
Informace pro klienty: 

 

 V současné době nabývá účinnosti novela zákona o zbraních č. 229/2016 Sb., kterou 

se mění zákon č. 119/2002 Sb. V příloze zasílám části zákona týkající se lékařů.  

V § 20a se prvé dva odstavce týkají každého lékaře, odstavec 3 a 4 pak posuzujících lékařů 

(registrující všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost a lékař oboru 

pracovní lékařství). Podařilo se prosadit jednáním prezidenta ČLK s ministrem vnitra, že lékař 

není povinen, ale je oprávněn přesvědčit se v agendě zbrojních průkazů, zda pacient je či 

není držitelem zbrojního průkazu. Pokud se však rozhodne si tuto skutečnost ověřit a zjistí, 

že pacient je držitelem zbrojního průkazu a jeho zdravotní stav neodpovídá způsobilosti držet 

zbraň, je povinen tuto skutečnost hlásit Policii ČR a registrujícímu všeobecnému praktickému 

lékaři pacienta, pokud je mu znám. Ustanovení § 76b pak určuje jaké jednání lékaře v této 

oblasti je přestupkem.   

 V této souvislosti pro připomenutí zasílám i informaci o povinnosti lékaře, který zjistí, 

že pacient není schopen ze zdravotních důvodů řídit motorová vozidla a je mu známo, že je 

držitelem řidičského průkazu – viz. Níže: 

Povinnosti lékařů na úseku agendy řidičských průkazů 

 

O Podle zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích má od 1 .ledna 2012 každý 

lékař povinnost  oznámit obecnímu úřadu s rozšířenou působností, který vydal pacientovi 

řidičský průkaz takové změny zdravotního stavu pacienta, které vylučují další držení 

řidičského průkazu a řízení motorového vozidla. 

O Hlásí se pouze změny trvalé, nikoliv přechodné stavy 

O Oznámení se činí bez sdělení diagnózy, nález se pak zasílá pouze registrujícímu praktickému 

lékaři. 

O Jde-li pouze o přechodnou neschopnost řídit motorová vozidla po dobu trvání nemoci či 

rekonvalescence a s ohledem na to lékař nečiní oznámení, ale přesto přechodně 

nedoporučuje pacientovi řídit motorová vozidla, je třeba jej na tuto skutečnost pacienta 

upozornit, upozornění zapsat do jeho zdravotnické dokumentace a lze doporučit vyžádat si, 

aby pacient podepsal, že vzal upozornění na vědomí. 

O Lékař není povinen zjišťovat, zda je pacient řidič, není-li to ze zdravotnické dokumentace 

zřejmé (například řidič z povolání), nebo není-li pacient vyšetřován lékařem právě ke zjištění, 

zda je schopen řídit motorová vozidla.  

 


