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III. 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

1. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Vyhláška č. 173/1995 Sb. je prováděcím předpisem k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách, 

ve znění pozdějších předpisů. Předkládaný návrh novely vyhlášky č. 173/1995 Sb. je zpracován 

z důvodu nutnosti provést změny prováděcího právního předpisu v souvislosti s novelizací 

zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. 

Právní úprava pro organizaci řízení drážní dopravy při plánovaném omezení provozování 

dráhy a postupy při vyčerpané kapacitě dopravní cesty dráhy (§ 21, § 21a) se novelizuje, resp. 

se z textu stávající vyhlášky vypouští, protože je tato oblast nově upravena komplexně v novele 

zákona o dráhách (§ 23 a § 34a novelizovaného zákona o dráhách). 

Na základě novely zákona o dráhách, která zavedla tzv. výstražné zařízení pro přechod 

kolejí (§ 4a odst. 3 zákona) a stanovila zmocnění pro úpravu prováděcím předpisem, 

jsou v novele vyhlášky nově upravena pravidla pro činnost tohoto zařízení včetně základních 

opatření pro zajištění bezpečnosti za provozního i poruchového stavu zařízení. Nově se 

upravuje přednost vlaků při operativním řízení dopravy (při zpoždění) podle dovolené rychlosti 

vlaku tak, aby pomalejší vlak dále nezpožďoval vlak jedoucí rychleji. Návrh zajišťuje vypuštění 

ustanovení o tvorbě jízdního řádu, která jsou nově obsaženy v novele zákona o dráhách 

a sjednocení pravidel pro postupování jízdních řádů do celostátního informačního systému 

o jízdních řádech v oblasti silniční dopravy a v oblasti veřejné drážní osobní dopravy podle 

zmocnění, obsaženém v § 42 odst. 3 novelizovaného zákona o dráhách. Navržené úpravy 

z hlediska vzoru licence pro provozování drážní dopravy na dráze celostátní a dráze regionální 

přebírají předmětnou právní úpravu Evropské unie. 

Předpokládá se tak, že navrhované úpravy vyhlášky budou mít celkově příznivý dopad 

na bezkonfliktní průběh správního řízení při vydávání licence k provozování drážní dopravy 

a na proces předávání dat o jízdních řádech do Celostátního informačního systému. Návrh 

novely vyhlášky dále obsahuje nezbytné změny v systému návěstění, vyvolané poznatky 

z praxe. Nepřijetím navrhované novely by nebyla provedena zmocnění zákona o dráhách (§ 4a 

odst. 3, § 25 odst. 6, § 27 odst. 3 a § 42 odst. 3) a tedy by novelizovaný zákon o dráhách byl 

obtížně aplikovatelný v praxi. 

V souladu s plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy nebylo hodnocení 

RIA k návrhu vyhlášky zpracováno, protože vyhláška transponuje v potřebném rozsahu právní 

úpravu Evropské unie a provádí nová zmocnění, obsažená v přijaté novele zákona o dráhách, 

pro kterou bylo hodnocení RIA zpracováno. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním  

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním § 4a odst. 3, § 20 odst. 4, § 22 odst. 5, § 25 

odst. 6, § 27 odst. 3, § 35 odst. 4 a § 42 odst. 3 uvedeným v ustanovení novelizovaného zákona 

č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. …../2016 Sb., k jehož provedení je vydávána. 

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 
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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  

Prostřednictvím navrhované vyhlášky je do českého právního řádu implementováno 

prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/171 ze dne 4. února 2015 o některých aspektech postupu 

vydávání licencí železničním podnikům. Návrh vyhlášky je v souladu s obecnými právními 

zásadami práva Evropské unie a judikaturou soudních orgánů Evropské unie. Návrh vyhlášky 

nezasahuje do oblasti upravené mezinárodním právem. 

 

4. 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, 

protože vymezuje vzor licence k provozování drážní dopravy, která je vydávána na žádost 

dopravce drážním správním úřadem a její vydání podléhá správnímu poplatku. 

Navrhovanou změnou v tvorbě jízdních řádů dochází pouze k technické úpravě způsobu 

předkládání a zveřejňování jízdního řádu veřejné drážní osobní dopravy, která je zcela běžná 

v oblasti silniční veřejné linkové dopravy; úprava neklade žádné nároky na veřejný rozpočet, 

ze kterého se poskytují finance na výkon přenesené působnosti, nebude mít dopad na státní 

rozpočet. Jasné vymezení způsobu zveřejnění může mít pozitivní dopad na podnikatelské 

prostředí v České republice s ohledem na snadný přístup automatizovatelně zpracovatelných 

dat z Celostátního informačního systému o jízdních řádech (CIS). 

Navrhovaná vyhláška upravuje ve vymezeném rozsahu podle zmocnění novelizovaného 

zákona o dráhách provozně technické požadavky na provozování drah a drážní dopravy 

při zřizování zabezpečených úrovňových přechodů pro cestující v železničních stanicích, 

proto ekonomické dopady se budou dotýkat výhradě investiční činnosti staveb drah a nákladů 

na provozování drážní dopravy. 

Předkládaný návrh vyhlášky nepřináší negativní sociální dopady na specifické skupiny 

obyvatel, na osoby sociálně slabé i osoby se zdravotním postižením ani národnostní menšiny, 

protože jejich práva a povinnosti neupravuje. 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 

 

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

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem diskriminace. 

Navržená právní úprava je genderově neutrální. 

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

osobních údajů 

Předkládané změny jsou zejména metodického charakteru pro správní řízení k žádosti 

o vydání licence k provozování drážní dopravy a neobsahují žádné další požadavky na osobní 
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údaje. Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

7. Zhodnocení korupčních rizik. 

Navrhovaná právní úprava vymezuje kromě jiného metodiku pro správní řízení k žádosti 

o vydání licence k provozování drážní dopravy. Z hlediska zvažování korupčních rizik se jedná 

o rozhodování ve správní řízení. Další navržená právní úprava korupční rizika nepředstavuje, 

protože se jedná o organizační, technická a technologická opatření.  

8.   Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu. 

Navrhovaná úprava není úpravou, která má přímé nebo nepřímé dopady na bezpečnost 

nebo obranu státu. 
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II.  ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I 

V bodu 1 jsou do pravidel provozování dráhy doplněna stanovení opatření při nehodách 

a mimořádných událostech, upravených v § 74 vyhlášky. Jedná se zejména o vytvoření 

materiálových a personálních podmínek provozovatele dráhy pro zabránění vzniku dalších škod 

a obnovu provozování dráhy a drážní dopravy.  

V bodech 2, 8, 20 až 22 jsou nově upraveny zásady pro činnost výstražného zařízení 

pro úrovňové přechody kolejí podle zmocnění, obsaženého v § 4a odst. 3 novelizovaného 

zákona o dráhách. Stanovují se technické a provozní zásady pro zajištění bezpečných jízd vlaků 

a bezpečného posunu drážních vozidel přes úrovňový přechod, zásady při poruše výstražného 

zařízení na přechodu a rozšiřuje se platnost přejezdníků a jejich návěstí i pro přechody 

s výstražným zařízením pro přechod kolejí.  

V bodu 3 se zrušují ustanovení o přidělování kapacity dopravní cesty dráhy, která jsou nově 

upravena v ustanovení § 34a novelizovaného zákona o dráhách. 

V bodech 4 až 6 se vypouštějí ustanovení vyhlášky pro organizaci řízení drážní dopravy 

při plánovaném omezení provozování dráhy a postupy při vyčerpané kapacitě dopravní cesty, 

které jsou nově upraveny přímo v novele zákona o dráhách (§ 23 a § 34a novelizovaného zákona 

o dráhách). 

V bodu 7 se nově upravuje přednost expresních vlaků a rychlíků při operativním řízení dopravy 

při vzniku zpoždění, a to podle nejvyšší dovolené rychlosti vlaku pro zajištění eliminace 

zpoždění u vlaků s vyšší dovolenou rychlostí. 

V bodech 9 až 11 se z vyhlášky vypouští ustanovení o zpracování jízdního řádu, která jsou 

nově upravena přímo v ustanovení novelizovaného zákona o dráhách (§ 23, § 34a).  

V bodu 12 se stanoví rozsah údajů z jízdního řádu veřejné drážní osobní dopravy, 

které zpracovatel jízdního řádu, tj. provozovatel celostátní nebo regionální dráhy nebo přídělce 

kapacity postupuje do Celostátního informačního systému o jízdních řádech (CIS). Jízdní řád 

s údaji ve vymezeném rozsahu je předáván v elektronické podobě v datovém formátu a v datové 

struktuře, které umožní jejich další strojové zpracování. Současně je předáván v elektronické 

graficky přehledné podobě pro potřeby cestujících včetně veškerých příloh. Takto zveřejněný 

jízdní řád v této podobě tvoří svým rozsahem a grafickým zpracováním obdobu knižního 

jízdního řádu dříve vydávaného v tištěné podobě. 

V bodech 13 a 14 se stanoví rozsah a podoba údajů z jízdního řádu veřejné drážní osobní 

dopravy nebo jeho změn na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové, 

které zpracovává dopravce na těchto dráhách a po schválení věcně a místně příslušným drážním 

správním úřadem je tento úřad postupuje do CIS. Jízdní řád drah speciálních, tramvajových, 

trolejbusových a lanových, které zajišťují dopravní obslužnost veřejnou dopravou, je s údaji 

ve vymezeném rozsahu současně předkládán v elektronické podobě v datovém formátu 

a v datové struktuře, které umožní jejich další strojové zpracování. Do CIS jsou tyto údaje 

postupovány pouze v elektronické podobě umožňující datové zpracování. Dálkový přístup 

k jízdním řádům v elektronické graficky přehledné podobě pro cestující zajistí správce systému 

CIS jejich vytvořením v jednotném grafickém provedení. 

V bodu 15 se upravuje odchylné řešení pro případ jízdního řádu lanové dráhy, pro jehož 

zveřejnění vzhledem k charakteru této dopravy se použijí uvedené povinnosti pouze zčásti. 

V případě lanových drah tato úprava umožňuje zpřístupnit data o jízdních řádech lanových 

drah, jejichž provoz je zajišťován v rámci dopravní obsluhy. Typickým příkladem jsou lanové 
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dráhy ve městech, které jsou součástí městské dopravy, např. lanová dráha na Petřín v Praze. 

Výjimku nadále tvoří dráhy lanové, které nezajišťují dopravní obslužnost, typicky lanové dráhy 

v rekreačních oblastech se sezónním provozem. V případě těchto lanových drah je jízdní řád 

předkládán, postupován a zveřejňován pouze v graficky přehledné podobě. Tato výjimka 

zohledňuje specifické podmínky těchto lanových drah. 

V bodu 16 je nově upravena funkce Centrálního informačního systému o jízdních řádech tak, 

aby jízdní řády všech drah, provozujících veřejnou drážní osobní dopravu, byly průběžně 

zveřejňovány formou dálkového přístupu po jejich dodání do systému. 

V bodě 17 se upravuje rozsah zaznamenávaných informací z průběhu dopravního provozu, 

které umožní analýzu událostí vedoucích ke vzniku mimořádné události. 

V bodu 18 jsou do vyhlášky doplněny dva nové paragrafy v souladu se zmocněním podle 

novely zákona o dráhách, upravující vzor licence k provozování drážní dopravy a výčet oborů 

souvisejících s drážní dopravou, jejichž ukončení je nezbytné pro dosažení odborné 

způsobilosti žadatele o vydání licence. Názvy oborů jsou převzaty ze Soustavy oborů 

vzdělávání podle  přílohy nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání 

v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  

V bodu 19 je řešena úprava systému návěstění pro určité případy konfigurace kolejiště 

a situování návěstidel tak, aby nedocházelo k nedůvodnému snižování návěstěné a skutečné 

rychlosti vlaků. 

V bodu 23 je upravena povinnost vybavovat vedoucí hnací vozidla, která jsou řízena pouze 

jednou osobou, technickým zařízením pro kontrolu bdělosti osoby řídící drážní vozidlo 

v souladu s technickými specifikace interoperability; přičemž toto zařízení je součástí řídicích 

obvodů vozidla.  

V bodu 24 je uvedeno znění nové přílohy č. 8 vyhlášky, která upravuje vzor licence 

k provozování drážní dopravy na dráze místní, speciální, tramvajové nebo trolejbusové nebo 

vlečce.  

 

K čl. II 

Účinnost novely vyhlášky č. 173/1995 Sb., se navrhuje k termínu účinnosti novely zákona 

o dráhách, kterou provádí, tedy dnem  …….  2017.  
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