
1

Dne 25. dubna 2013 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 101/2013 Sb., kterým se mění 
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů 
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 

Účinnosti tato novela nabývá dnem 1. července 2013.

§ 87 Pravidelné lékařské prohlídky

Znění zákona účinné do 30. června 2013:

(3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se 
podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let 
věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva 
roky.

Znění zákona účinné po 1. červenci 2013:

(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.

Do 30. června jsou tedy povinni podrobit se lékařské prohlídce držitelé řidičských oprávnění, 
kteří do tohoto data dovrší 60 let věku:

Novela zákona č. 361/2000 Sb., 
o silničním provozu

Pravidelné lékařské prohlídky:

Datum 
narození do 
30. června 
1953 včetně

60 Datum narození 
od 1. července 
1953

65
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§ 87a  Dopravně psychologické vyšetření

Znění zákona účinné do 30. června 2013:

Odstavec 3:

(3) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení 
řidičského oprávnění podle § 123d.

Znění zákona účinné po 1. červenci 2013:

Odstavec 3:

(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.

§ 87a  Dopravně psychologické vyšetření

Odstavec 1 se nemění, souvisí však se změnami v odstavci 7.

(1) Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobovat

a) držitel řidičského oprávnění skupin 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.

Dopravně psychologické vyšetření:



3

Znění zákona účinné do 30. června 2013:

Odstavec 7:

(7) Náklady na dopravně psychologické vyšetření držitelů řidičských oprávnění uvedených v 
odstavci 1, hradí řidič.

Znění zákona účinné po 1. červenci 2013:

Odstavec 7:

(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.

§ 102 (Vrácení řidičského oprávnění)

Novela zákona č. 361/2000 Sb., zákonem č. 101/2013 Sb., doplňuje k dosavadnímu znění 
odstavec 6, který zní:

(6) Žadatel musí prokázat zdravotní způsobilost, pokud žádá vrácení řidičského oprávnění, 
které pozbyl v důsledku

a) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícím v zákazu řízení motorových vozidel,

b) správním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívajícím v zákazu řízení 
motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců, nebo

c) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního 
stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel.

Vrácení řidičského oprávnění




