
 

Městský úřad Frýdlant 
Nám. T. G. Masaryka 37 
464 13 Frýdlant 
 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ  OZNAČENÍ  VOZIDLA  PRAKTICKÉHO  LÉKAŘE   
 VE  SLUŽBĚ 

 

Pan/paní ____________________________________________________________ 
 

Narozen(a)       ____________________________________________________________   
 

Trvale bytem    __________________________________________________tel: ________________________ 
 
Číslo registrace, ze dne: /týká se a) a c)/_________________________________________________________ 
  

 
žádá o vydání označení vozidla praktického lékaře  č. O 5.    

 

 
K ŽÁDOSTI PŘIKLÁDÁ NÁSLEDUJÍCÍ PÍSEMNOSTI:    

 *OZNAČIT A PŘEDLOŽIT UVEDENÉ DOKLADY 

 

*a) žadatel, který je praktickým lékařem provozujícím nestátní zdravotnické zařízení 
- doklad totožnosti 
- rozhodnutí o registraci vydané krajským úřadem (zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních 

zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů) a 
- doklad o tom, že  

• registruje pojištěnce – potvrzení zdravotní pojišťovny (příp. zdravotních pojišťoven) nebo 
• zajišťuje lékařskou službu první pomoci či se na jejím zajištění podílí – potvrzení krajského 

úřadu nebo 
• vykonává zálohu zdravotnické záchranné služby – potvrzení místně příslušné zdravotnické 

záchranné služby 

 
*b)  žadatel, který vykonává činnost praktického lékaře jako  zaměstnanec státního zdravotnického 
zařízení (SZZ), musí k žádosti o vydání označení vozidla praktického lékaře ve službě přiložit 

- průkaz totožnosti 
- potvrzení, že je zaměstnancem SZZ, vykonávající činnost praktického lékaře 
- potvrzení, že je odborně způsobilý k výkonu činnosti praktického lékaře – doklad o atestaci 

 
*c) žadatel, který vykonává činnost praktického lékaře jako zaměstnanec nestátního zdravotnického 
zařízení (NSZZ), musí k žádosti o vydání označení vozidla praktického lékaře ve službě přiložit  

- průkaz totožnosti 
- potvrzení, že je zaměstnancem NSZZ, vykonávajícím činnost praktického lékaře 
- potvrzení, že je odborně způsobilý k výkonu činnosti praktického lékaře – doklad o atestaci 
- ověřenou kopii rozhodnutí o registraci NSZZ, jehož je zaměstnancem, 
- doklad (popř. ověřenou kopii) o tom, že NSZZ, jehož je žadatel zaměstnancem 

• registruje pojištěnce – potvrzení zdravotní pojišťovny (příp. zdrav. pojišťoven) 
• zajišťuje lékařskou službu první pomoci či se na jejím zajištění podílí – potvrzení krajského 

úřadu, nebo 
• vykonává zálohu zdravotnické záchranné služby – potvrzení místně příslušné zdravotnické 

záchranné služby) 

 
 
Ve Frýdlantu, dne: …………………………….  Podpis žadatele: ………………………… 
                     
 
 
 
 



 

 
 
Práva vázaná na užívání označení č. O 5 
 
Z označení č. O5 vyplývají praktickým lékařům ve službě následující práva, umožňující odstranění 
zábran při výkonu jejich služby. 
 

1. Řidiči vozidel opatřených označením č. O 5 se nemusí v jednotlivých případech, kde to 
charakter jejich služby vyžaduje a je to naléhavě nutné, po dobu nezbytně potřebnou dodržovat 
zákaz stání a zákaz zastavení vyplývající ze značky „Zákaz stání“, přičemž nesmí být ohrožena 
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích (§ 67 odst. 3 zákona č. 361/2001 
Sb.). 

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“. 

 
 
 
Podmínky užívání označení č. O 5 
 

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

2. 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).  

3. 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. O odevzdávání označení č. O 5 vydá přejímající úředník potvrzení. 

 
 

 
 
 


