
Zvláštní označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče č. O 5b 
Informace pro poskytovatele domácí zdravotní péče 
Právní podklad: 
Označení č. O 5b je upraveno v § 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a dále vyhláškou č. 
294/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
 
K čemu opravňuje označení vozidla č. O 5b: 
Řidiči vozidel opatřených označením č. O 5b 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 (§ 67 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.). 
Na vozidla označená označením č. O 5b se jako na vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče ve 
smyslu § 21 vyhlášky č. 294/2015 Sb. vztahuje platnost výjimky plynoucí z dodatkové tabulky č. E 13. 
 
Komu může být vydáno označení vozidla č. O 5b: 
Označení č. O 5b může být vydáno pouze  

▪ fyzické osobě vykonávající domácí zdravotní péče 
  nebo 

▪ právnické osobě vykonávající domácí zdravotní péče 
 
POZOR - místní příslušnost pro vydávání označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče 
je dána místem trvalého pobytu fyzické osoby nebo místem sídla právnické osoby 
 
Co musí doložit žadatel o označení vozidla č. O 5b: 
a) je – li žadatelem fyzická osoba, musí k žádosti o vydání označení vozidla poskytovatele domácí 
zdravotní péče přiložit - průkaz totožnosti a kopii rozhodnutí o udělení povolení k poskytování domácí 
zdravotní péče vydané krajským úřadem (zákon o zdravotních službách).  
b) je – li žadatelem právnická osoba, musí k žádosti o vydání označení vozidla poskytovatele domácí 
zdravotní péče přiložit – výpis z obchodního rejstříku, kopii rozhodnutí o udělení povolení k poskytování 
domácí zdravotní péče vydané krajským úřadem (zákon o zdravotních službách) a seznam 
zaměstnanců, na které bude žádat označení č. O 5b, včetně potvrzení, že se jedná o zaměstnance 
vykonávající domácí zdravotní péči 
 
Vzor žádosti je k dispozici na Odboru zdraví Magistrátu města Brna nebo na  http://www.brno.cz/, 
stránky Odboru zdraví MMB v elektronické podobě. 
 
Podmínky užívání označení vozidla č. O 5b: 

▪ Označení č. O 5b je povoleno používat výlučně v jednotlivých případech, kdy je to nezbytně 
nutné a kdy jeho užití spojeno s poskytováním domácí zdravotní péče 

▪ Označení č. O 5b se vydává poskytovateli domácí zdravotní péče jako fyzické 
osobě/právnické osobě a je nepřenosné na jinou osobu. Vztahuje se k vozidlu, které se v 
daném případě používá k přepravě poskytovatele přičemž poskytovatel domácí zdravotní 
péče nemusí být nutně řidičem tohoto vozidla. Neoprávněné použití označení č. O 5b, ať už 
poskytovatelem domácí zdravotní péče nebo jinou osobou, je postižitelné podle obecně 
závazných právních předpisů (zejména podle zákona o přestupcích). 

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


