Novela zákona a vyhlášky 2016 – zpřísnění dopravně psychologického vyšetření.
Nově by měl klient nejprve navštívit lékaři a získat potvrzení o
zdravotní způsobilosti, teprve poté od psychologa potvrzení o psychické
způsobilosti.



K psychologovi byste měli s sebou tedy vzít již posudek od lékaře a ne
naopak, jak tomu bylo před 20.2.2016.


Psycholog je povinen zaslat posudek o psychické způsobilosti obecnímu úřadu v místě trvalého
bydliště klienta.



Pokud u psychologického vyšetření neuspějete, nemůžete ho po dobu dalších 3 měsíců opakovat !
Proti posudku psychologa se můžete odvolat ke komisi Ministerstva dopravy.




Nově se podstatně rozšířily okruhy oblastí, které psycholog musí testovat, takže délka vyšetření se
tímto prodlužuje.
Změny jsou zachyceny v následujících právních předpisech:

- Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů –
novela s účinností od 20.2.2016
- Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech
a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
§ 87a
Dopravně psychologické vyšetření
- Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o
registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů – účinnost od 14.3.2016

(1) 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.

(3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského
oprávnění, které pozbyla v důsledku
a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,

c) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,

byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v
průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

(4) Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog, kterému ministerstvo udělilo akreditaci.
(5) Ministerstvo udělí akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření na žádost fyzické

osobě, která
a) absolvovala akreditované magisterské studium v oboru psychologie,
b) absolvovala postgraduální studium v oboru dopravní psychologie akreditovaného studijního programu
nebo programu celoživotního vzdělávání prováděného vysokou školou,
c) má alespoň 3 roky praxe v oblasti dopravní psychologie a
d) má k dispozici vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření.

(6) Ministerstvo odejme akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření, nesplňuje-li její

držitel podmínku pro její udělení uvedenou v odstavci 5 písm. d) nebo porušil-li opakovaně nebo zvlášť
závažným způsobem svou povinnost podle tohoto zákona, která se vztahuje k činnosti držitele
akreditace.

(7) Náklady na dopravně psychologické vyšetření 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 dopravně psychologické
vyšetření tyto osoby.

(8) Povinnost dopravně psychologického vyšetření podle odstavce 1 se netýká řidiče, který provádí

silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu, a dále řidičů vozidel požární
ochrany, řidičů vozidel policie, Vězeňské služby České republiky, zpravodajských služeb a řidičů vozidel
ozbrojených sil České republiky.

(9) Vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí
právní předpis.

