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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

 
 

OZNAČENÍ VOZIDLA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE VE 
SLUŽBĚ Č. O 5 

 
Označení č. O 5 je upraveno v § 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, a dále vyhláškou č. 193/2006 Sb. 
 
Praktickým lékařem je také praktický lékař pro děti a dorost. 
 
Označení č. O 5 může být vydáno pouze praktickému lékaři, který: 

1. je provozovatelem nestátního zdravotnického zařízení, a který registruje pojištěnce 
nebo zajišťuje lékařskou službu první pomoci nebo se na jejím zajišťování podílí nebo 
vykonává zálohu zdravotnické záchranné služby nebo 

2. je zaměstnancem státního nebo nestátního zdravotnického zařízení, které registruje 
pojištěnce nebo zajišťuje lékařskou službu první pomoci nebo se na jejím zajišťování 
podílí nebo vykonává zálohu zdravotnické záchranné služby. 

 
Pro vydání označení je zapotřebí mít s sebou: 

 doklady uvedené v příloze žádosti 

 občanský průkaz 
 

Vzor označení 
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PRÁVA VÁZANÁ NA UŽÍVÁNÍ 
OZNAČENÍ Č. O 5 

 

Z označení č. O 5 vyplývají praktickým lékařům ve službě následující práva, umožňující 
odstranění zábran při výkonu jejich služby. 

1. Řidiči vozidel opatřených označením č. O 5 nemusí v jednotlivých případech, kde to 
charakter jejich služby vyžaduje a je to naléhavě nutné, po dobu nezbytně potřebnou 
dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající ze značky „Zákaz stání“, přičemž nesmí být 
ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. 

2. Na vozidla označená označením č. O 5 se jako na vozidla lékařské služby ve smyslu § 15 
vyhlášky č. 30/2001 Sb. vztahuje platnost výjimky plynoucí z dodatkové tabulky E12 „jen 
zásobování“, „mimo zásobování“, resp. „jen dopravní obsluha“ a „mimo dopravní 
obsluhu“.   

3. Označení č. O 5 je povoleno používat výlučně v jednotlivých případech, kdy je to 
nezbytně nutné a kdy je jeho užití spojeno s výkonem činnosti praktického lékaře ve 
službě. 

4. Označení č. O 5  se vydává lékaři jako fyzické osobě a je nepřenosné na jinou osobu. 
Vztahuje se k vozidlu, které praktický lékař ve službě v daném případě používá 
k přepravě, přičemž lékař nemusí být nutně řidičem tohoto vozidla. Neoprávněné použití 
označení č. O 5, ať už lékařem nebo jinou osobou, je postižitelné podle obecně 
závazných právních předpisů (zejména podle zákona o přestupcích). 

5. Přestane-li držitel označení č. O 5 splňovat podmínky pro jeho vydání, je povinen toto 
označení neprodleně odevzdat orgánu, jenž je vydal, neboť důvody pro jeho oprávněné 
užívání pominuly. 

6. Odevzdané označení č. O 5 může být uloženo, je-li důvodem pro jeho odevzdání 
ukončení pracovního poměru jeho držitele. V takovém případě může být toto označení 
stejné osobě znovu vydáno po splnění podmínek. 

7. Obecní úřad vydá označení č. O 5 nové, a to v případě ohlášení ztráty či odcizení. Je-li po 
vydání nového označení úřadu následně doručeno označení ztracené nebo odcizené, 
úřad toto označení jako neplatné znehodnotí. Nebylo-li dosud nové označení vydáno, 
vrátí úřad doručené označení jeho oprávněnému držiteli. 

8. Dojde-li k poškození označení č. O 5 nebo jeho zničení, odevzdá jej jeho držitel obecnímu 
úřadu, který jej vydal. Na základě žádosti úřad vydá označení nové. 

9. Je-li úřadu obce s rozšířenou působností doručeno nalezené označení č. O 5, postoupí je 
úřadu vydávajícímu.  

10. V případě zjištění, že držitel označení č. O 5 přestal splňovat podmínky pro vydání 
označení O 5 a toto označení neodevzdal, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou 
působností o jeho odnětí ve správním řízení. 

 


