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III. 

O D Ů V O D N Ě N Í 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

1.  Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, stanoví konkrétní 

požadavky na zdravotní způsobilost držitelů licence strojvedoucího na dráze celostátní 

a regionální a držitelů průkazu způsobilosti na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, 

lanové, místní a vlečce, jakož i žadatelů o jmenované doklady, a dále podmínky zdravotní 

způsobilosti fyzických osob vykonávajících ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní 

dopravy a uchazečů o výkon těchto činností. 

V důsledku značného pokroku v oblasti kompenzace či možností léčby určitých nemocí 

či stavů se některé z těchto podmínek staly neúměrně přísnými, v případě městských drah 

rovněž vzniká nesoulad v nárocích kladených na řidiče autobusů, trolejbusů a tramvají. 

Na základě podnětů od odborných subjektů z řad drážního sektoru byly identifikovány hlavní 

požadavky na zmírnění či jinou vhodnou formu revize podmínek zdravotní způsobilosti, které 

lze rozdělit do dvou hlavních okruhů: 

1. Sjednocení požadavků na zdravotní způsobilost řidičů tramvají a trolejbusů s požadavky 

kladenými na řidiče autobusů, jejichž zdravotní způsobilost se posuzuje dle zákona 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, resp. vyhlášky 

č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, obojí ve znění 

pozdějších předpisů. Z pohledu provozovatele městské hromadné dopravy není 

nezbytně nutné posuzovat zdravotní stav a způsobilost řidiče trolejbusu/tramvaje 

a řidiče autobusu zcela jiným způsobem; řidiči všech jmenovaných vozidel se vesměs 

pohybují po stejných tratích, tedy jsou nasazeni do stejného provozu. Stávající 

požadavky v oblasti posuzování zraku, sluchu a barvocitu se proto navrhuje zmírnit 

a příslušnou část přílohy č. 1 vyhlášky č. 101/1995 Sb. upravit analogicky k úpravě 

pro řidiče „profesionály“ obsažené ve vyhlášce č. 277/2004 Sb. 

2. Zmírnění požadavků na zrak osob řídících drážní vozidla na dráze celostátní 

a regionální a uchazečů o tuto činnost, analogicky k unijní úpravě obsažené v příloze II 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání 

osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému 

Společenství. Podmínky stanovené stávající vnitrostátní úpravou byly nastaveny 

přísněji, než umožňuje úprava unijní, přičemž tato rozdílnost obou úprav se v důsledku 

pokročilejších možností korekce zraku stala časem zcela nedůvodnou. Podpůrným 

argumentem pro sjednocení obou úprav je také skutečnost, že okolní státy zvolily rovněž 

transpozici doslovnou, tudíž strojvedoucí s licencí vydanou v České republice jsou 

z hlediska zdravotní způsobilosti znevýhodněni.  
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2.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněními uvedenými v ustanoveních § 45 odst. 3, § 46d 

odst. 2 a § 46f odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, k jehož 

provedení je vydávána v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví. 

Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení § 79 odst. 3 ústavního zákona 

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, podle kterého 

ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích 

zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. 

 

3.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

Novelizovaná materie je na unijní úrovni částečně upravena směrnicí Evropského parlamentu 

a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím 

hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství. Uvedená směrnice stanoví ve své 

příloze II minimální zdravotní požadavky na licencované strojvedoucí. Navrhuje se nahradit 

některé přísnější požadavky na zrak držitelů licence strojvedoucích na dráze celostátní 

a regionální a žadatelů o tuto licenci minimálními požadavky uvedenými ve směrnici. 

Jiné než výše jmenované oblasti obsažené v návrhu nejsou unijním právem upraveny. 

Navrhovaná právní úprava není s výše uvedeným předpisem Evropské unie v rozporu. 

Předkládaný návrh je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie.  

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, je prováděcím právním 

předpisem k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Předmětnou 

vyhláškou jsou mimo jiné stanoveny konkrétní požadavky na zdravotní způsobilost držitelů 

licence strojvedoucího na dráze celostátní a regionální a držitelů průkazu způsobilosti na dráze 

tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové, místní a vlečce, jakož i žadatelů o jmenované 

doklady. 

Již delší dobu v drážním sektoru rezonuje potřeba rozsáhlejších změn ve věcném vymezení 

podmínek zdravotní způsobilosti osob řídících drážní vozidlo. Hlavním věcným důvodem je 

skutečnost, že v důsledku značného pokroku v oblasti kompenzace či možností léčby určitých 

nemocí nebo stavů se některé z těchto podmínek staly neúměrně přísnými, a představují tak 

nedůvodnou překážku výkonu některých povolání na dráze, zejména řízení drážního vozidla, 

osobami s lehčími, moderní medicínou dostatečně kompenzovanými, nemocemi či vadami. 

V případě městských drah rovněž vzniká nesoulad v nárocích kladených na řidiče autobusů, 

trolejbusů a tramvají. Také unijní legislativa upravující uvažovanou materii umožňuje stanovit 

podmínky zdravotní způsobilosti mírněji, než tak činí starší vnitrostátní právní úprava. V době, 

kdy se zaměstnavatelé v drážní oblasti v České republice potýkají se zásadním nedostatkem 

pracovních sil, a to právě především strojvedoucích a řidičů tramvají a trolejbusů, je vysoce 
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účelné zmírnit zbytečně přísné zdravotní požadavky, samozřejmě při současném zachování 

nejvyšší možné míry bezpečnosti drážní dopravy.  

 

5.  Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 

prostředí 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet, ani ostatní veřejné rozpočty. 

Předpokládá se pozitivní dopad na osoby podléhající posuzování zdravotní způsobilosti 

podle vyhlášky, kterým v určitých případech odpadnou nedůvodná zdravotní omezení bránící 

výkonu činností při provozování dráhy a drážní dopravy. Tento pozitivní důsledek dopadne 

zároveň i na podnikatele, konkrétně provozovatele dráhy a drážní dopravy, kteří jsou 

zaměstnavateli posuzovaných osob, neboť lze v důsledku přijetí navrhované právní úpravy 

očekávat určité zmírnění nedostatku kvalifikovaných pracovních sil v oblasti drážní dopravy.  

Předkládaný návrh vyhlášky nepřináší negativní sociální dopady na specifické skupiny 

obyvatel, na osoby sociálně slabé ani osoby se zdravotním postižením nebo národnostní 

menšiny, protože jejich práva a povinnosti nově neupravuje. 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 

 

6.  Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a rovnosti mužů a žen 

Předkládaný návrh neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem diskriminace. Tato právní 

úprava se vztahuje shodně na muže a ženy, proto je genderově neutrální.  

 

7.  Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 

osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava se nedotýká právní úpravy podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8.  Zhodnocení korupčních rizik 

Z hlediska zvažování korupčních rizik nezakládá navrhovaná úprava prostor pro možné 

korupční jednání v této oblasti. 

  

9.  Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Předkládaný návrh není úpravou, která má přímé nebo nepřímé dopady na bezpečnost 

nebo obranu státu. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

 K čl. I 

 K bodům 1 až 3 

 Zákonem č. 134/2011 Sb. byla do zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění 

(dále jen „zákon o dráhách“), vtělena komplexní transpoziční úprava certifikace strojvedoucích 

řídících drážní vozidlo na dráze celostátní a regionální. Součástí novely byla rovněž nová 

zmocňovací ustanovení pro prováděcí předpis upravující podmínky zdravotní způsobilosti 

držitelů licence strojvedoucího a žadatelů o ni. Odkaz na příslušná ustanovení § 46d odst. 2 

a § 46f odst. 3 zákona o dráhách se doplňuje do úvodní věty vyhlášky, spolu se všemi novelami 

zákona o dráhách, které se zmocňovacího ustanovení dotkly. Zároveň se vypouští odkazy 

na zmocňovací ustanovení k úpravě požadavků na odbornou způsobilost osob řídících drážní 

vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení, neboť 

tato úprava byla vyhláškou č. 16/2012 Sb. vyčleněna do samostatného prováděcího právního 

předpisu.  

 K bodu 4 

 Zrušuje se ustanovení obsahující text, jenž byl jednak duplicitní s § 46d odst. 1 zákona 

o dráhách, a zároveň odkazující na již zrušený zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. 

Z uvedených důvodů se ustanovení stalo nadbytečným a neodpovídalo ani platné právní úpravě 

v oblasti posudkové péče.  

 K bodu 5 

 Zrušuje se část ustanovení, která je duplicitní s obecnou právní úpravou v § 59 zákona 

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a v § 10 vyhlášky č. 79/2013 Sb., 

o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, obojí ve znění pozdějších 

předpisů. 

 K bodu 6 

 Zákon č. 373/2011 Sb. stanoví, že pro účely posouzení dalšího trvání zdravotní 

způsobilosti lze lékařskou prohlídku posuzované osoby provést nejdříve 90 dnů před koncem 

platnosti dosavadního lékařského posudku. Duplicitní a navíc obecnější úprava ve vyhlášce je 

tak nadbytečná a vypouští se. 

 K bodu 7  

 V případě ukončení pracovněprávního vztahu je věcně vhodnější při provádění 

výstupních prohlídek postupovat v mezích obecné právní úpravy, tj. podle ustanovení § 13 

vyhlášky č. 79/2013 Sb., která pro potřeby pracovněprávního vztahu vymezuje odborně 

důvodné případy. Důvody provedení výstupní prohlídky u fyzických osob, které nejsou 

zaměstnanci, nejsou zřejmé, nehledě na to, že fyzické osobě neplynou z žádného předpisu 

povinnosti této prohlídce se podrobit a uhradit ji, a to ani pro strojvedoucího. 

 K bodu 8 

 Stávající právní úprava v oblasti posudkové péče a pracovněprávního lékařství nezná 

pojem „pracovní podmínky“, bylo proto nutné přizpůsobit znění tohoto ustanovení dikci zákona 
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o specifických zdravotních službách. Z toho důvodu byla převzata formulace obsažená v § 42 

odst. 1 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb., v platném znění. 

 K bodu 9 

 Z podnětu zaměstnavatelů osob řídících drážní vozidlo se doplňuje orientační vyšetření 

na psychoaktivní látky mezi nezbytné součásti každé prohlídky. Na základě tohoto vyšetření by 

mělo být zachyceno větší procento případů nadužívání drog, alkoholu a jiných psychotropních 

látek, které mohou přivodit nezpůsobilost k řízení drážního vozidla. 

 K bodu 10 

 Na základě provedení výstupní prohlídky se nebude nadále vyžadovat vydání 

lékařského posudku. Uvedená změna odstraňuje rozdílnost postupu mezi speciální a obecnou 

právní úpravou, kterou je zde vyhláška č. 79/2013 Sb. Dle obecné právní úpravy je vydáno 

potvrzení o provedení výstupní prohlídky, pokud vyvstane potřeba dohledat relevantní 

informace o případném poškození zdraví z práce, je k dispozici zdravotnická dokumentace 

či výsledky odborných vyšetření. 

 K bodu 11 

 Vypouští se část ustanovení duplicitní s právní úpravou obsaženou v § 42 odst. 1 zákona 

č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 K bodu 12 

 Smlouva, na jejímž základě bude činnost pro provozovatele dráhy a drážní dopravy 

vykonávána, se vymezuje šířeji, neboť předmětnou činnost lze vykonávat i jinak 

než v pracovním poměru, typicky na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

 K bodu 13 

  Ustanovení je přeformulováno tak, aby posuzující lékař mohl v odůvodněných 

případech stanovit dobu platnosti posudku o zdravotní způsobilosti pouze kratší, nikoli ji 

prodlužovat. Prodloužení doby platnosti posudku oproti standardním dobám stanoveným dále 

předmětným ustanovením či dokonce vydání posudku na dobu neurčitou by bylo v rozporu 

s unijní legislativou i smyslem pravidelných lékařských prohlídek. 

 K bodu 14  

 Zrušuje se ustanovení omezující odbornou působnost posuzujícího lékaře, neboť dle 

odborné zdravotnické veřejnosti s sebou nese riziko zvýšení četnosti lékařských posudků 

s negativním závěrem.  

 K bodu 15 

 Zrušuje se úprava v současné době již rozporná se zákonem č. 373/2011 Sb., 

o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

 K bodům 16 a 19 

 Podrobněji se vymezuje onemocnění diabetem jako nemoc podmiňující zdravotní 

nezpůsobilost uchazečů o řízení drážního vozidla na dráhách železničních, resp. stavy 

s diabetem související, které vyžadují odborné posouzení a u kterých je kladný posudkový závěr 

podmíněn posouzením odborného lékaře. Úprava je provedena analogicky k úpravě řidičů 

skupiny 2 (řidičů „profesionálů“) v příloze č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní 
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způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů. Aktuální úprava 

týkající se diabetu mellitu byla do uvedené vyhlášky včleněna novelou v roce 2015 a byla 

zpracována v souladu s požadavky a návrhy příslušné odborné lékařské společnosti na základě 

nejnovějších vědeckých poznatků. Dle názoru lékařské odborné veřejnosti by nároky 

na zdravotní způsobilost osob profesionálně řídících motorová vozidla měly být obdobné 

jako nároky kladené na osoby řídící vozidla drážní, příslušná právní úprava byla z toho důvodu 

převzata. 

 K bodům 17, 18, 20 a 21 

 V případě požadavků na zrak osob řídících drážní vozidla na dráze celostátní 

a regionální a uchazečů o tuto činnost se přejímá unijní úprava obsažená v příloze II směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení 

strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství. 

Podmínky stanovené stávající vnitrostátní úpravou byly nastaveny přísněji, než umožňuje 

úprava unijní, přičemž tato rozdílnost obou úprav se v důsledku pokročilejších možností 

korekce zraku stala časem zcela nedůvodnou. Podpůrným argumentem pro sjednocení obou 

úprav je také skutečnost, že okolní státy zvolily rovněž transpozici doslovnou, tudíž 

strojvedoucí s licencí vydanou v České republice jsou z hlediska zdravotní způsobilosti 

znevýhodněni. 

 K bodu 23 

 Podmínky zdravotní způsobilosti řidičů tramvají a trolejbusů stanovené aktuálním 

zněním vyhlášky jsou výrazně náročnější, než je tomu u řidičů autobusů, jejichž zdravotní 

způsobilost se posuzuje dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 

resp. vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, obojí 

ve znění pozdějších předpisů. Z pohledu provozovatele městské hromadné dopravy však není 

nezbytně nutné posuzovat zdravotní stav a způsobilost řidiče trolejbusu/tramvaje a řidiče 

autobusu zcela jiným způsobem; řidiči všech jmenovaných vozidel se vesměs pohybují 

po stejných tratích, tedy jsou nasazeni do stejného provozu. 

 Rozsahem vstupních lékařských prohlídek a pravidelných a mimořádných lékařských 

prohlídek řidičů trolejbusů a tramvají (včetně osob řídících lanovou dráhu) pro posouzení 

způsobilosti by mělo být toliko komplexní fyzikální vyšetření, a to včetně orientačního 

vyšetření sluchu, zrakové ostrosti a barvocitu, orientačního vyšetření zorného pole a rovnováhy 

a orientačního neurologického vyšetření, a to s cíleným zaměřením na zjištění příznaků nemoci, 

tak jak je tomu u řidičů autobusů. Stávající požadavky v oblasti posuzování zraku, sluchu 

a barvocitu jsou zmírněny analogicky k úpravě pro řidiče „profesionály“ obsažené ve vyhlášce 

č. 277/2004 Sb. 

 K bodům 25, 27 a 30 
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 Zrušuje se zákaz dosáhnout stanovené zrakové ostrosti s korekcí pro osoby vykonávající 

činnosti spočívající v posunování a spojování drážních vozidel a u osob provádějících montáž 

trakčního vedení a pracujících ve výškách nad 5 metrů nad zemí. S ohledem na technický 

pokrok v oblasti zpracování korekčních pomůcek již tento zákaz nebyl shledán důvodným, 

používání korekce zraku z hlediska zdravotní způsobilosti k výkonu práce je přijatelné 

i v jiných srovnatelných případech, jako např. u řidičů motorových vozidel, lodníků 

nebo námořníků (viz vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových 

vozidel, vyhláška č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, vyhláška 

č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech 

způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu, vše v platném znění). 

 K bodům 22, 24, 26, 28, 29 a 31 až 33 

 Novější, touto novelou zčásti přejímaná právní úprava, a to jak vnitrostátní v oblasti 

silniční dopravy (vyhláška č. 277/2004 Sb.), tak unijní v oblasti drážní dopravy (směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES), používá k vymezení zrakové ostrosti zápis 

logaritmický (logMAR). Dosavadní znění vyhlášky užívalo Snellenovu řadu ve zlomkovém 

zápise, zápis musel být tedy sjednocen a v celém textu vyhlášky převeden na logaritmický 

(logMAR). 

 

 K čl. II 

 Účinnost vyhlášky se navrhuje ke dni 1. červnu 2019. 
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