POZMĚŇOVACÍ NÁVRH K VLÁDNÍMU NÁVRHU ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON
Č. 266/1994 SB., O DRÁHÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A ZÁKON Č. 634/2004 SB.,
O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (SNĚMOVNÍ TISK Č. 912)
ZMĚNA PŘÍSLUŠNOSTI K VYDÁNÍ VYHLÁŠKY STANOVUJÍCÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI OSOB
ŘÍDÍCÍCH DRÁŽNÍ VOZIDLA

A. Bodové znění pozměňovacího návrhu
1. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 41 vkládá nový novelizační bod v následujícím znění:
„X. V § 45 odst. 3 se slova „, věku a vzdělání, rozsah potřebných odborných znalostí, způsob
provádění výuky a výcviku a způsob provádění zkoušek“ zrušují.“.
Následující novelizační body je třeba v návaznosti na provedenou změnu přečíslovat.
2. V čl. I dosavadní novelizační bod 42 zní:
„X. V § 45 odstavec 7 zní:
„(7) Předepsaný věk a vzdělání, rozsah potřebných odborných znalostí, způsob
provádění výuky a výcviku a způsob provádění zkoušek stanoví prováděcí právní předpis.“.“.
3. V čl. I dosavadním novelizačním bodě 115 v § 66 odst. 1 se text „§ 45 odst. 3, § 46c odst. 3,
§ 46d odst. 2, § 46e odst. 5, § 46f odst. 3,“ nahrazuje textem „§ 45 odst. 7, § 46c odst. 3, § 46e
odst. 5,“.
4. V čl. I se za dosavadní novelizační bod 115 vkládají nové novelizační body v následujícím
znění:
„X. V § 66 odst. 2 se slova „dopravy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví vydá právní
předpis“ nahrazují slovy „zdravotnictví vydá vyhlášku“.
X. V § 66 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a k provedení § 45 odst. 3, § 46d odst.
2 a § 46f odst. 3“.“.
Následující novelizační bod je třeba v návaznosti na provedené změny přečíslovat.
B. Platné znění dotčených ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., ve znění sněmovního tisku
č. 912, s vyznačením navrhovaných změn
Změny obsažené v pozměňovacím návrhu jsou vyznačeny tučně (nově vkládaný text)
a přeškrtnutým písmem (rušený text) v textu dotčených ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., ve
znění sněmovního tisku č. 912.
§ 45
(1) Řídit drážní vozidlo na dráze místní, tramvajové, trolejbusové, speciální nebo lanové
anebo na vlečce mohou jen osoby s platným průkazem způsobilosti k řízení drážního vozidla
nebo s platnou licencí strojvedoucího, jde-li o dráhu místní nebo vlečku; tato povinnost se
nevztahuje na dráhu speciální při automatickém provozu, kdy je drážní vozidlo řízeno
technickým systémem bez přítomnosti osoby řídící drážní vozidlo.
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(2) Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla vydává drážní správní úřad žadateli,
který prokázal odbornou způsobilost zkouškou. Zkoušce se může podrobit žadatel, který
a) dosáhl předepsaného věku a vzdělání,
b) je spolehlivý k řízení drážního vozidla (§ 46),
c) prokázal svou zdravotní způsobilost,
d) podrobil se předepsané výuce a výcviku.
(3) Podmínky zdravotní způsobilosti, věku a vzdělání, rozsah potřebných odborných
znalostí, způsob provádění výuky a výcviku a způsob provádění zkoušek stanoví prováděcí
předpis.
(4) Drážní správní úřad nařídí přezkoušení odborné a zdravotní způsobilosti osob
k řízení drážního vozidla v případě, že při řízení drážního vozidla vykazují nedostatky, které
mohou ohrozit bezpečnost drážní dopravy. Podle výsledku přezkoušení může drážní správní
úřad rozhodnout o omezení řízení drážního vozidla nebo o zákazu řízení drážního vozidla.
V případě rozhodnutí o zákazu řízení drážního vozidla drážní správní úřad odejme osobě průkaz
způsobilosti k řízení drážního vozidla.
(5) Drážní správní úřad nařídí přezkoušení odborné a zdravotní způsobilosti osob
k řízení drážního vozidla, má-li důvodné pochybnosti o zdravotní nebo odborné způsobilosti
těchto osob. V těchto případech drážní správní úřad zadrží průkaz způsobilosti k řízení drážního
vozidla do doby, kdy důvody pro zadržení průkazu pominou.
(6) Bez průkazu způsobilosti mohou řídit drážní vozidlo osoby při jízdním výcviku nebo
při zkoušce z řízení drážního vozidla. Při provozování drážního vozidla neschváleného typu pro
účely zkušebního provozu a při zkouškách pro schválení typu nebo změny typu může drážní
vozidlo řídit osoba dodavatele bez průkazu způsobilosti pouze pod dohledem osoby dopravce,
který zodpovídá za zachování všech zásad pro bezpečnost drážní dopravy.
(7) Předepsaný věk a vzdělání, rozsah potřebných odborných znalostí, způsob
provádění výuky a výcviku a způsob provádění zkoušek stanoví prováděcí právní předpis.
§ 66
Zmocňovací ustanovení
(1) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 1, § 4a odst. 3, § 5 odst.
5, § 6 odst. 1 a 2, § 7 odst. 2, § 14a odst. 3, § 19 odst. 7, § 20 odst. 4, § 22 odst. 5, § 23 odst. 1
písm. a), § 23 odst. 8, § 23d odst. 5, § 25 odst. 6, § 27 odst. 3, § 35 odst. 4, § 36 odst. 4, § 37
odst. 7, § 42 odst. 3, § 43c odst. 8, § 43d odst. 5, § 44 odst. 1 a 2, § 45 odst. 3, § 46c odst. 3, §
46d odst. 2, § 46e odst. 5, § 46f odst. 3, § 45 odst. 7, § 46c odst. 3, § 46e odst. 5, § 46j odst. 5,
§ 47 odst. 2, § 48 odst. 1, § 49 odst. 3 písm. a) a d), § 49a odst. 2 a 3, § 49o odst. 9, § 49p odst.
7, § 53b odst. 7, § 53d odst. 6, § 53e odst. 6, § 55 odst. 8 a § 58 odst. 6.
(2) Ministerstvo dopravy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví vydá právní předpis
zdravotnictví vydá vyhlášku o podmínkách zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy
a drážní dopravy a o způsobu provádění posudkové činnosti a k provedení § 45 odst. 3, § 46d
odst. 2 a § 46f odst. 3.
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C. Odůvodnění pozměňovacího návrhu
V průběhu projednávání návrhu zákona v pozdějších fázích legislativního procesu došlo
k dohodě mezi Ministerstvem dopravy a Ministerstvem zdravotnictví spočívající v předání
stávající působnosti Ministerstva dopravy k vydání prováděcího právního předpisu
stanovujícího podmínky zdravotní způsobilosti potřebné k řízení drážního vozidla na dráze
celostátní, regionální, místní, tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové nebo na vlečce
Ministerstvu zdravotnictví.
Ministerstvo zdravotnictví má kompetenci pro stanovení podmínek zdravotní
způsobilosti rovněž v jiných oblastech, stanoví tak např. podmínky zdravotní způsobilosti
k řízení motorových vozidel podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů, nebo podmínky zdravotní způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo
držitele zbrojního průkazu podle zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších
předpisů.
V konkrétní rovině tak bude Ministerstvo zdravotnictví podle stávajících zmocnění
obsažených v zákoně o dráhách kompetentní k vydání vyhlášky, která stanoví
a) podmínky zdravotní způsobilosti nutné pro vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního
vozidla na dráze místní, tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce (vizte § 45 odst. 3
zákona o dráhách),
b) podmínky zdravotní způsobilosti nutné pro vydání licence strojvedoucího k řízení drážního
vozidla na dráze celostátní a regionální (vizte § 46d odst. 2 zákona o dráhách), kdy zákonné
zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu zahrnuje rovněž stanovení rozsahu, obsahu
a způsobu provedení lékařské prohlídky a dopravně psychologického vyšetření pro vydání
posudku, nemocí, vad nebo stavů, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost,
způsobu hodnocení zdravotní způsobilosti a obsahu lékařského posudku a dopravně
psychologického vyšetření a doby jeho platnosti,
c) podmínky zdravotní způsobilosti ve vztahu k pravidelné lékařské prohlídce, jíž je povinen se
podrobit držitel licence strojvedoucího (vizte § 46f odst. 3 zákona o dráhách), kdy zákonné
zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu zahrnuje rovněž stanovení rozsahu, obsahu
a způsobu provedení lékařské prohlídky pro vydání posudku, nemocí, vad nebo stavů, které
vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost, způsobu hodnocení zdravotní způsobilosti,
obsahu lékařského posudku a doby jeho platnosti a četnosti pravidelných lékařských prohlídek
a
d) podmínky zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy a způsob
provádění posudkové činnosti.
Ministerstvo zdravotnictví je srozuměno s převzetím uvedené kompetence a souhlasí
rovněž s tím, aby daná změna byla provedena prostřednictvím pozměňovacího návrhu
k aktuálně projednávanému návrhu novely zákona o dráhách.
Vhledem k tomu, že stávající zákonné zmocnění obsažené v § 45 odst. 3 zákona
o dráhách zahrnuje jak podmínky zdravotní způsobilosti (které nově stanoví vyhláškou
Ministerstvo zdravotnictví), tak podmínky věku a vzdělání, rozsah potřebných odborných
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znalostí, způsob provádění výuky a výcviku a způsob provádění zkoušek (u žadatelů o vydání
průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla), jejichž stanovení nadále zůstane v kompetenci
Ministerstva dopravy (jde o podmínky odborné, nikoliv zdravotní způsobilosti), je nutno
z hlediska legislativně technického toto zákonné zmocnění rozdělit do dvou samostatných
zmocnění, kdy u jednoho bude dána působnost Ministerstva zdravotnictví a u druhého
Ministerstva dopravy. Z tohoto důvodu dochází k oddělení a přesunu části stávajícího
zákonného zmocnění obsaženého v § 45 odst. 3 (bez zásahu do jeho věcného rozsahu) do § 45
odstavce 7 zákona o dráhách.
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