 Sb. neumožňuje dopravnímu psychologovi
stanovit platnost posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření, proto tato položka není
ani obsahem posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření a tudíž, jak již bylo výše
uvedeno, správní orgán k platnosti posudku, pokud by v něm byla uvedena, nepřihlíží. Na rozdíl od
výše uvedeného zde nelze analogicky použít § 87 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., neboť by se
jednalo o analogii v neprospěch žadatele.
V této souvislosti podotýkáme, že od uvedeného data podle § 87b odst. 3 zákona
č. 361/2000 Sb. zasílá psycholog stejnopis posudku příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností, a to do 5 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření. Zde považujeme za důležité
uvést § 87c odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., který stanoví, že pokud posuzovaná osoba je, podle
vydaného posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření, psychicky způsobilá
s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá je platnost daného posudku 3 měsíce, a až po uplynutí
této doby se může daná osoba podrobit novému psychologickému vyšetření, s výjimkou přezkumu
vydaného posudku.
Dále uvádíme, že ustanovení § 102 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. se změnilo, a to v tom
smyslu, že vybraní žadatelé uvedení v písm. a), b, c) daného ustanovení musí prokázat psychickou
způsobilost. Ve znění zákona č. 361/2000 Sb. účinného do 19. 02. 2016 bylo ale, že vybraní
žadatelé prokazují zdravotní způsobilost.
V rámci této změny, od 20. 02. 2016 nebudou žadatelé o vrácení řidičského oprávnění podle
§ 102 zákona č. 361/2000 Sb., u nichž ještě neuplynul jeden rok od data nabytí právní moci
rozhodnutí, kterým byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel apod.
prokazovat zdravotní způsobilost, ale psychickou způsobilost. Upozorňujeme, že ustanovení § 102
odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. zůstává stále v platnosti.
K výše zmíněné úpravě (změně) bylo přistoupeno s ohledem na skutečnost, že osoby
stanovené v § 87a odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., se musí, před absolvováním dopravně
psychologického vyšetření podrobit posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,
jelikož osoba podrobující se dopravně psychologickému vyšetření, podle ustanovení § 87b odst. 2
zákona č. 361/2000 Sb., předkládá psychologovi posudek o zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel. Pokud by posuzující lékař při posouzení zdravotní způsobilosti dospěl
k závěru, že daná osoba je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo je
zdravotně nezpůsobilá k řízení motorových vozidel, je povinen tuto skutečnost podle § 86 zákona
č. 361/2000 Sb., oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, z čehož lze
usoudit, že informace o zdravotním stavu dané osoby jsou vždy k dispozici.
Osoby, které budou žádat o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d zákona č. 361/2000
Sb., tj. po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění z důvodu dosažení 12 bodů, budou
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podle ustanovení § 123d odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. prokazovat odbornou způsobilost k řízení
motorových vozidel, zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel a psychickou způsobilost.
Při pochybnostech, které mohou nastat např. v případě, že posuzovaná osoba podle posudku
o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel bude ze strany posuzujícího lékaře uznána
zdravotně způsobilou, ale dle posudku o dopravně psychologickém vyšetření bude daná osoba
uznána za psychicky nezpůsobilou, je nutné o této skutečnosti informovat posuzujícího lékaře, aby
případně zvážil svůj závěr ohledně zdravotní způsobilosti dané osoby s ohledem na výsledek
posouzení psychické způsobilosti a k tomu mu poskytnout příslušné informace.
Pokud budou ze strany obecního úřadu obce s rozšířenou působností zjištěny pochybnosti
ohledně posouzení psychické způsobilosti u dané osoby, např. že budou k dispozici dva naprosto
rozdílné posudky o psychické způsobilosti, které jsou výsledkem vyšetření, jež se uskutečnila
ve lhůtě kratší než 3 měsíce, je nutné v takovém případě o zjištěných skutečnostech informovat
Ministerstvo dopravy, které dopravním psychologům uděluje akreditace k provádění dopravně
psychologického vyšetření. Uvedená informace může být podnětem pro možné zahájení řízení
ve věci odnětí akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření.
Závěrem sdělujeme, že ustanovení § 119 zákona č. 361/2000 Sb., účinného od data
20. 02. 2016 stanoví, že registr řidičů obsahuje záznamy o provedených dopravně psychologických
vyšetřeních. Úprava registru řidičů, v návaznosti na výše uvedené, se již připravuje. O jejím
nasazení budete informováni.

S pozdravem

Mgr. Karel Bezděkovský
ředitel
Odbor agend řidičů
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