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IV. 
Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č.  173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní 

řád drah, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 
 

§ 1 
 

Výklad některých pojmů 
Pro účely této vyhlášky se rozumí 

…. 
q) mimořádnou událostí událost, která v oblasti drážní dopravy ohrožuje nebo narušuje bezpečnost, 

pravidelnost a plynulost provozování drážní dopravy, bezpečnost osob a bezpečnou funkci staveb a 
zařízení, nebo ohrožuje životní prostředí, 

… 
 

§ 2 
 
(1) Pravidla pro provozování dráhy stanovují způsob a podmínky pro  

a) zabezpečení dráhy,  
b) obsluhu dráhy,  
c) organizování drážní dopravy., 
d) opatření při mimořádných událostech.  

(2) Technické podmínky zabezpečení součástí dráhy stanovuje zvláštní předpis.  
(3) Dráha musí být pro zajištění své provozuschopnosti pravidelně kontrolována a udržována. 

Organizovat udržování dráhy, zajišťovat a kontrolovat stanovené technické parametry součástí dráhy1) 
mohou jen osoby odborně způsobilé.  
         (4) K zajištění činností a pro stanovení odborné způsobilosti osob3) zúčastněných na zabezpečení 
dráhy, obsluze dráhy a organizování drážní dopravy, vykonávají-li tyto činnosti zaměstnanci 
provozovatele dráhy, slouží technologické postupy, obsažené ve vnitřních předpisech provozovatele 
dráhy.  

Návěstní soustava 
§ 5 

  (1) Návěstní soustava je tvořena jednotným systémem viditelných návěstí ve stanoveném 
provedení, tvaru a barvě a zvukových slyšitelných návěstí ve stanoveném provedení. Návěstní 
soustava musí umožnit snadné, rychlé a jednoznačné vyjádření a vnímání návěstí a zajišťovat 
bezpečné provozování drážní dopravy. Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti lze návěsti 
umístit na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu. Takový podklad nelze použít v 
kombinaci se světelnými návěstmi.  Základní návěsti návěstní soustavy jsou uvedeny v příloze č. 1, 
část I, která je součástí této vyhlášky. 

… 
 

§ 7 
Viditelnost návěstidel a návěstí 

 
 (1) Návěsti hlavních návěstidel a předvěstí musí být viditelné ze stojícího vedoucího drážního 
vozidla nejméně na vzdálenost 100 m a z vedoucího drážního vozidla jedoucího nejvyšší dovolenou 
rychlostí alespoň po dobu 12 s. Dobu viditelnosti je možno snížit až na 7 s v případech 
  
a) jsou-li před takovýmto návěstidlem umístěna vzdálenostní upozorňovadla, 
  
b) u odjezdového návěstidla nebo cestového návěstidla na konci koleje v dopravně, 
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c) u návěstidla, před nímž je na vzdálenost kratší než zábrzdná vzdálenost umístěno jiné hlavní 
návěstidlo nebo opakovací předvěst, 
  
d) u přejezdníku a opakovacího přejezdníku, 
  
e) je-li návěst přenášena na vedoucí drážní vozidlo. 
  
 (2) Viditelnost návěstí z jedoucího vedoucího drážního vozidla podle odstavce 1 může být ve 
vzdálenosti mezi drážním vozidlem a návěstidlem přerušena pohyblivými či pevnými překážkami za 
podmínky, že tím nedojde ke zhoršení možnosti bezpečného zastavení drážního vozidla před tímto 
návěstidlem. 
  
 (3) Informace o návěstech hlavních návěstidel a předvěstí musí být na vedoucí drážní vozidlo 
přenášeny vždy, jede-li vlak rychlostí vyšší než 100 km.h -1, přičemž musí být návěstěny na stanovišti 
osoby řídící drážní vozidlo vždy nejméně po dobu 7 s. Toto ustanovení neplatí pro traťový úsek dráhy 
mezi státní hranicí a první pohraniční stanicí na území České republiky, provozovaný do rychlosti 160 
km/h včetně, bude-li traťový úsek vybaven zařízením zajišťujícím automatickou aktivaci nouzového 
brzdění při nerespektování návěsti zakazující jízdu. 
  
 (4) Viditelnost návěstidel a návěstí pro posun ostatních proměnných návěstidel a návěstí musí 
být nejméně na vzdálenost 100 m, pokud viditelnosti nebrání jiné drážní vozidlo, nejméně však na 
vzdálenost 50 m. Viditelnost vzdálenostních upozorňovadel a ostatních neproměnných návěstidel musí 
být nejméně na vzdálenost 50 m. 
  
 (5) Ruční návěsti dávané osobě řídící drážní vozidlo musí být dávány po dobu, dokud osoba 
řídící drážní vozidlo nepotvrdí příjem návěsti nebo nejedná-li v souladu s jejím významem. Je-li posun 
řízen ručními návěstmi dávanými osobou, která posun doprovází, musí být tyto návěsti dávány po celou 
dobu posunu. 

…. 
§ 16  

 
(1) Posun smí řídit pouze osoba odborně způsobilá.  
(2) K posunu na kolejích určených pro jízdu vlaku musí dát vždy souhlas odborně způsobilá 

osoba, která řídí jízdu vlaků po těchto kolejích.  
(3) Při posunu drážních vozidel tažením nesmí být překročena rychlost 40 km/h a při posunu 

drážních vozidel sunutím rychlost 30 km/h. Při najíždění na drážní vozidla nesmí být překročena 
rychlost 5 km/h.  

(4) Při posunu drážních vozidel sunutím musí na čelním vozidle jet, je-li k tomu drážní vozidlo 
uzpůsobeno, nejdále však na druhém vozidle, nebo před drážními vozidly jít určená odborně způsobilá 
osoba tak, aby nebyla ohrožena její bezpečnost a aby mohla přehlédnout kolej před drážními vozidly a 
dávat potřebné návěsti. Toto ustanovení se nevztahuje na posun na spádovišti nebo na výtažné koleji.  

(5) Při posunu drážních vozidel sunutím přes přejezd, který není vybaven přejezdovým 
zabezpečovacím zařízením, nebo je-li přejezdové zabezpečovací zařízení v poruše anebo mimo 
činnost, musí být jízda přes přejezd zabezpečena odborně způsobilou osobou.  

        (6) Při posunu drážních vozidel sunutím, popř. je-li vedoucí drážní vozidlo řízeno z jiného 
než čelního stanoviště (čelní kabiny), přes úrovňový přechod kolejí, který není vybaven 
výstražným zařízením pro přechod kolejí,  nebo je-li výstražné zařízení pro přechod kolejí v 
poruše anebo mimo činnost, musí být jízda přes úrovňový přechod kolejí zabezpečena odborně 
způsobilou osobou, která musí být o takové jízdě vyrozuměna. 

(6) (7) Mezi krajní výhybkou a vjezdovým návěstidlem se označí návěstidlem (označníkem) 
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místo, za které je bez dalších opatření zakázáno posunovat.  
(7) (8) Na spádu větším než 2,5 o/oo a ve vzdálenosti do 50 m před tímto spádem není dovoleno 

posunovat s drážními vozidly, která nejsou přivěšena k hnacímu vozidlu, není-li ujetí drážních vozidel 
znemožněno jiným drážním vozidlem nebo k tomu účelu konstruovaným zařízením.  

(8) (9) Při posunu na spádu větším než 15 o/oo musí být posunovaná skupina drážních vozidel 
vždy brzděna tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozování drážní dopravy.  

(9) (10) Není dovoleno odrážet nebo spouštět drážní vozidla obsazená cestujícími a drážní 
vozidla, která jsou zákazem odrážení nebo spouštění označena. Je-li ověřeno, že drážní vozidla budou 
spolehlivě zastavena ruční brzdou, je dovoleno odrážet nebo spouštět drážní vozidla obsazená 
osobami, nejde-li o cestující.  

(10) (11) Odstavená drážní vozidla musí být vždy zajištěna proti ujetí. Drážní vozidla 
odstavovaná na volné koleji o větším sklonu než 2,5 o/oo se musí zajistit proti ujetí ještě před 
odvěšením od hnacího drážního vozidla. Zajištění drážních vozidel proti ujetí se provádí zpravidla 
ruční brzdou.  

(11) (12) Činnosti při provádění posunu, zejména pro zajištění odstavených drážních vozidel, pro 
posun za označník, přes námezník, posun na více místech v stanici současně, posun na spádu větším 
než 15 o/oo, posun na elektrizovaných traťových úsecích, posun pro obsluhu nákladišť, posun mezi 
dopravnami a posun při provozování drážní dopravy na vlečce se řídí technologickými postupy 
stanovenými provozovatelem dráhy.  

 
§ 21  

Sledování dopravní propustnosti dráhy  
 (1) Pro organizování drážní dopravy podle stavebního uspořádání dráhy, jejího technického 

vybavení a technologických postupů řízení drážní dopravy provozovatel dráhy stanoví dopravní 
propustnost jednotlivých úseků dráhy, přičemž nejnižší hodnota dopravní propustnosti se rovná 
maximální kapacitě dopravní cesty dráhy; provozovatel dráhy je přitom povinen drážní dopravu 
organizovat tak, aby kapacita dopravní cesty dráhy byla co nejvíce využita. Překračují-li požadavky 
dopravců dopravní propustnost trati nebo určeného traťového úseku dráhy, upřednostní se požadavky 
na základě vyhodnocení těchto pravidel:  

a)  druh přepravy (přeprava cestujících - přeprava věcí) v závislosti na potřebě dopravní 
obslužnosti území,  

b)  vlak je součástí mezinárodní železniční sítě na základě dohody evropských železničních 
správ,  

c)  vedení vlaku denní nebo sezónní, dálkové nebo regionální, pravidelné nebo podle potřeby,  
d)  rychlost vlaku stanovená jízdním řádem,  
e)  v nákladní dopravě - převažující druh zboží: označená přeprava v zájmu státu, živá zvířata, 

snadnozkazitelné, export, import, tranzit, zásilky se zaručenou dobou přepravy, ucelené vlaky, 
zásilky hromadných substrátů.  

(2) Překročí-li požadavky dopravců maximální kapacitu dopravní cesty dráhy v některém 
z úseků dráhy, oznámí provozovatel dráhy tuto skutečnost v Přepravním a tarifním věstníku  a 
současně provede analýzu příčin vyčerpání kapacity dráhy. Do dvou měsíců po oznámení překročení 
maximální kapacity dráhy provozovatel dráhy po projednání se stávajícími a výhledovými dopravci 
navrhne vlastníku dráhy krátkodobá a střednědobá opatření k zajištění potřebné kapacity dráhy, 
spočívající zejména ve vedení vlaků po jiných traťových úsecích, změnách časových poloh vlaků, 
zvýšení stanovené rychlosti  vlaků a zlepšení parametrů součástí dráhy.  

(3) Do šesti měsíců po provedení analýzy příčin omezení kapacity dráhy podle odstavce 2 
vypracuje provozovatel dráhy po projednání se stávajícími a výhledovými dopravci plán zvyšování 
kapacity dopravní cesty dráhy, ve kterém navrhne opatření pro zvýšení kapacity dráhy včetně 
časového harmonogramu jejich realizace, a předá jej k zajištění vlastníku dráhy.  

(4) Nepřijme-li provozovatel dráhy ve lhůtách podle odstavců 2 a 3 opatření ke zvýšení kapacity 
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dráhy nebo nejsou-li tato opatření ekonomicky únosná, dopravce hradí pouze základní poplatky za 
použití dopravní cesty dráhy. 

 
§ 21a 

Organizace řízení drážní dopravy při plánovaném omezení provozování dráhy 
(1) Při plánovaném omezení provozování dráhy vyhodnocuje provozovatel dráhy vliv omezení 

provozování dráhy na sjednaný rozsah drážní dopravy. Při posuzování vlivu plánovaného omezení 
provozování dráhy se porovnává dopravní propustnost dotčeného úseku v době omezení provozování 
dráhy se skutečným rozsahem přidělené kapacity dopravní cesty. 

(2) Pokud má plánované omezení provozování dráhy vliv na četnost a rozsah dopravy, informuje 
provozovatel dráhy o této skutečnosti přídělce, není-li přídělce současně provozovatelem dráhy.  

(3) Pokud má plánované omezení provozování dráhy vliv na četnost a rozsah dopravy, 
provozovatel dráhy navrhne dopravci dohodu o úpravě přidělené kapacity. Neodpovídá-li ani po úpravě 
nebo odebrání kapacity dopravní cesty nebo snížení o nevyužité trasy dopravní propustnost dotčeného 
úseku rozsahu přidělené kapacity dopravní cesty, je přídělce oprávněn provést přepočet přidělené 
kapacity dopravní cesty, a po dobu plánovaného omezení provozování dráhy dále snížit sjednané počty 
vlaků všem dopravcům tak, aby rozsah provedené úpravy kapacity dopravní cesty byl v procentuálním 
vyjádření maximálně shodný u všech dopravců. 

(4) Provozovatel dráhy zpracuje na základě postupu podle odstavce 3 výlukový jízdní řád, který se 
nepovažuje za změnu jízdního řádu. Při konstrukci výlukového jízdního řádu se upřednostní trasy v 
pořadí podle § 22 odst. 2.  

(5) Návrh výlukového jízdního řádu předloží provozovatel dráhy dopravcům nejméně 45 dnů před 
termínem plánovaného omezení provozování dráhy. Dopravce je oprávněn uplatnit ve lhůtě 5 dnů ode 
dne doručení námitky k návrhu výlukového jízdního řádu. Provozovatel dráhy ve lhůtě 10 dnů od 
doručení vyjádření dopravce o námitkách dopravce rozhodne. V případě, že provozovatel dráhy 
námitkám dopravce nevyhoví nebo vyhoví pouze částečně, uvede důvody, pro které námitkám 
nevyhověl nebo vyhověl pouze částečně. 

(6) Při sestavování výlukového jízdního řádu provozovatel dráhy spolupracuje s dopravci, kteří 
mají na dotčeném úseku dráhy přidělenu kapacitu.  

(7) Dopravce je při sestavování výlukového jízdního řádu oprávněn v rámci počtu přidělených tras 
navrhnout vlastní priority pro vedení jím provozovaných vlaků na dotčeném úseku. Provozovatel dráhy 
vyhoví požadavkům dopravce týkajícím se tras vlaků veřejné služby v přepravě cestujících, které slouží 
k zabezpečení dopravní obslužnosti státu, následně pak kraje a obce15), a to maximálně v rozsahu 
požadavků odstavce 3. 

(8) Po ukončení plánovaného omezení provozování dráhy zajistí provozovatel dráhy prověření 
správné činnosti zabezpečovacího zařízení. 

 
§ 22  

Operativní řízení drážní dopravy  
(1) Při organizování drážní dopravy se postupuje podle jízdního řádu, který při pravidelnosti 

dopravy časové kolize podle § 51 vylučuje. Smlouva uzavřená mezi provozovatelem dráhy a 
dopravcem o provozování drážní dopravy na dráze obsahuje též dohodnutý jízdní řád.  

(2) Operativní řízení drážní dopravy uplatňuje provozovatel dráhy při mimořádnostech v drážní 
dopravě (zpoždění, výluky kolejí, odklony vlaků pro nesjízdnost traťových úseků, zavedení 
mimořádných vlaků). Přitom zajišťuje, aby přednost v jízdě měly vlaky podle pořadí:  

a)  nutné pomocné,  
b)  mimořádné v obecném zájmu,  
c)  mezinárodní vlaky Eurocity a Intercity, mezinárodní expresní vlaky a rychlíky (včetně jízd 

lokomotiv pro tyto vlaky),  
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d)  mezinárodní osobní vlaky, vnitrostátní expresní vlaky a rychlíky a mezinárodní nákladní 
expresní vlaky,  

e)  vnitrostátní spěšné a osobní vlaky,  
f)  nákladní vlaky v pořadí:  

1.  vnitrostátní expresní,  
2.  mezinárodní ostatní,  
3.  rychlé,  
4.  spěšné,  
5.  průběžné,  
6.  vyrovnávkové,  
7.  manipulační,  
8.  přestavovací a vlečkové,  

g) lokomotivní, služební a pracovní.  
(3) U vlaků stejného pořadí o přednosti rozhoduje větší hodnota zpoždění nebo vyšší technická 

rychlost vlaku. U nákladních vlaků mají přednost též vlaky přepravující snadnozkazitelné zboží a živá 
zvířata. 

§ 21 
Sledování dopravní propustnosti dráhy 

(1) Provozovatel dráhy stanoví kapacitu jednotlivých úseků dráhy pro organizování drážní 
dopravy podle normativního stavebního uspořádání dráhy, jejího technického vybavení a 
technologických postupů řízení drážní dopravy, přičemž nejnižší hodnota kapacity se rovná 
maximální kapacitě dráhy; provozovatel dráhy musí drážní dopravu organizovat tak, aby byla 
efektivně využita kapacita dráhy.  

(2) Překročí-li požadavky dopravců maximální kapacitu dráhy v některém z úseků dráhy, 
oznámí provozovatel dráhy tuto skutečnost v Přepravním a tarifním věstníku. 
 

§ 21a 
Organizace řízení drážní dopravy při plánovaném omezení provozování dráhy 

 (1) Provozovatel dráhy zpracuje podle schváleného plánu omezení provozování dráhy nebo 
její části podle § 23b a 23c zákona o dráhách návrh výlukového jízdního řádu, který předloží 
každému ze zúčastněných dopravců nejméně 45 dnů před termínem plánovaného omezení 
provozování dráhy. Dopravce je oprávněn uplatnit ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení 
námitky k návrhu výlukového jízdního řádu. Provozovatel dráhy ve lhůtě 10 dnů od doručení 
vyjádření dopravce o námitkách dopravce rozhodne. V případě, že provozovatel dráhy námitkám 
dopravce nevyhoví nebo vyhoví pouze částečně, uvede důvody, pro které námitkám nevyhověl 
nebo vyhověl pouze částečně. 
 (2) Při sestavování výlukového jízdního řádu provozovatel dráhy spolupracuje s dopravci, 
kteří mají na dotčeném úseku dráhy přidělenu.  
 (3) Dopravce je při sestavování výlukového jízdního řádu oprávněn v rámci počtu 
přidělených tras navrhnout vlastní priority pro vedení jím provozovaných vlaků na dotčeném 
úseku. Provozovatel dráhy vyhoví požadavkům dopravce týkajícím se tras vlaků veřejné služby v 
přepravě cestujících, které slouží k zabezpečení dopravní obslužnosti státu, následně pak kraje a 
obce15), a to maximálně v rozsahu dohody s jednotlivými dopravci, byly-li uzavřeny.   
 (4) Před ukončením plánovaného omezení provozování dráhy zajistí provozovatel dráhy 
prověření správné činnosti zabezpečovacího zařízení, které bylo během omezení provozování 
dráhy dotčeno přímo, nebo změnou podmínek pro jeho činnost; omezení provozování dráhy lze 
ukončit jen při správné činnosti dotčeného zabezpečovacího zařízení.  

(5) V případě omezení provozování dráhy nebo její části podle § 23c odst. 3 zákona o 
dráhách se postupuje podle zásad pro operativní řízení drážní dopravy.  
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§ 22 
Operativní řízení drážní dopravy 

(1) Při organizování drážní dopravy se postupuje podle jízdního řádu, který při 
pravidelnosti dopravy časové kolize vylučuje. 

(2) Operativní řízení drážní dopravy uplatňuje provozovatel dráhy při mimořádnostech v 
drážní dopravě (zpoždění, výluky kolejí, odklony vlaků pro nesjízdnost traťových úseků, zavedení 
mimořádných vlaků). Přitom zajišťuje, aby kapacita jednotlivých úseků dráhy pro organizování 
drážní dopravy byla maximálně využita např. při použití svazkového jízdního řádu a zachovává  
přednost v jízdě vlaků podle pořadí: 

a) nutné pomocné, 
b) mimořádné v obecném zájmu, 
c) expresní vlaky a rychlíky (včetně jízd lokomotiv a souprav pro tyto vlaky) s dovolenou 

rychlostí vyšší než 140 km/h, mezistátní nákladní expresní vlaky s dovolenou rychlostí vyšší než 
100 km/h včetně a minimálním měrným trakčním výkonem 2,1 kW/1 hrt, 

d) expresní vlaky a rychlíky (včetně jízd lokomotiv a souprav pro tyto vlaky) s dovolenou 
rychlostí do 140 km/h včetně, mezistátní nákladní vlaky s dovolenou rychlostí vyšší než 100 
km/h včetně a minimálním měrným trakčním výkonem 2,1 kW/1 hrt, 

e) spěšné, 
f) osobní, 
g) ostatní nákladní vlaky v pořadí: 

1. vnitrostátní expresní, 
2. ostatní nákladní,  

h) lokomotivní, 
i) služební a pracovní. 

(3) U vlaků stejného pořadí o přednosti rozhoduje vyšší technická rychlost vlaku nebo větší 
hodnota zpoždění. U nákladních vlaků mají přednost též vlaky přepravující zboží podléhající 
rychlé zkáze a živá zvířata.  

(4) Pokud je to pro maximální využití kapacity daného úseku dráhy vhodné, musí 
provozovatel dráhy upřednostnit vlak s nižším pořadím v případě, že má tento vlak vyšší 
technickou rychlost než vlak s vyšším pořadím, avšak pouze za podmínky, že vlak s vyšším 
pořadím bude veden v těsném sledu za tímto vlakem.  
 

HLAVA PRVNÍ  
DRÁHA CELOSTÁTNÍ, DRÁHA REGIONÁLNÍ A VLEČKA  

 
§ 35  

Řízení drážního vozidla  
 

(1) Pro řízení drážního vozidla musí být zajištěno, aby osoba řídící drážní vozidlo  
a)  byla prokazatelně seznámena s traťovými poměry na tratích a v dopravnách, kde řídí drážní 

vozidlo 
b) posuzovala zjevné technické závady vzniklé na drážních vozidlech ve vlaku a rozhodovala o 

způsobilosti drážního vozidla k další jízdě, není-li k tomu určena jiná odborně způsobilá osoba,  
c)  svěšovala a odvěšovala hnací drážní vozidlo, není-li k tomu určena jiná odborně způsobilá 
osoba,  
d)  při vzdálení se z hnacího drážního vozidla nebo speciálního vozidla zajistila toto vozidlo proti 

samovolnému pohybu prostředkem s trvalým účinkem a proti neoprávněnému vstupu do vozidla,  
e)  řídila hnací drážní vozidlo jen ze stanoviště, z něhož je nejlepší rozhled, zpravidla z čelní 

kabiny ve směru jízdy,  
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f)  z vedoucího drážního vozidla pozorovala trať a návěsti a jednala podle zjištěných skutečností,  
g)  při posunu přizpůsobila rychlost jízdy jízdě podle rozhledových poměrů tak, aby byla 

zajištěna bezpečnost posunu, sledovala ruční nebo jiné návěsti dávané osobou, která posun doprovází, 
a neprodleně zastavila drážní vozidlo, nejsou-li návěsti viditelné nebo trvale či opakovaně předávány 
nebo nejsou-li nahrazeny jiným způsobem návěstění,  

h)  hnací drážní vozidlo uvedla do pohybu jen na návěst "Odjezd" nebo na jiné povolení 
stanovené provozovatelem dráhy, nebo na příslušnou návěst pro posun ve stanoveném směru za 
podmínky, že způsob a cíl jízdy zná,  

i)  za jízdy nepřekročila nejvyšší dovolenou rychlost, stanovenou jízdním řádem nebo nařízenou 
omezenou rychlost,  

j)  řídila jízdu vlaku podle jízdního řádu,  
k)  nepoužívala osvětlení dálkovým reflektorem při setkávání se s vedoucím drážním vozidlem 

protijedoucího vlaku nebo s protijedoucími silničními vozidly na komunikaci podél trati,  
l)  najížděla při posunu na drážní vozidla tak opatrně, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob nebo 

nevznikla škoda na majetku,  
m) zastavila vlak bezpečně před návěstěným místem,  
n)  při jízdě udržovala brzdové zařízení vždy v pohotovosti a před sklonově obtížným místem 

trati je během jízdy vyzkoušela, 
o)  sledovala celkový chod hnacího drážního vozidla; v případě ohrožení bezpečnosti toto drážní 

vozidlo zastavila, učinila nezbytná opatření, podle možnosti zjistila závadu a odstranila ji,  
p)  při posunu, v obsazeném oddíle automatického bloku, a je-li to nařízeno, řídila hnací drážní 

vozidlo za podmínek jízdy podle rozhledových poměrů,  
q)  při zjištění výpadku napětí v trakčním vedení při jízdě elektrického hnacího drážního vozidla 

vozidlo zastavila, a není-li na místě zjevná příčina výpadku, spojila se s osobou řídící drážní dopravu,  
r) při zjištění závady na hnacím drážním vozidle oznámila tuto skutečnost osobě řídící drážní 

dopravu, s uvedením přibližné doby nutné k odstranění závady; není-li možné závadu odstranit na 
místě, provedla opatření k zajištění náhradního hnacího drážního vozidla, 

s) odpovídajícím způsobem reagovala na hlasové nebo datové informace nebo příkazy předávané 
rádiovým zařízením, nebo 

t) v případě zjištění závady na zařízení provozovatele dráhy neprodleně informovala osobu řídící 
drážní dopravu.  

(2) Osoba řídící drážní vozidlo, které jede jako vlak, musí být při řízení drážního vozidla 
vybavena tabulkami traťových poměrů traťových úseků, na kterých vlak jede, a jízdním řádem, který 
obsahuje  

a)  označení vlaku, seznam názvů dopraven s kolejištěm, popřípadě zastávek, čas odjezdu, 
příjezdu nebo průjezdu vlaku ve všech dopravnách s kolejištěm, čas příjezdu vlaku na zastávku a čas 
odjezdu vlaku ze zastávky, pokud vlak na zastávce zastavuje; čas se uvádí v hodinách, minutách, 
popřípadě i v půlminutách v intervalu od 0 do 24 hodin,  

b)  dobu jízdy vlaku mezi jednotlivými dopravnami s kolejištěm a mezi dalšími místy 
pravidelného zastavování vlaku,  

c)  dobu pobytu vlaku v dopravně nebo na zastávce,  
d)  stanovenou rychlost vlaku,  
e)  podmínky pro spolehlivé zastavení vlaku na zábrzdnou vzdálenost,  

         f) důležité dopravní pokyny pro řízení vlaku.  
(3) Přes přejezd vybavený přejezdovým zabezpečovacím zařízením, které nedává výstrahu 

uživatelům pozemní komunikace, a 60 m před ním smí jet vedoucí drážní vozidlo rychlostí nejvýše 10 
km/h a musí opakovaně dávat akustickou výstrahu. O této skutečnosti musí být osoba řídící drážní 
vozidlo předem zpravena, není-li tato skutečnost návěstěna. Nejede-li přes přejezd jako prvé vedoucí 
drážní vozidlo, musí být jízda drážních vozidel přes přejezd zajištěna odborně způsobilou osobou.  

(4) Přes úrovňový přechod kolejí vybavený výstražným zařízením pro přechod kolejí, které 
nedává výstrahu uživatelům přístupové cesty na nástupiště, a 60 m před ním smí jet vedoucí 
drážní vozidlo rychlostí nejvýše 10 km/h a musí opakovaně dávat akustickou výstrahu. O této 
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skutečnosti musí být osoba řídící drážní vozidlo předem zpravena, není-li tato skutečnost 
návěstěna. Nejede-li přes úrovňový přechod kolejí jako první vedoucí drážní vozidlo, musí být 
jízda drážních vozidel přes úrovňový přechod kolejí zajištěna předem zpravenou odborně 
způsobilou osobou. 

 
§ 37 

Brzdění a rychlost jízdy vlaku 
(1) Vlak, jehož stanovená rychlost je vyšší než 40 km.h-1, musí být brzděn průběžnou brzdou 

samočinnou. 
(2) Vlak musí být brzděn tak, aby jeho brzdicí účinek zajistil bezpečné zastavení vlaku na 

zábrzdnou vzdálenost. 
(3) Brzdicí účinek vlaku je určen brzdicími procenty. Tabulky brzdicích procent pro dráhu 

celostátní a dráhu regionální stanoví požadovaný brzdicí účinek vlaku, vyjádřený brzdicím procentem 
vlaku, v závislosti na dovolené rychlosti vlaku, jeho druhu a délce, na rozhodném spádu tratě a 
zábrzdné vzdálenosti na této trati. Tabulky brzdicích procent jsou uvedeny v příloze č. 2, která je 
součástí této vyhlášky. 

(4) Skutečná brzdicí procenta každého vlaku se zjistí výpočtem podle vzorce: 
                                      celková   brzdicí   váha   vlaku 
 Skutečná   brzdicí   procenta   =   kappa   .   --------------------------   .   100 
                                        celková   hmotnost   vlaku 
 Pokud jsou ve vlaku brzděném průběžnou brzdou zařazena též vozidla brzděná ruční 

brzdou, vynásobí se jejich brzdící váha při výpočtu celkové brzdící váhy vlaku koeficientem 0,75. 
Celková brzdicí váha vlaku brzděného průběžnou brzdou se rovná součtu všech brzdicích vah 
jednotlivých drážních vozidel vlaku s účinkující samočinnou průběžnou (tlakovou) brzdou zapnutou 
do průběžné brzdy vlaku a u vlaku s ručně brzděnými vozidly součtem brzdicích vah jednotlivých 
vozidel s obsluhovanou ruční brzdou. Celková hmotnost vlaku se rovná součtu hmotnosti jednotlivých 
drážních vozidel vlaku, hmotnosti nákladu na vozidlech a u vozidel s přepravou cestujících součtu 
průměrné hmotnosti cestujících (80 kg na osobu) podle stanovené obsaditelnosti vozidla. Hodnoty 
koeficientu k jsou uvedeny v příloze č. 2. 

(5) Skutečná brzdicí procenta vlaku musí být vyšší nebo alespoň rovna požadovaným brzdicím 
procentům, která vycházejí z tabulek přílohy č. 2 této vyhlášky a pro konkrétní traťové úseky a pro 
konkrétní vlaky se uvádějí v jízdním řádu. 

(6) Pro tratě se spádem větším než 40 ‰, pro vlečku a dráhu úzkého rozchodu stanoví 
požadovaný brzdicí účinek vlaku v závislosti na dovolené rychlosti a spádu tratě provozovatel dráhy 
svým pokynem. 

(7) Vlak nesmí překročit nejvyšší dovolenou rychlost, která se určuje jako nejnižší hodnota z 
a) traťové rychlosti na daném traťovém úseku, 
b) nejvyšší provozní rychlosti drážních vozidel, z nichž je vlak sestaven, 
c) dovolené rychlosti podle tabulek brzdicích procent v závislosti na druhu a délce vlaku, na 

rozhodném spádu tratě a zábrzdné vzdálenosti na této trati, 
d) dovolené rychlosti stanovené návěstidly, písemným rozkazem nebo rozkazem daným 

telekomunikačním zařízením. 
Při jízdě pod plným dohledem vlakového zabezpečovacího systému ERTMS/ETCS podle 

předpisu Evropské unie14) je nejvyšší dovolená rychlost stanovena činností systému. 
(8) Na tratích se zábrzdnou vzdáleností 1 000 m může být nejvyšší dovolená rychlost větší než 

120 km.h-1, a to až do rychlosti 160 km.h-1 včetně, za podmínky, že návěst "Výstraha" nebo návěsti, 
které předvěstí sníženou rychlost, budou předvěstěny na vedoucím drážním vozidle prostřednictvím 
vlakového zabezpečovače již od předchozího návěstidla tak, aby informace o návěsti umožnila osobě 
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řídící drážní vozidlo snížit rychlost vlaku na stanovenou rychlost pro daný vlak a traťový úsek 
nejpozději u návěstidla s návěstí "Výstraha" nebo u návěstidla návěstícího sníženou rychlost. Vlakový 
zabezpečovač musí zajišťovat registraci příjmu návěstí nařizujících snižování rychlosti. Nejvyšší 
dovolená rychlost smí být vyšší než 160 km/h pouze při jízdě pod plným dohledem vlakového 
zabezpečovacího systému ERTMS/ETCS podle předpisu Evropské unie14). V traťovém úseku dráhy 
mezi státní hranicí a první pohraniční stanicí na území České republiky může být dovolena rychlost 
vyšší než 100 km/h, nejvýše však 160 km/h, také za podmínky, že vlak při předepsaném brzdění vlaku 
spolehlivě zastaví z dovolené rychlosti na vzdálenost mezi hlavním návěstidlem a návěstidlem, které je 
předvěstí hlavního návěstidla. 

(9) Činnost průběžné brzdy musí být ověřována zkouškou brzdy prováděnou osobou odborně 
způsobilou. Zkouška brzdy se provádí před odjezdem vlaku z výchozí dopravny. Zkouška brzdy se 
vykoná též i v jiné dopravně 

a) dojde-li ke změně stanoviště, ze kterého se vlak řídí, s výjimkou vlaků provozovaných jako 
ucelená samostatná jednotka, 

b) byl-li vlak rozpojen, s výjimkou odvěšení vozidel na konci vlaku, nebo 
c) bylo-li na vlak přivěšeno další drážní vozidlo s propojeným průběžným potrubím. 
(10) O provedené zkoušce brzdy u vlaků uvedených v § 22 odst. 2 písm. b), c), d), e) a f) a u 

soupravových vlaků se provede zápis. O provedené zkoušce brzdy u vlaků pro osobní přepravu, 
mimořádných  v obecném zájmu, nákladních vlaků a u soupravových vlaků se provede zápis. 
Zápis obsahuje 

 a) číslo vlaku a název dopravny, kde byla zkouška provedena, a datum provedení zkoušky, 
 b) režim brzdění, 
 c) hmotnost, brzdicí váhu a počet náprav nebo délku vlaku, 
 d) počet a druh zapojených brzd ve vlaku, 
 e) požadovaná brzdicí procenta, 
 f) skutečná brzdicí procenta, 
 g) u ručně zpracovaného zápisu podpisy odborně způsobilých osob, které zkoušku provedly. 

 
Způsob zpracování 

§ 50 
(1) Požadavky jednotlivých dopravců se zpracovávají podle časového harmonogramu 

stanoveného provozovatelem dráhy. Harmonogram musí mít časovou návaznost na dohodu 
evropských železničních správ o jízdním řádu a zveřejní se vhodným způsobem. 

(1) Požadavky jednotlivých dopravců se zpracovávají podle časového harmonogramu 
stanoveného provozovatelem dráhy nebo přídělcem v souladu s termíny podle § 34a zákona o 
dráhách. Přednostně se zpracovávají požadavky na trasy vlaků mezinárodní dopravy 
projednané koordinačním orgánem ve smyslu § 32 odst. 4 zákona o dráhách a trasy nákladních 
vlaků s délkou 740 m, umožňují-li to provozní a technické podmínky dráhy.  Harmonogram se 
zveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(2) Při sestavě jízdního řádu je rozhodující pořadí druhů vlaků podle této důležitosti:  
a)  mezinárodní vlaky, jejichž trasy byly dohodnuty na mezinárodní konferenci o jízdním řádu,  
b)  vnitrostátní vlaky osobní dopravy, které zajišťují dopravu cestujících, zavazadel  a pošty,  
c)  vlaky nákladní dopravy, které zajišťují především dopravu zboží a prázdných nákladních 

vozů,  
d) pracovní, lokomotivní a služební vlaky. 
(3) (2) Každému vlaku přidělí provozovatel dráhy číslo vlaku a podle požadavku dopravce na 

přepravní kategorii vlaku označení druhu vlaku. Číslo vlaku se na dráze v průběhu od 0 do 24 hodin 
nesmí opakovat. Postup pro přidělování označení druhů a čísel vlaků ve vnitrostátní dopravě stanoví 
technologické postupy provozovatele dráhy. Při označení vlaků pro mezinárodní dopravu se postupuje 
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podle dohody z mezinárodních konferencí o jízdních řádech.  
(4) (3) Při sestavě jízdního řádu nesmí stanovená rychlost vlaku překračovat nejvyšší traťovou 

rychlost a konstrukční rychlost drážních vozidel vlaku a musí odpovídat určenému řazení a způsobu 
brzdění vlaku pro jednotlivé druhy vlaků podle tabulek traťových poměrů pro příslušný traťový úsek.  

(5) (4) Dopravcem navržené jízdní doby v jednotlivých traťových úsecích musí vycházet z 
dynamických vlastností používaných hnacích drážních vozidel, které umožňují jízdu vlaku se 
stanovenou hmotností při daných sklonových a směrových traťových poměrech.  

(6) (5) Jízdní řád vypracovávají odborně způsobilé osoby určené provozovatelem dráhy.  
 

§ 51 
(1) Jsou-li uplatněny při zpracovávání jízdního řádu požadavky více dopravců na stejnou 

časovou polohu vlaku na stejném traťovém úseku (časová kolize), upřednostní se požadavek v tomto 
pořadí důležitosti :  

a)  dohodnutá trasa na mezinárodní konferenci jízdních řádů,  
b)  větší rozsah drážní dopravy co do počtu vlaků nebo zajištění dopravní obslužnosti ve větším 

rozsahu,  
c)  delší doba, po kterou dopravce žádá dopravu provozovat,  
d)  větší rozsah přepravní kapacity na vlak a nabízených služeb,  
e) návaznost jízdních řádů jednotlivých dopravců i k jiným druhům dopravy.  
(2) Umožňují-li to technické podmínky dotčených traťových úseků, může provozovatel dráhy 

nabídnout dopravcům uplatňujícím kolizní požadavky vedení vlaku tvořeného drážními vozidly více 
dopravců ve stejné časové trase.  

(3) Podle kritérií stanovených v odstavci 1 řeší provozovatel dráhy časové kolize v požadavcích 
dopravců na nepravidelnou drážní dopravu za podmínky, že požadavky nepřekračují dopravní 
propustnost žádného z požadovaných traťových úseků a v požadované časové trase nebude veden 
pravidelný vlak.  

 
§ 54 

Zveřejňování jízdního řádu a jeho změn 
(1) Pro potřebu cestujících vydává provozovatel dráhy, pro kterou bylo vydáno úřední povolení, 

vývěsný jízdní řád pro každou trať, jízdní řád dráhy a pro každou stanici a zastávku seznam „Příjezdy 
a odjezdy vlaků“. 

(2) Vývěsný jízdní řád a seznam "Příjezdy a odjezdy vlaků" včetně jejich oprav se zveřejňují 
nejméně 24 hodin před jejich platností, jízdní řád dráhy a jeho změny musí být zveřejněny nejméně 7 
dnů před počátkem jejich platnosti. 

(3) Vývěsný jízdní řád tratě, na kterém se stanice nachází a navazujících tratí, seznam "Příjezdy a 
odjezdy vlaků", musí být ve stanicích veřejně přístupné, platné a v použitelném stavu. Ve stanicích a 
zastávkách, kde nejsou cestující odbavováni, postačí na veřejně přístupném místě umístit pouze platný 
seznam „Příjezdy a odjezdy vlaků“. 

    (4) Jízdní řády jsou neprodleně po jejich předání do Celostátního informačního systému o jízdních 
řádech zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v podobě, ve které byly do 
Celostátního informačního systému o jízdních řádech předány provozovatelem dráhy. 

(3) Vývěsný jízdní řád tratě, na které se stanice nachází a navazujících tratí, seznam 
"Příjezdy a odjezdy vlaků", musí být ve stanicích veřejně přístupné, platné a v použitelném 
stavu. Ve stanicích a zastávkách, kde nejsou cestující odbavováni, postačí na veřejně přístupném 
místě umístit pouze platný seznam "Příjezdy a odjezdy vlaků". V případě vlaku veřejné osobní 
dopravy zavedeného podle ustanovení § 34b zákona o dráhách s četností jízdy 3 a méně po sobě 
jdoucí kalendářní dny se údaje o jeho jízdě ve vývěsném jízdním řádu tratě a v seznamu 
"Příjezdy a odjezdy vlaků" neuvádějí a údaje o jízdním řádu takového vlaku se předají pouze ke 
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zveřejnění do Celostátního informačního systému o jízdních řádech v rozsahu údajů podle 
odstavce 4 písm. a). 

(4) Provozovatel dráhy nebo přídělce předá projednaný jízdní řád veřejné drážní osobní 
dopravy na dráze a jeho změny nejpozději 7 dnů před jeho platností do Celostátního 
informačního systému o jízdních řádech 

a) v rozsahu údajů podle § 55 odst. 1 písm. a), b), e), h), i) a k) v elektronické podobě v datové 
struktuře umožňující automatizované zpracování ve formátu  XML (rozšiřitelný 
značkovací jazyk, 

b) v elektronické graficky přehledné podobě pro potřeby cestujících v rozsahu údajů podle § 
55 odst. 1. 

(5) V případě vlaku veřejné osobní dopravy zavedeného podle ustanovení § 34b zákona 
předá provozovatel dráhy jízdní řád tohoto vlaku do Celostátního informačního systému o 
jízdních řádech v rozsahu údajů podle odst. 4 písm. a), a to bez zbytečného prodlení po přidělení 
kapacity dráhy. 

 
 

HLAVA DRUHÁ 
JÍZDNÍ ŘÁD NA DRÁZE SPECIÁLNÍ, DRÁZE TRAMVAJOVÉ, DRÁZE TROLEJBUSOVÉ A 

DRÁZE LANOVÉ 
 

§ 56 
Způsob zpracování 

 
(1) Dopravce zpracovává návrh jízdního řádu veřejné drážní osobní dopravy nebo jeho změn a 

předloží jej ke schválení příslušnému drážnímu správnímu úřadu v termínu stanoveném tímto úřadem.  
(2) Návrh jízdního řádu předkládaného ke schválení podle odstavce 1 musí obsahovat:  
a)  obchodní jméno, sídlo nebo bydliště, případně symbol dopravce,  
b)  označení nebo název linky nebo tratě,  
c)  platnost jízdního řádu v kalendářním týdnu,  
d)  názvy stanic dráhy speciální nebo názvy všech zastávek jednotlivých linek dráhy tramvajové 

nebo dráhy trolejbusové s označením všech bezbariérově přístupných stanic dráhy speciální a 
zastávek na dráze tramvajové a trolejbusové,  

e)  časové údaje o jízdách jednotlivých vlaků (spojů) na lince v hodinách a minutách, uspořádané 
v intervalu od 0 do 24 hodin; je-li interval mezi vlaky (spoji) v určitém časovém období 10 
minut a kratší, postačí u jízdního řádu dráhy tramvajové, dráhy trolejbusové a dráhy lanové 
uvést časové údaje prvého spoje v daném časovém období a interval jízdy následujících spojů, 
u jízdního řádu dráhy speciální časový údaj jízdy prvního spoje na začátku provozní doby a 
interval jízdy následujících spojů,  

f)  kapacitu drážních vozidel, kterými bude přeprava zajišťována,  
g) časovou platnost jízdního řádu. 

(3) Dopravce předkládá návrh jízdního řádu podle odstavce 2 
      a) v elektronické podobě v datové struktuře umožňující automatizované zpracování 

ve formátu CSV (comma separated values), s výjimkou jízdního řádu na dráze lanové 
nezajišťující dopravní obslužnost, a  

     b) v graficky přehledné podobě pro potřeby cestujících. 
 

§ 57 
Obsah a zveřejňování jízdního řádu a jeho změn 

 
(1) Jízdní řád, který se zveřejňuje, musí obsahovat tyto náležitosti:  
a)  obchodní jméno, sídlo nebo bydliště, případně symbol dopravce,  
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b)  označení nebo název linky nebo tratě,  
c)  platnost jízdního řádu v kalendářním týdnu,  
d)  názvy stanic dráhy speciální nebo názvy všech zastávek jednotlivých linek dráhy tramvajové 

nebo dráhy trolejbusové se zvýrazněním názvu zastávky, ve které je jízdní řád umístěn, a 
označení všech zastávek na lince bezbariérově přístupných osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace mezinárodním symbolem přístupnosti,  

e)  časovou platnost jízdního řádu,  
f)  časové údaje o jízdách jednotlivých vlaků (spojů) v hodinách a minutách na lince, uspořádané 

v intervalu od 0 do 24 hodin; je-li interval mezi vlaky (spoji) v určitém období 10 minut a 
kratší, postačí uvést v jízdním řádu dráhy tramvajové, trolejbusové a lanové časové údaje 
prvého spoje v daném časovém období a interval jízdy následujících spojů, u jízdního řádu 
dráhy speciální časový údaj jízdy prvního spoje na začátku provozní doby a interval jízdy 
následujících spojů. U bezbariérově přístupného spoje cestujícím s omezenou schopností 
pohybu a orientace na dráze tramvajové a trolejbusové musí být časový údaj uveden vždy a 
doplněn mezinárodním symbolem přístupnosti, 

g)  časový údaj o průměrné cestovní době vlaku (spoje) mezi zastávkami, závisí-li výše jízdného 
na době jízdy.  

(2) Jízdní řády se zveřejňují na všech stanicích a zastávkách a udržují se v čitelném stavu do 
doby náhrady podle odstavce 3.  

(3) Jízdní řád nebo jeho změny nebo dočasné omezení pravidelného provozu se zveřejňují 
nejpozději 24 hodin před počátkem jejich platnosti vhodným způsobem a v místech k tomu obvyklých.  

(4) Značky nebo použité zkratky musí být v jízdním řádu srozumitelně vysvětleny.  
(5) Jízdní řády jsou neprodleně po jejich postoupení do Celostátního informačního systému o 

jízdních řádech zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v podobě, ve které byly do 
Celostátního informačního systému o jízdních řádech postoupeny drážním správním úřadem. 

(5) Drážní správní úřad postoupí schválený jízdní řád nejpozději 24 hodin před nabytím 
jeho platnosti do Celostátního informačního systému o jízdních řádech v podobě podle § 56 odst. 3 
písm. a) a v rozsahu údajů podle § 56 odst. 2. 
 

§ 58 
Jízdní řád na dráze lanové 

(1) Pro jízdní řád lanové dráhy platí ustanovení části čtvrté, hlavy druhé s výjimkou § 56 odst. 2 
písm. f). 

(2) Ve stanici lanové dráhy musí být dále zveřejněny podmínky mimořádných jízd. 

§ 58 
Jízdní řád na dráze lanové 

(1) Drážní správní úřad postoupí schválený jízdní řád na dráze lanové nejpozději 24 hodin 
před nabytím jeho platnosti do Celostátního informačního systému o jízdních řádech v podobě 

a) podle § 56 odst. 3 písm. a), jde-li o lanovou dráhu, která zajišťuje dopravní obslužnost, a 
b) podle § 56 odst. 3 písm. b), jde-li o lanovou dráhu, která nezajišťuje dopravní 

obslužnost. 
(2) Pro jízdní řád lanové dráhy platí ustanovení části čtvrté, hlavy druhé s výjimkou § 56 

odst. 2 písm. f) a § 57 odst. 5. 
(3) Ve stanici lanové dráhy musí být dále zveřejněny podmínky mimořádných jízd. 

HLAVA III 
CELOSTÁTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM O JÍZDNÍCH ŘÁDECH 
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§ 58a  
(1) Jízdní řády veřejné drážní osobní dopravy předávané a postupované do Celostátního 

informačního systému o jízdních řádech jsou neprodleně zveřejňovány způsobem umožňujícím 
dálkový přístup 

a) v případě jízdního řádu a jeho změn ve veřejné drážní osobní dopravě na dráze celostátní 
a dráze regionální v rozsahu a podobě podle § 54 odst. 4, 

b) v případě jízdního řádu ve veřejné drážní osobní dopravě na dráze speciální, dráze 
tramvajové, dráze trolejbusové a dráze lanové 

1. v podobě podle § 56 odst. 3 písm. b), a 
2. v podobě podle § 56 odst. 3 písm. a) s výjimkou jízdního řádu na dráze lanové 

nezajišťující dopravní obslužnost. 
(2) Popis datového formátu a datové struktury elektronické podoby umožňující 

automatizované zpracování jízdních řádů dle odstavce 1 zveřejní ministerstvo způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 

… 
 

§ 73 
Informační systémy pro veřejnost 

(1) Na veřejně přístupných místech ve stanicích a zastávkách musí být umístěny informace o 
předvídaných mimořádnostech v drážní dopravě a ve stanicích zabezpečujících prodej jízdenek také 
smluvní přepravní podmínky a tarif. Na dráze celostátní a dráze regionální v železničních stanicích, 
kde zastavují expresní vlaky a rychlíky osobní dopravy, se umísťuje přehled řazení drážních vozidel v 
těchto vlacích. 

(2) Ve stanicích, kde se řídí doprava vlaků, musí být pro veřejnost zajištěna informace o 
jednotném čase používaném při organizování drážní dopravy. 

(3) Ve stanicích, kde je možno nastupovat současně do dvou a více vlaků různých směrů, musí 
být cestující na přístupové cestě na nástupiště a na nástupišti informováni o směru jízdy konkrétního 
vlaku a o době odjezdu vlaku, jde-li o dráhu celostátní nebo o dráhu regionální.  

(4) Cestující musí být ve stanicích a na zastávkách informováni o předvídaných změnách v 
osobní dopravě, které nejsou uvedeny v jízdním řádu; ve stanicích a zastávkách vybavených 
obsluhovaným zvukovým nebo obrazovým informačním zařízením na dráze celostátní a dráze 
regionální musí být cestující informováni o zpoždění vlaku, je-li zpoždění 10 minut a větší, a to 
nejpozději v době příjezdu nebo odjezdu vlaku uvedeného v jízdním řádu. Předvídané omezení drážní 
dopravy se oznamuje vývěskami umístěnými ve stanicích na přístupném místě nebo jiným vhodným 
způsobem.  

(5) Podávání informací o jízdě vlaků se pro cestující veřejnost zajišťuje prostřednictvím 
zvukových a obrazových informačních zařízení. Základní informace v grafickém provedení musejí být 
kontrastní a viditelné ze vzdálenosti, ze které mají být čteny. Tyto informace se na hlavních 
komunikačních cestách ve stanicích doplňují akustickými, taktilními a viditelnými prvky sloužícími 
osobám se sníženou schopností pohybu a orientace.  

(6) Informace o jízdě mezinárodního vlaku a vnitrostátního expresního vlaku jsou staničním 
rozhlasem podávány též v anglickém nebo německém jazyce. 

(7) V obci obývané příslušníky národnostních menšin se informace o jízdě vlaků podávají též 
v jazyce národnostní menšiny, jestliže se podle posledních dvou sčítání lidu hlásilo k této 
národnosti vždy alespoň 10 % občanů obce, a jestliže o to příslušného provozovatele dráhy 
požádají zástupci příslušné národnostní menšiny prostřednictvím výboru pro národnostní 
menšiny, který svým usnesením návrh doporučí, anebo pokud o to požádá spolek17), který podle 
stanov zastupuje zájmy národnostní menšiny, a který ke dni podání žádosti působí alespoň 5 let 
na území obce.  
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(8) Informace dle odstavců 1 až 7 mohou být zpřístupněny také v elektronické podobě, na 
základě datové výměny v datové struktuře, umožňující automatizované zpracování v 
rozšiřitelném značkovacím jazyce (XML). 

 
§ 76 

 
(1) Tratě, na nichž je povolena rychlost vyšší než 100 km/h, nevybavené traťovou částí 

vlakového zabezpečovače mohou být pojížděny rychlostí, která na nich byla dovolena před účinností 
této vyhlášky, i bez přenosu návěstí na vedoucí drážní vozidlo.  

(2) Pro hnací drážní vozidlo na dráhách železničních, dráze tramvajové a dráze trolejbusové, 
provozované před účinností této vyhlášky, požádá dopravce Drážní úřad o vydání průkazu způsobilosti 
drážního vozidla, a to nejpozději do jednoho roku od účinnosti této vyhlášky. Nepožádá-li dopravce v 
této lhůtě o vydání průkazu způsobilosti, považuje se po uplynutí této lhůty drážní vozidlo za vozidlo 
bez průkazu způsobilosti. Do doby vydání průkazu způsobilosti lze předmětné drážní vozidlo na dráze 
provozovat, pokud svojí konstrukcí a technickým stavem zajišťuje bezpečnost drážní dopravy, 
obsluhujících osob a bezpečnost přepravovaných osob a věcí.  

(3) Pro vozidla drah lanových provozovaná před účinností této vyhlášky vydá Drážní úřad 
průkazy způsobilosti při první pravidelné technické kontrole vozidel prováděné při prohlídce a zkoušce 
lanové dráhy.13)  

(4) Technická způsobilost drážního vozidla schválená před účinností této vyhlášky se posuzuje 
podle předpisů platných do účinnosti této vyhlášky.  

(5) U datovaných odkazů platí pouze uvedené vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední 
platné vydání normy nebo technického předpisu včetně veškerých oprav a změn. 

(6) Pro provozování  dráhy místní platí pravidla pro provozování dráhy regionální a  pro 
provozování drážní dopravy na dráze místní platí pravidla pro provozování drážní dopravy na 
dráze  regionální.  

 
§ 76a 

Vzor licence pro provozování drážní dopravy 
 

Vzor licence pro provozování drážní dopravy provozování drážní dopravy na dráze 
celostátní a regionální upravuje přímo použitelný předpis Evropské unie18). Vzor licence 
pro provozování drážní dopravy na dráze místní, speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečce 
je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce. 

§ 76b 
Obory související s drážní dopravou 

 
Obory související s drážní dopravou pro posouzení způsobilosti k provozování drážní 

dopravy jsou: 
 

a) Doprava,    
b) Dopravní provoz,  
c) Management dopravy,  
d) Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství,  
e) Management železniční dopravy,  
f) Provoz a ekonomika dopravy,  
g) Strojírenská a elektrotechnická zařízení,  
h) Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě, nebo 
i) Železniční stavitelství. 
 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 173/1995 Sb. 
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ZÁKLADNÍ NÁVĚSTI  

ČÁST I.  
 

Základní návěsti na dráze celostátní, dráze regionální a na vlečce  
 
Pro zajištění jednotnosti návěstní soustavy na dráze celostátní, dráze regionální a na vlečce se 
používají:  
  
10. Návěsti přejezdníků  
 
Přejezdník (kmenový a opakovací přejezdník) je návěstidlo, které informuje osobu řídící drážní 
vozidlo o stavu přejezdového zabezpečovacího zařízení anebo výstražného zařízení pro přechod 
kolejí. Kmenový přejezdník se umisťuje nejméně na zábrzdnou vzdálenost od přejezdu nebo 
úrovňového přechodu kolejí a je označen označovacím pásem s černými a bílými pruhy stejné šířky, 
doplněnými bílými odrazkami v černých pruzích, pokud není označovací pás vyroben z materiálu 
odrážejícího světlo. Opakovací přejezdník se umisťuje na vzdálenost kratší, než je zábrzdná 
vzdálenost, případně až v bezprostřední blízkosti přejezdu nebo úrovňového přechodu kolejí, a není 
označen označovacím pásem. Pokud přejezdník informuje o stavu přejezdového zabezpečovacího 
zařízení více než jednoho přejezdu, je počet přejezdů s přejezdovým zabezpečovacím zařízením 
vyjádřen černou číslicí na označovacím pásu nebo na samostatné bílé tabulce. Pokud přejezdník 
informuje o stavu přejezdového zabezpečovacího zařízení nebo výstražného zařízení pro přechod 
kolejí více než jednoho přejezdu nebo přechodu, je počet přejezdů s přejezdovým zabezpečovacím 
zařízením a počet přechodů s výstražným zařízením pro přechod kolejí vyjádřen černou číslicí na 
označovacím pásu nebo na samostatné bílé tabulce na stožáru přejezdníku.  
 
10.1. „Otevřený přejezd“ je návěst, při které na kmenovém přejezdníku nebo opakovacím 
přejezdníku svítí pouze dvě žlutá světla, nejsou-li nahrazena odrazkami. Na návěst „Otevřený 
přejezd“ musí jet drážní vozidlo k přejezdu anebo k úrovňovému přechodu kolejí za podmínky jízdy, 
kdy přejezdové zabezpečovací zařízení anebo výstražné zařízení pro přechod kolejí nedává výstrahu 
uživatelům pozemní komunikace anebo uživatelům úrovňového přechodu kolejí, že se k přejezdu 
anebo k úrovňovému přechodu kolejí blíží vlak nebo jiné drážní vozidlo (§ 35 odst. 3 a 4 vyhlášky). 
Nesvítí-li na kmenovém přejezdníku nebo opakovacím přejezdníku žádné světlo, znamená to vždy 
návěst „Otevřený přejezd“. 
 

                                                         
 

       Otevřený přejezd                                              Otevřený přejezd 
na kmenovém přejezdníku                              na opakovacím přejezdníku                                  

 
10.2. „Uzavřený přejezd“ je návěst, při které na kmenovém přejezdníku nebo opakovacím přejezdníku svítí 
vždy horní bílé světlo a spodní dvě žlutá světla, pokud nejsou nahrazena odrazkami. Na návěst „Uzavřený 
přejezd“ smí jet vlak nebo drážní vozidlo k přejezdu anebo k úrovňovému přechodu kolejí největší 
dovolenou rychlostí. Provozovatel dráhy může svým předpisem stanovit odchylná pravidla pro jízdu 
nízkou rychlostí, příp. pro jízdu po zastavení za přejezdníkem. 
 

                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
          Uzavřený přejezd                                           Uzavřený přejezd  
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na kmenovém přejezdníku                            na opakovacím přejezdníku 
 
 
 

14. Rychlostní návěstní soustava - přehled návěstních znaků  
Tabulky návěstění  
Tab. 1. Přehled návěstních znaků a jejich označení  
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Vysvětlivky k tabulce 1 
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1) Číslice na indikátoru a v označení znamená rychlost v desítkách km/h. 

2) Návěsti se mohou vyskytovat jen jako důsledek poruchy návěstních obvodů.  

3) Návěst se používá na samostatné opakovací předvěsti.  

4) Kód "čk" se vysílá jen v dopravnách, do nichž zaúsťuje čtyřznakový autoblok a jen v případě, že vzdálenost k 
následujícímu návěstidlu není menší než 500 m. Při příjmu kódu „čk“ je návěstním znakem vlakového zabezpečovače 
přerušované červené světlo. 

5) Jestliže v oblasti trojznakového autobloku následuje za návěstidlem další návěstidlo na nedostatečnou zábrzdnou 
vzdálenost nebo v oblasti se čtyřznakovým autoblokem následuje další návěstidlo na vzdálenost menší než je polovina 
zábrzdné vzdálenosti, vysílá se před návěstidlem návěst VZ odpovídající návěstnímu znaku dalšího návěstidla. 

6) V návěstních znacích skupinového označení 6/X, 8/X a 1/X je dovoleno nahradit žluté a zelené pruhy bílou číslicí 
indikátoru, vyjadřující rychlost v desítkách km/h. 

7) Návěsti se mohou vyskytovat jen na odjezdových návěstidlech; na ostatních hlavních návěstidlech jen jako 
důsledek poruchy návěstních obvodů. 

Pro zjednodušení signalizace při postupném snižování rychlostí se nepoužívají návěstní znaky 6/ON, 6/4N, 8/ON, 
8/4N, 8/6N, 1/ON, 1/4N, 1/6N a 1/8N. Namísto návěstních znaků 6/ON, 8/ON, 1/ON se použije návěstní znak 4/ON, 
místo znaků 6/4N, 8/4N, 1/4N znak 4/4, místo znaků 8/6N, 1/6N znak 6/6 a místo znaku 1/8N znak 8/8. Tím se 
současně odstraní nežádoucí změny návěstních znaků při postupném stavění průjezdů. 
 
Vysvětlivky označení: 
 
 "3" - rychlost 30 km.h-1 
  "4" - očekávej rychlost 40 km.h-1 / rychlost 40 km.h-1 
  "6" - očekávej rychlost 60 km.h-1 / rychlost 60 km.h-1 
  "8" - očekávej rychlost 80 km.h-1 / rychlost 80 km.h-1 
  "1" - očekávej rychlost 100 km.h-1 / rychlost 100 km.h-1 
  "T" - rychlost traťová 
  "O" - očekávej "Stůj" 
  "N" - návěstidlo návěstí nedostatečnou zábrzdnou vzdálenost 
  "PN" - přivolávací návěst 
 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 173/1995 Sb. 
 

POŽADAVKY NA DRÁŽNÍ VOZIDLA  
Část I  

Drážní vozidla dráhy celostátní, regionální a vlečky 
… 

11. Speciální hnací drážní vozidlo s provozní rychlostí 10 km.h-1 až 40 km.h-1 včetně musí být 
osazeno alespoň rychloměrem bez registrace a speciální hnací drážní vozidlo s provozní 
rychlostí menší než 10 km.h-1 včetně o hmotnosti vyšší než 20 t musí mít brzdové zařízení, 
které zajišťuje zastavení drážního vozidla na vodorovné a suché koleji z rychlosti 5 km.h-1 na 
dráze 4 m a z rychlosti 10 km.h-1 na dráze 8 m. 

 
12. Speciální hnací nebo řídicí vozidlo soupravy speciálních vozidel, které je určeno 

výhradně k provozování na území České republiky a je nově schvalováno do provozu 
po 1. 1. 2020, musí být vybaveno mobilní částí vlakového zabezpečovače systému 
ERTMS/ETCS podle přímo použitelného předpisu Evropské unie14) v případě, že bude  
provozováno na tratích, které jsou vybaveny provozovanou traťovou částí vlakového 
zabezpečovače systému ERTMS/ETCS podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie14). Tento požadavek se nevztahuje na speciální vozidlo, které smí být samostatně 
provozováno v dopravnách nebo v traťových úsecích jen na vyloučených kolejích. 
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Část II  

 
Drážní vozidla dráhy celostátní a dráhy regionální  

Další požadavky  
 
5. Hnací drážní vozidlo a řídicí vůz musí mít registrační rychloměr. Registrační rychloměr musí 
registrovat rychlost v závislosti na ujeté dráze, dobu stání a jízdy, čas, obsluhu tlačítka bdělosti 
vlakového zabezpečovače nebo zařízení pro kontrolu bdělosti osoby řídící drážní vozidlo (pokud 
je drážní vozidlo tímto zařízením vybaveno) a doplňkové veličiny podle typu rychloměru. Hnací 
drážní vozidlo pro rychlost vyšší než 100 km.h-1 musí být vybaveno přesným kalibrovaným 
digitálním rychloměrem s korekcí průměru kol. Každé vedoucí drážní vozidlo, při jehož řízení 
má být přítomna pouze jedna osoba (s výjimkou drážních vozidel určených výhradně pro posun), 
musí být vybaveno funkčním zabezpečovacím zařízením se schválenou způsobilostí k provozu 
podle zákona o dráhách, které zajišťuje kontrolu činnosti osoby řídící drážní vozidlo s funkcí 
výstrahy a následného zastavení vlaku při negativním vyhodnocení činnosti osoby řídící drážní 
vozidlo.  
Každé nově schvalované vedoucí drážní vozidlo, při jehož řízení je přítomna pouze jedna 
osoba, musí být s výjimkou hnacích drážních vozidel určených výhradně pro posun 
vybaveno funkčním zařízením pro kontrolu bdělosti osoby řídící drážní vozidlo 
schváleného typu, které může být součástí řídicích obvodů vozidla a zajišťuje při 
vyhodnocení nečinnosti osoby řídící drážní vozidlo zvukovou výstrahu a následné zastavení 
vlaku. Vedoucí drážní vozidlo s konstrukční rychlostí větší než 100 km.h-1 určené pro provoz na 
tratích vybavených traťovou částí vlakového zabezpečovače musí být vybavena kompatibilní 
funkční mobilní částí vlakového zabezpečovače podle § 9 této vyhlášky. Má-li být drážní 
vozidlo provozováno na tratích s řízením drážního provozu pomocí souboru technických zařízení 
a administrativních opatření pro řízení dopravy na tratích s jednoduchými dopravními poměry, 
musí být vybaveno kompatibilním technickým zařízením (terminálem) pro zajištění součinnosti. 
Hnací drážní vozidla a řídící vozy, které jsou nově schvalovány do provozu, musí být vybaveny 
mobilní částí vlakového zabezpečovače systému ERTMS/ETCS podle předpisu Evropské unie14) 
v případě, že jsou tyto určeny k provozu na území ČR a zároveň (společně) i na území dalších 
členských států EU na tratích zařazených do transevropské dopravní sítě. Hnací drážní vozidla a 
řídící vozy, které jsou určeny výhradně k provozování na území ČR a jsou nově schvalovány do 
provozu po 1. 1. 2017, musí být vybaveny mobilní částí vlakového zabezpečovače systému 
ERTMS/ETCS podle předpisu Evropské unie14) v případě, že mají být provozovány na tratích, 
které jsou vybaveny schválenou traťovou částí vlakového zabezpečovače systému 
ERTMS/ETCS podle předpisu Evropské unie14). Pokud jsou hnací drážní vozidla a řídící vozy 
vybaveny mobilní částí vlakového zabezpečovače systému ERTMS/ETCS, mohou být na 
uvedených tratích provozovány jako vedoucí drážní vozidlo jen s prokázanou 
kompatibilitou mezi mobilní 
a traťovou částí systému ERTMS/ETCS podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie14). 

 
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 173/1995 Sb.  

 
Vzor licence k provozování drážní dopravy 

na dráze místní, speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečce 
 

Licence k provozování drážní dopravy 
 

1. Úřad vydávající licenci □ Nová licence □ Změna licence  

Vnitrostátní licence č. (pořadově od začátku roku) Rozhodnutí č.j.  
Příslušný právní předpis  
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Vydávající úřad  Číslo telefonu  
Identifikátor datové schránky 

Poštovní adresa  
 

Číslo faxu  

PSČ, Místo  E-mail  
2. Držitel licence  - dopravce  
Právnická osoba1)  
2.1. Název nebo obchodní firma:  
2.2. Adresa sídla:  
2.3. Identifikační číslo (IČ):  
2.4. Adresa pro doručování písemností, je-li odlišná od adresy 
sídla: 

 

Fyzická osoba (zapsaná v Obchodním rejstříku )1)  
2.5. Jméno a příjmení nebo obchodní firma:  
2.6. Adresa sídla podnikání zapsaná v obchodním rejstříku:  
2.7. Identifikační číslo (IČ):  
2.8. Adresa pro doručování písemností, je-li odlišná od adresy 
zapsané v obchodním rejstříku: 

 

3. Platnost  
Platnost od (nabytí právní moci) 

Licence na dobu určitou □ ANO □ NE  
Pokud ano, platnost do  

Pozastavena dne Zrušena dne  
4. Druh a kategorie dráhy:  
□ dráha místní       □ vlečka      □ dráha speciální  
□ dráha tramvajová                   □ dráha trolejbusová 

5. Druh drážní dopravy:  
□ veřejná    □ neveřejná 
□ nákladní  □ osobní 

6. Změny 
 Změněna dne 
Popis změny  

7. Podmínky a závazky 
7.1. Datum zahájení provozování drážní dopravy:  
7.2. Rozsah drážní dopravy včetně rozsahu bezbariérové přepravy cestujících s omezenou schopností pohybu a 
orientace1): 
 
 
7.3. Závazky veřejné služby □ ano □ ne 
7.4. Vlastník dráhy, provozovatel dráhy, není-li totožný s dopravcem 
 
7.5. Označení dráhy, nebo tratí dráhy, na které bude drážní doprava provozována 
 
 
7.6. Další podmínky 
 
7.7. Trasy linek, na kterých bude drážní doprava provozována, včetně zastávek pro nástup a výstup a určení 
výchozí a cílové zastávky, má-li být doprava provozována na dráze speciální, tramvajové nebo trolejbusové (jsou 
uvedeny v příloze) 
Datum:                                                                    Razítko, podpis:  
____________ 
1) Nehodící se neuvede  

 
__________________________ 

1) § 55 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

3) § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb. 

4) Vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích 
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(pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb., vyhlášky č. 533/1992 Sb., vyhlášky č. 619/1992 Sb. a 
vyhlášky č. 123/1993 Sb. 

5) § 18 písm. f) a § 20 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. 

6) § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb. 

6a) § 12 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah. 

7) Vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách 
provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.  

7a) Příloha 1 bod 6 pol. 4 vyhlášky č. 177/1995 Sb., ve znění vyhlášky č. 243/1995 Sb. 

7a) Příloha č. 6 vyhlášky č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu 
silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 299/1996 Sb., vyhlášky č. 4/1998 Sb. a vyhlášky 
č. 244/1999 Sb.  

9) Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 210/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 
Sb., zákona ČNR č. 548/1991 Sb., zákona ČNR č. 550/1991 Sb., zákona ČNR č. 590/1992 Sb., zákona ČNR č. 
15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb., zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 
znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 203/1994 Sb., zákon č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR 
č. 347/1992 Sb., zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění 
zákona č. 218/1992 Sb. a zákona č. 158/1994 Sb., vyhláška Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 
6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.  

10) § 6 odst. 2 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích. 

11) § 2 vyhlášky Ministerstva hospodářství č. 174/1994 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky 
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

12) § 41 zákona č. 20/1966 Sb. 

13) § 6 vyhlášky Ministerstva dopravy č.100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení). 

14) Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se 
subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému. 

Rozhodnutí Komise 2012/696/EU ze dne 6. listopadu 2012, kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické 
specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému. 

14) Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající 
se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního systému. 

Rozhodnutí Komise 2012/696/EU ze dne 6. listopadu 2012, kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické 
specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního 
systému. 

Rozhodnutí Komise (EU) 2015/14 ze dne 5. ledna 2015, kterým se mění rozhodnutí 2012/88/EU o technické 
specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního 
systému. 

Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se 
subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii 

15) Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

16) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

17) § 5 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. 

§ 214 občanského zákoníku. 

18) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/171 ze dne 4. února 2015 o některých aspektech postupu vydávání 
licencí železničním podnikům. 
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