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V. 

Vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení 

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

 

Připomínky označené jako zásadní: 

Připomínkové místo Zásadní připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

Ministerstvo zdravotnictví 1. nad rámec navrhovaných změn – k celému návrhu 

1. Obecně: Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že zákon č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, je v rozporu s obecnou právní úpravou 
posudkové péče, tj. se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 
službách, ve znění pozdějších předpisů; viz též vyhláška č. 79/2013 Sb., o 
pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění 
vyhlášky č. 436/2017 Sb.). Vzhledem k tomu není v souladu s touto právní 
úpravou ani jeho prováděcí vyhláška č. 101/1995 Sb. a její navrhovaná novela. 

Obecná právní úprava posudkové péče sice předpokládá úpravu některých 
skutečností s ohledem na jejich specifičnost jinými právními předpisy, ale za 
takovou úpravu nelze považovat nesoulad s obecnou právní úpravou, který lze 
identifikovat ve výše zmíněných „drážních“ právních předpisech.  

MZ tedy upozorňuje, že je třeba při nejbližší novelizaci zákona o dráhách sladit 
jeho části vymezující posuzování a prokazování zdravotní způsobilosti dotčených 
osob s obecnou právní úpravou, včetně posudkové péče tak, aby byly tyto 
rozpory odstraněny a vymezeny jen skutečnosti odpovídající specifice drážním 
zákonem upravované problematiky. 

V souvislosti s tím pak bude třeba upravit i prováděcí vyhlášku. 

2. K výše uvedenému se blíže uvádí: 

Stávající úprava (zákon č. 266/1994 Sb. a vyhláška č. 101/1995 Sb. podle 
zmocnění v § 66 zákona) zakotvila určité prvky, které jsou nyní součástí  
pracovnělékařských služeb, a to s ohledem na to, že v době jejího vzniku úprava 

Částečně akceptováno, vysvětleno (připomínkové místo 
s vypořádáním souhlasí). 

Vyhláška č. 101/1995 Sb. v platném znění upravuje podmínky 
zdravotní způsobilosti a způsob provádění posudkové činnosti 
při posuzování zdravotní způsobilosti ve vztahu ke třem 
skupinám osob při provozování dráhy a drážní dopravy, a to 
konkrétně k 

a) žadatelům o vydání licence strojvedoucího a strojvedoucím 
řídící drážní vozidlo na dráze celostátní a regionální,  

b) žadatelům o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního 
vozidla a fyzickým osobám řídícím drážní vozidlo na dráze 
tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové, místní a vlečce a 

 c) fyzickým osobám provádějícím ostatní činnosti 
při provozování dráhy a drážní dopravy a uchazečům o výkon 
těchto činností. 

Ve vztahu k osobám uvedeným pod písm. b) je však dáno 
zákonné zmocnění (viz § 45 odst. 3 zákona o dráhách) k vydání 
prováděcího právního předpisu pouze pro podmínky zdravotní 
způsobilosti těchto osob, nikoliv již pro způsob provádění 
posudkové činnosti při posuzování zdravotní způsobilosti a pro 
další otázky upravené již stávající právní úpravou obsaženou 
ve vyhlášce č. 101/1995 Sb. 
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posudkové péče, včetně pracovnělékařských služeb, neexistovala. Od účinnosti 
zákona č. 373/2011 Sb. je proto nutné, jde-li o obecně platné postupy a vymezení 
práv a povinností nezbytných k provádění posudkové péče, včetně 
pracovnělékařských služeb, postupovat podle obecné právní úpravy posudkové 
péče, a jde-li o pracovnělékařské služby, též v mezích jejich úpravy. 

Současné znění zákona č. 266/1994 Sb. tak ve vztahu k posudkové péči, včetně 
pracovnělékařských služeb, vznáší do dané problematiky právní i věcnou 
zmatečnost, kterou, jak je výše uvedeno, nelze novelou vyhlášky bez příslušné 
zákonné úpravy zcela zhojit. Jako některé příklady nesouladu s obecnou právní 
úpravou lze uvést: 

- užívání obsoletní a stávajícími právními předpisy již překonané terminologie 
– „závodní preventivní péče“, kdy je sporné, zda lze s ohledem na právní 
úpravu tohoto institutu v zákoně č. 266/1994 Sb. dojít k závěru, že jde 
o pracovnělékařské služby, neboť tyto jsou podle § 53 zákona 
č. 373/2011 Sb. určeny k jinému účelu, nebo zda jde o postupy v rámci 
posudkové péče; 

- lékařský posudek podle zákona č. 266/1994 Sb. (vyhláška v § 3 toto zákonné 
vymezení nepřesně opakuje) vydává lékař závodní preventivní péče, přičemž 
právní úprava nerespektuje základní podmínku vyplývající z obecné právní 
úpravy posudkové péče, kdy posudkovou péči, obdobně jako všechny ostatní 
zdravotní služby, poskytuje a lékařský posudek vydává poskytovatel 
zdravotních služeb, a to prostřednictvím k tomu odborně způsobilých 
zdravotnických pracovníků (poskytovatel zdravotních služeb je právnická 
nebo fyzická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
podle zákona č. 372/2011 Sb. – je tedy „subjektem práv a povinností“; 
zdravotnický pracovník, a to i lékař, pak je zaměstnancem poskytovatele a za 
zákonem stanovených podmínek může být posuzujícím lékařem – viz § 42 
zákona č. 373/2011 Sb.); je proto nejasné a opět zmatečné určení 
poskytovatele oprávněného vydat lékařský posudek; s ohledem na obecnou 
právní úpravu by jím měl být, nejde-li o postupy v rámci pracovnělékařských 
služeb, registrující poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství (§ 42 
zákona č. 373/2011 Sb.), jde-li o pracovnělékařské služby viz § 54 a 57 odst. 1 
písm. l) zákona č. 373/2011 Sb.; 

Ve vztahu k osobám uvedeným pod písm. c) pak není dáno 
zákonné zmocnění ani pro stanovení podmínek jejich zdravotní 
způsobilosti.  

Ustanovení § 66 odst. 2 zákona o dráhách normuje pouze to, 
které orgány jsou oprávněné vydat prováděcí právní předpis 
v dané oblasti, nikoliv však věcný rozsah samotného zmocnění 
pro vydání prováděcí právní úpravy.  

Z tohoto důvodu není možné do aktuálního návrhu novely 
vyhlášky zahrnout oblasti úpravy, jež nejsou kryty příslušným 
zákonným zmocněním. Předkladatel se ztotožňuje s názorem 
připomínkového místa ohledně potřeby revidovat předmětnou 
materii, nicméně tomuto musí nutně předcházet příslušná 
úprava zákona o dráhách, na niž poté bude možné navázat 
i komplexní reformulace prováděcího předpisu.  

Předkládaná novela představuje pouze minimalistickou úpravu, 
která umožní poměrně jednoduše a v krátkém časovém 
horizontu řešit nejnaléhavější věcné problémy v této oblasti, 
a tím je zejména zmírnění některých požadavků na zdravotní 
způsobilost osob řídících drážní vozidla. 

Předkladatel potvrzuje, že při budoucí úpravě oblasti  
vymezující posuzování a prokazování zdravotní způsobilosti 
dotčených osob v zákoně o dráhách (a návazně i v prováděcím 
předpise) budou zváženy a vyhodnoceny možnosti revize 
předmětné materie právě především s cílem zajistit soulad 
s obecnou právní úpravou posudkové péče a pracovně 
lékařských služeb. Uvedené připomínky jsou evidovány jako 
podnět pro futuro. 
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- s ohledem na obecnou úpravu posudkové péče nelze pominout ani to, že 
nelze osobám, jímž se ukládá povinnost prokázat svou zdravotní způsobilost 
„vlastními silami“ (nejde tedy o posouzení v rámci pracovnělékařských 
služeb), určit pro posouzení této zdravotní způsobilosti poskytovatele 
(lékaře) pracovnělékařských služeb; nemají k němu žádný vztah 
(poskytovatele pracovnělékařských služeb a pracovnělékařské služby 
zajišťuje zaměstnavatel za podmínek stanovených zákonem č. 373/2011 Sb. 
pro své zaměstnance; tento zaměstnavatel např. vysílá zaměstnance 
k prohlídce, vybaví ho žádostí o provedení prohlídky … ; prohlídky provádí 
poskytovatel pracovnělékařkých služeb na základě žádosti zaměstnavatele; 
viz též zákoník práce). 

3. V předkládací zprávě k návrhu vyhlášky je mimo jiné uvedeno, že „záměr 
novelizovat předmětnou vyhlášku byl s MZ předjednán“. K tomu je nutno 
z pohledu MZ uvést, že mezi první neoficiální konzultací (před vnitřním 
připomínkovým řízením MD) a materiálem, kterým byl odeslán do vnějšího 
připomínkového řízení, došlo k výraznému posunu. Některé připomínky MZ byly 
akceptovány, ale výrazná část připomínek MZ, např. rozpor s terminologií a 
úpravou podle zákona č. 373/2011 Sb., které lze vyhláškou řešit, aniž by nastal 
rozpor s prováděným zákonem, nejsou v předloženém návrhu promítnuty.  
V rámci této konzultace MZ uplatňovalo připomínky obdobného charakteru, jak 
je tomu nyní. 

4. Závěr: Zákonnou úpravu a prováděcí právní předpis je třeba upravit tak, aby 
bylo zřejmé,  

- kdy žadatel o určité oprávnění (licenci, průkaz) prokazuje zdravotní 
způsobilost sám, včetně prokazování této způsobilosti držitelem  oprávnění 
(licence, průkaz) v průběhu jeho „držení“, a 

- kdy jde o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnance v rámci 
pracovnělékařských služeb k výkonu konkrétní práce vykonávané 
pro zaměstnavatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkládací zpráva byla upravena.   

2. nad rámec navrhovaných změn – k § 3 

a) Požadujeme § 3 zrušit. 

Akceptováno. 

Dle návrhu ve variantě a) – ustanovení § 3 se zrušuje. 
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Odůvodnění: 

Ustanovení, byť nepřesně, opakuje § 46d odst. 1 zákona č.  66/1995 a odkazuje 
na již zrušený zákon č. 20/1966 Sb. Z tohoto pohledu se jeví jako nadbytečné a 
zmatečné. 

b) Pokud bude zrušení § 3 shledáno nevhodným, požadujeme ustanovení 
upravit tak, aby bylo zřejmé, že pokud vyhláška č. 101/1995 Sb. nestanoví jinak, 
použijí se pro posuzování zdravotní způsobilosti  

- osoby, která vykonává činnost ….. v rámci výkonu práce 
v pracovněprávním vztahu, ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o posudkové 
péči, včetně pracovnělékařských služeb, a vyhlášky č. 79/2013 Sb., 

- žadatele o licenci .. a osoby, která je držitelem licence .. a vykonává 
činnost .. jako osoba samostatně výdělečně činná nebo na základě … (jiný právní 
titul než je pracovněprávní vztah nebo OSVČ?) se použijí ustanovení zákona č. 
373/2011 Sb. upravující posudkovou péči a v poznámce pod čarou č. 2 uvést 
zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, a vyhlášku č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška 
o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění 
vyhlášky č. 437/2017 Sb. 

Odůvodnění: 

Je třeba vyjádřit vzájemnou návaznost úpravy posuzování zdravotní způsobilosti 
ve zvláštní právní úpravě a obecné úpravy posudkové péče, včetně 
pracovnělékařských služeb. 

 

3. nad rámec navrhovaných změn – k § 4 

Navrhujeme § 4 odst. 2 doplnit o nové písmeno f), z něhož by bylo zřejmé, že 
postup podle uvedeného ustanovení se vztahuje i na „mimořádné“ preventivní 
prohlídky osob v pracovněprávním vztahu při podezření na změnu jejich 
zdravotní způsobilosti.   

Změní písmene f) by např. bylo: 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Z důvodu nedostatku zákonného zmocnění nelze toto 
ustanovení doplnit o nový text – podrobné zdůvodnění 
viz k zásadní připomínce MZd č. 1. 
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„f) v případě osob, které jsou v pracovněprávním vztahu k provozovateli dráhy 
nebo drážní dopravy.“ 

Odůvodnění:   

Stávající znění § 4 odst. 2 svou dikcí vylučuje použití obecné právní úpravy, kdy 
důvody provedení mimořádné prohlídky podle § 12 vyhlášky č. 79/2013 Sb. 
odborně sledují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to nejenom 
zaměstnance, ale i dalších osob. Doporučujeme „přidržení“ se obecné právní 
úpravy s tím, že s ohledem na specifičnost dotčené problematiky navrhujeme 
„mimořádné preventivní prohlídky“ vykonané na žádost provozovatele dráhy 
nebo drážní dopravy z důvodů uváděných ve stávajícím § 4 odst. 2 písm. b) až 
d)“ doplnit do § 4 odst. 2. 

V této souvislosti upozorňujeme, že preventivní prohlídky podle § 4 odst. 2  písm. 
e) upravuje obecná právní úprava, kdy je dána opora v zákoně č. 266/1994 Sb.  

Rovněž upozorňujeme, že i v případě nařízení mimořádné prohlídky drážním 
úřadem, pokud by šlo o osobu v pracovněprávním vztahu a nešlo by jen o 
„držení“ licence, by tuto osobu měl zaměstnavatel vybavit žádostí o provedení 
prohlídky. 

Hospodářská komora ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. obecně 

Hospodářská komora ČR má za to, že současné znění vyhlášky ani její navrhovaná 
novela terminologicky neodpovídají současným právním předpisům, v textu 
vyhlášky jsou uvedeny odkazy na již neplatné právní předpisy, podmínky 
zdravotní způsobilosti, zejména u strojvedoucích, jsou stanoveny nedůvodně 
přísně, a vystavují tak provozovatele dopravy nebezpečí nedostatku pracovních 
sil na pozici strojvedoucích, podmínky zdravotní způsobilosti osob provádějících 
ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy by měly být rozděleny 
zvlášť alespoň pro každou skupinu činností, v textu vyhlášky jsou uvedena 
nejednoznačná ustanovení, která umožňují dvojí výklad, a tím v praxi činí potíže, 
postrádáme informaci ohledně posouzení zdravotní způsobilosti v jiném 
členském státě EU, případně mimo EU, podmínky zdravotní způsobilosti 
stanovené pro preventivní, pravidelné (periodické) a mimořádné prohlídky by 
měly být sjednoceny. 

Částečně vysvětleno, částečně neakceptováno. 

Předkladatel souhlasí s připomínkou ohledně terminologické 
zastaralosti platného znění vyhlášky i nutnosti budoucí revize 
řady dalších oblastí úpravy. Z důvodu nedostatku zákonného 
zmocnění – viz stanovisko MD k zásadní připomínce MZd č. 1 – 
však není možné touto novelou do předmětných ustanovení 
vstupovat. 

K neúměrně přísným podmínkám zdravotní způsobilosti 
strojvedoucích:  právě tyto požadavky se navrhují zmírnit, 
přičemž jedním z hlavních důvodů je nedostatek pracovních sil 
na pozici osob řídících drážní vozidla. U strojvedoucích se 
konkrétně jedná o zrakovou ostrost a onemocnění diabetem 
mellitem. Před započetím legislativního procesu předkladatel 
konzultoval dotčené subjekty z řad odborné veřejnosti – 
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tj. zástupce dopravců, provozovatele dráhy SŽDC  a odborové 
organizace působící na železnici – a kromě výše uvedeného 
nebyly žádné další úpravy podmínek zdravotní způsobilosti 
požadovány. 

K posouzení zdravotní způsobilosti v jiném členském státě EU: 

Veškeré podmínky a náležitosti týkající se získání a zachování 
platnosti licence strojvedoucího, včetně posuzování zdravotní 
způsobilosti, se řídí právním řádem státu, v němž byl 
předmětný doklad vydán. Zákon o dráhách pak v souladu se 
směrnicí 2007/59/ES upravuje vzájemné uznávání licencí 
v rámci EU a dohledovou činnost drážního správního úřadu nad 
držiteli licencí vydanými v jiném členském státě EU. 

Návrh na sjednocení podmínek pro vstupní, pravidelné 
a mimořádné prohlídky je k diskuzi. (nepanuje shoda v rámci 
sektoru) 

2. nad rámec navrhovaných změn – k § 6 odst. 3  

Požadujeme doplnit nové písmeno d), a to následovně: 

„d) že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost.“ 

Odůvodnění:  

Schází jeden druh posudkového závěru. V rámci posudkových závěrů schází 
možnost, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost. O 
dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance tak musí být vždy 
použit u periodické prohlídky (pravidelné) nebo mimořádné prohlídky, aby 
mohly nastat důsledky podle Zákoníku práce (převedení zaměstnance na jinou 
práci či dání výpovědi). 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Z důvodu nedostatku zákonného zmocnění nelze toto 
ustanovení doplnit o nový text – podrobné zdůvodnění 
viz k zásadní připomínce MZd č. 1. 

3. k čl. I bodu 10 (§ 6 odst. 5 písm. a) 

Požadujeme ponechat stávající znění. 

Odůvodnění:  

Akceptováno částečně. 

Ponecháno stávající znění. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBB6DSQXI)
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Připomínkové místo Zásadní připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesouhlasíme se změnou textu. Posunutím věkové hranice na 55 let se vyhláška 
101/1995 Sb. jako jediná vyčlení ze systému nastavení věkových hranic v rámci 
všech zákonů, které nějakým způsobem zpracovávají pracovnělékařské 
služby/prohlídky (např. 361/2000 Sb., technické normy, 262/2006 Sb., vyhláška 
79/2013 Sb.). V současnosti je nastaveným standardem ve všech zákonech a 
vyhláškách společných věkových hranic (do 18 let, 18-50 let, nad 50 let). Úpravou 
vyhlášky 101/1995 Sb. u věkové hranice, tj. její posunutí na 55 let, dojde 
k nesouladu s ostatními právními předpisy a to i v samotné vyhlášce č. 101/1995 
Sb. mezi písmeny a) a b) § 6 bod 5). Toto posunutí bude problematické hlídat z 
pohledu zaměstnavatele a to hlavně z důvodu, kdy zaměstnanec v drtivé většině 
musí být vyšetřen na základě souběhu několika zákonů (např. řidič tramvaje je 
vyšetřen podle vyhlášky č. 101/1995 Sb., ale i podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. 
(práce v noci). Tím bude docházet k opravdu nekomfortní situaci při vysílání 
zaměstnanců na lékařské prohlídky. Navíc tato úprava má naprosto minimální vliv 
v rámci uvedeného zdůvodnění, tj. sblížení lékařských požadavků na řidiče 
autobusů a drážních vozidel. Největší problém (z lékařského pohledu/vyšetření) 
je u řidičů kolejových vozidel při vstupních prohlídkách, nikoli u periodických. 
Dále se posunutím hranice na 55 let zvedne věková hranice, u které je vhodné 
více dohlížet na řidiče, kteří vozí cestující. Navržené úpravy lékařských vyšetření 
a jejich mezních hodnot jsou naprosto dostačující a k posunutí věkové hranice 
tedy není žádný důvod. 

Jako další návrh k § 6 odst. 5) navrhujeme upravit obecně termíny prohlídek na 
sudá čísla. Zaměstnanci posuzovaní dle vyhlášky č. 101/1995 Sb. v drtivé většině 
vykonávají i další činnosti, které jsou zařazeny do Rizik ohrožení zdraví dle 
vyhlášky č. 79/2013 Sb. Příloha I. (např. noční práce, elektro kvalifikace, práce ve 
výškách). Vzhledem k tomu, že vyhláška 101/1995 Sb. pracuje i s lichými 
periodami prohlídek a vyhláška č. 79/2013 Sb. se sudými termíny, tak v praxi 
často dochází k situaci, kdy zaměstnanec musí jít k lékaři vlastně každý rok, 
protože ve výsledku nejde sloučit liché a sudé termíny prohlídek. To je značně 
frustrující pro zaměstnance a finančně nákladné pro zaměstnavatele. Sloučením 
termínů na sudá čísla by došlo k odstranění tohoto problému.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bylo vyhověno návrhu dle první části připomínky. 

4. nad rámec navrhovaných změn – k § 6 odst. 6  Akceptováno jinak. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBB6DSQXI)
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Připomínkové místo Zásadní připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ŽESNAD.CZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ŽESNAD.CZ) 

 

Požadujeme dotčený odstavec uvést do souladu se zákonem č. 373/2011Sb., o 
specifických zdravotních službách a jeho prováděcí vyhláškou.  

Odůvodnění:  

Obecně pokud lékař nemůže posoudit zaměstnance na celou dobu periody, tak 
musí (pokud nedá negativní posudkový závěr) nařídit mimořádnou prohlídku. V 
tomto případě, ať už jde o pravidelnou či mimořádnou prohlídku je nesmyslné 
omezovat lékaře tím, že platnost prohlídek může zkrátit až na jeden rok, tj. 
vlastně nemůže být kratší než jeden rok a pak nezbyde lékaři než vydat negativní 
posudkový závěr (v případě, že není ochoten vydat posudek delší jak 1 rok). Tento 
bod zbytečně popisuje povinnosti lékaře, které jsou již uvedeny v zákoně 
č. 373/2011 Sb. a zároveň dosti zpřísňuje požadavky a postupy uvedené v 
obecném zákoně. 

Ustanovení § 6 odst. 6 bude na základě připomínky 
Ministerstva zdravotnictví zrušeno. 

5. k čl. I bodům 12 až 18 (příloha č. 1) 

Požadujeme doslovnou transpozici Směrnice, pokud jde o zdravotní požadavky 
na strojvedoucí, obdobně, jako to bylo učiněno v jiných členských státech, nebo 
v našem právním řádu ohledně požadavků na odbornou způsobilost osob řídících 
drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených 
technických zařízení, které byly transponovány do vyhlášky č. 16/2012 Sb.  

Odůvodnění:  

Dle našeho názoru by bylo vhodnější, kdyby vyhláška neobsahovala výčet 
jednotlivých vad, stavů a nemocí, kterými žadatel o vydání licence 
strojvedoucího, držitel licence, apod. nesmí trpět, chce-li tuto činnost vykonávat, 
ale pouze výčet následků (projevů), které nesmí tyto jeho vady, stavy a nemocí 
mít tak, aby mohla osoba příslušnou činnost vykonávat, jak je to uvedeno ve 
Směrnici. Stanovení podmínek zdravotní způsobilosti neúměrně přísně může 
způsobit nedostatek pracovních sil na pozici strojvedoucích u provozovatelů 
drážní dopravy.     

Neakceptováno – připomínkové místo na připomínce netrvá. 

Směrnicová úprava je v této části značně obecná, 
pro posuzování zdravotní způsobilosti osob se značným 
dopadem na bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy 
nedostatečně určitá. Tento názor předkladatele je sdílen 
i  odborníky v oblasti zdravotnictví. 

6. nad rámec navrhovaných změn – k příloze 2  

Podmínky zdravotní způsobilosti zejména pro osoby, které provádějí ostatní 
činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy a uchazeči o výkon těchto 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBB6DSQXI)
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Připomínkové místo Zásadní připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ŽESNAD.CZ, SŽDC, OSŽ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

činností, a které jsou blíže specifikovány v § 2 vyhlášky, by neměly být dle našeho 
názoru uvedeny pro všechny činnosti, které mohou tyto osoby při provozování 
dráhy a drážní dopravy vykonávat stanoveny generálně (obecně), ale měly by být 
rozděleny zvlášť alespoň pro každou skupinu činností.  

Odůvodnění:  

Činnosti, které sem spadají, jsou dle našeho názoru totiž tak rozmanité, že nelze 
tvrdit, že osoba trpící určitou nemocí objektivně nemůže vykonávat žádnou z 
činností, která do této kategorie taktéž spadá. Neprovedení této změny způsobí, 
že osoba, která trpí určitou vadou, nemocí nebo stavem, nebude moci vykonávat 
žádnou z ostatních činností při provozování dráhy a drážní dopravy, byť by 
objektivně, s ohledem na závažnost své nemoci, vady nebo stavu některou 
z ostatních činností vykonávat mohla. 

Z důvodu nedostatku zákonného zmocnění nelze tuto oblast 
požadovaným způsobem upravit – podrobné zdůvodnění 
viz k zásadní připomínce MZd č. 1. 

 

7. k čl. I bodům 20, 21 a 23 (příloha č. 2) 

U zdravotní způsobilosti osob provádějících ostatní pracovní činnosti 
při provozování dráhy a drážní dopravy doporučujeme ustanovení ohledně 
zrakové ostrosti resp. její korekce za pomocí čoček upravit obdobným způsobem 
jako v Příloze č. 1 tak, aby i v tomto případě byla připuštěna korekce zraku 
kontaktními čočkami.  

Text v Příloze č. 2 části „A“ odst. 1 písm. b) – novelizační bod 20. požadujeme 
upravit následujícím způsobem:     

„snížení zrakové ostrosti pod 0,5 5/15 nebo 6/18 každým okem zvlášť bez 
korekce, s korekcí minus 5 Dsf/ /plus 3 Dsf při normálním očním pozadí pod 5/10 
nebo 6/12 0,3; astigmatická složka, plně započítávaná do povolené korekce, 
vyšší než plus/minus 2 Dcyl; u osob vykonávajících činnosti spočívající v 
posunování a spojování drážních vozidel musí nesmí být dosaženo stanovené 
zrakové ostrosti s korekcí za použití korekčních čoček,“ 

a dále V Příloze č. 2: části „B“ odst. 1 písm. b) – novelizační bod 21. následujícím 
způsobem: 

„snížení zrakové ostrosti pod 5/15 nebo 6/18 0,5 každým okem zvlášť, s korekcí 
vyšší než minus 6 Dsf/ /plus 4 Dsf; astigmatická složka, plně započítávaná do 

Akceptováno jinak. 

Část věty za středníkem byla ve všech uvedených částech 
ustanovení vypuštěna. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBB6DSQXI)
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Připomínkové místo Zásadní připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ŽESNAD.CZ) 

 

 

 

 

 

povolené korekce, vyšší než plus/minus 2 Dcyl; u osob vykonávajících činnosti 
spočívající v posunování a spojování drážních vozidel musí nesmí být dosaženo 
stanovené zrakové ostrosti s korekcí za použití korekčních čoček,“  

A dále V Příloze č. 2: části „C“ odst. 1 písm. b) – novelizační bod 23. následujícím 
způsobem:  

„snížení zrakové ostrosti pod 5/15 nebo 6/18 0,5 každým okem zvlášť bez 
korekce, s korekcí vyšší než minus 5 Dsf/plus 3 Dsf při normálním očním pozadí 
pod 5/10 nebo 6/12 0,3; astigmatická složka, plně započítávaná do povolené 
korekce, vyšší než plus/minus 2 Dcyl; u osob provádějících montáž trakčního 
vedení a u osob pracujících ve výškách nad 5 m nad zemí nesmí musí být 
dosaženo stanovené zrakové ostrosti s korekcí za použití korekčních čoček, “  

Odůvodnění:  

Pokud by byl návrh novely schválen v této podobě, byla by nastavena přísnější 
kritéria např. pro posunovače než pro strojvedoucí, byť pro to nejsou, s ohledem 
na činnosti, kterou tyto osoby vykonávají, dle našeho názoru rozumné důvody. 
Strojvedoucí, který z hlediska odborné způsobilosti může posunovat a spojovat 
vozidla, tak pracuje za jiných zdravotních podmínek než posunovač, byť jsou oba 
oprávněni vykonávat tutéž činnost. V tomto případě dle našeho názoru nemůže 
obstát ani argument, že se v případě strojvedoucího nejedná o hlavní náplň jeho 
činnosti, neboť u zaměstnanců, na něž se vztahuje Příloha č. 2 vyhlášky, je 
posunování vozidel doplňkovou činností, např. u vozmistra, který zároveň 
provádí i nutný posun při vyřazení vozu s technickou/ložnou závadou.     

8. k celému textu – legislativně technická připomínka 

V § 3, § 4 odst. 1 písm. a bodu 2 a § 6 odst. 1, 3, 4 požadujeme výraz „posudek o 
zdravotní způsobilosti“ nahradit výrazem „lékařský posudek“; výraz lékařský 
posudek totiž využívají i příslušná ustanovení zákona o drahách; 

V § 3 požadujeme výraz „lékař závodní preventivní péče“ nahradit výrazem „lékař 
pracovně lékařských služeb“; 

V § 4 odst. 1 písm. c) požadujeme výraz „přezkoušení“ nahradit výrazem 
„ověření“; 

Částečně akceptováno jinak, částečně neakceptováno. 

Ustanovení § 3, § 4 odst. 1 písm. a) bod 2, § 4 odst. 1 písm. d), 
§ 6 odst. 6 a § 7 budou na základě připomínek Ministerstva 
zdravotnictví zrušena. 

Do ostatních připomínkovým místem jmenovaných ustanovení 
není možné požadovaným způsobem zasáhnout z důvodu 
nedostatku zákonného zmocnění – viz stanovisko MD k zásadní 
připomínce MZd č. 1. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBB6DSQXI)
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Připomínkové místo Zásadní připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

V § 3, § 4 odst. 1 až 3, § 5 odst. 1, § 7 odst. 2, v nadpisu Přílohy č. 1 „A“, „B“, „C“ 
a „D“ a v nadpisu Přílohy č. 2 „A“, „B“, „C“ a „D“ požadujeme výraz „preventivní 
prohlídky“ nahradit výrazem „pracovně lékařské prohlídky“;   

V § 4 odst. 1 písm. b), § 5 odst. 4, § 6 odst. 1 písm. b) a odst. 6, § 21, v nadpisu 
Přílohy č. 1 „B“ a „D“, v nadpisu Přílohy č. 2 „B“ a „D“ a v Příloze č. 3, bod 5 
požadujeme výraz „pravidelné prohlídky“ nahradit výrazem „periodické 
prohlídky“; 

V § 6 odst. 3 písm. c) požadujeme výraz „zdravotně způsobilý k navrhované 
činnosti jen za určitých podmínek v posudku jednoznačně vyjádřených“ nahradit 
výrazem „zdravotně způsobilý s podmínkou v posudku jednoznačně 
vyjádřenou“;  

V § 6 odst. 1 písm. b) požadujeme před výraz „nemoci“ včlenit výrazy „vady, stavy 
a …“ 

V § 7 odst. 1 požadujeme výraz „zaměstnavatel“ nahradit výrazem „provozovatel 
dráhy nebo drážní dopravy“ z důvodu sjednocení terminologie v celém 
dokumentu. 

Odůvodnění:  

Terminologie použitá ve vyhlášce dle našeho názoru zcela neodpovídá 
terminologii užité v právních předpisech, které byly vydány poté, co tato vyhláška 
nabyla účinnosti, z tohoto důvodu doporučujeme v návrhu novely této vyhlášky 
upravit i tyto terminologické nuance, a dále vyhlášku terminologicky sjednotit. 
Jedná se zejména o zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška 
o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění 
pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu doporučujeme uvést terminologii vyhlášky 
do souladu s výše uvedenými právními předpisy. Neprovedení této změny bude 
v praxi činit výkladové obtíže.   
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Připomínky doporučující: 

 

Připomínkové místo Doporučující připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

Úřad vlády ČR 

Odbor kompatibility 

1. po stránce formální 

Předkladatel splnil s níže uvedenými výhradami formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel 
vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, 
o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

K návrhu je nutno přiložit srovnávací tabulku ke směrnici 2007/59/ES. Dále 
upozorňujeme na rozdíl mezi srovnávací a rozdílovou tabulkou pro účely vkládání 
materiálu do eKLEPu.  

Z rozdílové tabulky navrhujeme vypustit úpravu v bodu 1. 2 přílohy II směrnice 
2007/59/ES - Výjimky jsou udělovány ve výjimečných případech a na základě vyjádření 
odborného očního lékaře. Lékař poté přijme rozhodnutí. Dle našich poznatků není 
uvedená úprava návrhem ani stávající úpravou transponována. Jsme v tomto 
přísnější, což směrnice umožňuje (viz čl. 9 odst. 2). 

Akceptováno. 

Srovnávací tabulka byla již při rozeslání materiálu do MPŘ 
vložena do databáze ISAP. 

Rozdílová i srovnávací tabulka budou upraveny 
dle připomínky a jsou součástí materiálu pro LRV. 

 2. vztah k řízení o porušení smlouvy s Českou republikou 

Předloženého návrhu se dotýká úprava ve směrnici 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, v konsolidovaném znění.  

Uvedené směrnice 2007/59/ES se dotýká běžící řízení o porušení smlouvy 
č. 2016/2126, vedené proti České republice. Je nutno vyjasnit, zda je cílem návrhu 
v jakékoli míře reagovat na běžící řízení o porušení smlouvy. Dle našich poznatků se 
namítaná nesplnění povinnosti ze strany Evropské komise netýkají úpravy 
v novelizované vyhlášce.   

Vysvětleno. 

Cílem návrhu není reagovat na běžící řízení o porušení 
smlouvy, námitky EK vůči provedené transpozici se 
navrhovaných změn nijak nedotýkají. 

 3. k čl. I bodu 18 Vysvětleno. 
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Připomínkové místo Doporučující připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

Máme pochybnosti, zda úprava písm. d) v příloze 1 kapitole B bodu 2 vyhlášky je 
souladná s první odrážkou bodu 1. 2 (Zrak) přílohy II směrnice 2007/59/ES – ostrost 
vidění do dálky s korekcí nebo bez ní: 1,0; minimálně 0,5 pro horší oko. Dáváme 
předkladateli k uvážení.  

Požadovaná ostrost v předmětném ustanovení vyhlášky se 
týká každého oka zvlášť, zatímco směrnice hovoří jednak 
o ostrosti 1,0 pro vidění oběma očima, zároveň stanoví 
minimum pro horší oko 0,5. Minimální parametry 
stanovené směrnicí pro horší oko a vyhláškou pro každé 
oko zvlášť (0,5) jsou stejné, předkladatel má tudíž za to, že 
obě úpravy jsou v souladu. 

Ministerstvo zdravotnictví 1. nad rámec navrhovaných změn  - k § 4 odst. 1 písm. a) 

Doporučujeme § 4 odst. 1 písm. a) bod 2 zrušit. 

Odůvodnění:  

Považujeme za věcně vhodnější § 4 odst. 1 písm. a) bod 2 vypustit a řešení vstupních 
lékařských prohlídek ponechat na obecné právní úpravě (viz § 59 zákona č. 373/2011 
Sb. a § 10 vyhlášky č. 79/2013 Sb.), která je přesnější. Není např. zřejmé, co je míněno 
„vyššími nebo stejnými podmínkami zdravotní způsobilosti“. 

Akceptováno částečně. 

V bodě 2 v § 4 odst. 1 písm. a) text za středníkem vypuštěn. 

2. nad rámec navrhovaných změn  - k § 4 odst. 1 písm. d) 

Doporučujeme § 4 odst. 1 písm. d) zrušit a při výstupních prohlídkách postupovat 
podle obecné právní úpravy, nebo ustanovení doplnit tak, aby bylo zřejmé, že se 
na provádění výstupních prohlídek vztahuje obecná právní úprava.  

Odůvodnění:  

Považujeme za věcně vhodnější v případě ukončení pracovněprávního vztahu 
při provádění výstupních prohlídek postupovat v mezích obecné právní úpravy, to je 
podle § 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. 

Akceptováno. 

§ 4 odst. 1 písm. d) vypuštěno. 

3. nad rámec navrhovaných změn  - k § 4 odst. 3 Neakceptováno. 
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Doporučujeme § 4 odst. 3 v rozsahu platném pro pracovnělékařské služby zrušit. 

Odůvodnění: 

Obsah žádosti o provedení pracovnělékařské prohlídky je dán obecnou právní 
úpravou. Ustanovení je však třeba upravit tak, aby platilo zejména pro držitele licence 
(fyzickou osobu) nebo jinou k tomu oprávněnou osobu žádající o preventivní 
prohlídku, kdy tato osoba musí poskytovateli uvést druh požadované prohlídky 
a důvody jejího vyžádání; licence není vázána na druh práce ani pracovní podmínky. 

Z důvodu nedostatku zákonného zmocnění nelze toto 
ustanovení požadovaným způsobem upravit – podrobné 
zdůvodnění viz k zásadní připomínce MZd č. 1. 

 

4. k čl. I bodu 6 (§ 5 odst. 2) 

Dáváme ke zvážení § 5 odst. 2 upravit tak, aby byl v souladu s obecnou právní úpravou, 
to je převzít dikci § 7 odst. 1 vyhlášky č. 79/2013 Sb., resp. zvážit, zda screeningový 
test na přítomnost psychoaktivních látek ze slin nebo krve bude zajišťovat dostatečně 
validní výsledky, kde bude možné prokázání korelačního vztahu s onemocněním či 
patologickým stavem.   

Odůvodnění:  

Výše uvedené se dává ke zvážení, neboť je praxí v jiných případech ověřeno, že 
výpovědní hodnota předem plánovaných vyšetření je nulová, význam těchto testů je 
v jejich cíleném nebo neplánovaném provedení; pokud bude screeningové vyšetření 
prováděno, je nutné určit, jaké látky a jakými testy mají být obligatorně vyšetřovány, 
a zvážit důvody provádění testů z krve – tedy provádění invazivních výkonů v rámci 
preventivních prohlídek; současně je nutné mít na vědomí nezanedbatelný 
ekonomický dopad, kterým bude zatížen zaměstnavatel nebo fyzická osoba.   

Akceptováno částečně. 

Předkladatel zaujímá k uvedené problematice neutrální 
stanovisko, v souladu s připomínkou dal proto 
k opětovnému zvážení navrhovatelům doplnění, kterými 
jsou zaměstnavatelé posuzovaných osob, zda trvají 
na úpravě i s ohledem na zpochybňovanou validitu 
výsledků testů v porovnání s ekonomickou zátěží. 

Po diskuzi příslušných zástupců provozovatelů drah 
a drážní dopravy bylo rozhodnuto o ponechání úpravy, 
neboť zástupci železničního sektoru považují za klíčovou 
otázku bezpečnosti, která v tomto případě musí převážit 
nad ekonomickým hlediskem. Nadto se namítaná nízká 
výpovědní hodnota u plánovaných vyšetření sice beze 
zbytku uplatní u vstupních vyšetření, ale význam testu 
vzroste zejména u mimořádných prohlídek. Zástupci 
železničního sektoru rovněž poukazují na psychologický - 
odrazující efekt prováděných testů, který může také 
přispět ke zvýšení bezpečnosti. 

Zároveň má tato úprava oporu i v unijní legislativě, neboť 
jak směrnice 2007/59/ES o certifikaci strojvedoucích 
v železničním systému Unie, tak nařízení Komise (EU) 
2015/995 o TSI „provoz a řízení dopravy“, požadují 
provádět při všech druzích lékařských prohlídek vyšetření 
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na psychotropní látky, které zpochybňují způsobilost 
k výkonu povolání. 

Znění novelizačního bodu bylo upraveno tak, aby lépe 
odpovídalo dikci právních předpisů ve zdravotnické 
oblasti, zejména zákona o ochraně zdraví před účinky 
návykových látek. 

5. nad rámec navrhovaných změn – k § 6 odst. 2 

Doporučujeme zrušit větu první v § 6 odst. 2. 

Odůvodnění:  

To, že se posudek vydává na základě lékařské prohlídky a dalších odborných vyšetření, 
stanoví § 42 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. Vedle toho ustanovení § 6 odst. 1 stanoví 
pouze jednu ze zákonných podmínek pro vydání posudku. 

Akceptováno. 

První věta v § 6 odst. 2 vypuštěna. 

6. nad rámec navrhovaných změn – k § 6 odst. 3 

Ustanovení je třeba upravit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o posudkové závěry 
lékařských posudků o zdravotní způsobilosti vážící se k činnosti nebo k licenci 
strojvedoucího. V posudku musí být uveden účel vydání lékařského posudku (příloha 
č. 1 část 5 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších 
předpisů). K posudkovým závěrům viz § 43 zákona č. 373/2011 Sb. 

Neakceptováno. 

Z důvodu nedostatku zákonného zmocnění nelze toto 
ustanovení požadovaným způsobem upravit – podrobné 
zdůvodnění viz k zásadní připomínce MZd č. 1. 

 

7. k čl. I bodu 9 (§ 6 odst. 5) 

Doporučujeme § 6 odst. 5 upravit tak, aby nešlo o vymezení platnosti posudku, ale o 
vymezení četnosti pravidelných lékařských prohlídek. 

Odůvodnění:  

Doba platnosti lékařského posudku je stanovena zákonem č. 373/2011 Sb. 

Neakceptováno. 

Z důvodu nedostatku zákonného zmocnění nelze toto 
ustanovení požadovaným způsobem upravit – podrobné 
zdůvodnění viz k zásadní připomínce MZd č. 1. 
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8. nad rámec navrhovaných změn – k § 6 odst. 6 

Navrhujeme § 6 odst. 6 zrušit. 

Odůvodnění: 

Ustanovení § 6 odst. 6 nedůvodně omezuje odbornou působnost posuzujícího lékaře 
a může zvyšovat četnost lékařských posudků s negativním závěrem.   

Akceptováno. 

§ 6 odst. 6 vypuštěn. 

9. k čl. I bodu 11 (§ 7) 

Navrhujeme § 7 zrušit. 

Odůvodnění:  

Jde o nepřesnou úpravu postupů stanovených zákonem č. 373/2011 Sb. Postačí 
obecná úprava posudkové péče. 

Akceptováno. 

Ustanovení § 7 se zrušuje. 

Hospodářská komora ČR 

ŽESNAD.CZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. k čl. I bodu 3 (úvodní věta) 

Na místo úplného výčtu veškerých zákonů, kterými byl zákon o drahách od okamžiku 
své účinnosti novelizován, doporučujeme uvést pouze slovní spojení „ve znění 
pozdějších předpisů“. 

Odůvodnění:  

Při zachování stávajícího návrhu by při každé novele zákona o drahách muselo být 
měněno i návětí vyhlášky, aby byla stále aktuální. 

Neakceptováno. 

V souladu s Legislativními pravidly vlády je nezbytné 
do úvodní věty doplnit všechny novely zákona o dráhách, 
které se dotkly zmocňovacího ustanovení. 

2. nad rámec navrhovaných změn – k § 1 odst. 1 písm. b) 

Doporučujeme rozšířit věcnou působnost vyhlášky též na zdravotní způsobilost 
k řízení drážního vozidla na dráze zkušební. 

Odůvodnění:  

Z důvodu komplexnosti právní úpravy. 

Neakceptováno. 

Tuto úpravu zákon o dráhách nepředpokládá. 

3. nad rámec navrhovaných změn – k § 1 odst. 1 písm. c) Neakceptováno. 
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V příslušném ustanovení vyhlášky doporučujeme uvést odkaz na § 2 této vyhlášky, 
kde jsou jednotlivé činnosti blíže specifikovány. 

Navrhujeme následující znění:  

„c) fyzické osoby provádějící ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy 
stanovené v § 2, a uchazeče o výkon těchto činností.“    

Odůvodnění:  

Z důvodu provázanosti právní úpravy a snadnější orientace v ní.  

Z důvodu absence zákonného zmocnění nebude do tohoto 
ustanovení novelou zasahováno. Navrhované doplnění 
nadto není potřeba, vymezení předmětných činností 
vyplývá ze stávající textace předpisu dostatečně. 

4. nad rámec navrhovaných změn – k § 1, příp. § 1a 

Dle našeho názoru chybí v předmětné vyhlášce informace o posuzování zdravotní 
způsobilosti osob, jejichž zdravotní způsobilost již byla posuzována v jiném členském 
státě Evropské unie. Posouzení zdravotní způsobilosti v jiném členském státě 
Evropské unie by totiž mělo být dle našeho názoru postaveno na roveň posuzování 
zdravotní způsobilosti podle této vyhlášky. Proto doporučujeme do předmětné 
vyhlášky včlenit např. do § 1 nový odstavec 3 nebo § 1a v následujícím znění: 

„Posouzení zdravotní způsobilosti se nevyžaduje u osob, které byly shledány jako 
zdravotně způsobilé k navrhované činnosti nebo zdravotně způsobilé k navrhované 
činnosti s podmínkou v posudku jednoznačně vyjádřenou, pokud splňují podmínky 
zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné činnosti stanovené jiným členských 
státem.“ 

Odůvodnění:  

Z důvodu absence příslušné právní úpravy.  

Neakceptováno. 

Příslušná právní úprava pro dráhu celostátní a regionální již 
je obsažena v zákoně o dráhách – ustanovení § 46b odst. 2. 

5. nad rámec navrhovaných změn – k § 1, příp. § 1b 

Taktéž do vyhlášky doporučujeme včlenit ustanovení ohledně uznání posouzení 
zdravotní způsobilosti u osob, které bylo provedeno ve státě, který není členem 
Evropské unie, tj. ve třetí zemi. Proto doporučujeme do předmětné vyhlášky včlenit 
např. do § 1 nový odstavec 4 nebo § 1b v následujícím znění: 

„Posouzení zdravotní způsobilosti se nevyžaduje dále u osob, které byly shledány 
jako zdravotně způsobilé k navrhované činnosti nebo zdravotně způsobilé 

Neakceptováno. 

Předkladatel zásadně nesouhlasí s navrženým rozšířením. 
Posuzování zdravotní způsobilosti ve třetích zemích není 
žádným způsobem harmonizováno a nelze jej tedy 
bez dalšího uznávat. 
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k navrhované činnosti s podmínkou v posudku jednoznačně vyjádřenou, pokud 
splňují podmínky zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné činnosti stanovené třetí 
zemí, jsou-li tyto stejné nebo přísnější jako podmínky zdravotní způsobilosti 
stanovené touto vyhláškou.“ 

Odůvodnění:  

Z důvodu absence příslušné právní úpravy. 

6. nad rámec navrhovaných změn – k § 4 

Vstupní lékařské prohlídky se dle § 32 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, mají konat před vznikem pracovního poměru. Tím, že je 
v případě žadatelů o licenci strojvedoucího a žadatelů o průkaz způsobilosti k řízení 
drážního vozidla „vstupní prohlídka“ vázána nikoli na vznik pracovního poměru, ale 
na započetí výcviku k získání odborné způsobilosti, je toto dle našeho názoru matoucí. 
Z tohoto důvodu se domníváme, že by bylo vhodné nejen sjednotit podmínky 
zdravotní způsobilosti, které mají být posuzovány při vstupních prohlídkách a při 
pravidelných (periodických) a mimořádných prohlídkách, ale taktéž upustit od 
terminologie „vstupní prohlídka“ a „pravidelná prohlídka“ a nahradit je souhrnným 
názvem např. „posouzení zdravotní způsobilosti“ nebo jakkoli obdobně. 

Posouzení zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti strojvedoucího a k řízení drážního 
vozidla by tak mohlo být vykonáno před započetím výcviku k získání odborné 
způsobilosti k řízení drážního vozidla tak, jak je uvedeno v § 4 odst. 1 písm. a) bodě 1. 
účinného znění vyhlášky, ale nemuselo by být nazváno jako „vstupní prohlídka“, která 
je spjata s nástupem do pracovního poměru. 

Taktéž dle našeho názoru z § 4 odst. 1 písm. a) bodu 2 zcela jednoznačně nevyplývá, 
zda se vztahuje na všechny osoby uvedené v § 1 odst. 1 vyhlášky, tj. jak na strojvedoucí 
a osoby řídící drážní vozidlo, spolu s uchazeči o tyto pozice, tak i na osoby provádějící 
jiné činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy, anebo pouze osoby provádějící 
ostatní činnosti ve smyslu § 1 odst. 1 písm. c) Vyhlášky. V praxi toto ustanovení činí 
potíže, neboť ze strany zaměstnavatelů není vykládáno a aplikováno stejným 
způsobem. Někteří jej totiž vykládají tak, že se vztahuje pouze na osoby uvedené v § 1 
odst. 1 písm. c), přičemž strojvedoucích a osob, které mají řídit drážní vozidlo, se týká 
písm. a) tohoto odstavce. Ostatní mají za to, že se týká všech osob, které vykonávají 

Neakceptováno. 

Z důvodu nedostatku zákonného zmocnění – viz 
stanovisko MD k zásadní připomínce MZd č. 1 – není 
možné touto novelou do předmětných ustanovení 
vstupovat, s výjimkou vypuštění ustanovení § 4 odst. 1 
písm. a) bodu 2 na základě připomínky MZd. 
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činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy. Tedy nejen těch osob, který 
vykonávají „ostatní činnosti“ při provozování dráhy a drážní dopravy, ale 
i strojvedoucích a řidičů drážních vozidel, neboť i tito vykonávají činnost 
při provozování dráhy a drážní dopravy. 

K tomu, aby bylo možné se jednoznačně přiklonit k názoru, že se § 4 odst. 1 písm. a) 
bod 2. vztahuje pouze na osoby provádějící ostatní činnosti, bylo by dle našeho 
právního názoru třeba, aby zde bylo uvedeno, „uchazeči o provádění ostatních 
činností při provozování dráhy a drážní dopravy“, nikoli jen „uchazeči o provádění 
činností při provozování dráhy a drážní dopravy“, jako je tomu za současné právní 
úpravy. Případně, má-li se toto ustanovení týkat všech osob stanovených v § 1 odst. 1 
vyhlášky, pak by dle našeho názoru věta za středníkem neměla být uvedena v § 4 
odst. 1 písm. a) u bodu 2., ale měla by stát mimo, aby bylo jednoznačně zřejmé, že se 
písm. a) vztahuje jak k bodu 1., tak i k bodu 2. 

Nejednoznačnost tohoto ustanovení pak způsobuje to, že někteří zaměstnavatelé 
vyžadují po svém novém zaměstnanci na pozici strojvedoucího před vznikem 
pracovního poměru vstupní prohlídku, při níž jsou podmínky posouzení zdravotní 
způsobilosti přísnější než u prohlídky pravidelné (periodické), a jiní zaměstnavatelé 
právě s odkazem na § 4 odst. 1 písm. a) bod. 2. vstupní prohlídku nevyžadují, pokud 
má tato osoba platný posudek o zdravotní způsobilosti, neboť se domnívají, že se toto 
ustanovení vztahuje i na strojvedoucí. S ohledem na nejednoznačnost tohoto 
ustanovení však dle našeho názoru nelze posoudit, který z těchto postupů je v souladu 
s vyhláškou, tedy správný. 

Odůvodnění:  

Z důvodu nejednoznačnosti příslušného ustanovení. V Praxi tak může docházet 
k absurdním situacím, kdy strojvedoucí splňující pouze podmínky pro pravidelné 
a mimořádné prohlídky, nikoli však pro vstupní, bude u jednoho zaměstnavatele 
přijat, neboť ten již vstupní prohlídku vyžadovat nebude, a druhý jej k výkonu práce 
nepřijme, neboť přísnější podmínky stanovené pro vstupní prohlídky splňovat 
nebude. 

7. k čl. I bodu 10 (§ 6 odst. 5) Akceptováno jinak. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBB6DSQXI)



20 

 

Připomínkové místo Doporučující připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

(+ GW Train Regio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(+ SŽDC) 

 

 

 

 

 

 

 

Dle našeho názoru by měla být zvýšena věková hranice i délka doby platnosti 
lékařského posudku do 55let na tři roky a ve věku nad 55let na jeden rok i u dalších 
osob, tj. i v § 6 odst. 5 písm. b) na které se vyhláška vztahuje, nikoli jen u osob řídících 
drážní vozidla.  

V tomto ustanovení dále postrádáme v případě zaměstnanců pracujících v noci vazbu 
na § 94 odst. 2 zákoníku práce, v němž je upravena povinnost zaměstnavatele zajistit 
zaměstnanci pracujícímu v noci vyšetření poskytovatelem pracovně lékařských služeb 
v případech a za podmínek stanovených pro pracovně lékařské služby zákonem 
o specifických zdravotních službách. 

Odůvodnění:  

Proto, aby byla věková hranice 50let a délka platnosti posudku u ostatních osob 
zachována, není dle našeho názoru rozumný důvod. 

V návaznosti na předchozí zásadní připomínku HK ČR (č. 3) 
byl novelizační bod 10 vypuštěn, ustanovení § 6 odst. 5 tak 
zůstane v původním znění. 

8. k čl. I bodu 10 (§ 6 odst. 5) 

V délce platnosti posudku doporučujeme upravit slovní vyjádření délky jeho platnosti 
na číselné, tj. místo „tři roky“ uvádět „3 roky“ apod. 

Odůvodnění:  

S ohledem na požadavek jednotnosti úpravy celého právního předpisu doporučujeme 
nekombinovat psaní délky platnosti lékařského posudku jednou slovy a jednou číslicí. 

Neakceptováno. 

V návaznosti na předchozí zásadní připomínku HK ČR (č. 3) 
byl novelizační bod 10 vypuštěn, ustanovení § 6 odst. 5 tak 
zůstane v původním znění. 

9. nad rámec navrhovaných změn – k § 8 

Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné požadovat dopravně psychologické 
vyšetření nejen u strojvedoucích, ale též u žadatelů o vydání průkazu způsobilosti 
k řízení drážního vozidla a osob řídících drážní vozidlo na dráze tramvajové, 
trolejbusové, speciální, lanové, místní a vlečce podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky, 
a osob provádějících jiné činnosti, tj. osob podle § 1 odst. 1 písm. c) vyhlášky. K tomuto 
by bylo však zapotřebí uvést konkrétní taxativní výčet činností, které jsou pod tento 
termín řazeny a u každé činnosti jednotlivě posoudit, zda by byl požadavek 
na dopravně psychologické vyšetření v daném případě důvodný či nikoli. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Zákonné zmocnění k dopravně psychologickému vyšetření 
je dáno pouze pro licencované strojvedoucí.  

Vyhláška v platném znění pak vyžaduje psychiatrické 
vyšetření pro všechny osoby řídící drážní vozidlo (§ 5 
odst. 3 písm. a). 

Předkladatel však dodává, že v odůvodněných případech 
lze požadovat psychologické vyšetření u kterékoli skupiny 
osob, neboť dle § 5 vyhlášky v platném znění může 
posuzující lékař náplň preventivních lékařských prohlídek 
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Taktéž u dopravně psychologického vyšetření doporučujeme zvážit zavedení 
jednotných pravidel, jimiž by se měli posuzující psychologové řídit. 

U § 8 odst. 4 doporučujeme zvážit variantu platnosti posudku o dopravně 
psychologickém vyšetření nikoli pouze po dobu jednoho roku, ale do okamžiku 
důvodného podezření na změnu psychického stavu posuzované osoby. 

Odůvodnění:  

Z důvodu systematičnosti právní úpravy u všech profesí při provozování dráhy a drážní 
dopravy. 

včetně odborných vyšetření doplnit o další vyšetření, a to 
na základě znalosti pracovních podmínek a na základě 
zdravotního stavu posuzované osoby. 

10. nad rámec navrhovaných změn – k § 22 

Doporučujeme odstranit odkaz na směrnici Ministerstva zdravotnictví České 
socialistické republiky ze dne 27. listopadu 1985 č. j. LP/3-265-8.10.85, neboť byla 
vydána podle zákona, který v současné době již neplatí (zákon č. 20/1966 Sb., o péči 
o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. (návrh změny – v ustanovení vyznačit 
návrh na doplnění i na vypuštění). 

Odůvodnění:  

Jedná se o již neaktuální právní úpravu. 

Neakceptováno. 

Jedná se o přechodné ustanovení. 

11. nad rámec navrhovaných změn – k poznámkám pod čarou 

V celém textu vyhlášky je odkazováno na řadu právních předpisů, které v současné 
době již nejsou platné a účinné, a byly nahrazeny jinými. Konkrétně se jedná o: 

- zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, byl zrušen 
ke dni 1. 4. 2012 a nahrazen zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších 
předpisů (poznámka pod čarou č. 1, 6, 7 a 9), 

- nařízení vlády č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá 
ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, které bylo zrušeno 1. 4. 1997 (poznámka pod 
čarou č. 2 a 8), 

Neakceptováno. 

Poznámky pod čarou se samostatně nenovelizují. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBB6DSQXI)



22 

 

Připomínkové místo Doporučující připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

- směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZd o posuzování zdravotní 
způsobilosti k práci byla taktéž vydána podle příslušných ustanovení zákona 
č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, který již není platný.  

Odůvodnění:  

Jedná se o již neaktuální právní úpravu. 

12. nad rámec navrhovaných změn – k poznámce pod čarou č. 19 

Směrnice, která je uvedena v poznámce pod čarou č. 19, již byla změněna Směrnicí 
Komise č. 2014/82/EU ze dne 24. června 2014, kterou se mění Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokud jde o všeobecné odborné znalosti, zdravotní 
požadavky a požadavky týkající se licence. Doporučujeme tedy uvádět odkaz na 
aktuální znění této Směrnice.  

Odůvodnění:  

Jedná se o již neaktuální právní úpravu. 

Neakceptováno. 

viz výše 

13. nad rámec navrhovaných změn – k přílohám č. 1 a 2 

Dle našeho názoru by bylo vhodnější jednotlivé vady, stavy a nemoci, které jsou 
uvedeny v obou přílohách Vyhlášky, systematicky rozčlenit např. na zrak, sluch, 
nervová soustava, psychická onemocnění, plicní, … 

Odůvodnění:  

Dle našeho názoru bude pak vyhlášky systematičtější a bude snadnější se v ní 
orientovat a vyhledávat v ní.  

14. Doporučujeme zvážit změnu textace nadpisů v jednotlivých částech obou 
příloh.  

V Příloze č. 1 části „A“ doporučujeme upravit text na „Žadatel o vydání licence 
strojvedoucího nebo průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na drahách 
železničních je zdravotně způsobilý k výkonu této činnosti, netrpí-li…“, a analogicky 
upravit text i dalších částí obou příloh.  

Neakceptováno. 

Změna systematiky vad, stavů a nemocí není možná bez 
podrobných konzultací s odborníky z oblasti zdravotnictví, 
požadované úpravy jdou svým rozsahem dalece nad rámec 
zamýšlené minimalistické novely. 
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Případně, pokud by byla akceptována naše připomínka ohledně převzetí textu 
Směrnice do příslušné přílohy vyhlášky, pak navrhujeme text nadpisu Přílohy č. 1 části 
„A“ následujícího znění: „Žadatel o vydání licence strojvedoucího nebo průkazu 
způsobilosti k řízení drážního vozidla na drahách železničních je zdravotně způsobilý 
k výkonu této činnosti, netrpí-li vadami, stavy či nemocemi, které způsobují – náhlou 
ztrátu vědomí, - snížení pozornosti nebo koncentrace, - náhlou neschopnost, - ztrátu 
rovnováhy nebo koordinace, - výrazné pohybové omezení“, a analogicky upravit text 
i dalších částí obou příloh. 

Odůvodnění:  

Jak podle příslušných ustanovení zákona o drahách, tak i podle podpisů jednotlivých 
částí příloh mají být ve vyhlášce stanoveny „podmínky zdravotní způsobilosti“, avšak 
v samotném textu jsou stanoveny podmínky zdravotní „nezpůsobilosti“ osob, které 
vykonávají nebo chtějí vykonávat příslušné činnosti při provozování dráhy a drážní 
dopravy. Text je v tomto ohledu dle našeho názoru poněkud matoucí. 

15. Doporučujeme sjednotit podmínky zdravotní způsobilosti osob při vstupních 
preventivních prohlídkách a při pravidelných (periodických) a mimořádných 
preventivních prohlídkách, a zachovat tedy pouze podmínky pro pravidelné 
preventivní prohlídky s tím, že by se podle nich postupovalo jak v případě 
vstupních preventivních prohlídek, tak i při pravidelných (periodických) a 
mimořádných preventivních prohlídkách.   

Odůvodnění:  

Současný stav dvojích podmínek, které se liší pro vstupní preventivní prohlídky a pro 
pravidelné (periodické) a mimořádné preventivní prohlídky, jsou dle našeho názoru 
nejen nespravedlivé až diskriminační, ale taktéž z našeho pohledu neexistuje pro toto 
rozlišování rozumný důvod. Pokud má být např. strojvedoucí zdravotně způsobilý, tak 
by nemělo rozhodovat to, zda se v daném případě jedná o vstupní preventivní 
prohlídku či prohlídku pravidelnou preventivní.  

16. k příloze č. 1  

Dle našeho názoru by bylo vhodnější zvlášť upravit podmínky zdravotní způsobilosti 
pro řízení vlečky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K rozdílným zdravotním požadavkům při vstupní 
a pravidelné (periodické) prohlídce:  

hlavní důvody pro tuto diferenciaci byly při tvorbě 
původního znění vyhlášky z roku 1995 dva: 

-  při nastavení podmínek zdravotní způsobilosti se 
vycházelo ze statisticky odůvodněné premisy, že věk 
žadatelů o průkaz způsobilosti či licenci při vstupní 
prohlídce je nižší, naopak pro strojvedoucí absolvující 
prohlídky následné by některé limity vzhledem 
k narůstajícímu věku byly poměrně obtížně splnitelné; 

- druhým a podstatnějším důvodem je pak skutečnost, že 
osoba řídící drážní vozidlo několik let již postupy při řízení 
ovládá a nabyté zkušenosti a dovednosti jí do určité míry 
umožňují kompenzovat případné drobné hendikepy 
zdravotní – myšlena například lehce snížená zraková 
ostrost či nezávažná sluchová nedostatečnost oproti 
požadavkům vstupní prohlídky. Nicméně unijní právní 
úprava se v posledních letech přiklání spíše ke stanovení 
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Odůvodnění:  

Z důvodu systematičnosti právní úpravy. 

17. k příloze č. 1  

Diabetes mellitus by měla i při výrazně lepších možnostech léčby podléhat přísným, 
výslovně stanoveným kritériím. Ani mezi zástupci členů ŽESNAD nepanuje shoda na 
tom, zda by měly být osoby, které trpí onemocněním diabetes mellitus z možnosti stát 
se strojvedoucím vyloučeny zcela, jako je tomu za současné právní úpravy anebo, zda 
by mohly být pro tuto činnost způsobilé alespoň za určitých výslovně stanovených 
podmínek tak, jak to navrhuje novela vyhlášky (novelizační bod 12., resp. 15). 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o problematiku právní, ale ryze lékařskou, 
nedovolíme si proto rozhodnout, zda příslušný novelizační bod týkající se tohoto 
onemocnění ponechat bez připomínek, nebo zda požadovat další kritéria pro osoby 
s tímto onemocněním.  

Odůvodnění:  

Z důvodu bezpečnosti při provozování dráhy a drážní dopravy.  

18. k příloze č. 1 

Doporučujeme včlenit ochranu těhotné zaměstnankyně – strojvedoucí tak, jak 
požaduje Příloha II Směrnice v bodě 1.4: V případě nedostatečné snášenlivosti nebo 
patologického průběhu je třeba těhotenství považovat za důvod k dočasnému 
vyloučení strojvedoucích.  

Odůvodnění:  

Z důvodu souladu se Směrnicí.  

19. k příloze č. 2  

Doporučujeme zvážit variantu vypracování jednotlivých podmínek zdravotní 
a psychické způsobilosti zvlášť pro veškeré činnosti, které mohou spadat pod činnosti 
uvedené v § 1 odst. 1 písm. c) vyhlášky. Např. obdobně, jak je to upraveno v Příloze 
č. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenské podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, kde je v přehledné tabulce uveden název živnosti a požadovaná 

jednotných požadavků pro všechny druhy pracovně 
lékařských prohlídek, tudíž pro futuro se i o tomto 
předpokládá diskuze a přezkum 

 

Ad diabetes mellitus – není jasné, co se navrhuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K ochraně těhotné zaměstnankyně – už je dostatečně 
upraveno pracovně právními předpisy. 

 

 

 

 

Viz výše k přip. č. 12 
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odborná způsobilost k jejímu provozování, tak analogicky by dle našeho názoru mohl 
být uveden název činnosti a k ní požadovaná zdravotní (i psychická) způsobilost.  

Odůvodnění:  

Z důvodu systematičnosti právní úpravy. 

20. k materiálu jako celku 

V Čl. 11 Směrnice je stanoveno, že Žadatelé (o vydání licence strojvedoucího) 
prokazují svou tělesnou způsobilost tím, že podstoupí zdravotní prohlídku 
provedenou, podle rozhodnutí členského státu, buď lékařem akreditovaným nebo 
uznaným podle článku 20 Směrnice, nebo pod dohledem takového lékaře. Tento lékař 
musí být podle požadavků této Směrnice akreditován akreditačním subjektem 
určeným daným členským státem. Česká republika však takovéto akreditované lékaře 
v tuto chvíli nemá. Zdravotní prohlídky jsou vykonávány u poskytovatelů zdravotních 
služeb, kteří jsou pouze držiteli oprávnění k poskytování takových služeb, nikoli však 
akreditace ve smyslu požadavku Směrnice. 

Na nutnost akreditace příslušných lékařů poukazujeme zejména z důvodu věcné 
souvislosti s touto vyhláškou, samotná akreditace a podmínky pro její udělení by však 
měly být upraveny zákonem, nikoli vyhláškou, jakožto podzákonným právním 
předpisem, vydaným pouze k provedení jako příslušných ustanovení zákona. 

Dle našeho právního názoru by bylo vhodné prokonzultovat možnost zakotvení 
akreditačního subjektu, akreditace, a podmínek jejího udělení s Ministerstvem 
zdravotnictví, a zvážit její zakotvení v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytnutí, ve znění pozdějších předpisů, v němž je upraveno již 
poskytování zdravotní služeb obecně, a dále též podmínky a postup pro udělování 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a tak by sem i právní úprava akreditace 
k provádění zdravotních prohlídek tělesné způsobilosti žadatelů o vydání licence 
strojvedoucího dle našeho právního názoru systematicky spadala. 

Odůvodnění:  

Z důvodu souladu se Směrnicí. 

 

Neakceptováno. 

Nelze souhlasit s tvrzením, že Česká republika nemá 
akreditované lékaře ve smyslu směrnice.  

Pro lékaře provádějící zdravotní prohlídky je vyžadováno 
uznání, přičemž podmínky tohoto uznání jsou obsaženy 
v zákoně č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání 
a uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 
zubního lékaře a farmaceuta. 

Odborná způsobilost se podle § 4 odst. 1 zákona 
č. 95/2004 Sb. získá absolvováním nejméně šestiletého 
prezenčního studia v akreditovaném zdravotnickém 
magisterském studijním programu všeobecné lékařství. 
Dle § 5 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb. je pro samostatný 
výkon povolání lékaře podmínkou získání specializované 
způsobilosti. V souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. 
se specializovaná způsobilost lékaře získává úspěšným 
ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou, 
čemuž podle § 5 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb. předchází 
specializační vzdělávání v akreditovaných zařízeních. 
Akreditaci těmto zařízením vydává dle § 13 zákona 
č. 95/2004 Sb. Ministerstvo zdravotnictví, přičemž postup 
akreditace a podmínky jejího udělení jsou obsaženy v § 14 
tohoto zákona. V návaznosti na úspěšné složení atestační 
zkoušky je lékaři vydán ministerstvem zdravotnictví diplom 
o specializaci v příslušném specializačním oboru. 
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Pokud jde o vazbu na vydávání lékařských posudků, jež 
osvědčují provedení zdravotních prohlídek, podle § 5 
odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb. je výkonem povolání lékaře 
se specializovanou způsobilostí i činnost posudková. Aby 
mohl lékař strojvedoucímu vydat posudek, musí být 
atestován (uznán státem) na základě výše uvedeného 
postupu. 

Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace 

 

 

 

 

 

 

(ŽESNAD.CZ) 

1. nad rámec navrhovaných změn – k § 1 odst. 2 

Doplnit možnost krátkodobé činnosti v provozované dopravní cestě pod dozorem 
osoby zdravotně způsobilé dle vyhlášky: 

„(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, nebo i jiné činnosti, jde-li 
o činnosti vykonávané nejdéle po dobu deseti dnů. Tyto činnosti mohou být 
vykonávány pouze pod dozorem osoby zdravotně způsobilé.“ 

Neakceptováno. 

Z důvodu nedostatku zákonného zmocnění nebude 
do tohoto ustanovení zasahováno. 

Z věcného hlediska: Jelikož chybí odůvodnění, není zřejmé, 
k jakým situacím má doplnění směřovat. Povolit výkon 
jakékoli činnosti bez posouzení zdravotní způsobilosti 
pouze s odvoláním na krátkou dobu jejího trvání se 
předkladateli jeví proti smyslu úpravy. 

2. nad rámec navrhovaných změn – k § 2 písm. a) 

Doplnit rozlišení zdravotní způsobilosti zaměstnanců zabezpečujících obsluhu dráhy, 
kteří však nevstupují při své činnosti bez dozoru na provozovanou dopravní cestu – 
zaměstnanci dálkově řídící dopravu: 

„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, nebo je dávají a vstupují 
při své činnosti bez dozoru na provozovanou dopravní cestu,“ 

Neakceptováno. 

Z důvodu nedostatku zákonného zmocnění nebude 
do tohoto ustanovení zasahováno. 

Z věcného hlediska: z koncepce platné úpravy vyplývá, že 
pro zdravotní způsobilost této skupiny osob je určující 
schopnost rozlišovat tvarové, světelné a zvukové znaky 
a návěsti, nikoli zda vstupují na provozovanou dopravní 
cestu. 

Odborové sdružení 
železničářů (OSŽ) 

1. obecně 

Novela měla především zohlednit mezinárodně přijaté rozdělení železničních profesí 

Neakceptováno. 

odůvodnění viz výše k připomínce č. 12 HK ČR a ŽESNAD.CZ 
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na 2 skupiny (Mezinárodní unie železničních lékařských služeb UIMC) s uvedením 

absolutních a relativních kontraindikací: 

Group A: high safety risk, i.e. a single person 's resposability for trqffic safety not fully 

compensated by technical means. 

Skupina A: vysoké bezpečnostní riziko, tj. odpovědnost jedné osoby za bezpečnost 
provozu, která není plně kompenzována technickými prostředky. 

Group B: safety risk, i.e, responsibility for operational safety controlled by group work, 

supervision by another skilled person or by technical equipment that can maintain 

a sufficient safety level. 

Skupina B: bezpečnostní riziko, tj. odpovědnost za provozní bezpečnost 

kontrolovanou skupinou prací/profesí, dozor jinou kvalifikovanou osobou nebo 

technickým zařízením, které může udržovat dostatečnou bezpečnostní úroveň. 

Odborná doporučení jsou zpracována v materiálu UIMC dostupném jeho členům (v 

ČR národní dopravce České dráhy, a.s.) v anglickém, německém a francouzském 

jazyce (Railway medical guidelines, Guidelines for medical fitness of railway personnel 

in safety critical functions, Paříž, UIC, 2014). Jde o odborný konsensus řady 

mezinárodně uznávaných odborníků různých oborů, z nich 15 se významně účastnilo 

(a dosud účastní) diskuse při tvorbě těchto standardů. Přijaté jsou kapitoly týkající se 

kardiovaskulárních nemocí (cardiovascular disorders), diabetů (diabetes mellitus), 

onemocnění CNS (disorders of the central nervous system), náhlé ztráty vědomí 

(syncope), poruch spánku (sleep disorders), zrakových a sluchových vad, stavů a 

nemocí (vision and hearing criteria). V současné době se finalizuje problematika 

nedovolených návykových a psychotropních látek (alcohol, drugs and other 

psychotropic substances) a dokončuje kapitola týkající se duševních poruch (mental 

disorders). 

Literární odkaz: 

UIMC Railway medical guidelines. Guidelines for medical fitness of railway personnel 

in safety critical functions. E.S. Alberga, C.J. Kant, J.L. van Dijk, Edit.Board : N. Barakat, 
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H. Burggraaff, O. Carlton, B. Cooper, C. Cothereau, O. Foss, Ch. Gravert, G. Palma, D. 

Shackleton, M. Tuček, L. Vantrappen, P.A. Voumard, International Union of Railways 

(UIC) - Paris, 2014,65 s., ISBN 978-2-7461-2368-7). 

2. nad rámec navrhovaných změn - § 2 

Navrhovaně doplnění textu: 

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

Odůvodnění: 

Ustanovení jednoznačněji/přesněji vymezuje možnost posuzovat zdravotní 
způsobilost k práci podle obecných právních předpisů, pokud osoby nevykonávají 
činnosti dle vyhl. č. 101/95 Sb., v platném znění Uvedený postup je možný i bez tohoto 
upřesnění již dnes, pokud osoby vykonávající např. administrativní práce v kat. 1 
nevykonávají činnosti dle vyhl č. 101/95 Sb., v platném znění, mohou tedy se 
souhlasem zaměstnavatele využit svého registrujícího praktického lékaře 
pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci. 

Neakceptováno. 

Požadované doplnění je nadbytečné, obecná právní 
úprava se uplatní vždy, pokud není stanovena 
pro některou oblast úprava speciální. 

3. nad rámec navrhovaných změn - § 6 odst. 3 

Ustanovení je v rozporu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotnických 
službách, a to 

• s ust. § 43 odst. 3: Ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda je 
posuzovaná osoba pro účel, pro který je posuzována, zdravotně způsobilá, zdravotně 
nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou, případně pozbyla dlouhodobě 
zdravotní způsobilost, 

• s ust. § 43 odst. 5 : Je-li lékařský posudek vydáván pro účely 
pracovněprávních vztahů, avšak nikoliv za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k 
práci, ale pro určení, zda je onemocněni způsobené pracovním úrazem nebo nemocí 
z povolání, v posudkovém závěru o dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti se 
uvede, zda posuzovaná osoba smí, nebo nesmí nadále konat dosavadní práci pro 
pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Tento posudkový závěr může být uveden již v 

Neakceptováno. 

Pro změny v tomto ustanovení není dáno zákonné 
zmocnění – viz odůvodnění k zásadní připomínce MZd č. 1.  
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lékařském posudku podle odstavce 4, je-li v době jeho vydání zřejmé, že důvodem 
dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti konat dosavadní práci je pracovní úraz 
nebo nemoc z povolání. 

Cech strojvůdců ČR 1. k čl. I bodu 16 (příloha č. 1 kapitola B) 

Uvítali bychom též zmírnění podmínek u diabetes v odst. B Přílohy 1 (Podmínky 
zdravotní způsobilosti držitelů licence strojvedoucího nebo osob řídících drážní 
vozidlo na dráhách železničních při pravidelných a mimořádných preventivních 
prohlídkách) 

Odůvodnění: 

U strojvedoucích dochází po několika desetiletích výkonu své profese, logicky díky 
životosprávě ke zvýšení hladiny cukru v krvi a díky tomu dochází u této profese ke 
ztrátě zdravotní způsobilosti, i v případě kdy je možné toto v dnešní době udržet 
účinnou léčbou pod kontrolou.  

Vysvětleno. 

Již stávající platná právní úprava v části B přílohy č. 1 
umožňuje řídit drážní vozidlo osobám, u nichž sice 
při pravidelné prohlídce je diagnostikováno onemocnění 
diabetem, nicméně toto onemocnění je kompenzováno 
dietou nebo perorálními antidiabetiky. 

Doporučující připomínky legislativně technického charakteru uplatněné Ministerstvem financí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu 
a obchodu a Ministerstvem vnitra byly převážně zapracovány. 
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