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Poskytnutí informace - Zdravotní prohlídka
Vážený pane JUDr. Hrouzku,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vám
tímto zodpovídáme na Váš dotaz.
K Vašemu dotazu Vám sdělujeme, že v první řadě je potřeba vycházet ze zákona
č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění (dále jen „zákon o dráhách“), § 35, odst. 1, písm. f),
který ukládá dopravci, aby zajistil, že drážní dopravu budou provádět osoby odborně a zdravotně
způsobilé. Dále dopravci podle § 35, odst. 1, písm. h), zákona o dráhách ukládá, aby zajistil, že
drážní vozidla na dráze celostátní a regionální budou řídit osoby, které mají platnou licenci
strojvedoucího a platné osvědčení strojvedoucího (zdánlivě nesouvisející, ale níže je vysvětleno).
Podle § 46c, odst. 1, písm. c), zákona o dráhách se hovoří o tom, že licenci strojvedoucího vydá
drážní správní úřad, na základě žádosti fyzické osobě, která je tělesně i duševně zdravotně způsobilá
k řízení drážních vozidel. K tomu je nutné dále dodat, že podle § 46f, odst. 2, zákona o dráhách
ukládá, aby posudek o zdravotní způsobilosti vydal lékař držiteli licence strojvedoucího (žadateli o
vydání licence strojvedoucího) a zároveň zaslal tento drážnímu správnímu úřadu. V podstatě jsme v
situaci, že není nikde upraveno, jakým způsobem má dopravce naplnit ustanovení podle § 35, odst.
1., písm. f), zákona o dráhách. Dopravce tedy může tuto situaci řešit i písemným dotazem na drážní
správní úřad, který posudky o zdravotní způsobilosti držitelů licence strojvedoucího eviduje a
archivuje v listinné podobě.
Zcela zásadní k Vašemu dotazu je vyhláška č. 101/1995 Sb., v platném znění, kterou se
vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy (dále jen
„vyhláška č. 101/1995 Sb.“). Zdravotní způsobilost žadatelů o vydání licence strojvedoucího a
strojvedoucích řídících drážní vozidlo na dráze celostátní a regionální specifikuje ve výše zmíněné
vyhlášce § 1, odst. 1., písm. a).
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Zdravotní preventivní prohlídky jsou dle vyhlášky 101/1995 Sb., § 4, odst. 1. mimo jiné
tyto:
a) vstupní
1. mimo jiné pro žadatele o vydání licence strojvedoucího
2. pro uchazeče o vykonávání činností při provozování dráhy a drážní dopravy, kdy
preventivní prohlídka se provede ještě před započetím pracovněprávního vztahu. Zde se dále
hovoří o tom, že „...má-li uchazeč o příslušnou pracovní činnost platný posudek o zdravotní
způsobilosti s podmínkami stejnými nebo vyššími (než jaké jsou požadované pro příslušnou
pracovní činnost), preventivní prohlídka není nutná.“
Z výše uvedeného jasně vyplývá, že není nutné nově příchozí „hotové“ strojvedoucí s
platným posudkem o zdravotní způsobilosti posílat znovu na vstupní lékařskou prohlídku. Postačí
tedy dle platné legislativy ponechat stávající zdravotní způsobilost „doběhnout“ a strojvedoucího
pak objednat na pravidelnou preventivní prohlídku. Tento systém má mimo jiné ekonomický aspekt
pro dopravce, protože vstupní preventivní prohlídka je mnohonásobně dražší (a přísnější) než
klasická pravidelná preventivní prohlídka.
Závěrem je potřeba dodat, že nám sice zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném
znění (dále jen „Zákoník práce“), v části druhé, hlavě I, § 32 říká, že: „V případech stanovených
zvláštním právním předpisem je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se fyzická osoba před vznikem
pracovního poměru podrobila vstupní lékařské prohlídce.“ Pro drážní dopravu je ale speciálním
zákonem zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění a speciální vyhláškou pak mimo jiné
vyhláška č. 101/1995 Sb. Ta se může dílčím způsobem odchýlit od ustanovení zákoníku práce. Je to
obdobný případ, jako když pracovní dobu zaměstnanců v dopravě odchylně od zákoníku práce
upravuje Nařízení vlády č. 589/2006 Sb.
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