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III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

Předkládaný návrh vyhlášky byl zpracován z důvodu nutnosti provést změny prováděcího 

právního předpisu v souvislosti s transpozicí vybraných ustanovení směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního 

prostoru, jejíž transpoziční lhůta je pro členské státy EU stanovena do 16. června 2015. Převažující 

většinu stávající a relativně stručné právní úpravy obsažené ve vyhlášce č. 351/2004 Sb., o rozsahu 

služeb poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci, bylo nutno nahradit a doplnit úpravou novou. 

Z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti právního předpisu bylo proto nezbytné přijmout novou 

vyhlášku, která stávající vyhlášku č. 351/2004 Sb. zruší a v celém rozsahu nahradí. 

Návrh přebírá předmětnou právní úpravu Evropské unie. Předpokládá se tak, že navrhovaná 

úprava bude mít celkově příznivý dopad na součinnost mezi provozovatelem dráhy popřípadě 

provozovatelem zařízení služeb a dopravcem na dané dráze. Současně navrhovaná vyhláška provádí 

zmocnění obsažená v § 23 odst. 1 písm. a), § 23 odst. 8 a § 23d odst. 5 podle novely zákona 

č. 266/1994 Sb., o dráhách, vyhlášené pod č. 319/2016 Sb.  

V souladu s plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy v roce 2016 nebylo 

hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu vyhlášky zpracováno, protože vyhláška transponuje 

v potřebném rozsahu právní úpravu Evropské unie. 

 

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

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním  

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním § 23 odst. 1 písm. a), § 23 odst. 8 a § 23d odst. 5, 

uvedeným v ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 319/2016 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  

Navrhovanou vyhláškou jsou převedena do českého právního řádu ustanovení směrnice 

2012/34/EU, pokud jde o minimální rozsah a obsah služeb souvisejících s použitím dráhy a provozem 

drážního vozidla poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy na dráze celostátní, regionální nebo 

veřejně přístupné vlečce, členění a provozní součásti zařízení služeb, kategorie příčin narušení 

provozování drážní dopravy, 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, a obsahové náležitosti plánu na odstranění 

příčin přetížení dráhy. Návrh je v souladu s obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

a judikaturou soudních orgánů Evropské unie. 

Návrh vyhlášky nezasahuje do oblasti upravené mezinárodním právem. 
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4. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

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

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

se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet, ani ostatní veřejné rozpočty, protože 

vymezuje výhradně rozsah soukromoprávních vztahů mezi provozovatelem dráhy popřípadě 

provozovatelem zařízení služeb a dopravcem. Rozsah a obsah služeb poskytovaný provozovatelem 

dráhy, kterým je majoritně státní organizace Správa železniční dopravní cesty, je obdobný jako v dosud 

platné vyhlášce č. 351/2004 Sb., nepředstavuje tudíž navýšení finančních nároků na státní rozpočet. 

Očekává se pozitivní dopad úpravy na podnikatelské prostředí ČR spočívající v zajištění 

nediskriminačního přístupu všech dopravců k zařízením služeb a ke službám souvisejícím s železniční 

dopravou, které jsou v těchto zařízeních poskytovány.  

Předkládaný návrh vyhlášky nepřináší negativní sociální dopady na specifické skupiny 

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

jejich práva a povinnosti neupravuje. 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 

 

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

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti žen a mužů, resp. nijak zákaz diskriminace či rovnost mužů a žen nenarušuje. 

 

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

soukromí a osobních údajů 

Předkládané změny jsou zejména organizačního charakteru, směřují k úpravě vztahů mezi 

provozovatelem dráhy či provozovatelem zařízení služeb a dopravcem a nepřináší oproti stávajícímu 

právnímu stavu žádná nová rizika pro ochranu soukromí a osobních údajů. Navrhovaná právní úprava 

nezasahuje do právní úpravy, obsažené v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

7. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava vymezuje výhradně rozsah soukromoprávních vztahů mezi 

provozovatelem dráhy a dopravcem či provozovatelem zařízení služeb a dopravcem. Z hlediska 

zvažování korupčních rizik se jedná o soukromoprávní vztah dvou podnikatelských subjektů. 

 

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu. 

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

nebo obranu státu. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 

Vymezuje se předmět úpravy v souladu se zmocněním obsaženém v ustanoveních § 23 odst. 1 

písm. a), § 23 odst. 8 a § 23d odst. 5 zákona o dráhách. 

K § 2 

Stanovuje se minimální rozsah a obsah služeb, který poskytuje provozovatel dráhy dopravci 

na dráze celostátní, regionální nebo veřejně přístupné vlečce. Rozsah je převzat z přílohy II části 1 

směrnice 2012/34/EU.  

Odstavec 1 upravuje práva dopravců před uzavřením smlouvy o provozování drážní dopravy 

s tím, že první věta se jednotně týká provozovatelů dráhy celostátní, regionální i vlečky a věta druhá 

upravuje specificky odchylku od tohoto pravidla pro provozovatele veřejně přístupných vleček. 

Důvodem pro odlišnou úpravu je, že na většině vleček se jezdí operativně cestou posunu. 

Odst. 2 poté stanoví práva dopravců, která jsou vázána na nutnost existence uzavřené smlouvy 

o provozování drážní dopravy s provozovatelem dráhy, a to jednotně ve vztahu k provozovatelům 

všech drah (včetně vleček).  

K § 3  

Podrobněji se vymezují jednotlivé kategorie zařízení služeb, které jsou rámcově určeny 

ustanovením § 2 odst. 9 zákona o dráhách. Podle zákona se zařízením služeb rozumí železniční stanice, 

odstavné koleje, čerpací stanice a jiná technická zařízení, která slouží k poskytování služeb 

bezprostředně souvisejících s provozováním drážní dopravy na dráze celostátní nebo regionální 

anebo na veřejně přístupné vlečce. Tyto kategorie zařízení služeb jsou popsány výčtem jejich 

provozních součástí tak, aby bylo zřejmé, na koho a v jakém rozsahu dopadají povinnosti 

provozovatele zařízení služeb dle příslušných zákonných ustanovení, zejména povinnost zajistit 

dopravcům nediskriminační přístup k těmto zařízením. Vyjmenovány jsou přitom pouze provozní 

součásti železničních stanic a jiná technická zařízení pro provozování drážní dopravy. Odstavné koleje 

a čerpací stanice není třeba dále členit, a jsou tedy zařízením služeb bez provozních součástí. Zahrnuty 

jsou jak provozní součásti, které jsou veřejně dostupné, tedy je z povahy věci využívají všichni 

dopravci současně, resp. jejich cestující - např. v odstavci 1 písm. a) až f), ale rovněž provozní součásti 

využívané jedním či více konkrétními dopravci dle dohody jednotlivých dopravců s provozovatelem 

zařízení služeb - typicky v odstavci 1 písm. g) až i). 

K § 4 

Specifikují se kategorie příčin narušení provozování drážní dopravy v souladu s přílohou VI 

bodem 2 směrnice 2012/34/EU. 

K § 5 

Stanovuje se minimální rozsah údajů předávaných při vykazování mezi stranami smlouvy 

o provozování drážní dopravy na dráze celostátní, regionální nebo na veřejně přístupné vlečce 

v souladu s požadavky podle přílohy VI, bod 2, písmena e) a f) směrnice 2012/34/EU. 

K § 6 

Stanovují se obsahové náležitosti plánu na odstranění příčin přetížení dráhy v souladu 

s požadavky obsaženými v článku 51 odstavce 2 směrnice 2012/34/EU.  
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K § 7 

 Navrhovaná úprava nahrazuje v celém rozsahu vyhlášku č. 351/2004 Sb., o rozsahu služeb 

poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci, proto je nezbytné předmětnou vyhlášku zrušit. 

K § 8 

Účinnost vyhlášky se navrhuje k termínu účinnosti novely zákona o dráhách, tj. dnem 

1. dubna 2017. 

 

K příloze 

 V příloze se vyjmenovávají ty součásti dráhy, k nimž je povinen zajistit přístup provozovatel 

dráhy na dráze celostátní, regionální nebo veřejně přístupné vlečce všem dopravcům na základě 

ustanovení § 2 odst. 2 písm. a). Transponuje se příloha I směrnice 2012/34/EU. 
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