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V. 

Vyhodnocení výsledků mezirezortního připomínkového řízení 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, 
ve znění pozdějších předpisů 

Útvar Uplatněné připomínky Vypořádání 
připomínek 

Úřad vlády, 
vedoucí úřadu 
vlády 
Vypořádání 
připomínek 
Mgr. Ondřej Ferdus 
(ferdus.ondrej@vla
da.cz) 

 
V ustanovení § 58a navrhujeme stávající text návrhu vyhlášky 
označit jako odstavec 1 a doplnit nový odstavec 2, který zní: „Datový 
formát a datovou strukturu elektronické podoby jízdních řádů dle 
odstavce 1 zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový 
přístup.“ 
 
Odůvodnění: 
Zájem na jednotné praxi vedení CIS JŘ proto vyžaduje doplnění 
návrhu vyhlášky, kterou se vydává dopravní řád drah, o obdobný 
odkaz na metodické pokyny Ministerstva dopravy, jaký obsahuje 
vyhláška o veřejné linkové dopravě. Nepovažujeme však za vhodné 
stanovit tuto úpravu v ustanovení zakotvujícím právní povinnosti 
dopravců (jak činí vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy 
v § 6 odst. 3), pro něž – jakožto osoby soukromého práva – nejsou 
metodické pokyny ministerstva závazné. Jako vhodné se proto jeví 
zakotvit tuto úpravu v ustanovení § 58a, upravujícím zveřejňování 
stanovených informací z CIS JŘ a zavazujícím tedy provozovatele 
CIS JŘ, tzn. (ministerstvu podřízený) orgán veřejné správy. 

 
Akceptováno, 
v § 58a doplněn  
nový odstavec 2. 
 
 

Úřad vlády 
Rada vlády pro 
národnostní 
menšiny 

 
Vypořádání 
připomínek: 
RNDr. Milan 
Pospíšil  
vrchní vládní rada 
tajemník Rady 
vlády pro 
národnostní 
menšiny 
pospisil.milan@vla
da.cz 

Požadujeme vložit nový odst. 6 do § 73 (Informační systémy pro 
veřejnost), který podle našeho návrhu zní: 

(6) V obci obývané příslušníky národnostních menšin se zvukové 
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 a pokud 
ten svým usnesením návrh doporučí, anebo pokud o to požádá 
spolek,1 který podle stanov zastupuje zájmy národnostní menšiny,  
a který ke dni podání žádosti působí alespoň 5 let na území obce.  
1 § 5 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních 
menšin a o změně některých zákonů.  
  § 214 občanského zákoníku. 
Následující odstavec (původně 6) pak přečíslovat na „7“. 
Připomínka je zásadní. 

 
Akceptováno, 
v § 73 doplněn  
nový odstavec 7. 
 
 

Úřad vlády Vládní 
výbor pro zdravotně 
postižené občany 
 
Vypořádání 
připomínek: 
 
JUDr. Pavel Ptáčník, 
tel.: 224 002 241,  
e-mail: 
ptacnik.pavel@vlada
.cz,  
RNDr. Milan 
Pospíšil, tel.: 
296 153 354, e-mail: 

K bodu 12 - § 54 odst. 4 
Na konci písm. b) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové 
písm. c), které zní: 
„c) V elektronické podobě umožňující přístup cestujícím s omezenou 
schopností pohybu a orientace.“ 
 
2. K bodu 13 - § 56 odst. 3 
Na konci písm. b) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové 
písm. c), které zní: 
„c) V elektronické podobě umožňující přístup cestujícím s omezenou 
schopností pohybu a orientace.“ 
 
K § 73 (Informační systémy pro veřejnost), konkrétně hlášení 
v jazyce národnostní menšiny v obcích, kde je vyšší než 10% 
zastoupení národnostní menšiny. V praxi se to týká pouze polské 

 
Akceptováno 
doplněním 
ustanovení § 58a. 
 
 
 
Akceptováno 
doplněním 
ustanovení § 58a. 
 
 
 
Akceptováno.  
Totožná 
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pospisil.milan@vlad
a.cz 
 

menšiny, jejíž zástupci se ve Zprávě o situaci národnostních menšin 
v ČR za rok 2014 vyslovili pro zavedení hlášení v jazyce národnostní 
menšiny na nádražích v obcích, kde je vyšší než 10% zastoupení 
občanů polské národnosti. Tento návrh podpořila Rada vlády pro 
národnostní menšiny na svém jednání dne 14. října 2015, a to 
usnesením č. 168. 
 

připomínka od  
Rady vlády pro 
národnostní 
menšiny. 

Úřad vlády 
Odbor 
kompatibility 
 
Vypořádání 
připomínek 
 
Mgr. Petra 
Procházková 

Připomínky a případné návrhy změn: 

K novelizačním bodům č. 2 a č. 8 (úrovňový přechod kolejí) 
Předkladatel by měl vyhodnotit, nakolik je úprava jízdy přes úrovňový 
přechod kolejí v souladu s technickými specifikacemi interoperability, 
konkrétně s rozhodnutím Komise ze dne 14. listopadu 2012 o 
technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému 
provoz a řízení dopravy železničního systému v Evropské unii a o 
změně rozhodnutí 2007/756/ES, v konsolidovaném znění 
(2012/757/EU). 

Tato připomínka je zásadní. 
K novelizačnímu bodu č. 18 (§ 76a) 
Navrhujeme upravit formulaci v první větě ustanovení § 76a, neboť 
slova „provozování drážní dopravy“ jsou použita dvakrát. 
K novelizačnímu bodu č. 23 (příloha č. 3) 
Je na zvážení, zda navrhované ustanovení týkající se kontroly 
bdělosti nelze chápat jako implementační k technickým specifikacím 
interoperability, konkrétně k rozhodnutí Komise 2012/757/EU. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
Akceptováno.  
Navržená právní 
úprava není v rozporu 
s technickými 
specifikacemi 
interoperability 
(obdoba úrovňových 
přejezdů – řeší 
národní úprava) 
 
Akceptováno.  
 
 
Uváženo. Kontrola 
bdělosti je zavedena 
již platnými právními 
předpisy před účin-
nosti technických 
specifikací interope-
rability a nově se 
zařazuje do sub-
systému lokomotivy a 
osobní vozy podle 
ustanovení 4.2.9.3.1. 
přílohy nařízení 
2011/291/EU 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

 
Vypořádání 
připomínek:  
JUDr. Gabriela 
Tomašuková, tel.: 
221 997 365, e-
mail: 
gtomasukova@ms
p.justice.cz. 

 

1. Z hlediska zajištění větší přehlednosti doporučujeme novelizační 
body 3 až 5 spojit do jednoho bodu a uvést nové znění § 21. 
 
2. K bodu 9 
V textu nového znění odstavce 1 doporučujeme slova „ustanovení 
zákona17)“ nahradit slovy „§ 34a zákona“. Navrhovaná vyhláška je 
vydávána k provedení zákona č. 266/1994 Sb. a v úvodní větě 
návrhu vyhlášky je pro tento zákon zavedena legislativní zkratka. 
V dalším textu návrhu vyhlášky je třeba používat zavedenou 
legislativní zkratku a neodkazovat přímo na zákon. V souvislosti s 
navrženou úpravou je třeba vypustit text poznámky pod čarou č. 17 a 
upravit i úvodní větu tohoto bodu, případně též přečíslovat další nově 
vložené poznámky pod čarou. 
 
3. S odvoláním na čl. 58 odst. 4 písm. a) Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme úvodní větu uvést v tomto znění: „V § 56 se doplňuje 
odstavec 3, který zní:“. 
 
4. K bodu 19 
Pro lepší srozumitelnost doporučujeme sloveso „se“ použité v prvním 
řádku přesunout mezi 
slova „a 4/1N“ a „poznámka 2)“. 

Akceptováno. 
 
 
  
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno.  

Ministerstvo 
vnitra 
 
Vypořádání 
připomínek:  
 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
K čl. I bodu 1 – k § 2 odst. 1: 
 V souladu s čl. 58 odst. 4 písm. c) Legislativních pravidel 
vlády navrhuje novelizační bod uvést ve znění: „V § 2 odst. 1 se na 
konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), 
které zní:“. 
 

 
 
 
Akceptováno.  
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K čl. I bodu 13 – k § 56 odst. 3: 
 Navrhujeme upravit znění novelizačního bodu dle čl. 58 odst. 
4 písm. a) Legislativních pravidel vlády. 
 
K čl. I bodu 17 – k § 71 odst. 2: 
 Doporučujeme v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. g) za slovo 
„konci“ vložit slovo „textu“. 
 
K čl. I bodu 18 – k § 76a: 
 Upozorňujeme, že vyhláška používá v případě odkazů na 
přílohy formulaci „která je součástí této vyhlášky“. Ačkoli jde o slovní 
obrat z dnešního pohledu již zastaralý, dáváme na zvážení jeho 
použití i v navrhovaném ustanovení v zájmu zachování jednotné 
terminologie.  
 
K čl. I bodu 19 – k příloze č. 1: 
 Za slova „V příloze č. 1“ navrhujeme vložit slova „části I“. 
Slova „se doplňuje text“ navrhujeme nahradit slovy „se doplňuje 
poznámka 7), která zní:“. 
 
K účinnosti: 
 Doporučujeme slovo „dne“ nahradit slovem „dnem“, a to 
s ohledem na čl. 53 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády. 
 

Akceptováno, 
dtto připomínka 
MS. 
 
Akceptováno, 
dtto připomínka 
Magistrátu hl.m. 
Prahy. 
Doporučující 
připomínka, 
použita úprava 
podle 
Legislativních 
pravidel.  
 
Akceptováno.  
 
 
 
Akceptováno.  

Ministerstvo 
financí 
 
Vypořádání 
připomínek: 
Ing. Pavla 
Chmelová 

Legislativně technické připomínky 
1. K úvodní větě 

Upozorňujeme, že novela zákona o drahách byla vyhlášena ve 
Sbírce zákonů dne 3. 10. 2016 pod č. zákona 319/2016 Sb., s tím, že 
tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního 
měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Z tohoto důvodu je třeba již 
tento zákon uvést v úvodní věty vyhlášky. 

Současně doporučujeme vypustit legislativní zkratku „(dále jen 
„zákon“),“ a slovo „zákon“ na konci úvodní věty. Pokud by legislativní 
zkratka měla být použita ve vlastním textu vyhlášky, musela by být 
zavedena v této vyhlášce, nikoliv v úvodní větě její novely (dále viz 
naše připomínka k Čl. I bodu 9). 

2. V úvodní větě odstranit čárku před slovy „a vyhlášky č. 253/2015 
Sb.“. 

3. K bodu 9 
V textu doporučujeme vypustit odkaz na poznámku pod čarou č. 17 a 
v odstavci 1 namísto odkazu na poznámku pod čarou č. 17 vložit 
slova „o dráhách“ za slova „zákona“. 
4. K Čl. II 
Slovo „dne“ vyjádřit slovem „dnem“ a stanovit účinnost konkrétním 
datem shodným s účinností zákona č. 319/2016  Sb. 

 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno 
jinak, použit 
pojem „zákon o 
dráhách“. ,  
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
Akceptováno 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 
Vypořádání 
připomínek:  
 

Doporučujeme uvést do souladu návrh vyhlášky a její platné znění 
s vyznačením navrhovaných změn.  
 
Konkrétně byla v platném znění vynechána část novelizačního bodu 
19., když není doplněn text k poznámce 7) ve vysvětlivkách tabulky 
[stránka končí poznámkou 2)] a další nejsou vůbec uvedeny. 
 
V platném znění příslušných ustanovení vyhlášky není rovněž 
uveden text dle novelizačního bodu 23. 
 
Pokud jde o novelizační bod 24., kterým se doplňuje nová příloha č. 8 
k vyhlášce s názvem Vzor licence k provozování drážní dopravy na 

Připomínky se 
vztahují na platné 
znění 
s vyznačením 
navrhovaných 
změn.  
Akceptováno, 
doplněno.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHWEBT6F)



4 
 

dráze místní, speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečce, do 
platného znění byla přiložena jen část tohoto vzoru.  
 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
 
Vypořádání 
připomínek: 
Mgr. Dana Kaslová 
(tel.: 224 852 322, 
kaslova@mpo.cz),  
Ing. Jiří Brůža (tel.: 
224 852 439, 
bruza@mpo.cz).
  

Ministerstvo průmyslu a obchodu má následující doporučující 
připomínky: 
 
1. K bodu 13 
Doporučujeme v souladu s čl. 58 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
upravit text úvodní věty, na místo textu „Na konci § 56“ uvést slova      
„V § 56“. 
 
2. K bodu 16 
Jestliže se vkládá do stávajícího textu vyhlášky nová hlava III, je 
třeba na konci novelizačního bodu uvést na samostatném řádku 
následující text: 
„Dosavadní hlava III až V se označují jako hlava IV až VI“. 
 
3. K bodu 18 
Ve výčtu oborů související s drážních dopravou je třeba po čárce za 
slovem uvádět vždy malá písmena. 
Doporučujeme vypustit z úvodní věty vyhlášky zavedení pojmové 
zkratky „(dále jen „zákon“), neboť se jedná o nestandardní techniku a 
dále vzhledem k tomu, že tento pojem není dále v textu vyhlášky 
užíván. 

 
 
 
Akceptováno, dtto 
připomínka 
Ministerstva 
spravedlnosti 
 
Neakceptováno, 
v části čtvrté 
vyhlášky jsou 
uvedeny jen hlava 
I a hlava II.  
 
 
Neakceptováno, 
jde o názvy 
učebních oborů.  
 
Akceptováno.  

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
 
Vypořádání 
připomínek: 
JUDr. Jan Goetz 
z odboru 
legislativy (tel. 
234811824, e-
mail: 
jan.goetz@msmt.
cz). 

1. Obecně k odborné způsobilosti a k odborně způsobilým 
osobám: Pojem „odborná způsobilost“ je upraven v § 27 zákona č. 
266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a to pro 
účely řízení o udělení oprávnění k provozování drážní dopravy. V § 
22 cit. zákona je upravena mj. povinnost provozovatele drážní 
dopravy vydat vnitřní předpis, v němž má být upravena odborná 
způsobilost a znalost osob zajišťujících provozování dráhy.  

Pojem „odborně způsobilá osoba“, ale v souvislosti s osobami 
zajišťujícími provozování dráhy, je zmiňován jak v této předkládané 
novele vyhlášky i v jejím platném znění, ba i v zákoně č. 266/1994 
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Není však nikde (jak 
v cit. zákonu, tak i ve vyhlášce č. 173/1995 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů) výslovně definován. Pouze v platném znění vyhlášky, v § 2 
odst. 4, je upřesněna povinnost úpravy odborné způsobilosti těchto 
osob provozovatelem drážní dopravy  vnitřními předpisy, vyplývající 
z § 22 odst. 1 písm. b) cit. zákona.  Jsme si vědomi skutečnosti, že 
oba uvedené právní předpisy jsou staršího data. Nicméně odborná 
způsobilost je zejména v současné době natolik důležitá 
problematika, že je na místě ji upravit přinejmenším v prováděcím 
právním předpise, tedy vyhlášce. Úprava ve vnitřních předpisech již 
dle našeho názoru z mnoha důvodů nepostačuje (např. volný pohyb 
pracovních sil v rámci EU, hledisko právní jistoty, zdravotní důvody, 
bezpečnostní důvody, problémy při možných soudních sporech ať již 
z hlediska pracovněprávního či z hlediska posuzování náhrady 
škody, etc.). S ohledem na výše uvedené doporučujeme v rámci 
příští novely zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů, doplnit do této novely nové zmocňovací ustanovení, které 
bude zakotvovat, že odborná způsobilost osob zajišťujících 
provozování dráhy stanoví Ministerstvo dopravy prováděcím 
předpisem (tj. v tomto případě vyhláškou). 
1. K § 76b: Jak v názvu, tak v textu tohoto ustanovení 
doporučujeme doplnit výraz „vzdělání“ (obory vzdělání). 
U jednotlivých oborů vzdělání následně doporučujeme doplnit jejich 
kódy dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v 
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů. Tímto upřesněním se dosáhne snazší 

 
Doporučující 
připomínka, lze 
řešit při revizi 
právní úpravy ve 
věcech drah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Neakceptováno, kódy 
oborů vzdělávání 
nejsou stabilní.  
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identifikace oborů vzdělání.  
 
2. K poznámkám pod čarou: Doporučujeme zvážit revizi 
poznámek pod čarou, neb některé z nich již nejsou aktuální (např. 
poznámky pod čarou č. 1 a č. 9). 

 
 
Doporučující 
připomínka – 
poznámky pod čarou 
nemají normativní 
hodnotu.  

Středočeský kraj 
 
Vypořádání 
připomínek:  
JUDr. Jan Puls,  
Odbor správních 
agend KÚSK 
 
puls@kr-s.cz 

 Navrženou právní úpravou jsou zrušena veškerá pravidla, která 
určují pořadí důležitosti jednotlivých vlaků při přidělování kapacity 
dráhy. V Dopravním řádu drah tedy touto úpravou chybí způsob, 
jakým se budou řešit situace při zpracování jízdního řádu, kdy si více 
dopravců požádá o přidělení kapacity dráhy ve stejnou časovou 
dobu. Je nutné zmínit, že zejména na železničních tratích ústících do 
Prahy je již kapacita dráhy v určitých konkrétních časech vyčerpána 
či se blíží hranici vyčerpání a s přibývajícím množstvím např. 
komerčních, dálkových osobních či nákladních vlaků může být 
regionální drážní osobní doprava objednávaná kraji v režimu závazku 
veřejné služby dané zákonem negativně ovlivněna např. odchýlením 
přidělení kapacity dráhy od požadované časové polohy, či jízdní doba 
neúměrně prodlužována např. předjížděním ve stanicích jinými vlaky, 
přičemž základním principem zkvalitňování systému příměstské 
dopravy je taktový jízdní řád a co nejkratší jízdní doby, protože se 
jedná zejména o pravidelně dojíždějící cestující za prací a do škol.  
 
Požadujeme tedy, aby byl v rámci procesu přidělování kapacity dráhy 
stanoven jasný způsob, jakým bude kapacita dráhy jednotlivým 
vlakům přidělována, a to podle pořadí důležitosti, kde vlaky v režimu 
závazku veřejné služby (dálkové a regionální) by měly mít nejvyšší 
prioritu. 
 
Z důvodu opakujících se situací, kdy při omezení provozování dráhy 
na vícekolejných tratích je zásadně omezena základní dopravní 
obslužnost regionu, považujeme za nutné stanovit v § 22 vyhlášky 
pravidlo, že při omezení provozování dráhy musí být přihlédnuto k 
zajištění potřeb v dopravní obslužnosti státu a krajů; dnes to záleží 
pouze na kategorii vlaku.  
 
Dále považujeme za nevhodné pořadí přednosti vlaků nákladní 
dopravy před vlaky spěšnými a osobními, které zajišťují regionální 
obslužnost. Tyto vlaky jezdí velmi často zpožděny a tato zpoždění se 
přenášejí na vlaky regionální dopravy a způsobují rozvázání 
návazností v rámci dopravních systémů. Proto by bylo minimálně 
vhodné stanovit podmínky, které musí dopravce splnit, aby mu 
kategorie Nex byla přiznána (rychlost a druh přepravy) a výše 
zpoždění, kdy už nebude tato přednost vlaku přiznána (například při 
zpoždění větším jak 120 minut bude přednost vlaku odejmuta). 

Neakceptováno, 
požadovanou 
právní úpravu 
obsahuje novela 
zákona o 
dráhách, § 34a 
odstavce 4 a 5. 
Přidělení kapacity 
dráhy  na základě 
uzavřené smlouvy 
o  veřejných  
službách  v 
přepravě 
cestujících má 
přednost před 
ostatními druhy 
drážní dopravy.   

 
Neakceptováno, 
je upraveno 
v novele zákona o 
dráhách. Spory 
v přidělení 
kapacity dráhy 
řeší Úřad pro 
přístup k dopravní 
infrastruktuře. 
 
Přednost 
mezinárodních 
nákladních 
spěšných vlaků 
před vnitrostát-
ními osobními 
vlaky obsahuje již 
stávající platná 
úprava a vyplývá 
z mezinárodních 
smluv o jízdních 
řádech vlaků.  
 

Jihomoravský 
kraj 
 
Vypořádání 
připomínek:  
 
Ing. Rostislav 
Snovický, vedoucí 
odboru rozvoje 
dopravy, e-mail: 
snovicky.rostislav@
kr-jihomoravsky.cz, 
tel.: 541 651 351. 

Zásadní připomínka 
K § 54 odst. 3 vyhlášky č. 173/1995 Sb. 
Ustanovení § 54 odst. 3 vyhlášky č. 173/1995 Sb., zní: „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".“ 
Navrhujeme změnu citovaného ustanovení následovně: „Vývěsný 
jízdní řád tratě, na kterém se stanice nachází a navazujících tratí, 
seznam "Příjezdy a odjezdy vlaků", musí být ve stanicích trvale 
veřejně přístupné, platné a v použitelném stavu. Ve stanicích a 
zastávkách, kde nejsou cestující odbavováni, postačí na trvale 

Neakceptováno. 
Ve stávajícím 
znění je použit 
termín „veřejně 
přístupné“ bez 
jakékoliv časové-
ho omezení. 
Proto je 
připomínka 
nadbytečná. 
Kromě toho jsou 
v současné době 
jízdní řády do-
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 veřejně přístupném místě umístit pouze platný seznam "Příjezdy a 
odjezdy vlaků".“ 
 
K § 54 odst. 3 vyhlášky č. 173/1995 Sb. 
Dáváme ke zvážení, zda v uvedeném ustanovení ponechat povinnost 
vyvěsit ve stanici i jízdní řády tratí navazujících. Podle našeho názoru 
je (zvláště) u páteřních tratí tato povinnost nadbytečná, neboť 
navazujících tratí může být poměrně mnoho a informační hodnota 
těchto jízdních řádu je pro převážnou většinu cestujících mizivá. 
Navrhovali bychom proto z § 54 odst. 3 vyhlášky č. 173/1995 Sb. tuto 
povinnost omezit pouze na vyvěšení jízdního řádu tratí, které 
vycházejí z dané stanice, tj. ve stanicích vyvěsit jízdní řád tratě, na 
níž stanice leží a jízdní řád tratí, které z dané stanice vycházejí. 
Dále dáváme na zvážení, zda vývěsné jízdní řády tratí nejsou již s 
ohledem na dostupné komunikační technologie překonány a zda by 
nepostačovalo v železničních stanicích a zastávkách vyvěsit pouze 
seznam příjezdů a odjezdů vlaků. 

stupné kdykoliv 
prostřednictvím 
elektronických 
vyhledavačů 
spojení formou 
dálkového 
přístupu. 
 
Doporučující 
připomínka, 
neakceptováno. 
Bude řešeno 
následně při revizi 
dané právní 
úpravy. 
  

Kraj Liberecký 
 
Vypořádání 
připomínek:  
Ing. Viktor Liška, 
viktor.liska@kraj-
lbc.cz, tel.: 
485 226 277 
 

k ust. § 35 odst. (4)  
Odstavec v této podobě nedoplňovat, nebo případně jen s účinností 
odloženou do doby, než bude problematika výstražných zařízení pro 
přechod kolejí ve stanicích uspokojivě dořešena tak, aby 
k navrhovanému omezování rychlosti drážních vozidel (na rychlost 
nejvýše 10 km/h a nejméně v délce 60m) v blízkosti přechodů kolejí 
vůbec nemuselo docházet, nebo alespoň ne v takové míře. Variantně 
by bylo možno nyní omezení zavést v mírnější podobě (např. rychlost 
nejvýše 20 km/h  a v kratší délce) pouze u drah celostátních (s 
provozem vlakových souprav s vozy klasické stavby). 
 

Neakceptováno, 
vysvětleno.  
Opatření se 
zavádí při poruše 
výstražného 
zařízení.  

Magistrát 
hlavního města 
Prahy 
 
Vypořádání 
připomínek:  
 

1.  K úvodní větě: 
Doporučujeme, v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády, slova „zákona č. 77/2002 Sb.,“ vypustit. 
2. K bodu 9 (§ 50 odst. 1): 
Doporučujeme: 
- v souladu s čl. 45 odst. 4 a 5 Legislativních pravidel vlády slova 

„podle ustanovení zákona“ nahradit normativním odkazem na jiný 
právní předpis v podobě jeho zkráceného názvu 
nebo zobecněného názvu umožňujícího jednoznačné určení 
tohoto jiného právního předpisu nebo nenormativním odkazem 
s použitím slov „jiný právní předpis“, 

- v souladu s čl. 62 Legislativních pravidel vlády (a poznámkami pod 
čarou č. 3 a 6 uvedenými ve vyhlášce č. 173/1995 Sb., kterou se 
vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů) slova „, o 
dráhách, ve znění pozdějších předpisů.“ vypustit. 

3. K bodu 17 (§ 71 odst. 2): 
Doporučujeme, v souladu s čl. 58 odst. 8 písm. g) Legislativních 
pravidel vlády, za slovo „konci“ vložit slovo „textu 
4. K bodu 18 (§ 76a a 76b): 
Doporučujeme: 
- v § 76a poznámce pod čarou č. 18 za číslem „18“ kulatou 
(poloviční) závorku uvést v horním indexu, 
- v § 76b, v souladu s čl. 26 odst. 1, 4 a 6 Legislativních pravidel 
vlády, text paragrafu členit  
na pododstavce označené malými písmeny a kulatou (poloviční) 
závorkou; písmena uvádět v abecedním pořadí a v textu následujícím 
za označením pododstavce uvádět malé počáteční písmeno. 
5. K bodům 19 až 22 (příloha č. 1): 
Doporučujeme: 
- bod 19 zařadit jako bod 22 a dosavadní body 20 až 22 označit jako 
body 19 až 21, 
- v bodě 21 za slova „bodě 10.2“ vložit slova „větě druhé“, 

 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno, 
stejná připomínka 
Ministerstva 
spravedlnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
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- v bodě 22 za slova „V příloze č. 1“ vložit slova „části I“, číslo „2)“ 
nahradit slovy „č. 2“ a číslo „7)“ nahradit slovy „č. 7“. 
6. K bodu 24 (příloha č. 8): 
Doporučujeme: 
- obecně: upravit celý text, neboť podle našeho názoru, má-li být 
licence nadále vydávána formou správního rozhodnutí, postrádá vzor 
členění správního rozhodnutí na výrok, odůvodnění a poučení; 
z předloženého návrhu lze případně soudit, že jde o jakousi 
„formulářovou část spisu“, kdy zároveň je vydáváno správní 
rozhodnutí; 
- k jednotlivým bodům: 
v bodě 1 slova „Příslušný zákonný předpis“ nahradit slovy „Příslušný 
právní předpis“, případně slovy „Příslušný zákon“; a upřesnit slova 
„Vydávající úřad“, neboť není zřejmé, který úřad bude přidělovat čísla 
licencí; 
v bodě 2, s ohledem na slova „není-li totožný s dopravcem“ uvedená 
v bodě 5.4, slova „Držitel licence“ nahradit slovy „Držitel licence – 
dopravce“; 
v bodě 3 upřesnit slova „Platnost od“, neboť není zřejmé, zda má být 
doplněno datum shodné  s datem v bodě 5.1 „Datum zahájení 
provozování drážní dopravy“ nebo zda má být uvedeno např. od 
„právní moci tohoto rozhodnutí“;  
a v části „Druh drážní dopravy“ doplnit slova „ speciální   
tramvajová   trolejbusová“; 
v bodě 5.7 na konci textu doplnit číslo přílohy. 
 

 
Akceptováno 
částečně. Podle 
ustanovení § 25 
novelizovaného 
zákona o dráhách 
je zavedeno 
správní řízení 
k udělení opráv-
nění k provozo-
vání drážní 
dopravy a splní-li 
žadatel poža-
davky dle zákona, 
vydá drážní 
správní úřad 
namísto 
písemného 
vyhotovení 
rozhodnutí 
přímo licenci. 
Vzor licence 
stanoví prováděcí 
právní předpis, 
což je uvedená 
vyhláška.   

Drážní úřad  V příloze č. 3 části II se na konec bodu 5 doplňuje nová věta: „Na 
uvedených tratích mohou být provozována jen hnací drážní vozidla a 
řídící vozy s prokázanou kompatibilitou mezi mobilní a traťovou částí 
ERTMS/ETCS podle předpisu Evropské unie14).“ 
 Do poznámky 14) se doplní: „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.“ 

 
Akceptováno.  

Drážní inspekce Zásadní připomínka: S výjimkou ustanovení § 76a nejsou v celé 
novele vyhlášky uvedena pravidla pro provozování dráhy a drážní 
dopravy na železniční dráze, kategorie místní, stanovující způsob a 
podmínky pro zabezpečení dráhy, obsluhu dráhy, organizování 
drážní dopravy, opatření při nehodách a mimořádných událostech, 
resp. obsah činností dopravce při použití drážního vozidla, řízení 
drážního vozidla, sestavení a brzdění vlaku, doprovodu vlaku a 
označování drážních vozidel návěstmi, na této dráze. Toto se 
obdobně týká i dráhy zkušební. 
 
Doporučující připomínky: 
1. Do § 2 odst. 1 písm. d) vyhlášky se nově přidává, že pravidla 
provozování dráhy stanovují způsob a podmínky pro opatření při 
nehodách a mimořádných událostech. S ohledem na jednotnost a 
srozumitelnost právních předpisů zabývající se povinnostmi ve 
vztahu k mimořádným událostem doporučujeme, aby se v celé 
vyhlášce užil jednotně zastřešující pojem „mimořádná událost. 
2. Do nově nadefinovaného odstavce 6 v § 16 vyhlášky 
doporučujeme mezi slova „..pro přechod kolejí“ a slova „nebo je-li...“ 
vložit čárku, neboť zjevně jde o větu vloženou (vedlejší věta 
přívlastkovou), která musí být oddělena čárkou. 
3. Novelou vyhlášky se ruší celý § 21a, přičemž v odůvodnění tohoto 
kroku je uvedeno, že je tato oblast nově upravena komplexně v 
novele zákona. Nicméně doporučujeme alespoň zachovat stávající 
ustanovení odst. 8 tohoto paragrafu, protože daná povinnost 
dozajista přispívá k zajištění větší bezpečnosti v drážní dopravě. 

Akceptováno, doplněn 
nový odst. v § 76 
s odkazem na pravidla 
provozování dráhy a 
drážní dopravy na 
regionální dráze. 
Podmínky 
provozování zkušební 
dráhy stanoví drážní 
správní úřad 
rozhodnutím 
v úředním povolení.  
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
Akceptováno podle 
připomínky SŽDC.  
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4. V § 22 odst. 1 zůstal uveden odkaz na § 51, který se ovšem tímto 
návrhem vyhlášky celý ruší. Navrhované členění expresních vlaků a 
rychlíků dle rychlostí je v podstatě obsaženo již dnes v odst. 3, 
přičemž tam nejsou řešeny mezinárodní osobní a spěšné vlaky. 
Doporučujeme proto úpravu § 22 odst. 2 například tak, že se z 
písmene e) vyškrtne slovo „vnitrostátní. 
5. Do § 71 odst. 2 se nově doplňuje sousloví „v rozsahu nezbytném 
pro následnou analýzu sledu událostí vedoucích k mimořádné 
události“. Toto doplnění nepovažujeme za prospěšné. 
Nedostatečným stanovením rozsahu zaznamenávaných dat může 
dojít k nevratné ztrátě některých informací a ke zkomplikování 
zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí. Proto, s 
ohledem na velký rozvoj kapacit datových úložišť, doporučujeme 
danou změnu neprovádět a setrvat na původním znění, které počítá 
se zaznamenáváním všech dat. 
6. V Příloze č. 1 části I. Bodu 10 se mění text týkající se návěsti 
přejezdníku. Předposlední věta v tomto odstavci je patrně 
nadbytečná a ve své podstatě je duplicitní s poslední větou v tomto 
odstavci, proto ji navrhujeme vyškrtnout. 
7. V Příloze č. 1 doporučujeme nadefinovat (konkretizovat) 
„mechanický signál Stůj“ použitý v případě zabezpečení přechodu 
kolejí v železniční stanici určený pro pohyb cestujících, vč. 
vyobrazení 
8. Uplatněno dalších 5 obecných požadavků na doplnění vyhlášky 
 

Akceptováno, odkaz  
zrušen. 
 
 
 
Akceptováno podle 
připomínky SŽDC.  
 
 
 
Akceptováno, 
ustanovení vypuštěno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, 
předposlední věta 
vypuštěna.  
 
 
Neakceptováno, 
úprava se stanoví 
v technické normě.  
 
Neakceptováno, 
požadavky přesahují . 
novelizační záměr a 
lze je řešit až při revizi 
vyhlášky 

Hospodářská 
komora 
 
Vypořádání 
připomínek:  
 
pripominkovani@ 
komora.cz 

Obecné připomínky 
 
Konkrétní zásadní připomínky  
1. Připomínka k § 16 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 
6, který zní: 
„(6) Při posunu drážních vozidel sunutím 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.“. 

Požadujeme navržený odstavec zrušit. 
2. Připomínka k § 21 a § 21a 
Požadujeme ponechat původní znění textu. 

3. Připomínka k § 22 odst. 2 písm. c) a d) 
Požadujeme doplnit text dle skutečného stavu v daný okamžik. 

4. Připomínka k § 54 odst. 4 
Požadujeme lhůtu 7 dnů nahradit lhůtou 30 dnů.  

5. Připomínka k § 57 odst. 5 
Požadujeme tento odstavec zrušit bez náhrady. 

6. Připomínka k § 71 odst. 4 
Požadujeme text upravit takto: 

„Mobilní část vlakového rádiového zařízení je součástí drážního 
vozidla umístěna na hnacím drážním vozidle, traťová část 
(základnová radiostanice) je součástí zařízení dráhy.  Přenosné 
rádiové zařízení, které není připojeno k elektrickým obvodům 

Neakceptováno, 
vysvětleno, obecné 
požadavky jsou 
uplatněny ke 
stávajícímu  znění 
vyhlášky, které není 
předmětem 
novelizace.  
 
Neakceptováno, 
požadavek nelze 
zajistit v případech 
neobsazení stanice 
zaměstnancem řídícím 
drážní dopravu. 
. 
 
Akceptováno částečně 
podle připomínky 
SŽDC. 
 
Neakceptováno, 
v rozporu 
s připomínkou SŽDC..  
 
Neakceptováno, jde o 
lhůtu, převzatou 
z předchozí právní 
úpravy. 
Neakceptováno, 
vysvětleno. 
Připomínkující zaměnil 
odlišný postup při 
schvalování  jízdního 
řádu na dráze 
celostátní a regionální 
od jízdního řádu dráhy 
speciální, tramvajové, 
trolejbusové a lanové.  
 
Neakceptováno, není 
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drážního vozidla nebo k anténě pevně instalované na drážním 
vozidle, není součástí drážního vozidla. Přenosné rádiové zařízení 
lze použít pouze v režimu nouzového rádiového spojení.“ 

7. Připomínka k § 71 odst. 5 
Požadujeme text upravit takto: 

„na tratích nebo části tratě s provozovanou traťovou částí systému 
vlakového rádiového zařízení sloužícího k zajištění řízení drážní 
dopravy nebo pro přenos povelů, signálů, hlášení či datový přenos 
hnací drážní vozidlo vybavené kompatibilní funkční mobilní částí 
rádiového zařízení; umožňuje-li traťová část vlakového rádiového 
zařízení vyslat povel k samočinnému zastavení drážního vozidla, 
musí být drážní vozidlo vybaveno technickými prostředky pro jeho 
realizaci. Toto ustanovení se nevztahuje na hnací vozidla určená 
k posunu, na hnací vozidla pouze vjíždějící nebo odjíždějící do 
přilehlé stanice z tratě nevybavené traťovou částí zařízení a na hnací 
a speciální vozidla jedoucí po trati vybavené traťovou částí zařízení 
mimořádně.“ 

8. Připomínka k § 76b 
Požadujeme doplnit textem, jak bude postupováno u posouzení 
způsobilosti podle předcházejících předpisů před účinností 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.  

předmětem noveliza-
ce;  ustanovení 
umožňuje použití 
přenosných 
radiostanic na vozidle. 
Mobilní část  radio-
stanice může být 
umístěna i na řídícím 
vozu nebo v jednotce. 
 
 
Neakceptováno, není 
předmětem 
novelizace, jde o 
základní bezpeč-
nostní požadavek.  
 
 
Neakceptováno, platí 
stávající právní úprava 
před účinností novely 
zákona o dráhách, tj. 
ukončení úplného 
středního odborného 
vzdělání 
ekonomického nebo 
dopravního nebo 
technického zaměření 
a dokladem o 
vykonání pětileté 
praxe v řídící činnosti 
v oboru drážní 
dopravy. Dále řeší 
přechodná ustanovení 
č. 3 a 4 k novele 
zákona. 

Správa 
železniční 
dopravní cesty, 
státní 
organizace 
 
Vypořádání 
připomínek: 
 
 

1. Se zrušením §21a a zásadně nesouhlasí. Bez náhrady se ruší 
jediné legislativní opatření, kterým se dá regulovat již přidělená 
kapacita dopravní cesty. Novelizovaný zákon však v uvedených 
paragrafech, ani v jiných paragrafech tuto problematiku neřeší. 
Pouze v § 23b se hovoří o „návrhu plánu omezení provozování 
dráhy", který však neřeší problematiku dle § 21a Vyhlášky. 

2. Nepovažuje zrušení odst. 1 a 2 § 50 a celého § 51 za odpovídající 
a účelné řešení -navrhujeme ponechání textu. 

3. K ustanovení § 21 navrhujeme terminologické změny tohoto 
ustanovení - navrhujeme vypustit pojmy "dopravní propustnost" a 
"maximální kapacita" a nahradit je „kapacitou dráhy“  

4. Pro důslednější stratifikaci jednotlivých druhů vlaků v rámci 
ustanovení § 22 odst. 2 a navrhuje provedení následujících změn: 

a) nutné pomocné, 
b)  mimořádné v obecném zájmu, 
c) expresní vlaky s dovolenou rychlostí vyšší než 140 km/h, 
d) rychlíky s dovolenou rychlostí vyšší než 140 km/h, 
e) expresní vlaky (včetně jízd lokomotiv pro tyto vlaky) s dovolenou 
rychlostí do 140 km/h včetně, 
f) rychlíky (včetně jízd lokomotiv pro tyto vlaky) s dovolenou rychlostí 
do 140 km/h včetně, 
g) mezistátní nákladní expresní vlaky (včetně jízd lokomotiv pro tyto 
vlaky) s dovolenou rychlostí vyšší než 100 km/h včetně, 
h) spěšné, 
i) osobní, 
j)   nákladní vlaky v pořadí: 
1. vnitrostátní expresní, 
2. mezinárodní ostatní, 
3. rychlé, 

Akceptováno, 
upravené znění § 21a 
bude ponecháno 
v návaznosti na znění 
§ 23c a 23c 
novelizovaného 
zákona. 
  
Neakceptováno, došlo 
by k rozporu 
s ustanovením § 34a 
novelizovaného 
zákona o dráhách. 
 
Akceptováno, 
upraveno. 
 
 
 
Akceptováno a 
upraveno na základě 
dohody při vypořádání 
připomínkového 
řízení.  
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4. spěšné, 
5. průběžné, 
6. vyrovnávkové, 
7. manipulační, 
8. přestavovací a vlečkové,  
k) lokomotivní, 
l)    služební a pracovní. 
 

5. K ustanovení §54 odst. 4 písm. a) – navrhujeme data o jízdních 
řádech předávat v rozšiřitelném značkovacím jazyce (XML). 

6. Z § 22 odst. 1 odstranit poslední větu - smlouva tedy nebude 
obsahovat dohodnutý jízdní řád, což ani není fakticky možné.  
7. Ke vzoru licence - zejména v části 5 vzoru licence, která je 
národním specifikem, bude těžké získat data pro vyplnění a přiznání 
licence. Navrhujeme zohlednění problematiky a zvážení úprav textu.  

Připomínky nad rámec navržené novely 
8. Úprava použitých pojmů v § 1 písmena m) a u) podle připomínky. 

9. Doplnění ustanovení § 20 odst. 1 o slova „v dopravně fyzicky 
obsazené“.   

10. Doplnit nový odst. 3 v § 23 ve znění:  (3) Je-li vlečka obsluhována 
formou posunu, platí pro jízdy posunového dílu na vlečku stejná 
pravidla pro přidělování kapacity dráhy a stanovení ceny za použití 
dráhy jako pro jízdu vlaku.  

11. Doplnit § 54 o nový odstavec 5, který by řešil zveřejňování 
jízdních řádů pro nepravidelné ad hoc vlaky veřejné osobní dopravy, 
např. v tomto znění: (5) V případě jízdy ad hoc vlaku veřejné osobní 
dopravy, která nemá charakter pravidelné dopravy (jednorázová jízda 
ad hoc vlaku) lze zveřejnění jízdního řádu provést pouze 
prostřednictvím jejich předání do Celostátního informačního systému 
o jízdních řádech. 

12. Zásadní připomínka: Doplnit § 5 odst. 1 následovně: Pro 
zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti lze návěsti umístit na 
retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu. Takový 
podklad nelze použít v kombinaci se světelnými návěstmi. 

 
13. V příloze 1 doplnit bod 4. „Výstraha“ o možnost vyhotovení  terče 
nebo desky z reflexního materiálu.  
 
14. Doporučující doplnění ustanovení přílohy č. 1, bod 7.2. 
Návěstidlo s návěstí "Pracovní místo, pískejte" o záblesková 
výstražná návěstidla.  
 
15. Zásadní připomínka: doplnit nový odstavec 7 § 73:  
(7) Informace dle odstavců 1 až 6 mohou být zpřístupněny také v 
elektronické podobě, na základě datové výměny v datové struktuře, 
umožňující automatizované zpracování v rozšiřitelném značkovacím 
jazyce (XML). 
16. V příloze č. 1, část I.. bod 10 v textu navrhujeme vypustit 
předposlední větu.  
 
17. K ustanovení příloha č. 3, část II, bod 5 - doporučujeme tuto 
skutečnost jednoznačně vymezit pro vozidla nově schvalovaná do 
provozu, obdobně jako je tomu již dnes v případě povinnosti vybavit 
vozidlo mobilní částí ERTMS/ETCS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno, 
upraveno.  
 
Neakceptováno, podle 
správního řízení 
upraví vydávající 
drážní správní úřad. 
 
Neakceptováno, bude 
řešeno při revizi 
vyhlášky. 
Neakceptováno, lze 
řešit televizním 
systémem.  
 
Neakceptováno, nutno 
řešit ve smlouvě 
provozování drážní 
dopravy. 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
Neakceptováno, bude 
řešeno při revizi 
vyhlášky. 
 
Neakceptováno, bude 
řešeno při revizi 
vyhlášky. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno, dtto 
připomínka Drážní 
inspekce. 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
Akceptováno podle 
připomínky Drážní 
inspekce 
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18. K ustanovení § 71 odst. 2 - upřesnit a jednoznačně vymezit 
alespoň nezbytně nutný rozsah registrovaných dat.  

České dráhy, 
a.s. 
 
Vypořádání 
připomínek: 
 
Mgr. David 
Heppner 
Heppner@gr.cd.cz 
420 972 232 001 

Obecné připomínky 
 
1. K § 16 odst. 6 - bude se zřejmě jednat o zásadní změna pro DKV 
– veřejné vlečky. Běžně přístavba/odstup Sv jízdou posunem mezi 
Brno hl.n. – Brno-Heršpice a Brno hl.n. – Brno-Maloměřice – 
doprovázené nebo nedoprovázené ? 
2. K § 16 odst. 6 (obdobně k § 35 odst. 4 a příloze č. 1 část I bod 
10) - úrovňový přechod není ve vyhlášce  č. 177/1995 Sb. definován 
(je zde uvedeno jen to, co se za přejezd nepovažuje – výstražným 
zařízením musí být označen jen přechod v železniční stanici určený 
pro pohyb cestujících).  Navíc v návrhu vyhlášky č. 177/1995 Sb. je 
uvedeno, že do doby rekonstrukce nemusí ani být výstražným 
zařízením vybaven.  Není tedy zřejmé, za jakých podmínek lze ze 
strany uživatele přechod použít – kdo má přednost (obdobně jako je 
stanoveno u železničního přejezdu jako úrovňového křížení v zákoně 
o pozemních komunikacích). 
3. K § 71 - zvážit ekonomické a technické dopady na rozšíření 
požadavků pro registraci signálů.  
 
4. K § 71 odst. 4 – Není zřejmé, z jakého důvodu je nařízeno použití 
jen v nouzovém režimu i při spojení vlakové čety se strojvedoucím. 
Doporučujeme přesněji specifikovat, kdy použít nouzové spojení. 
 
5. K § 2 - Dává se na zvážení, zda ponechat nově navržené v odst. 1  
písmeno d), neboť v textu návrhu vyhlášky se dále o opatřeních 
podle tohoto písmene nehovoří. Navrhuje se písmeno d)  odst. 1 
vypustit. 
V případě, že by písmeno d) odst. 1 vypuštěno nebylo, na konci 
písmene c) čárku nahradit slovem „nebo“. 
 
6. K § 16 - V odstavci 6 za slovo „nebo“ vložit čárku. 
 
 
7. K § 21 
Odstavec 1 uvést v tomto znění:  

„(1) Provozovatel dráhy stanoví dopravní propustnost jednotlivých 
úseků dráhy pro organizování drážní dopravy podle stavebního 
uspořádání dráhy, jejího technického vybavení a technologických 
postupů řízení drážní , přičemž nejnižší hodnota dopravní 
propustnosti se rovná maximální kapacitě dopravní cesty dráhy; 
provozovatel dráhy musí drážní dopravu organizovat tak, aby byla 
maximálně využita  kapacita dopravní cesty dráhy.“ 

 
8. K § 22 
a) V odst. 2 na konci písmene c) doplnit slova „včetně jízd lokomotiv 
a souprav pro tyto vlaky“. Obdobnou úpravu provést v písmeni e). 
b) V odst. 2 písmeno d) uvést v tomto znění: 
„d) expresní vlaky, rychlíky, příměstské osobní vlaky na tratích 
s intervalovou dopravou v taktu 60 minut včetně a přeshraniční 
spěšné a osobní vlaky a mezinárodní nákladní expresní vlaky včetně 
jízd lokomotiv a souprav pro tyto vlaky s dovolenou rychlostí do 140 
km/h,“. 
c) V odstavci 3 za větu první vložit větu „V úseku st. hranice – 
pohraniční přechodová stanice, resp. první stanice zastavení vlaků 
dálkové dopravy při vstupu do České republiky, má přeshraniční 
spěšný a osobní vlak před mezinárodním nákladním expresem 
přednost vždy.“. Ve větě třetí slova „snadnozkazitelné zboží“ nahradit 

 
 
 
Vysvětleno, za 
odborně způsobilou 
osobu lze považovat 
strojvedoucího nebo 
osobu řídící posun. 
 
Vysvětleno, pojem je 
definován v § 4a odst. 
3 novelizovaného 
zákona o dráhách, kde 
jsou stanoveny i 
podmínky jeho použití.  
 
 
 
 
 
Akceptováno podle 
připomínek Drážní 
inspekce, úprava 
vypuštěna.  
Jedná se o stávající 
právní úpravu. Použití 
přenosné radiostanice 
v nouzovém režimu je 
možné jen při poruše 
nebo nezabudování 
pevné radiostanice ve 
vozidle.  
Neakceptováno, 
opatření při mimořád-
ných událostech je 
uvedeno v § 74 
vyhlášky. Namísto 
„nebo“ musí být „a“. 
(kumulativní výčet). 
Akceptováno, dtto 
připomínka Drážní 
inspekce. 
 
 
Akceptováno, 
obdobná připomínka 
SŽDC a odborových 
organizací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upraveno podle 
připomínky 
provozovatele dráhy – 
SŽDC, s.o.  
Nelze druhy vlaků 
kumulovat.  
 
 
 
 
 
Přísluší upravit 
smluvně v Ujednání o 
podmínkách 
železničního provozu 
přes státní hranice. 
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slovy „zboží podléhající rychlé zkáze“. 
 
9. K § 50 
Na konci odstavce 1 doplnit větu „Přednostně se zpracovávají 
požadavky na trasy vlaků mezinárodní dopravy projednané 
koordinačním orgánem ve smyslu § 32, odst. 4 zákona.“. 
 
10. K § 54 
V odst. 1 za slova „jízdní řád dráhy“ vložit slova „,přehled řadění 
vlaků“. 
Za odstavec 3 vložit nový odstavec 4 a uvést jej v tomto znění:  
„(4) Chronologický přehled řadění zastavujících vlaků přepravní 
kategorie R a vyšších všech dopravců je veřejně přístupný ve všech 
stanicích, kde tyto vlaky zastavují.“. 
V návaznosti na to dosavadní odstavec 4 označit jako odstavec 5. 

11. K § 76a 
Ve větě první slovo ,,upravuje“ nahradit slovem ,,stanoví“ a část věty 
za slovy „Evropské unie18)“ vypustit. 
 
12. K Tabulce 1 - Přehled návěstních znaků a jejich označení  
Ve vysvětlivkách chybí další vysvětlivky včetně zkratky „T“ a „N“. 
 
13. K příloze č. 2 
Upozorňuje se na chybné hodnoty potřebných brzdicích procent 
v tabulkách I.4,, I.7, II.4. a II.7, celkem 7 údajů   (na tuto skutečnost 
jsme upozorňovali v minulé novelizaci.).  
 
14. K příloze č. 3 
V části II bodě 5 nahradit čtvrtou větu větou „Každé 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. Toto zařízení zajišťuje při 
vyhodnocení nečinnosti osoby řídící drážní vozidlo zvukovou 
výstrahu a následné zastavení vlaku.".  

 
 
 
Akceptováno podle 
připomínky 
odborových 
organizací.  
 
 
 
 
Neakceptováno, nutno 
řešit smluvně mezi 
provozovatelem dráhy 
a dopravcem, který 
odpovídá za řadění 
osobních vlaků.  
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
Neakceptováno, 
v textu vyhlášky jsou 
zkratky vysvětleny. 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
Akceptováno podle 
připomínky SŽDC. 

Sdružení 
dopravních 
podniků 

Bez zásadních připomínek, pouze upozorňují na odkaz na neplatný 
zákon v § 2 odst. 3 vyhlášky. 

Neakceptováno, 
poznámky pod čarou 
nemají normativní 
hodnotu. 

 
Odborové 
sdružení  
železničářů 
 
Vypořádání 
připomínek: 
 
Vladislav Vokoun 
972241908, 
Vladislav.Vokoun@
osz.org 
 

1. Návrh změny § 16 odst. 6: 
(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. 
Zásadní připomínka.  

2. Návrh změny § 35 odst. 4: 
(4) Na úrovňovém přechodu, který nedává světelné znamení, musí 
odpovědná osoba zajistit, aby v době očekávané jízdy vlaku byl 
zamezen přístup osob a vozidel. 
Zásadní připomínka 
3. Návrh změny § 50 odst. 1: 
(1) Požadavky jednotlivých dopravců se zpracovávají podle časového 
harmonogramu stanoveného provozovatelem dráhy nebo přídělcem 
v souladu s termíny podle ustanovení zákona17'. Harmonogram se 
zveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový 
přístup." Přednostně se zpracovávají požadavky na trasy vlaků 

 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelze akceptovat v 
neobsazených 
stanicích bez 
zaměstnance řídícího 
drážní dopravu. 
 
 
  
 
Akceptováno, 
doplněno.  
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mezinárodní dopravy projednané koordinačním orgánem ve smyslu § 
32 odst. 4 zákona, 

Zásadní připomínka 

Federace 
vlakových čet 
 
Vypořádání 
připomínek:  
Jan Fridrich, 
prezident FVČ 
Fridrich@fvc.cd.cz 
 
 

Návrh změny § 35 odst. 4: 
(4) Na úrovňovém přechodu, který nedává světelné znamení, musí 
odpovědná osoba zajistit, aby v době očekávané jízdy vlaku byl 
zamezen přístup osob a vozidel. 
Zásadní připomínka 
3. Návrh změny § 50 odst. 1: 
(1) Požadavky jednotlivých dopravců se zpracovávají podle časového 
harmonogramu stanoveného provozovatelem dráhy nebo přídělcem 
v souladu s termíny podle ustanovení zákona17'. Harmonogram se 
zveřejní v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový 
přístup." Přednostně se zpracovávají požadavky na trasy vlaků 
mezinárodní dopravy projednané koordinačním orgánem ve smyslu § 
32 odst. 4 zákona, 
Zásadní připomínka 

 
 
Dtto připomínka OSŽ 
Nelze akceptovat, jde 
často o neobsazené 
stanice. 
 
 
 
Akceptováno, 
doplněno. 

Federace 
vozmistrů 
 
Vypořádání 
připomínek: 
Chabada Jan / 972 
245 328 

Totožné připomínky jako Odborové sdružení železničářů.  
Vypořádání podle 
připomínek OSŽ. 

ŽESNAD.CZ 
1. Nesouhlas se zrušením tvorby výlukových jízdních řádu (§ 21a)  
 
2. Připomínky k ust. § 72 odst. 2. 

Akceptováno, 
ponecháno podle 
připomínky SŽDC.  
Ustanovení bude 
zachováno ve 
stávajícím znění. 

Místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace  

Ministerstva: 
obrany, kultury, 
zdravotnictví,  
zahraničních věcí, 
zemědělství 

Kraje: 
Královehradecký, 
Ústecký, Jihočeský, 
Olomoucký, 
Zlínský, Vysočina, 
Moravskoslezský, 
Plzeňský,  
 
Sdružení 
železničních 
společností 

Odborové 
organizace: 
Cech strojvůdců 
ČR, Federace 
strojvůdců 

 
Bez připomínek 
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