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Věc: Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel  

Vyhláška 277/2004 Sb. novela 2015 

 

Výbor České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v souhlase se 

stanoviskem ČLK doporučuje k naplnění Vyhlášky č. 277/2004 Sb. novela 2015 

 

Nemoci, vady nebo stavy sluchu vylučující nebo podmiňující zdravotní způsobilost  

k řízení motorových vozidel 

skupina 1 

nemoci středního ucha nebo bradavkového výběžku, pokud omezují schopnost řídit motorové 

vozidlo. 

skupina 2 

a) nemoci středního ucha nebo bradavkového výběžku, pokud omezují schopnost řídit 

motorové vozidlo, nebo 

b) ztráta sluch u vyšší než 30 % (dle Fowlera); žadatele nebo řidiče se ztrátou sluchu vyšší 

než 30 % lze uznat za zdravotně způsobilé k řízení motorového vozidla, pokud jsou schopni 

rozumět hovorové řeči alespoň do vzdálenosti 5 m, a to i pomocí zdravotnického prostředku 

 

skupina 1 - řidiči neprofesionálové 

žadatelé a držitelé řidičských oprávnění skupin vozidel AM, A1, A2, A, B1, B a B+E (§ 80a 

zákona č. 361/2000 Sb. 

skupina 2 - řidiči profesionálové 

a) řidiči, kteří řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu, a u nichž je řízení  

motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, 

b) řidiči vozidla, kteří při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívají  

zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného o zvláštní zvukové  

výstražné znamení, 

c) řidiči, u kterých je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti  

prováděné podle zvláštního právního předpisu, 
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d) žadatelé a držitelé osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel  

podle zvláštního právního předpisu, 

nebo 

e) žadatelé a držitelé řidičských oprávnění skupin vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, 

D1+E, D, D+E a T (§ 80a zákona č. 361/2000 Sb.) 

 

Komentář ČSORLCHHK ČLS JEP: 

Skupina 1 - řidiči  neprofesionálové 

Sluch se neposuzuje.  

Skupina 2 - řidiči profesionálové 

Profesionální řidiči se ztrátou sluchu vyšší než 30% dle Fowlera musí rozumět hovorové řeči 

na 5-6 m (s kompenzační pomůckou nebo bez ní). Jsou způsobilí k řízení motorových vozidel, 

pokud to umožňuje jejich celkový zdravotní stav, především zraková ostrost 6/6. Celkový 

zdravotní stav posuzuje praktický lékař. 

Podmíněná způsobilost (podmínky): zraková ostrost, rozumění hovorové řeči, celkový 

zdravotní stav. Během odborného vyšetření bude věnována zvláštní pozornost možnosti 

kompenzace poruchy sluchu.  

V závěru ORL vyšetření nemůže být rozhodnutí - to náleží OL, ale následující 

kategorie: 

  - vyhovuje  

 - nesplňuje podmínky Vyhlášky 227 / 2004 Sb. 

Konečné rozhodnutí vždy přísluší neodvolatelně obvodnímu (praktickému) lékaři 

žadatele. 

 

za výbor České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  

zpracoval: doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc., MBA 
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