Vážení,
Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů (dále jen „Ministerstvo dopravy“), obdrželo dne
26.01.2021 prostřednictvím úřadu vlády České republiky Vaši žádost ve věci provádění
dopravně psychologického vyšetření v době nouzového stavu. K výše uvedené žádosti uvádí
Ministerstvo dopravy následující.
Od počátku první vlny průběžně komunikujeme se zástupci asociace a jednáme s Ministerstvem
zdravotnictví ohledně uvedené problematiky. Níže reagujeme na některé Vaše dotazy, ale
doporučujeme ohledně upřesnění kontaktovat přímo Ministerstvo zdravotnictví. Jak již bylo
v předchozích korespondencích uvedeno, Ministerstvo dopravy není zmocněné vykládat
usnesení vlády, nicméně Vaše požadavky byly průběžně tlumočeny a posledním usnesením
vlády byla tato činnost výslovně povolena.
Otázka 1:
Je či není zakázáno provádění dopravněpsychologického vyšetření podle zákona č.361/2000 Sb.?
Ad 1) Dle usnesení vlády České republiky č. 1376 o přijetí krizového opatření ze dne 23.12.2020
(dále jen „usnesení č. 1376“) se zakazoval dle článku I. bodu 1. maloobchodní prodej a poskytování
služeb v provozovnách ode dne 27.12.2020 od 00:00 hod. do dne 10.01.2021 do 23:59 hod. a dle
usnesení vlády České republiky č. 12 ze dne 07.01.2021 o změně krizových opatření byla doba
účinnosti usnesení vlády č. 1376 prodloužena do dne 22.01.2021 do 23:59 hod. Dále dle usnesení
vlády České republiky č. 57 o přijetí krizového opatření ze dne 22.01.2021 (dále jen „usnesení č. 57“)
se zakazuje dle článku I. bodu 1. maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách ode dne
23.01.2021 od 00:00 hod. do dne 14.02.2021 do 23:59 hod.

Dále uvádíme, že dle čl. I odst. 3 písm. iii) usnesení vlády České republiky č. 78 o přijetí
krizového opatření ze dne 28.01.2021 (dále jen „usnesení č. 78“) bylo povoleno provádění
dopravně psychologických vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů, ode dne 30.01.2021od 00:00 hod.
Ministerstvo dopravy není gestorem předmětných zákazů, přesto Vám poskytujeme níže
uvedený názor.
Na základě výše uvedeného v době ode dne 27.12.2020 do 29.01.2021 se Ministerstvo dopravy
domnívá, že nebylo možné provádět dopravně psychologická vyšetření. Pro upřesnění se
obraťte na Ministerstvo zdravotnictví.

Otázka 2:
V případě, že je provádění dopravněpsychologického vyšetření podle zákona č. 361/2000 Sb. v tomto
období zakázáno, jak budou příslušné instituce, a které, postupovat proti těm, kteří tento zákaz
nedodrželi, či opakovaně porušují? Jde nám o to, aby příště k těmto porušením již nedocházelo.
Ad 2) Tato problematika není v gesci Ministerstva dopravy. Doporučujeme obrátit se dotazem na
Ministerstvo zdravotnictví.

Otázka 3:
Mohou v tomto období dopravněpsychologické vyšetření podle zákona č. 361/2000 Sb. provádět
akreditovaní psychologové jako zaměstnanci zdravotnických zařízení, psychologové se statutem
klinického psychologa, případně jako zaměstnanci jiné organizace bez vlastního živnostenského
oprávnění?

Ad 3) Ve věci rozdílné praxe mezi dopravními psychology v rámci soukromé praxe a v rámci
zdravotnických zařízení (kliničtí psychologové) uvádíme, že dle informace Asociace
klinických psychologů, kliničtí psychologové můžou provádět dopravně psychologické
vyšetření v době uzavření provozoven poskytujících psychologické poradenství a diagnostiku,
jen pokud došlo k omezení ze zdravotních důvodů.
Otázka 4:
Vztahuje se výjimka pro služby podle zákona č.247/2000 Sb. také na činnost dopravních psychologů
podle zákona č. 361/2000 Sb.?

Ad 4) Výjimka se netýká služeb, ale pouze činností dle zákona č. 247/2000 Sb. Nevztahuje se
na dopravní psychology dle zákona č. 361/2000 Sb.
Otázka 5:
Je možné udělit výjimku pro posuzování psychické způsobilosti řidičů podle zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích?

Ad 5) Byla jíž udělena výjimka dle usnesení vlády č. 78 ze dne 28.01.2021 (viz Ad 1)).

Ministerstvo dopravy považuje tímto Vaši žádost za vyřízenou a věří, že poskytnuté informace
jsou pro Vás dostačující.
Zůstáváme s pozdravem, přejeme hodně zdraví a věříme, že se situace ohledně nemoci COVID19 bude zlepšovat.
V případě dotazů jsme Vám nadále k dispozici.
M. Janda

