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IV. 
 

Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 101/1995 Sb. s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění 

 
 

§ 1 
 

 (1) Podmínky zdravotní způsobilosti a způsob provádění posudkové činnosti 
při posuzování zdravotní způsobilosti se vztahují na 
  
a) žadatele o vydání licence strojvedoucího a strojvedoucí řídící drážní vozidlo na dráze 
celostátní a regionální19), 
  
b) žadatele o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla a fyzické osoby řídící 
drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové, místní a vlečce a 
  
c) fyzické osoby provádějící ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy a 
uchazeče o výkon těchto činností. 
  
 (2) Posouzení zdravotní způsobilosti se nevyžaduje u osob podle odstavce 1 písm. c) 
provádějících činnosti, kterých je třeba k odvrácení živelní události, nehody nebo mimořádné 
provozní situace nebo ke zmírnění jejich bezprostředních následků v souvislosti 
s provozováním dráhy a drážní dopravy, jde-li o činnosti vykonávané nejdéle po dobu deseti 
dnů. Tyto činnosti mohou být vykonávány pouze pod dozorem osoby zdravotně způsobilé. 

  
(…) 
§ 4 

 
 (1) Preventivní prohlídky jsou 
a) vstupní prohlídky, při nichž se posuzuje zdravotní způsobilost 
1. žadatelů o licenci strojvedoucího nebo o průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla; 
u žadatelů o průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla se prohlídka vykoná před 
započetím výcviku k získání odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze 
tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové, místní a vlečce, 
2. uchazečů o provádění činností při provozování dráhy a drážní dopravy; prohlídka se 
vykoná před vznikem pracovněprávního vztahu nebo před převedením na činnost, pro kterou 
je posouzení zdravotní způsobilosti vyžadováno. Pokud má tato osoba platný posudek o 
zdravotní způsobilosti k činnosti, pro niž bylo požadováno posouzení zdravotní způsobilosti s 
vyššími nebo stejnými podmínkami zdravotní způsobilosti, preventivní prohlídka není nutná, 
b) pravidelné prohlídky, při nichž se opakovaně posuzuje zdravotní způsobilost osob 
provádějících činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy; prohlídky se vykonávají vždy 
před skončením platnosti lékařského posudku, 
c) mimořádné prohlídky k přezkoušení zdravotní způsobilosti, 
  
d) výstupní prohlídky, které se vykonávají před ukončením výkonu činností při provozování 
dráhy a drážní dopravy nebo před převedením na činnost, pro niž není požadována zdravotní 
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způsobilost podle této vyhlášky. 
 (2) Mimořádná preventivní prohlídka se vykoná na žádost provozovatele dráhy nebo 
drážní dopravy4) u osob uvedených v § 1 odst. 1 písm. b) a c) 
a) na základě nařízení drážního správního úřadu3) 
b) vykázala-li jejich činnost nedostatky související se zdravotním stavem, které mohou 
ohrozit bezpečnost dráhy nebo drážní dopravy, 
c) při okolnostech svědčících o změně zdravotní způsobilosti k vykonávané činnosti, zejména 
na základě podnětu kteréhokoliv ošetřujícího lékaře, nebo před zahájením činnosti 
po onemocnění, u kterého nelze vyloučit změnu zdravotní způsobilosti nebo trvalo déle než 
osm týdnů, 
d) po přímé účasti na mimořádné události, jestliže o to požádá orgán příslušný k vyšetření 
mimořádné události podle zvláštních předpisů, 5) 
e) před nástupem činnosti, pro kterou bylo provedeno posouzení zdravotní způsobilosti, 
po přerušení výkonu pracovní činnosti trvajícím déle než šest měsíců. 
 (3) Při provádění preventivních prohlídek musí být posuzujícímu lékaři drážním 
správním úřadem, provozovatelem dráhy nebo provozovatelem drážní dopravy sdělen druh 
požadované prohlídky, druh práce a pracovní podmínky, pro které je zdravotní způsobilost 
posuzována. 6) 

(…) 
§ 8 

 (1) Součástí dopravně psychologického vyšetření osob podle § 1 odst. 1 písm. a) je 
zejména posouzení 
a) anamnestických údajů, 
b) intelektových schopností, 
c) percepčních a psychomotorických schopností, 
d) osobnostních vlastností a 
e) sociálně-psychologických předpokladů. 
 (2) Dopravně psychologické vyšetření podle odstavce 1 se provádí prostřednictvím 
souboru psychodiagnostických metod, který se skládá alespoň z 
a) standardizovaného testu inteligence, 
b) standardizovaného testu pozornosti, 
c) standardizovaného osobnostního dotazníku a 
d) polostrukturovaného rozhovoru. 
 (3) Posudek o dopravně psychologickém vyšetření musí být jednoznačný. Vyjádření v 
posudku nesmí obsahovat konkrétní údaje zjištěné dopravně psychologickým vyšetřením 
podle odstavce 1. Vyjádření v posudku obsahuje hodnocení: 
a) psychicky způsobilý k navrhované činnosti, 
b) psychicky nezpůsobilý k navrhované činnosti. 
 (4) Platnost posudku o dopravně psychologickém vyšetření je 3 měsíce 1 rok ode dne 
jeho vystavení. 
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