Dopravněpsychologická vyšetření profesionálních řidičů skupin C a D
Dopravněpsychologická vyšetření profesionálních řidičů (DPV) probíhají podle zákona o provozu na
pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. (silniční zákon), konkrétně podle tohoto paragrafu:
Paragraf 87a

Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat
a) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o
největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené
hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu
a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší
povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,
b) držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo
zařazené do některé z těchto skupin vozidel.
(2) Dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1
povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně
psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den
dovršení 50 let a dále pak každých pět let.
Doporučení:
1. Při nástupu do zaměstnání musí řidič předložit platný posudek o dopravněpsychologickém
vyšetření podle výše uvedeného paragrafu zákona, pokud jej nemá, musí se mu podrobit, jinak
porušuje zákonnou povinnost.
2. Pokud jej má, je potřeba zkontrolovat datum platnosti, které se řídí podle zákona (viz odstavec
2 výše), pokud není v posudku o DPV datum platnosti vyznačeno, tak obecně platí věkové limity
do 50 let a pak dále po 5 letech.
3. Pokud je na posudku o dopravněpsychologickém vyšetření vyznačeno datum jeho platnosti,
pak platí toto datum.
4. Platnost dopravněpsychologického vyšetření lze podle zákona omezit, omezení musí být
v posudku vypsáno slovně v části Závěr dopravněpsychologického vyšetření (psychicky
způsobilý s podmínkou + datum, dokdy platí posudek o DPV).
5. Především v případě dopravní nehody je ze strany pojišťovny vyžadován platný posudek
dopravněpsychologickém vyšetření. Není-li k dispozici, pojišťovna odmítá plnění z důvodu
nedodržení smluvních podmínek.
6. Posudek o dopravněpsychologickém vyšetření rovněž vyžaduje praktický lékař při zdravotní
prohlídce řidiče jako součást posouzení zdravotní způsobilosti řidiče.
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