MITTEILUNG DES ÖAMTC
Die Straßenverkehrsordnung der Tschechischen Republik verlangt von tschechischen
Autofahrer:innen über 65 Jahre einen Gesundheitsnachweis als Berechtigung, ein
Kraftfahrzeug zu lenken (§ 6 Abs 8 in Verbindung mit § 87 Abs 3).

Eine Beanstandung von Österreicher:innen wegen Nicht-Mitführens eines
Gesundheitsnachweises, wie dies für Einwohner:innen der Tschechischen
Republik vorgeschrieben ist, ist rechtlich jedoch nicht haltbar!
Schon der Wortlaut des tschechischen Gesetzes spricht dagegen, diese Regelung auf
Inhaber eines Führerscheins eines anderen Mitgliedstaates des EWR mit Wohnsitz in einem
anderen Mitgliedstaat anzuwenden.
Weiters erlaubt es das EU-Gemeinschaftsrecht nicht, einen solchen Gesundheitsnachweis
von Besuchern der Tschechischen Republik zu verlangen. Durch den Beitritt der
Tschechischen Republik zur Europäischen Union am 1.5.2004 und damit verbundener
Übernahme des acquis communautaire (gemeinschaftlicher Besitzstand an Rechten und
Pflichten) gelten die Gemeinschaftsrechtsvorschriften sowie die Judikatur des Europäischen
Gerichtshofes (EuGH) auch in der Tschechischen Republik.
Gemäß Art 1 Abs 2 der Richtlinie 91/439/EWG (EU-Abl 1991 L 237/1) und im Hinblick auf die
ständige Judikatur des EuGH sind EWR-Lenkberechtigungen (EWR: 25 EU-Staaten plus
Island, Liechtenstein und Norwegen) von allen EWR-Staaten ohne weitere Bedingungen
anzuerkennen. Bestätigt wurde dies außerdem von der Entscheidung der Kommission vom
25.8.2008 über Äquivalenzen zwischen Führerscheinklassen (EU-ABl 2008 L 270/31).
Gemäß Art 1 Abs 3 der Richtlinie 91/439/EWG können einzelstaatliche Rechtsvorschriften
über eine ärztliche Kontrolle nur dann auf ausländische Führerscheininhaber angewendet
werden, wenn diese ihren ordentlichen Wohnsitz im jeweiligen Land begründen. Solange
also Besucher nicht ihren Wohnsitz in die Tschechische Republik verlegen, sind deren EWRLenkberechtigungen bedingungslos auch ohne das Mitführen eines Gesundheitsnachweises
anzuerkennen.

Somit sind in Österreich ausgestellte Lenkberechtigungen grundsätzlich von
den Behörden der Tschechischen Republik anzuerkennen!

Bei Problemen vor Ort sind die Clubjuristen jederzeit unter der Nummer des
Schutzbrief-Notrufes +43 (0)1 25 - 120 00 erreichbar!
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SDĚLENÍ ÖAMTC
Pravidla silničního provozu České republiky vyžadují pro české řidiče nad 65 let věku doklad
o zdravotní způsobilosti jako součást oprávnění k řízení vozidla (§ 6 odst. 8 ve spojení s § 87
odst. 3).

Úřady České republiky tak musí vždy uznávat oprávnění k řízení
motorových vozidel vystavená v Rakousku!
Výtky kvůli nepředložení dokladu o zdravotní způsobilosti, který je
předepsán pro obyvatele České republiky, nejsou právně
obhajitelné
Již znění českého zákona hovoří proti uplatňování této úpravy vůči vlastníkům řidičského
průkazu z jiné členské země Evropského hospodářského prostoru (EHP) s bydlištěm v jiném
členském státě.
Ani právo EU nedovoluje požadovat takové zdravotní osvědčení od návštěvníků České
republiky. Přistoupením České republiky do Evropské unie dne 1.5.2004 a s tím spojené
převzetí acquis communautaire (sdílení práv a povinností) platí právní předpisy společenství
stejně jako judikatura Evropského soudního dvora (ESD) také v České republice.
Podle čl. 1 odst. 2 směrnice 91/439/EHS (úřední věstník EU 1991 L 237/1) a s ohledem na
stálou judikaturu ESD musí řidičská oprávnění v Evropském hospodářském prostoru (= 25
států EU plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko) uznat veškeré státy EHP bez dalších
podmínek. Toto pravidlo bylo kromě toho potvrzeno rozhodnutím komise ze dne 25.8.2008 o
rovnocennosti skupin řidičských průkazů (úřední věstník EU 2008 L 270/31).
Podle čl. 1 odst. 3 směrnice 91/439/EHS je možné aplikovat právní předpisy jednotlivých
států o lékařské kontrole na zahraniční majitele řidičských průkazů pouze tehdy, pokud mají
řádné bydliště v příslušné zemi. Pokud se tedy návštěvníci nepřestěhují do České republiky,
musí být jejich oprávnění k řízení bezpodmínečně uznáno i bez předložení dokladu o
zdravotní způsobilosti.
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