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IV. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA 

 

Název: Návrh vyhlášky o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb 

Předkladatel: Ministerstvo dopravy 

 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č.  Ustanovení Obsah 

§ 2 

 

 

Provozovatel dráhy na dráze celostátní, regionální 

nebo veřejně přístupné vlečce zajistí dopravci 

přístup ke službám souvisejícím s použitím dráhy 

a provozem drážního vozidla v rozsahu 

a) vyřízení žádosti o přidělení kapacity dráhy, 

vypracování jízdního řádu podle přidělené 

kapacity a využití přidělené kapacity dráhy podle 

sjednaného jízdního řádu,  

b) použití drážní infrastruktury, jejíž součásti jsou 

stanoveny v příloze k této vyhlášce, včetně použití 

zařízení pro dodávku trakčního proudu, je-li k 

dispozici, 

c) organizaci drážní dopravy, zabezpečení jízdy 

vlaku a posunu drážním vozidlem, operativní 

řízení drážní dopravy, rádiové spojení s drážním 

vozidlem, hlášení a poskytování informací o jízdě 

vlaku dopravce a 

d) poskytnutí dalších informací potřebných 

k zavedení nebo k poskytování přepravních 

služeb, pro které byla kapacita dráhy přidělena. 

32012L0034 Příloha II 

část 1. 

Minimální přístupový balík obsahuje: 

a) zpracování žádostí o kapacitu železniční 

infrastruktury; 

b) právo na využití přidělené kapacity; 

c) použití železniční infrastruktury, včetně 

výhybek a železničních křižovatek; 

d) provoz vlaku včetně signalizace, řízení, 

dispečinku a hlášení a poskytování informací o 

pohybu vlaku; 

e) použití zařízení pro dodávku trakčního proudu, 

je-li k dispozici; 

f) veškeré další informace potřebné k zavedení 

nebo k provozování dopravní služby, pro niž byla 

poskytnuta kapacita. 
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§ 3 odst. 1 

písm. a), g), 

j), k) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3 odst. 3 

písm. a) 

až d) 

 

 (1) Provozními součástmi železniční stanice jsou 

zejména 

a) informační systémy pro cestující o příjezdu 

a odjezdu vlaků,  

(…) 

g) prostory pro služby prodeje cestovních 

a rezervačních dokladů, 

(…) 

j) místa nakládky a vykládky pro přepravu věcí a  

k) kolejiště pro sestavování vlaků a posun drážních 

vozidel. 

(…) 

 (3) Jiná technická zařízení pro provozování drážní 

dopravy se člení na 

a) střediska pro údržbu drážních vozidel 

s výjimkou vozidel vysokorychlostních 

a vykazujících zvláštní provozně technické 

charakteristiky, 

b) zařízení pro provozní ošetření vozů, zejména 

jejich mytí, čištění a plnění vodou, 

c) nakládací a vykládací zařízení,  

d) stabilní a mobilní zařízení pro překládku 

přepravních jednotek mezi jednotlivými druhy 

dopravy,  

(…) 

32012L0034 Příloha II 

část 2. 

Je poskytnut přístup, včetně přístupu 

po železnici, k následujícím zařízením služeb, 

pokud existují, a ke službám poskytovaným 

v těchto zařízeních: 

a) osobní nádraží, jejich budovy a ostatní 

zařízení, včetně zařízení pro zobrazení 

cestovních informací a vhodného prostoru 

pro služby prodeje přepravních dokladů; 

b) nákladní terminály; 

c) seřaďovací nádraží a zařízení pro sestavování 

vlaků, včetně zařízení pro seřaďování; 

d) odstavné koleje; 

e) zařízení údržby, s výjimkou zařízení těžké 

údržby určených vysokorychlostním vlakům 

nebo jinému druhu vozového parku, který 

vyžaduje specifická zařízení; 

f) ostatní technická zařízení, včetně zařízení 

pro čištění a mytí; 

g) zařízení přímořských i vnitrozemských 

přístavů související s činnostmi železniční 

dopravy; 

h) pomocná zařízení; 

i) čerpací stanice a dodávky paliva v těchto 

stanicích, jehož zpoplatnění se na fakturách 

vykáže odděleně. 

§ 4 

 

 (1) Narušení provozování drážní dopravy 

se rozděluje do následujících kategorií 

a) z důvodu na straně provozovatele dráhy  

32012L0034 Příloha VI 

část 2. 

písm. c) 

c) Veškerá zpoždění lze zařadit do jedné 

z následujících tříd a podtříd zpoždění: 

1. Řízení provozu/plánování, za které odpovídá 

provozovatel infrastruktury 
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b) z důvodu na straně dopravce,  

c) z jiného důvodu. 

(2) Důvody narušení provozování drážní dopravy 

na straně provozovatele dráhy jsou  

a) nesprávná organizace drážní dopravy, 

způsobená 

1. nedostatkem v sestavení jízdního řádu,  

2. chybou v provozním postupu při řízení drážní 

dopravy, 

3. chybou při uplatnění pravidel přednosti vlaků, 

4. chybou osoby řídící drážní dopravu při obsluze 

dráhy, nebo 

5. jinou příčinou, 

b) poruchy součástí dráhy, způsobené   

1. staničním nebo traťovým zabezpečovacím 

zařízením, 

2. přejezdovým zabezpečovacím zařízením, 

3. telekomunikačním zařízením, 

4. napájecím zařízením, 

5. závadou na koleji,  

6. závadou na stavbě dráhy,  

7. chybou osoby obsluhující zařízení, nebo 

8. z jiné příčiny, 

c) provádění stavebních nebo udržovacích prací 

v důsledku  

1. plánované výluky drážní dopravy, 

2. mimořádné výluky,  

3. závady na koleji, nebo   

4. jiné příčiny,  

d) pro závady na straně jiného provozovatele 

dráhy, způsobené  

1. předchozím provozovatelem dráhy, nebo 

1.1 Sestavení jízdního řádu 

1.2 Sestavování vlaku 

1.3 Chyby v provozním postupu 

1.4 Chybné uplatnění pravidel přednosti 

1.5 Zaměstnanci 

1.6 Jiné příčiny 

2. Zařízení infrastruktury, za která odpovídá 

provozovatel infrastruktury 

2.1 Návěstní zařízení 

2.2 Návěstní zařízení na úrovňových kříženích 

tratí 

2.3 Telekomunikační zařízení 

2.4 Napájecí zařízení 

2.5 Kolej 

2.6 Stavby 

2.7 Zaměstnanci 

2.8 Jiné příčiny 

3. Stavební příčiny, za které odpovídá 

provozovatel infrastruktury 

3.1 Plánované stavební práce 

3.2 Nesrovnalosti při provádění stavebních prací 

3.3 Omezení rychlosti z důvodu vadné koleje 

3.4 Jiné příčiny 

4. Příčiny, za které odpovídá jiný provozovatel 

infrastruktury 

4.1 Způsobené předchozím provozovatelem 

infrastruktury 

4.2 Způsobené následujícím provozovatelem 

infrastruktury 

5. Obchodní příčiny, za které odpovídá 

železniční podnik 

5.1 Překročení doby zastavení 

5.2 Žádost železničního podniku 
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2. následujícím provozovatelem dráhy. 

(3) Důvody narušení provozování drážní dopravy 

na straně dopravce jsou  

a) nesprávná organizace drážní dopravy, 

způsobená 

1. překročením doby zastavení vlaku oproti 

jízdnímu řádu,  

2. změnou přepravní smlouvy, 

3. překročením doby nakládky, 

4. závadou při nakládce, 

5. chybou při odbavení vlaku, 

6. chybou osoby zajišťující nakládku, vykládku 

nebo odbavení vlaku, nebo  

7. z jiné příčiny, 

b) závady v provozování vozidlového parku 

dopravce, způsobené 

1. při plánování oběhu nebo změnou plánu oběhu 

vozidel, 

2. nesprávným sestavením vlaku dopravcem, 

3. poruchou osobních vozů, 

4. poruchou nákladních vozů, 

5. poruchou jednotek, lokomotiv a motorových 

vozů,  

6. chybou osoby zajišťující obsluhu nebo údržbu 

vozidlového parku, nebo  

7. z jiné příčiny, 

c) závady na straně jiného dopravce, způsobené 

1. následujícím dopravcem, nebo  

2. předchozím dopravcem. 

(4) Jiné důvody narušení provozování drážní 

dopravy, za které nenese odpovědnost 

provozovatel dráhy ani dopravce, jsou  

5.3 Nakládkové operace 

5.4 Nesrovnalosti při nakládce 

5.5 Obchodní příprava vlaku 

5.6 Zaměstnanci 

5.7 Jiné příčiny 

6. Vozový park, za který odpovídá železniční 

podnik 

6.1 Plánování oběhu/změna plánu oběhu 

6.2 Sestavení vlaku železničním podnikem 

6.3 Problémy týkající se osobních vozů (osobní 

doprava) 

6.4 Problémy týkající se vagonů (nákladní 

doprava) 

6.5 Problémy týkající se vozů, lokomotiv a 

motorových vozů 

6.6 Zaměstnanci 

6.7 Jiné příčiny 

7. Příčiny, za které odpovídají jiné železniční 

podniky 

7.1 Způsobené následujícím železničním 

podnikem 

7.2 Způsobené předchozím železničním 

podnikem 

8. Vnější příčiny, za které neodpovídá ani 

provozovatel infrastruktury, ani železniční 

podnik 

8.1 Stávka 

8.2 Administrativní záležitosti 

8.3 Vnější vlivy 

8.4 Dopady počasí a přírodní vlivy 

8.5 Zpoždění z vnějších důvodů na následující 

síti 

8.6 Jiné příčiny 
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a) stávka,  

b) správní záležitosti (např. zákazy nakládky, 

přepravy), 

c) dopady počasí a přírodní vlivy,  

d) zpoždění z vnějších důvodů na předchozí nebo 

následující síti,  

e) mimořádné události,  

f) obsazení koleje zapříčiněné zpožděním téhož 

vlaku,  

g) obsazení koleje zapříčiněné zpožděním jiného 

vlaku,  

h) zpožděný obrat v konečné stanici,  

i) čekání na vlakový přípoj, 

j) jiné příčiny, nebo 

k) zatím nezjištěné důvody. 

9. Druhotné příčiny, za které neodpovídá ani 

provozovatel infrastruktury, ani železniční 

podnik 

9.1 Nebezpečné události a nehody a nebezpečí 

9.2 Obsazení koleje zapříčiněné zpožděním 

téhož vlaku 

9.3 Obsazení koleje zapříčiněné zpožděním 

jiného vlaku 

9.4 Obrat v konečné stanici 

9.5 Vlakový přípoj 

9.6 Je zapotřebí dalšího šetření. 

§ 5 

písm. e), f) 

 

Minimální rozsah údajů o narušení provozování 

drážní dopravy předávaných při jeho vykazování 

mezi stranami smlouvy o provozování drážní 

dopravy na dráze celostátní, regionální nebo 

na veřejně přístupné vlečce je 

(…) 

e) zpoždění postižených vlaků za období nejvýše 

jednoho měsíce, a 

f) hodnota zpoždění a prahové hodnoty, při jejichž 

dosažení vznikne povinnost úhrady sankčních 

plateb za narušení provozování drážní dopravy, a 

to jak pro jednotlivé jízdy, tak pro všechny jízdy 

vlaků dopravce v daném časovém období. 

32012L0034 Příloha VI 

část 2. 

písm. e), f) 

e) Při výpočtu plateb se bere v úvahu průměrné 

zpoždění železniční dopravy, pro kterou platí 

podobné požadavky na včasnost. 

f) Provozovatel infrastruktury co nejdříve sdělí 

železničním podnikům výpočet plateb splatných 

v rámci systému odměňování výkonu. Tento 

výpočet zahrnuje všechny zpožděné jízdy vlaků 

za období nejvýše jednoho měsíce. 
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§ 6 

 

Plán na odstranění příčin přetížení dráhy obsahuje 

zejména  

a) popis přetíženého úseku dráhy, 

b) důvody přetížení,  

c) pravděpodobný budoucí vývoj drážní 

dopravy na daném úseku dráhy,  

d) omezení v rozvoji zařízení dopravní cesty 

dráhy,  

e) možnosti a náklady rozšíření kapacity 

dráhy, opatření, která je třeba provést k rozšíření 

kapacity včetně časového rozvrhu provádění 

těchto opatření, a 

f) pravděpodobné změny ceny za užití dráhy 

a za přidělení její kapacity. 

32012L0034 Čl. 51 

odst. 2 

Plán na rozšíření kapacity se vypracuje 

po konzultaci s uživateli příslušné přetížené 

infrastruktury. 

Plán určí: 

 

a) důvody přetížení; 

b) pravděpodobný budoucí vývoj dopravy; 

c) omezení v rozvoji infrastruktury; 

d) možnosti a náklady rozšíření kapacity, včetně 

pravděpodobných změn poplatků za přístup. 

 

Plán na základě analýzy efektivity nákladů 

možných opatření rovněž určí akce, které je třeba 

provést k rozšíření kapacity infrastruktury, 

včetně časového rozvrhu provádění těchto 

opatření. 

Plán může podléhat předchozímu schválení 

členským státem. 

 

Příloha 

 

Součástmi drážní infrastruktury, s výjimkou kolejí 

uvnitř dep a dílen kolejových vozidel, jsou 

1. pozemky v obvodu dráhy s výjimkou pozemků 

v obvodech dep a dílen kolejových vozidel,  

2. těleso železničního spodku, který tvoří zemní 

těleso, konstrukční vrstvy tělesa železničního 

spodku a odvodňovací zařízení, a pláň tělesa 

železničního spodku, 

3. stavby a zařízení železničního spodku, 

tj. propustky, mosty, objekty mostům podobné, 

tunely, opěrné, zárubní, ochranné a obkladní zdi, 

galerie i ochranné a regulační stavby, průchody, 

ochranná zařízení proti spadu cizích předmětů, 

proti požáru a vodě, zarážedla, oplocení, zábradlí, 

prohlídkové a čisticí jámy, 

32012L0034 Příloha I Železniční infrastruktura zahrnuje níže uvedené 

položky, pokud jsou součástí stálé železniční 

cesty, včetně pomocných kolejí, avšak 

s výjimkou tratí uvnitř železničních dílen, dep 

nebo vozoven a soukromých železničních 

přípojek nebo vleček: 

— pozemky, 

— železniční těleso a pláň, zejména náspy, 

zářezy, drenáže a odvodňovací příkopy, 

propustky malé těsnosti, zárubní zdi a osázení 

jako ochrana svahu; nástupiště pro cestující 

a rampy pro nakládku zboží (též na osobních 

nádražích a nákladních terminálech); stezky 

a chodníky; uzavírací zdi, živé ploty, oplocení; 
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4. úrovňová křížení dráhy s pozemní komunikací 

(dále jen „přejezd“) včetně přejezdového 

zabezpečovacího zařízení,  

5. železniční svršek, zejména kolejnice, 

kolejnicové podpory, upevňovadla, drobné 

kolejivo, výhybkové součásti, dilatační zařízení, 

izolované styky, vodivá a speciální spojení, 

přídržné kolejnice, ochranné kolejnice, 

ozubnicové tyče, zařízení proti putování kolejnic, 

pražcové kotvy, kolejové lože, ohřev výhybek; 

točny a posuvny (s výjimkou těch, které jsou 

výhradně určeny výhradně pro hnací drážní 

vozidla), 

6. přístupové komunikace pro cestující 

a pro přepravu věcí včetně dopravních ploch,  

7. sdělovací zařízení pro přenos informací 

obsahující přenosové cesty, zařízení koncová, 

spojovací, přenosová, zapojená do samostatných 

okruhů nebo telefonní, dálnopisné, datové 

a rádiové sítě, zařízení rozhlasová a dále zařízení 

hodinová, informační, průmyslové televize 

a požární signalizace, 

8. zabezpečovací zařízení obsahující technické 

prostředky zabezpečení a řízení drážní dopravy v 

železničních stanicích a na tratích, zařízení pro 

mechanizaci a automatizaci spádovišť 

a související přenosové cesty; kolejové brzdy, 

9. elektrická zařízení obsahující zařízení, která 

zajišťují napájení elektrických hnacích vozidel 

(trakční napájecí a spínací stanice, trakční vedení), 

prostředky dispečerského řízení, drážní elektrická 

silnoproudá zařízení pro výrobu, přeměnu, 

zásobování a využití elektrické energie, speciální 

elektrická zařízení, přístroje a osvětlovací 

protipožární pásma; zařízení na vytápění 

výhybek; křižovatky atd.; sněhové zábrany, 

— inženýrské stavby: mosty, nadjezdy a ostatní 

nadúrovňová křížení tratě; tunely, kryté zářezy 

a ostatní podúrovňová křížení tratě; podpůrné zdi 

a ochranné stavby proti lavinám, padajícím 

kamenům atd., 

— úrovňová křížení tratě, včetně zařízení 

pro zajištění bezpečnosti silničního provozu, 

— železniční svršek, zejména: kolejnice, 

žlábkové kolejnice a přídržné kolejnice; příčné 

a podélné pražce; drobný svrškový materiál 

ke spojování kolejí; zátěž, včetně štěrku a písku; 

výhybky a křižovatky; točny a posuvny 

(s výjimkou těch, které jsou výhradně určeny 

výhradně pro lokomotivy), 

— přístupové komunikace pro cestující a zboží, 

včetně přístupu po silnici a přístupu pro cestující, 

kteří přišli či odchází pěšky, 

— zabezpečovací, signalizační 

a telekomunikační zařízení na otevřené trati, 

ve stanicích a seřaďovacích nádražích, včetně 

zařízení pro výrobu, přeměnu a rozvod 

elektrického proudu pro signalizaci 

a telekomunikaci; budovy patřící k uvedenému 

zařízení; kolejové brzdy, 

— osvětlovací zařízení pro provozní 

a bezpečnostní účely, 

— zařízení pro přeměnu a přívod proudu 

pro elektrickou trakci: měnírny, napájecí kabely 

mezi měnírnami a trolejemi, elektrické vedení se 

stožáry, třetí kolejnice s podpěrami, 
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zařízení, zařízení pro napájení zabezpečovacího 

zařízení, elektrická předtápěcí zařízení pro 

předtápění vlakových souprav, zařízení pro 

ochranu před účinky atmosférické elektřiny, 

zařízení pro ochranu před negativními účinky 

zpětných trakčních proudů, případně další 

elektrická zařízení napájená i z trakčního vedení,  

10. osvětlovací zařízení pro provozní 

a bezpečnostní účely,  

11. budovy nebo jejich části a zařízení určené 

k provozování dráhy. 

— služební objekty správy infrastruktury, včetně 

poměrné části zařízení pro výběr poplatků za 

dopravu. 

Číslo předpisu EU  

(kód celex) 

Název předpisu EU 

32012L0034 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského 

železničního prostoru 
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