
Od kdy a jak často lékařské prohlídky řidiče? 

V poslední době se množí dotazy, od kolika let věku musí mít řidič vozidla zdravotní prohlídku. Stále 
od 60 let? A je třeba mít potvrzení o zdravotní způsobilosti při řízení vozidla u sebe? 

K ujasnění problému je třeba odlišit řidiče vozidel, kteří se podrobují zdravotním prohlídkám 
pravidelně, a o časovém rozmezí prohlídek rozhoduje věková hranice 50 let. 

Zákon o silničním provozu: 

Pravidelné lékařské prohlídky 

§ 87 

(1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat 

a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního 
výstražného světla modré barvy,2) případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení, 

2) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a 
o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provo
zem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnos
ti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpi
sů. 

b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla 
druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, 

c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné 
podle zvláštního právního předpisu,28) 

28) – Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zn
ění pozdějších předpisů. 

d) držitele řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, pokud řídí 
motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel, 

e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního 
předpisu.4) 

4) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízen
í motorových vozidel a o změnách některých zákonů. 

(2) Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci 1 povinna se podrobit před zahájením 
výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 
let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně. 

Řidičů, kteří nejsou uvedeni v odstavci 1, se týká následující odstavec: 

(3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit 
pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den 
dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. 

Poznámka: od 1. července 2013 je účinná novela zákonem č. 101/2013 Sb., která zruš
ila v tomto odstavci číslovku „60“ a věková hranice tak byla posunuta na 65 let. 

(4) Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných 
případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit osobě uvedené v odstavci 1 



nebo 3 (dále jen „povinná osoba“) termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou lhůty 
uvedené v odstavci 2 nebo 3. 

(5) Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti povinné osoby, může posuzující lékař nařídit 
provedení odborného vyšetření. 

(6) Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku osob uvedených v odstavci 1 hradí u osob v 
pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v 
pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na pravidelnou lékařskou 
prohlídku tyto osoby. 

(7) Prováděcí právní předpis upraví rozsah pravidelné lékařské prohlídky. 

Prováděcím předpisem je vyhláška č. 277/2004 Sb., která byla s účinností od 5. listopadu 2015 
novelizována vyhláškou č. 271/2015 Sb. O této novele jsme vás informovali na 

http://www.cspsd.cz/403-zmeny-ve-vyhlasce-c-277-2004-sb 

 

Doklad o zdravotní způsobilosti musí mít při řízení u sebe právě řidiči, uvedení v odstavci 3). 

Tuto povinnost ukládá zákon o silničním provozu v § 6 

(…) 

(7) Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe 
 
a) řidičský průkaz, 

b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu,2) 

c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního 
právního předpisu,9) 

9) – Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla (zkrácený název). 

d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3. 

 


