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VI. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA 

 

Název: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 101/1995, kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování 

dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů 

Předkladatel: Ministerstvo dopravy 

 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č.  Ustanovení Obsah 

Čl. I bod 9 V § 5 odst. 2 písm. b) se za slovo „glykemie“ 

vkládají slova „, orientační vyšetření 

na přítomnost psychoaktivních látek“. 

32007L0059 Příloha II 

bod 2.1 

Lékařské prohlídky 

—  vyšetření na psychotropní látky, jako jsou 

nedovolené drogy nebo psychotropní léky 

a zneužívání alkoholu, které zpochybňují 

způsobilost k výkonu povolání, 
 

Čl. I  

bod 16 a 19 

V příloze 1 kapitole A. bodu 1 písmeno c) zní: 

„c) diabetes mellitus, pokud způsobuje takové 

zdravotní komplikace, které jsou nebezpečné 

pro provoz na dráze, a to zejména 

1. druhá a další hypoglykémie, která se 

vyskytne během období 12 měsíců od 

první hypoglykemie a k jejímuž zvládnutí 

je třeba pomoci další osoby, nebo 

2. druhá a další hypoglykémie, která se 

vyskytne během období 12 měsíců od 

první hypoglykemie, a kterou žadatel není 

schopen rozpoznat („syndrom 

nerozpoznávání hypoglykemie“),“. 

V příloze 1 kapitole A. bodu 2 se za písmeno p) 

32007L0059 Čl. 9 odst. 2 

 

 

 

Příloha II 

bod 1.1 

Členský stát může uplatňovat přísnější 

požadavky pro vydávání licencí na svém území. 

Licence vydané jiným členským státem však 

uznává v souladu s článkem 7. 

 

Strojvedoucí nesmějí trpět zdravotními 

poruchami ani užívat léky, drogy nebo látky, 

které by mohly způsobit 

- náhlou ztrátu vědomí, 

- snížení pozornosti nebo koncentrace, 

- náhlou neschopnost, 

- ztrátu rovnováhy nebo koordinace, 

- výrazné pohybové omezení. 
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vkládá nové písmeno q), které zní: 

„q) stavy související s nemocí diabetes mellitus, 

a to 

1. stav do 12 měsíců po první hypoglykemii 

vyžadující pomoc druhé osoby, 

2. závažné orgánové komplikace, 

3. léčba léky, které nesou riziko vyvolání 

hypoglykémie, a v předcházejících 

12 měsících nedošlo k žádné hypoglykemii 

vyžadující pomoc druhé osoby, neexistují 

zdravotní komplikace vzniklé v souvislosti 

s diabetes mellitus a žadatel 

i. si hypoglykémii nebo její varovné 

příznaky uvědomuje, 

ii. je schopen doložit pravidelné 

měření glykemie, které provádí 

alespoň dvakrát denně v době 

související s řízením, a 

iii. prokáže, že rozumí rizikům, která 

hypoglykémie přináší; způsob 

prokázání zaznamená lékař 

do zdravotnické dokumentace 

vedené o posuzované osobě,“. 

Čl. I  

bod 17 a 18 

 

 

 

 

 

 

V příloze 1 kapitole A. bodu 1 písmena v) až x) 

znějí: 

„v) zraková ostrost v lepším oku menší než 1,0 

a v horším oku menší než 0,5, a to i za použití 

korekčních čoček, 

w) nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou 

k dosažení zrakové ostrosti nezbytné, 

x) dosažení minimální zrakové ostrosti podle 

písmene v) za použití brýlí se silou přesahující 

sférický ekvivalent +5/-8 dioptrií,“. 

32007L0059 Příloha II 

bod 1.2 

Zrak 

Musí být splněny tyto požadavky týkající se 

zraku: 

—  ostrost vidění do dálky s korekcí nebo bez ní: 

1,0; minimálně 0,5 pro horší oko, 

—  maximální hodnoty korektivních čoček: 

dalekozrakost +5/krátkozrakost –8.  
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bod 20 a 21  

 

 

 

 

 

 

 

bod 22 

 

 

V příloze 1 kapitole B. bodu 1 písmena r) až t) 

znějí: 

„r) zraková ostrost v lepším oku menší než 1,0 

a v horším oku menší než 0,5, a to i za použití 

korekčních čoček, 

s) nesnášenlivost korekčních čoček, pokud jsou 

k dosažení zrakové ostrosti nezbytné, 

t) dosažení minimální zrakové ostrosti podle 

písmene r) za použití brýlí se silou přesahující 

sférický ekvivalent +5/-8 dioptrií,“. 

V příloze 1 kapitole B. bodu 2 písm. d) se slova 

„5/15 nebo 6/18“ nahrazují číslem „0,5“. 

Číslo předpisu EU  

(kód celex) 

Název předpisu EU 

32007L0059 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 
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