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V. 

Vyhodnocení výsledků mezirezortního připomínkového řízení 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů 

 Povinná připomínková místa  

Připomínkové místo Připomínka Způsob vypořádání 

Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Připomínka: 
1. Dle legislativních pravidel vlády má být první písmeno podpisové doložky 
velké. 

 

Akceptováno.  

 Nepovinná připomínková místa 
 

Připomínkové místo Připomínka Způsob vypořádání 

Správa železniční 
dopravní cesty, s. o. 

V souvislosti s navrhovanou změnou vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se 
vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování 
dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, doporučujeme, aby 
součástí změny byl § 8 bod 4 (nebo odst. 4) v následujícím rozsahu: 
Platnost posudku o dopravně psychologickém vyšetření je 1 rok ode dne jeho 
vystavení. 
 
Zdůvodnění: Návrh na změnu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
předkládá s odůvodněním, že zájemce, který absolvuje kurz pro řízení drážního 
vozidla, může tohoto dopravně psychologického vyšetření účastnit třeba i 4 krát. 

Akceptováno. 
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Např.: 
Poprvé - před nástupem do kurzu,  
Podruhé - opakuje zkoušku všeobecného ověření znalostí (licence strojvedoucího) 
na drážním úřadu po lhůtě uplynutí 3 měsíců,  
Potřetí - před zkouškou ZOZ-04 (osvědčení strojvedoucího), 
Počtvrté - když opakuje zkoušku ZOZ-04 
 

Odborové sdružení 
železničářů 

Doporučujeme doplnit větu do § 2. 
§ 2  

Osoby podle § 1 odst. 1 písm. c) se pro potřeby posuzování zdravotní 
způsobilosti zařazují do těchto skupin: 
a) osoby vykonávající činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy, které 
přímo 

zabezpečují obsluhu dráhy, zabezpečují nebo organizují drážní dopravu a řídí 
se při tom tvarovými, světelnými a zvukovými znaky a návěstmi, neboje 
dávají, 

b) osoby, které při své pracovní činnosti 
 

1. vstupují bez dozoru na provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se přímo 
na zabezpečení obsluhy dráhy, ani na zabezpečení nebo organizování drážní 
dopravy, 
2. provádějí revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení. 

 
Pokud osoby nevykonávají činnosti uvedené v § 2, posuzování zdravotní 
způsobilosti se provádí podle obecně platných právních předpisů (odkaz na 
vyhlášku č. 79/2013 Sb., v platném znění). 

Zásadní připomínka 

Odůvodnění: 

Vysvětleno. 
Ministerstvo dopravy vnímá 
uplatněné připomínky, které 
směřují ke změnám v úpravě 
podmínek zdravotní způsobilosti 
a jejího posuzování. 
Jedná se o poměrně zásadní 
věcné změny, kterým se a priori 
Ministerstvo dopravy nebrání, 
nicméně bez širší shody 
s Ministerstvem zdravotnictví, 
coby gestorem zdravotní péče, 
resp. pracovnělékařské služby, 
není možné navržené změny 
přijmout. 
Ministerstvo dopravy již 
oslovilo Ministerstvo 
zdravotnictví v této věci, 
předalo předmětné připomínky a 
očekává, že bude svoláno 
jednání ke konkrétní formě a 
textaci případných změn této 
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Ustanovení jednoznačněji vymezuje možnost posuzovat zdravotní způsobilost k 
práci podle obecných právních předpisů, pokud osoby nevykonávají činnosti dle 
vyhlášky č. 101/1995 Sb., v platném zněni. 
(Uvedený postup je možný i bez tohoto upřesnění již v současné době, pokud osoby 
vykonávající např. administrativní práce v kategorii 1 nevykonávají činnosti dle 
vyhlášky č. 101/1995 Sb., v platném znění, mohou tedy se souhlasem 
zaměstnavatele využit svého registrujícího praktického lékaře pro posouzení 
zdravotní způsobilosti k práci). 

vyhlášky. 
Odborové sdružení železničářů 
bude samozřejmým partnerem 
obou rezortů v této diskuzi. 

 Doporučujeme upravit § 6 následujícím způsobem. 
§ 6  

(1) Posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař 

a) při vstupních prohlídkách na základě komplexního posouzení způsobilosti 
uchazeče dlouhodobě vykonávat určenou činnost, 

b) při pravidelných prohlídkách a mimořádných prohlídkách na základě posouzení, 
zda se u posuzované osoby nevyskytují nemoci, které by trvale nebo do příští 
pravidelné prohlídky omezily zdravotní způsobilost a při výkonu činnosti vedly k 
poškození na zdraví z práce, 

c) při výstupních proktiékách-na-eak-indě-posouzení-viivu-výkonu-einnosti-na-
zdravetiií-stav-posunované osoby. 

Na základě provedení výstupní prohlídky se nevydává lékařský posudek. 

Zásadní připomínka. 
Odůvodnění: 
Uvedená změna odstraňuje rozdílnost postupu mezi speciální a platnou obecnou 
právní úpravou (vyhláška Č, 79/2013 Sb.). Odborně není důvod vydávat lékařský 
posudek k činnostem, které již osoba, jenž se dostaví na výstupní prohlídku, nebude 
vykonávat. Obecná právní úprava uvádí potvrzení pro zaměstnavatele o provedení 

Vysvětleno. 
Vizte vypořádání předchozí 
připomínky. 
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výstupní prohlídky. Pokud je potřeba dohledat relevantní informace o případném 
poškozeni zdraví z práce, jsou k dispozici zdravotnická dokumentace nebo výsledky 
odborných vyšetřeni 
Doporučujeme upravit bod c) v části A Přílohy č. l. 
A. Podmínky zdravotní způsobilosti žadatelů o vydání licence strojvedoucího 

nebo průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráhách 
železničních při vstupních preventivních prohlídkách 

 
1. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost 

c) diabetes mellitus, pokud není kompenzován dietou nebo perorálními 
antidiabetiky, 

Zásadní připomínka 

Odůvodnění: 
Uvedená změna bude shodná se zněním bodu c) části B, což zabráni bezdůvodné 
diskriminaci osob s diabetem dobře kompenzovaným dietou nebo perorálními 
antidiabetiky (nikoliv inzulínem, kde může být významné riziko hypoglykěmie), 
které například změní zaměstnavatele a dosud nemohou být považovány za 
způsobilé u nové vstupní prohlídky, i když u periodické způsobilé budou. 
 

 
 

Vysvětleno. 
Vizte vypořádání předchozí 
připomínky. 

 Doporučujeme upravit bod b) v části B Přílohy č. 2. 
 

B. Podmínky zdravotní způsobilosti osob zařazených do skupiny podle § 2 písm. a) 
při pravidelných a mimořádných preventivních lékařských prohlídkách 
 
1. Vady, stavy a nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost 

a) všechny nemoci, uvedené v příloze č. 1 části B bodu 1 písm. a) - q), 

b) snížení zrakové ostrosti pod 5/15 nebo 6/18 každým okem zvlášť, s korekcí vyšší než 
minus 6 Dsf/ /plus 4 Dsf; astigmatická složka, plně započítávaná do povolené korekce, 

Vysvětleno. 
Vizte vypořádání předchozí 
připomínky. 
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vyšší než plus/minus 2 Dcyl; u osob vykonávajících činnosti spočívající v posunování a 
spojování drážních vozidel může nesmí být dosaženo stanovené zrakové ostrosti s korekcí, 

Zásadní připomínka 

Odůvodnění: 
Uvedená změna umožní vykonávat činnosti při posunování a spojování drážních 
vozidel při dosaženi stanovené zrakově ostrosti s korekcí zejména kontaktními 
očními čočkami (případně brýlemi), neboť dnes již existují možnosti této korekce 
bez zvýšeného rizika ztráty korekční pomůcky, např. při doskoku (užívají se běžně 
při sportovních aktivitách). 

Federace vozmistrů Při ztrátě zdravotní způsobilosti – oční vada – nutnost při pracovní činnosti 
používat brýle, které nejsou u některých pracovních činností povoleny.  
Navrhujeme, aby na základě návrhu odborného lékaře a provedení korekce zraku – 
( čočky), byla zpětně uznána zdravotní způsobilost pracovníka. Tento návrh 
předkládáme z tohoto důvodu: např. pracovník v profesi pracuje 20 a více roků a 
bez této možnosti nebude moci svoji profesi vykonávat. 

Vysvětleno. 
Vizte vypořádání obdobné 
připomínky Odborového 
sdružení železničářů. 
Ministerstvo dopravy považuje 
odborová sdružení působící 
v železniční dopravě 
za neopominutelné partnery 
v diskuzi s Ministerstvem 
zdravotnictví o případných 
změnách v této oblasti. 
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