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Vyjádření MHMP k provádění „Psychologických vyšetření u žadatelů o vydání zbrojního
průkazu nebo držitelů zbrojního průkazu“
Magistrát hlavního města Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči (dále
též „MHMP“ nebo také „správní orgán“), se na Vás dovoluje obrátit v souvislosti s agendou,
kterou vykonává v rámci přezkumu lékařských posudků o zdravotní způsobilosti žadatelů o
vydání zbrojního průkazu nebo držitelů zbrojního průkazu. Účelem toho vyjádření je pak
především informovat odbornou veřejnost o některých úskalích, se kterými se správní orgán ve
své praxi opakovaně setkává a které mohou hrát zásadní roli při provádění psychologických
vyšetření u žadatelů o vydání zbrojního průkazu nebo držitelů zbrojního průkazu.
MHMP v této souvislosti předně uvádí, že posouzení zdravotní způsobilosti žadatele o vydání
zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průkazu, stejně jako případný přezkum lékařského
posudku správním orgánem, podléhá v obecné rovině zákonu č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 373/2011 Sb.“).
Zdravotní způsobilost v případě zbrojního průkazu posuzuje příslušný poskytovatel zdravotních
služeb uvedený v ustanovení § 20 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o
změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických
předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných
zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 119/2002 Sb.“).
Pravidla při posouzení zdravotní způsobilosti u žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo
držitele zbrojního průkazu jsou podrobně upravena prováděcím právním předpisem, tedy
vyhláškou č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti
zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 493/2002 Sb.).
Z ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 493/2002 Sb. vyplývá, že posudek o zdravotní způsobilosti
je výsledkem lékařské prohlídky provedené posuzujícím lékařem, popřípadě klinickopsychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření, provedených na základě vyžádání
posuzujícím lékařem.
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Dle ustanovení § 2 odst. 2 vyhlášky č. 493/2002 Sb. je nezbytným obsahem každé lékařské
prohlídky o posouzení zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu
a) zjištění anamnestických údajů o zdravotním stavu žadatele s cíleným zaměřením na
vyloučení nemocí, které zdravotní způsobilost vylučují nebo omezují; nemoci, které
zdravotní způsobilost vylučují nebo omezují, jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky,
b) komplexní fyzikální vyšetření, a to včetně orientačního vyšetření sluchu, zrakové
ostrosti, barvocitu, zorného pole, rovnováhy, orientačního vyšetření neurologického a
ortopedického,
c) další potřebné odborné vyšetření v případě, že u žadatele je nezbytné vyloučit
podezření na nemoc, která omezuje nebo vylučuje zdravotní způsobilost žadatele;
nemoci, které omezují zdravotní způsobilost a u kterých lze posudek vydat pouze za
předpokladu odborného vyšetření specialistou, jsou uvedeny v příloze č. 1 částech I a II
oddílech 2 této vyhlášky a
d) odborné vyšetření vždy, pokud žadatel je v soustavné péči jiného lékaře nebo
klinického psychologa pro nemoc, která omezuje zdravotní způsobilost k řízení
motorových vozidel.
Z odst. 5 citovaného ustanovení pak dále vyplývá, že v případech odborného vyšetření podle
odstavce 2 písm. c) a d) vychází lékař nebo klinický psycholog provádějící toto vyšetření ze
zdravotnické dokumentace posuzujícího lékaře nebo z výpisu z ní.
V této souvislosti vyvstává otázka, koho lze považovat za oprávněnou osobu k provedení
klinicko-psychologické vyšetření u posuzované osoby. Současná praxe bohužel ukazuje,
že posuzovaná osoba (nebo posuzující lékař) se může setkat s různými osobami nabízejícími
tento druh vyšetření. Je jím např. psycholog, dopravní psycholog, klinický psycholog apod.
Rozdílnost v rozsahu psychologického vyšetření, způsobu testování nebo ceně za vyšetření,
bývá mnohdy značná. Tyto skutečnosti pak bývají také častým argumentem advokátů
neúspěšných žadatelů o vydání zbrojního průkazu nebo držitelů zbrojního průkazu.
Z ustanovení § 22 zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k
výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s
poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“),
vyplývá, že klinický psycholog je zdravotnický pracovník. Podle ustanovení § 22 odst. 5 a odst.
6 zákona č. 96/2004 Sb., se za výkon povolání psychologa ve zdravotnictví (dle odstavce 1)
považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, neodkladné, léčebně rehabilitační a
dispenzární péče v oboru klinická psychologie, prováděná bez indikace lékaře. Za výkon
povolání klinického psychologa (dle odstavce 3 a 4) se považují činnosti uvedené v odstavci 5 a
činnost posudková a revizní.
Na základě výše uvedeného tak MHMP konstatuje, že klinicko-psychologické vyšetření může
pro potřeby posouzení zdravotní způsobilosti u žadatele nebo držitele zbrojního průkazu
provádět pouze klinický psycholog.
V praxi se však můžeme setkat ještě se dvěma typy klinických psychologů, přičemž každý
z těchto subjektů poskytuje služby na základě jiného oprávnění.
V prvé řadě se může jednat o klinické psychology, kteří mají oprávnění k poskytování
zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.
372/2011 Sb.“). V takovém případě se jedná o poskytovatele zdravotních služeb v oboru
klinická psychologie, který je jako jediný oprávněn provádět klinicko-psychologické vyšetření
pro potřeby posouzení zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu.
Seznam těchto oprávněných poskytovatelů zdravotních služeb je přístupný v Národním registru
poskytovatelů zdravotních služeb, který je online dostupný na adrese http://nrpzs.uzis.cz/.
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V druhé řadě se jedná o klinické psychology, kteří podnikají na základě živnostenského
oprávnění, nejčastěji v předmětu podnikání: psychologické poradenství a diagnostika. Obsahová
náplň vázané živnosti psychologické poradenství a diagnostika je stanovená v příloze č. 2
nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Jedná se o činnost
zaměřenou na překonání psychologických problémů jedince a rozvoj jeho osobnosti. Pomoc
dětem a mládeži s poruchami chování, zdravotně postiženým, při volbě povolání, dále pak
poradenství manželské, sportovní a jiné. Využívání relaxační techniky při pedagogickopsychologickém poradenství, jako doplňkové služby, nikoliv však s terapeutickým cílem či
efektem. K výkonu této živnosti je živnostenským zákonem vyžadována odborná způsobilost. Z
působnosti živnostenského zákona je zvláštními zákony vyloučena činnost lékařů, zubních
lékařů a farmaceutů a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků, mj. činnost psychologa
ve zdravotnictví a klinického psychologa (§ 22 zákona č. 96/2004 Sb.). Do výkonu povolání
klinického psychologa ve smyslu tohoto zákona spadá i činnost posudková a revizní (§ 22 odst.
6). Tuto činnost tedy není možné vykonávat v rámci výše uvedené vázané živnosti. Pokud
by ji podnikatel (s tímto živnostenským oprávněním) přesto prováděl, mohl by se dopustit
přestupku - neoprávněného poskytování zdravotních služeb podle ustanovení § 115 odst. 1
písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., ke kterému se vztahuje pokuta až do výše 1 000 000 Kč.
Na základě výše uvedeného tak MHMP konstatuje, že pokud posuzovaná osoba předloží
posuzujícímu lékaři závěr psychologického vyšetření, které bylo provedeno jinou osobou, než
klinickým psychologem oprávněným k poskytování zdravotních služeb podle zákona č.
372/2011 Sb., neměl by k němu posuzující lékař přihlížet, neboť se nejedná o způsobilý podklad
k hodnocení zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu.
Závěrem MHMP uvádí, že oprávnění k poskytování zdravotních služeb upravuje podrobně část
třetí zákona č. 372/2011 Sb., která stanovuje např. působnost správních orgánů, podmínky
udělení oprávnění, náležitosti žádosti o udělení oprávnění apod. O udělení oprávnění
k poskytování zdravotních služeb rozhoduje v tomto případě krajský úřad, v jehož správním
obvodu je zdravotnické zařízení, v němž budou zdravotní služby poskytovány. V případě hl.
města Prahy je to Magistrát hl. města Prahy, odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální
péči. Informace k podání žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb lze
nalézt mimo jiné také na Zdravotnickém portálu města Prahy, dostupném online. Odkaz
přikládáme zde http://zdravotni.praha.eu.
S pozdravem,
Mgr. Josef Vacek
ředitel odboru správních činností
ve zdravotnictví a sociální péči

Otisk úředního razítka

Podepsáno elektronicky
Rozdělovník
1. Asociace klinických psychologů České republiky z. s., Ke Karlovu 455/2, 128 00
Praha 2, IČO: 14889781
2. Unie psychologických asociací České republiky, Kladenská 48 160 00 Praha 6,
IČO: 62941429
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