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III. 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

1. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Vyhláška č. 177/1995 Sb. je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 266/1994 Sb., 

o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Předkládaný návrh novely vyhlášky č. 177/1995 Sb., 

je zpracován z důvodu nutnosti provést změny prováděcího právního předpisu v souvislosti 

s novelizací zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. Navržená novelizace vyhlášky naplňuje 

zmocnění podle § 4a odst. 3 novely zákona o dráhách tím, že stanovuje „technické způsoby 

výstražných zařízení pro přechod kolejí“. Navržená právní úprava umožní zřizovat zabezpečené 

úrovňové přechody kolejí pro cestující v železničních stanicích.   

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

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním  

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněními § 4a odst. 3, § 5 odst. 5, § 6 odst. 1 a 2 a § 20 

odst. 4 uvedenými v ustanovení novelizovaného zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

zákona č. …../2016 Sb., k jehož provedení je vydávána. 

Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení § 79 odst. 3 ústavního zákona 

č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, podle kterého 

ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích 

zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie  

Návrh vyhlášky přímo nezasahuje do oblasti upravené právními předpisy Evropské unie 

a mezinárodním právem. Navržená úprava pro úrovňové přechody pro cestující umožní naplnit 

podmínky podle Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických 

specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie 

pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 

prostředí 

Navrhovaná úprava bude mít pozitivní dopady při vynakládání investičních nákladů 

při realizaci nově navrhovaných stavebně technických řešení. 

Předkládaný návrh vyhlášky nepřináší negativní sociální dopady na specifické skupiny 

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

protože jejich práva a povinnosti nově neupravuje.     

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 
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5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a rovnosti mužů a žen 

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

Tato právní úprava se vztahuje shodně na muže a ženy, proto je genderově neutrální.  

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

osobních údajů 

Předkládané změny jsou zejména technického charakteru při investiční činnosti na stavbě 

drah a neobsahují žádné další požadavky na osobní údaje. Navrhovaná právní úprava se 

nedotýká právní úpravy podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

7. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava vymezuje některé technické požadavky při investiční činnosti 

na stavbě drah. Z hlediska zvažování korupčních rizik se jedná o rozhodování ve stavebním 

řízení. Navržená právní úprava korupční rizika nepředstavuje, protože se jedná o technická 

a technologická opatření.  

8.  Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu. 

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

nebo obranu státu. 

 

II.  ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K čl. I 

V bodech 1 a 3 jsou upraveny názvy právních předpisů v poznámkách pod čarou 

reflektující aktuální právní stav.  

V bodech 2 a 4 jsou nově upraveny zásady technického řešení pro zřizování výstražného 

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

novelizovaného zákona o dráhách. Světelné a akustické signály tohoto zařízení budou shodné 

se signály pro chodce na světelných křižovatkách. V případě účelnosti lze v projektové 

dokumentaci, ověřené ve stavebním řízení, pro zabezpečení přechodu kolejí navrhnout 

mechanickou zábranu v podobě závor. 

Přímo použitelný právní předpis EU (nařízení č. 1300/2014) stanovuje požadavky 

na úrovňových přechodů na nástupiště v železniční stanici tak, že musí být pod dozorem, popř. 

být v souladu s vnitrostátními pravidly opatřeny vybavením pro bezpečný přechod nevidomých 

či zrakově postižených osob nebo být provozovány jako bezpečný přechod pro zrakově 

postižené osoby.  

K čl. II 

Přechodné ustanovení umožňuje stávající přechody vybavit výstražným zařízením až při 

nejbližší modernizaci nebo rekonstrukci z důvodu plánování investiční činnosti na dráze. 

K čl. III 

Účinnost novely vyhlášky č. 177/1995 Sb., se navrhuje k termínu účinnosti novely zákona 

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