Posudek o zdravotní zpĤsobilosti k Ĝízení motorových vozidel

(§ 85 a 88 zákona þ. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmČnách nČkterých zákonĤ,
ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ)

Název zdravotnického zaĜízení, jehož jménem se posudek vydává, identifikaþní þíslo, bylo-li pĜidČleno, adresa
sídla nebo místa podnikání
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Jméno, popĜípadČ jména, a pĜíjmení, titul posuzované osoby
.....................................................................................................................................................................................
Datum narození .............………………

PrĤkaz totožnosti - þíslo1)……......................................................

Adresa místa trvalého pobytu posuzované osoby, popĜípadČ místo pobytu na území ýR, jde-li o cizince…………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Skupina nebo podskupina Ĝidiþského oprávnČní, ke které je posudek vydáván
.....................................................................................................................................................................................
Druh lékaĜské prohlídky2)……………………………………………………………………………………………
Posuzovaná osoba uvedená v § 87 odst. 1 písm. a), d), e) nebo odstavci 3 zákona3)
a) je zdravotnČ zpĤsobilá
b) není zdravotnČ zpĤsobilá4)
c) je zdravotnČ zpĤsobilá s podmínkou4,5)
…………………………………………………………………………….................................................................
Datum ukonþení platnosti posudku6) ..........................................................................................................................

..........................................
datum vydání posudku

…..………………………………………..
jméno, popĜípadČ jména, pĜíjmení, podpis lékaĜe
otisk razítka zdravotnického zaĜízení

Pouþení:
Proti tomuto posudku je možno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona þ. 20/1966 Sb., o péþi o zdraví lidu, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, návrh na jeho pĜezkoumání do 15 dnĤ ode dne, jeho prokazatelného obdržení. Návrh se podává písemnČ vedoucímu
zdravotnického zaĜízení, a to prostĜednictvím lékaĜe, který posudek vypracoval; jde-li o zdravotnické zaĜízení provozované lékaĜem, který
poskytuje zdravotní péþi vlastním jménem, návrh se podává tomuto lékaĜi.
_________________________________________________________________________________________________________________
1) Obþanský prĤkaz, u cizincĤ cestovní doklad; lze uvést i jiný doklad prokazující totožnost jeho držitele.
2) Uvede se, které lékaĜské prohlídce se podle zákona posuzovaná osoba uvedená § 87 odst. 1 písm. a), d), e) nebo odstavci 3 zákona pro
potĜeby posouzení zdravotní zpĤsobilosti k Ĝízení motorového vozidla podrobila
3) Nehodící se škrtnČte.
4) Postupuje se podle § 88 odst. 4 zákona.
5) Uvede se podmínka, která podmiĖuje zdravotní zpĤsobilost k Ĝízení motorových vozidel (nezbytný zdravotnický prostĜedek,
technická úprava motorového vozidla nebo jiné omezení, napĜíklad podrobení se odbornému vyšetĜení podmiĖujícím zdravotní
zpĤsobilost a tím i platnost posudku).
6) Vyplní se v pĜípadech stanovených v § 4 odst. 3 vyhlášky o zdravotní zpĤsobilosti k Ĝízení motorových vozidel.

