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Věc: Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 

 

Výbor České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku v souhlase se 
stanoviskem ČLK doporučuje k naplnění Vyhlášky č. 277/2004 Sb. „Posouzení zdravotní 
způsobilosti k řízení motorových vozidel“, která zní: 

 

II. Nemoci, vady nebo stavy sluchu vylučující nebo podmiňující zdravotní   
 způsobilost k řízení motorových vozidel                                     
                                                                             
 skupina 1 a 2                                                               
 Nemoci, vady nebo stavy sluchu, které ovlivňují bezpečnost provozu na  pozemních 
komunikacích a u kterých je zdravotní způsobilost k řízení  motorových vozidel podmíněna 
odborným vyšetřením, a to zejména:              
 a) nemoci středního ucha nebo bradavkového výběžku, pokud omezují  schopnost řídit 
motorové vozidlo, nebo                                      

 b) stále se zhoršující poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou  řečí nebo 
při audiometrickém vyšetření je celková ztráta sluchu vyšší než  20% (dle 
Fowlera).  Během odborného vyšetření bude věnována zvláštní pozornost 
možnosti kompenzace poruchy sluchu.“                                                

 

 

1. Nedoslýchavost lepší nebo rovnou ztrátě 20% dle Fowlera umožňuje řízení 
motorového vozidla bez omezení. 

 

2. Stacionární nedoslýchavost se ztrátou vyšší než 20 % dle Fowlera splňuje podmínky 
pro přiznání podmíněné způsobilosti pro řízení motorového vozidla, pokud není 
znemožněna komunikace hovorovou řečí.  

 

3. Nedoslýchavost, u které je znemožněna komunikace hovorovou řečí, musí být pro 
přiznání podmíněné způsobilosti, kompenzována sluchadly. 

 



 

 

4. Neslyšící mohou podmíněně řídit motorové vozidlo, pokud splní další podmínky 
smyslového vnímání (především zraková ostrost), které posoudí komplexně obvodní 
(praktický) lékař.  

 

(Obecnou podmínkou pro podmíněnou způsobilost pro řízení motorových vozidel je řízení 
osobního auta a podobných kategorií vozidel.) 

 

5. Konečné rozhodnutí vždy přísluší neodvolatelně obvodnímu (praktickému) lékaři 
žadatele. 
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