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IV. 

Vypořádání zásadních připomínek z meziresortního připomínkového řízení 

k návrhu vyhlášky o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb  

 

Připomínkové místo Zásadní připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

Hospodářská komora ČR 1. k § 4 odst. 2 písm. a) 

Požadujeme doplnit další bod: 

„překročením doby zastavení vlaku oproti jízdnímu řádu při výpravě vlaku“ 

Odůvodnění: 

Vyskytují se případy, kdy výpravčí nevypraví vlak včas, přestože dopravce je připraven.  

Vysvětleno. 

Tento důvod je již zahrnut v bodě 4. předmětného 
ustanovení:  

„4. chybou osoby řídící drážní dopravu při obsluze dráhy, 
…“ 

2. k § 4 odst. 2 písm. b) 

Požadujeme doplnit další bod: 

„přechodovým zabezpečovacím zařízením“ 

Odůvodnění: 

Toto zařízení není ve výčtu uvedeno a je v jiných předpisech odlišováno 
od přejezdového zabezpečovacího zařízení. 

Akceptováno – upraveno. 

§ 4 odst. 2 písm. b) bod 2. upraven následovně: 

„2. přejezdovým nebo přechodovým zabezpečovacím 
zařízením,“. 

3. k § 4 odst. 2 písm. c) 

Požadujeme doplnit další bod: 

„snížení dovolené rychlosti z důvodu neprovádění údržby“ 

Odůvodnění: 

Provozovatel dráhy neprovádění údržby řeší snižováním dovolené rychlosti a tím 
narušuje provozování dopravy.  

Neakceptováno. 

Nelze takto legislativně zakotvit údajné protiprávní kroky 
provozovatele dráhy, nehledě na skutečnost, že se jedná 
o důvod zcela neprůkazný (a je naprosto 
nepravděpodobné, že provozovatel dráhy do výkazu 
„přizná“, že rychlost nebyla snížena ze zákonného důvodu, 
tj. omezení dle § 23b zákona o dráhách).  

Problém lze řešit např. na úrovni smlouvy mezi SFDI 
a provozovatelem dráhy. 
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Připomínkové místo Zásadní připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

4. k § 4 odst. 4 písm. f) 

Požadujeme bod zrušit bez náhrady. 

Odůvodnění: 

Toto ustanovení je zmatečné. Narušení jízdy vlaku nemůže být způsobeno obsazením 
koleje tímto vlakem. 

Vysvětleno. 

Kolej není pochopitelně obsazena tímto, ale jiným vlakem, 
jako důsledek zpoždění tohoto vlaku. 

5. k § 4 odst. 4 písm. g) 

Požadujeme doplnit další bod: 

„obsazení koleje zapříčiněné zpožděním jiného vlaku nezaviněným provozovatelem 
dráhy“ 

Odůvodnění: 

Pokud zpoždění vlaku zaviní provozovatel dráhy, nemůže být obsazení koleje takovým 
vlakem považováno za nezaviněné provozovatelem dráhy.  

Vysvětleno. 

Jedná se o druhotnou příčinu – prvotní příčina, tj. zpoždění 
vlaku, je přičitatelná dopravci či provozovateli dráhy a jako 
taková zanesena do výkazu. Druhotná příčina jako 
důsledek té prvotní se již nepřičítá ani provozovateli dráhy, 
ani dopravci, jednalo by se o duplicitní odpovědnost.  

(Toto vysvětlení se vztahuje k celému § 4 odst. 4, který 
v souladu se směrnicí 2012/34/EU shrnuje vnější 
a druhotné důvody narušení provozování drážní dopravy. 

6. k § 4 odst. 4 písm. h) 

Požadujeme bod upravit takto: 

„zpožděný obrat v konečné stanici, nezaviněný provozovatelem dráhy“ 

Odůvodnění: 

Pokud zpožděný obrat je z důvodu zpoždění vlaku zaviněném provozovatelem dráhy, 
nemůže být důvodem, za který provozovatel dráhy nenese odpovědnost.  

Vysvětleno. 

viz k předchozímu bodu 
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7. k § 4 odst. 4 písm. i) 

Požadujeme bod upravit takto: 

„čekání na vlakový přípoj, jehož zpoždění nezavinil provozovatel dráhy“ 

Odůvodnění: 

Pokud je zpoždění přípojného vlaku zaviněno provozovatelem dráhy, nemůže být 
důvodem, za který provozovatel dráhy nenese odpovědnost.  

Vysvětleno. 

viz k bodu 5. a 6. 

Úřad vlády ČR 

Odbor kompatibility  

1. k § 3 

Úprava výjimky v § 3 odst. 4 písm. a) by měly být zrcadlová k úpravě v § 23g odst. 3 
písm. e) zákona o dráhách. Nutno vyjasnit, zda tomu tak skutečně je.  

Vysvětleno. 

§ 23g odst. 3 písm. e) zákona o dráhách transponuje bod 4. 
písm. e) přílohy II směrnice 2012/34/EU (pomocné služby).  

§ 3 odst. 4 písm. a) návrhu vyhlášky je poté transpozicí 
bodu 2. písm. e) téže přílohy (přístup k zařízení služeb). 

O zrcadlovou úpravu se dle názoru zpracovatele věcně 
skutečně jedná, ačkoli úprava v zákoně je obecnější (hovoří 
pouze o vozidlech vykazujících zvláštní provozně technické 
charakteristiky), zatímco úprava v návrhu vyhlášky přesněji 
odpovídá směrnici a jmenuje i vysokorychlostní vozidla – 
ta jsou však rovněž druhem vozového parku, který 
vyžaduje specifická zařízení ve smyslu směrnice. 

2. k § 4 

Navrhujeme přezkoumat způsob transpozice bodu 2.1.(návěstní zařízení), 
2.2.(návěstní zařízení na úrovňových křížení tratí), 5.2. (žádost železničního podniku) 
a 8.5. (zpoždění z vnějších důvodů na následující síti) části 2. přílohy VI směrnice. 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 

K bodům 2.1 a 2.2 směrnice: návěstní zařízení je součástí 
zabezpečovacího zařízení a nachází se ve stanici, na trati, či 
na železničním přejezdu nebo přechodu. Transponováno 
ustanovením § 4 odst. 2 písm. b) body 1. a 2. vyhlášky. 

K bodu 5.2 směrnice: § 4 odst. 3 písm. a) bod 2. bude 
upraven následovně: 

„2. změnou přepravní smlouvy na žádost dopravce,“. 
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K bodu 8.5 směrnice: § 4 odst. 4 písm. d) bude upraven 
následovně: 

„d) zpoždění z vnějších důvodů na následující síti,“. 

3. k § 5 

Ustanovení § 5 písm. f) návrhu je transpozicí také písm. a) části 2. přílohy VI směrnice. 
Ze směrnicové úpravy vyplývá, že hlavní parametry systému odměňování výkonu 
(zejména hodnota zpoždění a prahové hodnoty, při jejichž dosažení vznikne 
povinnost platby) mají být dohodnuty mezi provozovatelem a žadateli předem. Je 
transpozice tohoto ustanovení již zajištěna nebo má být zajišťována až navrhovanou 
úpravou? Je-li jediným transpozičním předpisem k písm. a) části 2. přílohy VI směrnice 
navrhovaný § 5 písm. f), je nutno namítat, že ten stanoví pouze rozsah předávaných 
údajů, dojde-li k narušení provozování drážní dopravy, nikoli povinnost předem se 
na těchto parametrech dohodnout.  

Není zřejmé, jak za pomocí stanovení rozsahu předávaných údajů je dosahováno 
transpozice písm. e) a f) části 2. přílohy VI směrnice. Směrnicová úprava obsahuje 
pravidla pro stanovení výpočtu plateb, resp. povinnost provozovatele infrastruktury 
sdělit výpočet plateb železničním podnikům. Je-li navrhovaná úprava jedinou 
transpoziční úpravou těchto písmen přílohy směrnice, pak je nutno transpozici 
hodnotit jako nedostatečnou.  

Vysvětleno. 

Transpozice předmětného ustanovení je zajištěna úpravou 
v zákoně o dráhách, konkrétně v ustanovení § 23 odst. 4. 

Dle výše uvedeného ustanovení zákona musí smlouva 
o provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo 
regionální anebo na veřejně přístupné vlečce obsahovat 
mimo jiné ujednání o sankčních platbách za narušení 
provozování drážní dopravy zapříčiněné provozovatelem 
dráhy nebo dopravcem a o způsobu vykazování vzniku, 
příčin a doby trvání narušení provozování drážní dopravy 
mezi stranami smlouvy. 

Navrhovaná vyhláška poté na základě zákonného 
zmocnění obsaženého v ustanovení § 23 odst. 8 zákona 
o dráhách stanoví minimální rozsah údajů předávaných 
při vykazování mezi stranami smlouvy. 

4. k § 6 

Máme pochybnosti o správnosti formulace „zařízení dopravní cesty dráhy“ v § 6 písm. 
d) návrhu. Směrnice pracuje s pojmem „infrastruktura“. Navrhujeme upravit.  

 

Akceptováno – upraveno. 

§ 6 písm. d) bude upraven následovně: 

„d) omezení v rozvoji dráhy,“. 

5. k příloze vyhlášky 

Předkladatel by se měl vyjádřit k vhodnosti použití (a definování) termínu „drážní 
infrastruktura“ navrhovanou vyhláškou. V odůvodnění vyhlášky je naznačeno, že mezi 
“železniční/drážní infrastrukturou“ a „dráhou“ je věcný rozdíl. Směrnice pracuje 
pouze s termínem „železniční infrastruktura“ (provozovatel infrastruktury, přístup 
k železniční infrastruktuře, přidělování kapacity infrastruktury), kdežto zákon o 

Akceptováno. 

Směrnice používá v české jazykové verzi slovo „položka“, 
v národním právním řádu je v oblasti drážních předpisů 
zaužívaný pojem „součásti dráhy“.  
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dráhách užívá termínu „dráha“ (provozovatel dráhy, přidělování kapacity dráhy), 
přičemž oba termíny zřejmě mají jiný obsah. Není tedy chybné, že zákonná úprava 
(v rozsahu transpozice ke směrnici) nepracuje s termínem „dráha“ ve smyslu 
směrnicové „železniční infrastruktury“ a definuje termín „drážní infrastruktura“ 
ve smyslu směrnicové „železniční infrastruktury“ pouze pro účely minimálního 
přístupového balíku (viz část I přílohy II)? Nutno vysvětlit.    

Po obsahové stránce můžeme slučitelnost přílohy k vyhlášce posoudit pouze 
omezeně. Navrhujeme objasnit, je-li plně transponována výjimka, že za železniční 
infrastrukturu se nepovažují tratě uvnitř vozoven, soukromých železničních přípojek 
nebo vleček.  

Aby byla vyloučena zmíněná vazba na § 5 odst. 1 a zároveň 
nedocházelo k záměně se součástmi dráhy dle § 9 
stavebního a technického řádu drah, byl text upraven 
obdobně jako v ustanovení § 2 a užito pouze spojení 
„rozsah použití dráhy“. 

K výjimce: 

Dle názoru zpracovatele ano. Vozovna je v české drážní 
terminologii totéž co depo, celá příloha se v souladu 
s vymezením věcné působnosti v ustanovení § 1 vyhlášky 
vztahuje pouze na dráhy celostátní, regionální a veřejně 
přístupné vlečky.  

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

1. k § 3 

Důvodová zpráva k návrhu vyhlášky uvádí, že „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, proto nejsou v § 3 
uvedeny.“ Odstavné koleje a čerpací stanice jsou nicméně uvedené v čl. 13(4), 15 (4)a 
přílohy II směrnice s tím, že by k nim měl být poskytnut přístup, a proto by měly být 
rovněž transponovány.  

Vysvětleno. 

Zmiňovaná ustanovení směrnice (čl. 13 a 15) jsou 
transponována v zákoně o dráhách, konkrétně v § 2 odst. 9 
a § 23 a násl. 

Zmocnění v § 23d odst. 5 zákona zní na „členění a provozní 
součásti zařízení služeb“. Proto ta zařízení služeb, která se 
nečlení, tj. odstavné koleje a čerpací stanice, jsou 
provozována bez provozních součástí již na základě 
zákona. 

2. k § 4 odst. 2 

Není uveden důvod sestavování vlaku. Nicméně ve směrnici je sestavování vlaku 
zmíněno na dvou místech – sestavování vlaku jako důvod na straně provozovatele 
dráhy a sestavení vlaku železničním podnikem jako důvod na straně dopravce. 
Teoreticky by bylo možné dovodit, že pokud byla příčina v nesprávném sestavení 
vlaku způsobena jinou stranou než dopravcem, platí, že se jedná o důvod na straně 
provozovatele dráhy. Proto by bylo vhodné i v rámci § 4 odst. 2 návrhu vyhlášky 
ustanovení o sestavování vlaku transponovat.  

Vysvětleno. 

V podmínkách ČR sestavuje vlak dopravce, nikoli 
provozovatel dráhy, proto není sestavování vlaku jako 
důvod narušení na straně provozovatele dráhy uveden. 

3. k § 4 odst. 2. písm. a) bodu 2  Akceptováno – upraveno. 
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Je uveden jako důvod změna přepravní smlouvy. Směrnice ovšem v příloze VI, část 2. 
písm. c), bodě 5. 2. uvádí jako důvod žádost podniku. Domníváme se, že změny 
smlouvy a žádost podniku nejsou totéž, protože teoreticky může dojít k situaci, kdy 
může být smlouva změněna, aniž by to bylo na žádost železničního podniku. 

§ 4 odst. 3 písm. a) bod 2. bude upraven následovně: 

„2. změnou přepravní smlouvy na žádost dopravce,“. 

 

Karlovarský kraj 

 

1. k § 3  

Ustanovení § 3 odst. nově definuje členění a provozní součásti zařízení služeb 
a demonstrativním výčtem je vyjmenovává. Dle tohoto členění pak provozovatel 
dráhy k těmto službám stanoví příslušný poplatek / poplatky a jeho / jejich výši. 

Velmi zjednodušeným způsobem lze konstatovat resp. předpokládat, že minimální 
rozsah a obsah služeb definovaný v ustanovení § 2 návrhu vyhlášky a specifikovaný 
v příloze k vyhlášce jako součásti drážní infrastruktury bude pravděpodobně 
odpovídat charakteru resp. výši dosavadním poplatkům za přidělení kapacity 
železniční dopravní cesty. Na rozdíl od toho ustanovení § 3 nově definuje provozní 
součásti a jiná technická zařízení pro provozování drážní dopravy. Stanovuje se, že 
nemusí být provozovány všechny součásti. Tím se definuje prvek určité dobrovolnosti 
poskytování těchto specifických netaxativně vymezených služeb. Tyto služby však 
budou pravděpodobně také zpoplatněny. Nová právní úprava nezajišťuje a 
negarantuje zejména objednavatelům zajišťujícím dopravní obslužnost území krajů, 
že celková výše poplatků ať už za „povinné“ či „nepovinné“ služby, nepřekročí celkově 
stávající výši poplatků, které v současné době (zpravidla na základě smluv o závazku 
veřejné služby uzavřených do doku 2019 resp. prodlouženě o dalších 5 let dle 
současné platné legislativy), zahrnují smluvní dopravci do výše prokazatelné ztráty. 

Ministerstvo dopravy přitom v rámci přípravy nové právní úpravy deklarovalo, že nová 
právní úprava nezpůsobí nárůst požadavků na krajské rozpočty. V důsledku nové 
právní úpravy toto však není zajištěno, neboť například u tratě 149 Karlovy Vary – 
Mariánské Lázně v Karlovarském kraji, nebo u tratě 045 Trutnov – Svoboda nad Úpou 
v Královehradeckém kraji, a nebo u tratě 313 Milotice nad Opavou – Vrbno pod 
Pradědem v Moravskoslezském kraji, je provozovatelem veřejné drážní osobní 
dopravy dopravce GW Train Regio a.s. po němž bude dle budoucí právní úpravy 
vyžadována úhrada příslušných poplatků za poskytnuté služby, které však jsou resp. 
byly doposud hrazeny prostřednictvím Českých drah, neboť (zjednodušeně řečeno) 
do převodu majetku z ČD na SŽDC se jednalo o náklady ČD, které ČD promítly svým 

Vysvětleno. 

Zákonný rámec provozování zařízení služeb a přístupu 
k němu upravuje nová část čtvrtá zákona o dráhách, 
tj. ustanovení § 23d a násl. zákona. 

Zákonná úprava vymezuje zejména obecné povinnosti 
provozovatele zařízení služeb a zakládá pravomoc 
a působnost k úřednímu přezkumu zařízení služeb. 
Základní zásadou při poskytování služeb v zařízení služeb je 
zákaz diskriminace. Tato zásada samozřejmě ovlivňuje 
i možnosti službu odepřít, která je na základě směrnice 
omezena. Neposkytnout službu je tedy možné primárně 
v případě, kdy službu lze reálně čerpat v jiném zařízení 
služeb, které dotčený dopravce může využít v rámci jemu 
přidělené kapacity a bez zvýšených nákladů. Může se 
jednat jak o zařízení jiného provozovatele, tak o jiné 
zařízení stejného provozovatele (např. lze takto předejít 
naplnění kapacity jednoho zařízení služeb). Dále je možné 
službu neposkytnout v případě, že kapacita zařízení služeb 
je již naplněna – pak ovšem musí provozovatel zařízení 
služeb dopravci nabídnout jiné možnosti (zejm. časové) 
čerpání služby. Zákon dále vymezuje možnost odmítnutí 
poskytnutí služby z důvodu nemožnosti poskytnout službu 
v požadované podobě z objektivních důvodů, zejm. 
technických (např. nekompatibilita zařízení služeb 
a drážního vozidla), ale i provozních – zde jde zejm. 
o provozní dobu zařízení služeb a požadavky na poskytnutí 
služby mimo provozní dobu. I v těchto případech je ovšem 
provozovatel vázán zákazem diskriminace a nesmí nastavit 
provozní podmínky zařízení služeb tak, aby diskriminovaly 
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objednatelům (krajům) do úhrady prokazatelné ztráty resp. tento druh poplatku (tzv. 
„ošlapné“) dopravce GW Train Regio a.s. neměl zahrnut ve struktuře svého nákl. km. 

Lze tedy očekávat, že GW Train Regio a.s. popř. ostatní dopravci zajišťující závazek 
veřejné služby budou muset vyměřené poplatky   SŽDC uhradit a budou je následně 
oprávněně požadovat uhradit v rámci úhrady prokazatelné ztráty od jednotlivých 
krajů (shora uvedených, případně dalších). 

Přestože návrh nové legislativy přebírá předmětnou právní úpravu Evropské unie a 
předpokládá se, že navrhovaná úprava bude mít celkově příznivý dopad na součinnost 
mezi provozovatelem dráhy popřípadě provozovatelem zařízení služeb a dopravcem 
na dané dráze, musí být zpracováno hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu 
vyhlášky, neboť s největší pravděpodobností dojde ke vzniku oprávněných požadavků 
na navýšení úhrady prokazatelné ztráty hrazené z rozpočtů některých krajů (půjde 
zejména o kraje, kde náklady odpovídající svým charakterem typově „ošlapnému“ 
doposud hradily ČD (ať už v rámci své režie či jiných položek nákladového km) a nově 
budou tyto poplatky požadovány po konkurenčních dopravcích, jež tento druh 
poplatku doposud ale nehradily. Ve čtvrtém odstavci Obecné části Odůvodnění je 
konstatováno, že 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. Tento 
vyvozený závěr je však nesprávný, neboť nová právní úprava může mít přímé dopady 
do stávajících smluvních vztahů mezi dopravci a kraji (objednateli) a tím pádem do 
rozpočtů krajů. Obdobně lze za ne zcela správné zhodnocení dopadů považovat 
konstatování, že 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. 
Z ustanovení § 3 odst. 2 vyplývá, že ne všechny součásti podle odst. 1 musí být 
provozovány.  Tato určitá volnost či dobrovolnost na straně provozovatele dráhy může 
přinést i určitou variabilitu jednání provozovatelů drážní dopravy zejména té osobní 
v tom smyslu, že některé služby pro své cestující nebudou požadovat (neobjednají si 
je). Taková situace může na tratích, kde provozuje drážní osobní dopravu paralelně 
více dopravců pak přinést situace, kdy cestující jednoho dopravce budou mít k dispozici 
jiný rozsah služeb, než cestující jiného dopravce a může se to týkat i např. hygienických 
zařízení pro zdravotně tělesně postižené občany apod. Obecně pak rozlišování 
cestujících jednoho dopravce od cestujících druhého dopravce bude v praxi v podstatě 

určité dopravce. Dále je založena pravomoc a působnost 
Úřadu pro ochranu podnikání v dopravě k rozhodování 
sporů v oblasti přístupu k zařízení služeb a poskytování 
služeb.  

Cena za služby je v návaznosti na směrnici 2012/34/EU 
cenou regulovanou ve smyslu zákona o cenách. Informace 
o ceně (ceník) poskytuje provozovatel zařízení služeb 
provozovateli dráhy pro účely zahrnutí této informace 
do prohlášení o dráze.  

§ 23d odst. 1 zákona o dráhách: 

(1) Provozovatel zařízení služeb poskytuje dopravcům 
prostřednictvím tohoto zařízení služby bezprostředně 
související s provozováním drážní dopravy 
nediskriminačním způsobem za cenu sjednanou podle 
cenových předpisů. (…) 

Navrhovaná vyhláška pouze na základě zmocnění 
obsaženého v § 23d odst. 5 zákona o dráhách stanoví 
členění zařízení služeb a jejich provozní součásti, 
v připomínce uváděnými aspekty se vůbec nezabývá, ani 
tak činit nemůže, je nutno se pohybovat v rámci 
zákonného zmocnění. 

Ustanovení § 3 odst. 2 věta první vyhlášky v žádném 
případě nezakládá možnost jakési „dobrovolnosti“ 
při poskytování služeb (pravidla pro poskytování služeb 
jsou stanovena zákonem, jak již uvedeno výše), pouze 
konstatuje, že ne ve všech železničních stanicích musí být 
provozovány všechny provozní součásti jmenované 
v odst. 1 téhož ustanovení. Typicky např. v menších 
železničních stanicích nebude půjčovna jízdních kol apod.  

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) byla 
zpracována k poslední novele zákona o dráhách, která již 
legislativním procesem prošla, byla schválena a vyhlášena 
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nerealizovatelné. Návrh nové právní úpravy předpokládá součinnost mezi 
provozovatelem dráhy popř. zařízení služeb a dopravcem na dané dráze, ale 
nepředpokládá a ani nijak „nevynucuje“ součinnost dopravců (bude-li jich více na 
jedné a téže dráze) jež však bude potřebná z hlediska cestujících resp. jejich 
nediskriminace. Požadavky dopravců na dané dráze resp. objednávka služeb by tedy 
optimálně měla být předkládána provozovateli dráhy či zařízení společně všemi 
dopravci resp. po jejich písemné dohodě na rozsahu a potřebnosti všech služeb 
pro cestující. 

ve Sbírce zákonů pod č. 319/2016. Předkládaný návrh 
vyhlášky příslušná ustanovení zákona pouze provádí, 
v předmětném ustanovení § 3 člení zařízení služeb 
a stanoví jejich provozní součásti, jak již bylo vysvětleno 
výše. Dopady do státního rozpočtu vyhláška vůbec neřeší 
ani nepřináší, pouze konkretizuje příslušnou zákonnou 
úpravu. 

Co se týče obavy, že nebudou některými dopravci 
poskytována zařízení pro zdravotně postižené občany, 
doplňujeme, že tato problematika je řešena platným 
nařízením EP a Rady (ES) č. 1371/2007 o právech 
a povinnostech cestujících v železniční přepravě, které je 
přímo použitelné. 

2. příloha k vyhlášce 

Přestože je záměrem Ministerstva dopravy čistě transpoziční charakter právní úpravy 
EU, je nutné dopracování závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace RIA, jež by 
co nejpřesněji definovala a kvantifikovala možné dopady do krajských rozpočtů resp. 
do státního rozpočtu. Zvýšené potencionální požadavky na krajské rozpočty by měly 
být řešeny formou státního příspěvku dotčeným krajům. 

Na základě výstupů hodnocení RIA by měla být příloha k vyhlášce doplněna buď o 
obecný vzorec výpočtu, nebo o definování výše spoluúčasti státu (např. přehledová 
tabulka) na financování navýšené prokazatelné ztráty jednotlivým (vyjmenovaným) 
krajům. 

Vysvětleno. 

viz k předchozímu bodu 

Jihočeský kraj 1. k § 1 

Vyhláška řeší na základě zmocnění ze zákona 319/2016 Sb. vztah mezi 
provozovatelem dráhy a dopravcem. Po převedení zbývajících zařízení služeb od 
dopravce provozovateli dráhy není řešen vztah mezi objednatelem veřejné dopravy a 
provozovatelem dráhy. Jedná se zejména o nedostatky zařízení služeb, které mají 
podstatný vliv na kulturu cestování (např. úklid, stav čekáren, WC, nefunkčnost 
informačních systémů a pod). 

Vysvětleno. 

Navrhovaná úprava neřeší postup státu, krajů a obcí 
při zajišťování dopravní obslužnosti, tato problematika se i 
nadále řídí zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném 
znění.  
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ČD se nyní odmítají touto problematikou zabývat, naopak požadují, aby se (dosud 
smluvní) odpovědnosti za stav zařízení služeb zbavily.  

Bude případně možno, jako dosud, za nedostatky sankcionovat dopravce, který bude 
vymáhat jemu vzniklou škodu po provozovateli dráhy, nebo bude nutné uzavřít 
smlouvy mezi objednatelem veřejné dopravy a provozovatelem dráhy? 

Do výše uvedeného zákona ani jeho působnosti novela 
zákona o dráhách ani předkládaný návrh vyhlášky 
nezasahují, tudíž odpovědnost dopravce za nedostatky se 
stejně jako doposud řídí zákonem o veřejných službách, 
jeho prováděcími předpisy a konkrétní smlouvou 
o veřejných službách v přepravě cestujících. 

2. k § 3 odst. 1 

doplnit další bod: 

„informační tabule (plochy pro vývěs i elektronická zařízení) pro informace výlukách, 
službách dopravců a integrovaných dopravních systémech“ 

Akceptováno – upraveno. 

§ 3 odst. 1 písm. a) doplněn následovně: 

„a) informační systémy pro cestující o příjezdu a odjezdu 
vlaků, o výlukách, službách dopravců a dalších spojeních 
v rámci integrovaných dopravních systémů,“. 

Jihomoravský kraj 1. k § 3 odst. 1 

Navrhujeme do výčtu provozních součástí doplnit zařízení umožňující nástup a výstup 

imobilních cestujících (mobilní plošiny). Vzhledem ke stavební nejednotnosti 

nástupišť ve stanicích a zastávkách a vzhledem k různorodosti vozového parku 

považujeme za vhodné, aby provozovatel dráhy ve stanicích takové zařízení zajistil, 

neboť ponechání zajištění mobilní plošiny na dopravcích by mohlo způsobit 

komplikace (např. nutnost, aby každý z dopravců, který konkrétní stanici obsluhuje, 

disponoval vlastní mobilní plošinou, což by bylo nepraktické). 

Akceptováno. 

V ustanovení § 3 odst. 1 doplněno písm. j): 

„j) zdvihací plošiny nebo rampy na nástupišti a železničních 
stanicích pro zajištění přístupnosti železniční dopravy 
pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace2,“. 

_________________________________ 

2) 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. 

2. k § 4 odst. 4 písm. a) 

Navrhujeme ustanovení doplnit následovně: Jiné důvody narušení provozování drážní 

dopravy, za které nenese odpovědnost provozovatel dráhy ani dopravce, jsou stávka, 

pokud se jedná o stávku konanou v souladu se příslušným právními předpisy. 

Neakceptováno. 

Nepokládáme toto doplnění za důvodné, neboť nezákonná 
stávka, která nenaplňuje zákonné předpoklady a je tedy 
stávkou nad rámec práva na stávku ve smyslu platných 
právních předpisů, sice bude mít nejrůznější důsledky – 
pracovněprávní pro zaměstnance, odpovědnost za škodu 
odborové organizace, není vyloučena ani trestněprávní 
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odpovědnost orgánu odborové organizace – nicméně je 
zřejmé, že pro účely vykazování narušení provozování 
drážní dopravy je zcela irelevantní, zda je stávka legální či 
nikoli, stejně tak odpovědnost dopravce či provozovatele 
dráhy nebude založena ani v jednom případě. 

3. k § 4 odst. 4 písm. c) 

V uvedeném ustanovení jsou uvedeny důvody narušení provozování drážní dopravy, 

za které nenese odpovědnost provozovatel dráhy ani dopravce. Mezi jinými je zde 

pod písm. c) uveden důvod „dopady počasí a přírodní vlivy“. K tomuto důvodu 

podotýkáme, že se obáváme, aby neumožňovalo např. rezignovat na včasné ošetření 

tratě během podzimu (padající listí). Pravidelně se opakující a předvídatelné dopady 

počasí a přírodní vlivy by dle našeho názoru měly zůstat v odpovědnosti 

provozovatele dráhy.  

Navrhujeme proto stanovit provozovateli dráhy odpovědnost za narušení 

provozování drážní dopravy z důvodu zanedbání údržby dráhy při běžných sezónních 

vlivech počasí a § 4 odst. 4 písm. c) vztáhnout pouze na dopady mimořádného počasí 

a mimořádné přírodní vlivy. 

Akceptováno – upraveno. 

§ 4 odst. 4 písm. c) upraven následovně: 

„c) nepředvídatelné dopady počasí a přírodní vlivy,“. 

4. k § 4 odst. 4 písm. f), g) a h) 

Uvedené důvody narušení provozování drážní dopravy, navrhujeme upravit tak, že za 

ně odpovídá ten subjekt, který zpoždění vlaku způsobil. 

Vysvětleno. 

Jedná se o druhotné příčiny – prvotní příčina, tj. zpoždění 
vlaku, je přičitatelná dopravci či provozovateli dráhy a jako 
taková zanesena do výkazu. Druhotná příčina jako 
důsledek té prvotní se již nepřičítá ani provozovateli dráhy, 
ani dopravci, jednalo by se o duplicitní odpovědnost.  

(Toto vysvětlení se vztahuje k celému § 4 odst. 4, který 
v souladu se směrnicí 2012/34/EU shrnuje vnější 
a druhotné důvody narušení provozování drážní dopravy.) 

5. k § 4 odst. 4 písm. i) Vysvětleno. 
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Uvedený důvod narušení provozování drážní dopravy spočívající v čekání na vlakový 

přípoj, navrhujeme doplnit následovně: „čekání na vlakový přípoj, pokud nebyly 

překročeny stanovené čekací doby.“ Důvodem je skutečnost, že dojde-li při čekání na 

přípoj k překročení stanovených čekacích dob, měl by za tento důvod narušení 

provozování drážní dopravy odpovídat ten subjekt, který překročení nařídil, resp. trval 

na vyčkání na přípoj i po uplynutí čekacích dob. 

Stejně jako u předchozí připomínky – jedná se o druhotnou 
příčinu. Pokud došlo k narušení provozování drážní 
dopravy v důsledku překročení stanovených čekacích dob, 
je toto narušení vykázáno jako primární příčina – např. 
chyba osoby řídící drážní dopravu při obsluze dráhy 
na straně provozovatele dráhy či překročení doby 
zastavení vlaku oproti jízdnímu řádu na straně dopravce. 

6. k § 4 odst. 4 písm. j) 

K uvedenému důvodu doporučujeme uvést alespoň demonstrativní výčet „jiných 

příčin“, popř. stanovit jejich meze, aby nebylo možné ze strany provozovatele dráhy 

či dopravce tento důvod nadužívat na úkor důvodů jiných. 

Akceptováno jinak. 

Text upraven na „jiné vnější příčiny“. 

7. k § 5 

Navrhujeme doplnit povinnost provozovatele dráhy informovat o narušení 
provozování drážní dopravy i koordinátory integrovaných dopravních systémů. 

Neakceptováno. 

Nelze vyhláškou stanovit další povinnosti provozovateli 
dráhy, bylo by překročeno zákonné zmocnění, které dle 
§ 23 odst. 8 zákona o dráhách zní na stanovení kategorií 
příčin narušení provozování drážní dopravy a minimálního 
rozsah údajů předávaných při jeho vykazování mezi 
stranami smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze 
celostátní nebo regionální anebo na veřejně přístupné 
vlečce. 

SŽDC, s. o. 

Odbor strategie 

k § 4 

Předkládáme k úvaze alespoň letmou zmínku o doplňkových a pomocných službách. 

Bylo by vhodné, aby byl do legislativy zakotven „staniční poplatek“, případně bylo 

v legislativě přímo uvedeno, že toto zpoplatnění definované Směrnicí EU34/2012, je 

v prostředí ČR řešeno přímou úhradou nákladů provozovateli zařízení služeb od 

státu/SFDI. Forma výpočtu tohoto poplatku a jeho výše by měla umožnit i jeho 

nulovou sazbu. 

Vysvětleno. 

K doplňkovým a pomocným službám: Příslušnou úpravu 
obsahuje zákon o dráhách, v ustanovení § 23g.  

Ke „staničnímu poplatku“: Zákon o dráhách v nové části 
čtvrté (§ 23d a násl.) stanoví komplexně pravidla 
pro provozování zařízení služeb včetně sjednání ceny 
za užití služeb. Cena za služby je v návaznosti na směrnici 
2012/34/EU cenou regulovanou ve smyslu zákona 
o cenách. Informace o ceně (ceník) poskytuje provozovatel 
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Navržený text vyhlášky dle našeho názoru zcela pomíjí povinnosti provozovatele 

dráhy (mj. zajistit přístup k infrastruktuře), resp. vyjmenovává zařízení služeb, ale 

nedefinuje povinnosti provozovatele zařízení služeb, které jsou pro nás klíčové. 

zařízení služeb provozovateli dráhy pro účely zahrnutí této 
informace do prohlášení o dráze.  

K povinnostem provozovatele dráhy a provozovatele 
zařízení služeb: Obojí upravuje zákon o dráhách. 
Povinnosti provozovatele dráhy - § 22 a násl., povinnosti 
provozovatele zařízení služeb - § 23d a násl. 

Federace vlakových čet k § 3 odst. 1 

Doplnit nový bod l.) 

l.) určená technická zařízení pro zajištění bezbariérového přístupu prostor 

pro cestující, nástupišť a vlaku osobám s omezenou schopností pohybu a orientace 

Akceptováno. 

V ustanovení § 3 odst. 1 doplněno písm. j): 

„j) zdvihací plošiny nebo rampy na nástupišti a železničních 
stanicích pro zajištění přístupnosti železniční dopravy pro 
osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace2, 

_________________________________ 

2) 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.“. 
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Vypořádání doporučujících připomínek SŽDC, ČD, odborových svazů a sdružení ŽESNAD z meziresortního připomínkového řízení 

k návrhu vyhlášky o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb 

 

Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

obecně ČD, a. s. Povinnost provozovatele železniční stanice poskytnout na 

nediskriminačním základě všem dotčeným dopravcům železniční stanici tak 

jak plyne ze zákona, je možno podle zákona omezit při naplnění provozního 

objemu, což by podrobněji měl specifikovat předložený návrh vyhlášky, 

jinak to bude předmětem řady sporů u regulátora. Provozovatel železniční 

stanice bude muset zjišťovat, čí přepravní služby uživatelé stanice využívají 

a v jakém poměru a v jakém poměru ten který dopravce obsluhuje stanici. 

Přístup k železniční stanici bude muset poskytnout dopravcům přímo 

v poměru, v jakém obsluhují stanici, a to za regulovanou cenu, nikoliv za 

cenu tržní. Tento princip by měl být stanoven přímo v textu návrhu vyhlášky.  

Neakceptováno. 

Požadovaná úprava jde nad rámec zákonného zmocnění, 
které v oblasti zařízení služeb zní pouze na členění zařízení 
služeb a jejich provozní součásti (§ 23d odst. 5 zákona o 
dráhách). 

§1 ČD, a. s. Ustanovení uvést v tomto znění: 

,,§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje 

a) využití přidělené kapacity dráhy dopravci, a to minimálně poskytnutím 

služeb souvisejících s užitím dráhy a služeb souvisejících s provozem 

drážních vozidel na dráze 

b) kategorie příčin narušení provozování drážní dopravy,  

c) minimální rozsah údajů předávaných při jeho vykazování mezi stranami 

smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo regionální 

anebo na veřejně přístupné vlečce, 

d) obsahové náležitosti plánu na odstranění příčin přetížení dráhy,  

Neakceptováno. 

Dle názoru zpracovatele naopak navržené znění přesně 
odpovídá zákonnému zmocnění. 

§ 23 odst. 1 písm. a) ZoD: „minimální rozsah a obsah těchto 
služeb stanoví prováděcí právní předpis“ (míněno služeb 
souvisejících s užitím dráhy a služeb souvisejících s provozem 
drážních vozidel na dráze – dle téhož ustanovení) 

§ 23d odst. 5 ZoD: „Členění zařízení služeb a jejich provozní 
součásti stanoví prováděcí právní předpis.“ 

§ 23 odst. 8 ZoD: „Kategorie příčin narušení provozování 
drážní dopravy, minimální rozsah údajů předávaných při jeho 
vykazování mezi stranami smlouvy o provozování drážní 
dopravy na dráze celostátní nebo regionální anebo na veřejně 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

e) členění zařízení služeb a jejich provozní součásti. 

______________________________________ 

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 

21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského 

železničního prostoru.“. 

Odůvodnění: Úprava reaguje na formulaci zmocnění v zákoně. 

přístupné vlečce a obsahové náležitosti plánu na odstranění 
příčin přetížení dráhy stanoví prováděcí právní předpis.“ 

§ 2 

 

ČD, a. s. 

ŽESNAD 

Ustanovení uvést v tomto znění: 

„§ 2 

Minimální rozsah a obsah služeb 

(1) Provozovatel dráhy na dráze celostátní a regionální 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, 

Akceptováno jinak. 

Odlišný režim pro veřejně přístupnou vlečku zapracován, 
požadavek na zabezpečení rádiového spojení s drážním 
vozidlem nemusí být splněn, není-li k dispozici. 

Požadované písm. e) doplněno nebylo, příslušnou právní 
úpravu obsahuje zákon o dráhách v ustanovení § 23c odst. 4.  

Text ustanovení § 2 upraven následovně: 

„§ 2 

Minimální rozsah a obsah služeb 

(1) Provozovatel dráhy na dráze celostátní, regionální nebo 
veřejně přístupné vlečce zajistí dopravci vyřízení žádosti 
o přidělení kapacity dráhy, vypracování jízdního řádu 
podle přidělené kapacity a využití přidělené kapacity dráhy 
podle sjednaného jízdního řádu. V případě, že je na veřejně 
přístupné vlečce provozována drážní doprava operativně 
cestou posunu, kapacita dráhy se nepřiděluje a provozovatel 
dráhy vyřídí žádost dopravce o zajištění posunové cesty. Jízdní 
řád se pro posun nezpracovává. 

(2) Provozovatel dráhy na dráze celostátní, regionální nebo 
veřejně přístupné vlečce dále zajistí dopravci na základě 
smlouvy o provozování drážní dopravy přístup ke službám 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

e) poskytování informací v rámci operativního řízení o předpokládané 

době zastavení nebo omezení provozu v případě vzniku 

mimořádné události a předpokládané době zahájení provozu 

včetně informace o přijímaných opatřeních k obnovení provozu 

tak, aby byly na straně provozovatele drážní dopravy vytvořeny 

předpoklady pro přípravu opatření pro obnovení provozu včetně 

zadání pokynů pro operativní řízení dopravy vedoucí k minimalizaci 

dalšího zpoždění; toto ustanovení se použije obdobně i na 

provozovatele dráhy na veřejně přístupné vlečce podle odstavce 2. 

 

(2) Provozovatel dráhy na 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 případně žádosti o 

zajištění posunové cesty, vypracování jízdního řádu podle 

přidělené kapacity a využití přidělené kapacity dráhy podle 

sjednaného jízdního řádu, v případě posunu se jízdní řád 

nezpracovává,  

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, je-li jím vlečka a vozidlo vybaveno, 

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. 

souvisejícím s použitím dráhy a provozem drážního vozidla 
v rozsahu 

a) použití dráhy podle přílohy k této vyhlášce, včetně 
použití zařízení pro dodávku trakčního proudu, je-li 
k dispozici,  

b) organizace drážní dopravy, zabezpečení jízdy vlaku 
a posunu drážním vozidlem, operativního řízení drážní 
dopravy, rádiového spojení s drážním vozidlem, je-li 
k dispozici, hlášení a poskytování informací dopravci 
o jízdě vlaku daného dopravce, 

c) poskytnutí dalších informací potřebných k zavedení 
nebo k poskytování přepravních služeb, pro které byla 
kapacita dráhy přidělena.“ 

______________________________ 

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 
2012, o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

CELEX 32012L0034“. 

Odůvodnění: 

Na většině vleček se jezdí operativně cestou posunu, a zajištění podle 

písmene a) návrhu vyhlášky není technicky ani časově možné. 

Pokud jde o povinnosti uvedené pod písm. c), zajištění rádiového spojení 

s hnacím vozidlem by znamenalo na každé veřejné vlečce mít zajištěnou 

frekvenci pro dorozumívání na vlečce a každé hnací vozidlo by muselo mít 

patřičné vybavení. 

K doplněnému písmeni e) v odst. 1 uvádíme, že Bude-li náhradní doprava 

zajišťována provozovatelem dráhy celostátní nebo regionální, resp. veřejně 

přístupné vlečky, musí tento provozovatel informovat o skutečnostech 

uvedených v cit. ustanovení a majících vliv na přípravu provozovatele drážní 

dopravy na obnovení provozu. 

SŽDC, s. o. Navržený text dle našeho názoru zcela pomíjí, oproti aktuální právní úpravě, 

právní úpravu problematiky, jak je obsažena v zákoně č. 266/1994 Sb., 

zákoně o dráhách a zakládá právo fakticky jakémukoli dopravci, což jde 

dalece nad rámec právní úpravy. Aktuální vyhláška, dle našeho názoru 

správně a v souladu s právní úpravou, váže práva dopravce na nutnost 

existence uzavřené smlouvy s provozovatelem dráhy. Jiné řešení dle našeho 

názoru není možné, jiné řešení nepředpokládá ani platná právní úprava, 

nepředpokládá jej ani schválená úprava s budoucí účinností. Uvedenou 

podmínku uzavření smlouvy s provozovatelem dráhy již obsahuje stávající 

znění Vyhlášky č. 351/2004 o rozsahu služeb poskytovaných 

provozovatelem dráhy dopravci. 

V textu vyhlášky by dále mělo být uvedeno, že provozovatel dráhy zajistí 

dopravci přístup ke službám a použití součástí drážní infrastruktury, pokud 

je má k dispozici.  

Akceptováno. 

Text ustanovení § 2 upraven (viz výše) – odst. 1 obsahuje 
povinnosti provozovatele dráhy ještě před uzavřením 
smlouvy o provozování drážní dopravy, odst. 2 poté ta práva 
dopravce, která se váží na nutnost existence uzavřené 
smlouvy s provozovatelem dráhy. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHGEASS2)



17 

 

Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

S ohledem na uvedené navrhujeme následující změny textu: 

„Provozovatel dráhy na dráze celostátní, regionální nebo veřejně přístupné 

vlečce zajistí dopravci na základě smlouvy o provozování drážní dopravy 

uzavřené s provozovatelem dráhy a v jejím rámci přístup ke službám 

souvisejícím s použitím dráhy a provozem drážního vozidla v rozsahu. " 

ustanovení § 2 písmeno a) 

Předkládáme k úvaze, zda se nejeví jako vhodnější užít v textu namísto 

termínu „vyřízení" vhodnějšího termínu „zpracování" - termín „vyřízení" by 

mohl být s to evokovat zdání, že žádostí má a musí být vyhověno; tak tomu 

však vždy být nepochybně nemusí. 

Neakceptováno. 

Termín „vyřízení žádosti o přidělení kapacity“ používá i zákon 
o dráhách (př. § 33). Vyřízení neznamená automaticky kladné 
vyřízení, tj. vyhovění, žádosti. 

ustanovení § 2 písmeno c) 

Z navrženého textu dle našeho názoru není zřejmé, jednak jak bude 
postupováno v situaci, kdy na úseku trati nebude k dispozici či funkční 
radiové spojení, není též zřejmé, kdo s kým má mít možnost se spojit, zda 
provozovatel dráhy s drážním vozidlem, či zda dopravce s drážním vozidlem 
a podobně. 

Stávající formulace na konci písm. c) ve znění „hlášení a poskytování 
informací o jízdě vlaku dopravce" vzbuzuje dojem, že součástí minimálního 
rozsahu služeb je i zajištění hlášení staničního rozhlasu o jízdách vlaku 
dopravce. Smysl uvedeného ustanovení je ale v zajištění komunikace mezi 
provozovatelem dráhy a dopravcem, kdy dopravce má právo na obstarání a 
předání informací o jízdě vlaků daného dopravce, nikoliv na hlášení 
staničního rozhlasu (srovnej s originálním textem Směrnice 34/2012: Train 
control including signalling, regulation, dispatching and the communication 
and provision of information on train movement). Doporučujeme upravit 
text tak, aby bylo jasné, nač má opravdu dopravce v daném případě nárok 
např. následovně: 

Akceptováno. 

Text doplněn dle připomínky. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

c) organizaci drážní dopravy, zabezpečení jízdy vlaku a posunu drážním 
vozidlem, operativní řízení drážní dopravy, rádiové spojení s drážním 
vozidlem, je-li k dispozici, hlášení a poskytování informací dopravci o jízdě 
vlaku daného dopravce a 

ustanovení § 2 písmeno d) 

Oproti stávající podobě vyhlášky vypadl na tomto místě příkladný výčet, 

předkládáme k uvážení nutnost takového postupu a navrhujeme jeho 

opětovné doplnění. Z doplněného textu též dle našeho názoru není 

jednoznačně zřejmé, co je myšleno termínem „zavedení přepravních 

služeb", tento termín máme za ne zcela jasný a zřejmý, v situaci kdy se 

vztahuje k informační povinnosti, se uvedené může jevit pro SŽDC jako ne 

zcela vhodné. 

Neakceptováno. 

„zavedení přepravních služeb“ je slovní spojení zaužívané již 
vyhláškou č. 351/2004 Sb. -  není jasné, v čem spočívá jeho 
nejednoznačnost. 

§ 3 

 

ČD, a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. V úvodní větě odst. 1 vypustit slovo „zejména“. 

2. V odst. 1 písm. f) za slovo „pro“ vložit slovo „autobusy,“. 

3. Text odstavce 2 vypustit a nahradit tímto textem:“ Přístup 
k provozním součástem železniční stanice je zajištěn dopravcům 
v poměru, v jakém obsluhují stanici.“  

4. K odst. 1 písm. h) – zde se upozorňuje, že nocležny vlakových čet 
nejsou provozní součástí železniční stanice, a že je tudíž její 
provozovatel nemusí dopravci poskytnout vůbec, nebo je poskytne 
za tržní cenu. To může výrazně zkomplikovat turnusy vlakových čet, 
zejména nástupy na časné ranní vlaky nebo umístění čety po konci 
směny v noci. Zejména ve stanicích, kde není jiná možnost 
vhodného ubytování nebo za výrazně horších podmínek (např. žst. 
Jilemnice, St. Paka). Užití komerčních ubytovacích zařízení bude 
vždy za vyšší cenu než v zařízení služeb, kde by byla regulována, což 

1. Neakceptováno. 

2. Akceptováno, vloženo. 

3. Neakceptováno.  

Přístup dopravců k zařízením služeb je upraven zákonem, 
vyhláška řeší pouze členění a součásti zařízení služeb. 

Souhlas, že odstavec 2 je deklaratorní ustanovení, nicméně 
byl v navrženém znění zařazen proto, aby bylo jasné, že ne 
všechny železniční stanice musí provozovat veškeré 
jmenované provozní součásti (např. ne ve všech stanicích 
bude půjčovna jízdních kol). Výše uvedené ustanovení nic 
nemění na skutečnosti, že pokud se jedná o železniční stanici 
dle národních drážních právních předpisů, musí v ní být na 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

 

 

 

 

 

 

ŽESNAD 

zvýší nároky na kompenzaci přepravních služeb v závazku. 
Doporučujeme zvážit úpravu. 

5. K odst. 1 písm. i) – zde se upozorňuje, že tento nedostatečně určitý 
pojem by v praxi mohl přinést komplikace. Není jasné, zda např. 
prodej či výdej občerstvení či denního tisku dopravcem je takovou 
službou vyžadující prostor. Pokud ji někteří dopravci poskytují na 
palubě vlaků, pak taková úvaha není irrelevantní. Dopravci by se 
mohli poskytnutí takového prostoru na základě tohoto ustanovení 
patrně i domáhat. Doporučujeme zvážit úpravu. 

6. V dosavadním odst. 3 tečku za písmenem g) nahradit čárkou a 
doplnit nové písmeno h) a uvést je v tomto znění: 

„h) zařízení se zdrojem jiné než trakční elektrické energie, určené pro 
připojení železničních kolejových vozidel.“. 

7. Zákon o dráhách (nově) definuje zařízení služeb, domníváme se, že 
členění podle zákona by se mělo odrazit výslovně i v textu návrhu 
vyhlášky (např. odstavné koleje, čerpací stanice). Navrhujeme 
doplnit v souladu s Přílohou II odst. 2 písm. d) a i) směrnice 
2012/34/EU. Písmeno c) téhož odstavce hovoří o seřaďovacích 
nádražích a zařízeních pro sestavování vlaků jako o samostatných 
zařízeních služeb, mimo stanice. Pokud by takové zařízení nebylo 
ve stanici, nýbrž v jiné dopravně, provozovatel dopravny by ji 
dopravcům poskytnout nemusel, neboť netvoří ani prvek 
železniční infrastruktury, ani není vyhláškou, na rozdíl od směrnice 
2012/34 zahrnuta do zařízení služeb. 

8. K dosavadnímu odst. 3 písm. c) – považujeme za nezbytné vyjasnit 
význam navrženého ustanovení, tj. zda-li se jedná o nakládací 
a vykládací zařízení jako součást zařízení služeb, anebo se jedná 
o pomocná technická zařízení typu „vagónové zdvihací zařízení 
nebo vagónová rampa“, která jsou v současnosti ve vlastnictví ČD, 
nejsou zařízením železniční stanice, ale slouží výlučně pro potřeby 
dopravce. V případě, že se jedná o pomocná technická zařízení 

základě přímo použitelného nařízení 1371/2007 naplněny 
veškeré požadované povinnosti provozovatele stanice.  

4. Neakceptováno. 

V ustanovení § 3 odst. 1 písm. j) jsou jako provozní součást 
železniční stanice uvedeny prostory pro provozní zázemí těch 
zaměstnanců dopravců, kteří poskytují služby cestujícím 
v železniční stanici. Bylo nutno odlišit od skutečně 
komerčních ubytovacích zařízení. 

5. Neakceptováno. 

Jedná se o služby, které poskytuje dopravce cestujícím 
v souvislosti s přepravou, nikoli na komerční bázi. 

6. Akceptováno. 

Text doplněn dle připomínky. 

7. Vysvětleno. 

Zmocnění v § 23d odst. 5 zákona zní na „členění a provozní 
součásti zařízení služeb“. Proto ta zařízení služeb, která se 
nečlení, tj. odstavné koleje a čerpací stanice, jsou 
provozována bez provozních součástí. V zájmu 
srozumitelnosti byl doplněn odst. 3, který deklaruje předešle 
uvedené. 

Stanicí je dle vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává 
dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů, dopravna s 
kolejovým rozvětvením a se stanoveným rozsahem 
poskytovaných přepravních služeb. Nedomníváme se, že 
seřaďovací nádraží by mohlo fungovat mimo stanici. 

8. Akceptováno. 

V ustanovení § 3 odst. 1 doplněno písm. j): 
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typu „vagónové zdvihací zařízení nebo vagónová rampa“, je třeba 
vycházet ze skutečnosti, že tato zdvihací zařízení slouží národnímu 
dopravci k zajištění povinností stanovených nařízením 1371/2007.    

Odůvodnění: 

Ad 1) – jedná se o taxativní výčet. 

Ad 3) – jednak jde o deklaratorní ustanovení, nelze vyloučit rozpor 
(nenaplnění) s právem EU v oblasti práv a povinností cestujících, tj. nelze 
vydávat za železniční stanici stanici, kde nebudou naplněny povinnosti 
provozovatele stanice podle nařízení 1371/2007.  

Ad 6) -  trakční energie je energie pro pohon železničních kolejových vozidel 
při přepravě vlaků; současně je možné ji využít i pro pomocné zařízení ve 
vlaku. Platí také ale, že ne veškeré zařízení související s elektrickou energií 
v kolejišti souvisí s trakcí. 

Ad 7) – viz připomínka. 

Ad 8) – viz připomínka. 

„j) zdvihací plošiny nebo rampy na nástupišti a železničních 
stanicích pro zajištění přístupnosti železniční dopravy pro 
osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace2,“. 

_________________________________ 

2) 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. 

 

 

 

ŽESNAD v písm. k) doplnit text na "kolejiště pro ... ...posun a odstavení drážních 
vozidel" - viz Rozdílová tabulka ustanovení 32012L0034, Příloha II část 2. 
písm. d) "odstavné koleje", které bylo úplně pominuto. 

Zároveň není zapracována část ustanovení 32012L0034, Příloha II část 2. 
písm. c) "včetně zařízení pro seřaďování" - chápu historické důvody, kdy jsou 
seřadiště v majetku ČD Cargo, nicméně bez implementace tohoto textu do 
národní legislativy k veřejným seřadištím ani nevykročíme. 

viz předchozí připomínka ČD, a. s. – bod 7. 
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SŽDC, s. o.  ustanovení § 3 odst. 1 

Ustanovení zavádí pojem „provozní součásti železniční stanice", které je 

definováno neurčitým výčtem „jsou zejména" a konstatováním, že výčet 

nemusí být dodržen. Tento výčet obsahuje i prostory pro služby dopravců 

(prodej jízdních dokladů, zázemí i doplňkové služby např. půjčovny kol) a 

parkoviště, což může být v rozporu s vybaveností dle Vyhlášky MD č. 

177/1995 Sb., resp. komplikovat financování výstavby a správy těchto 

součástí železničních stanic a zastávek - odůvodnění viz níže. 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 

Do ustanovení §3 odst. 2 doplněna věta:  

„Provozní součásti železniční stanice musí být provozovány, 
pokud jsou povinným stavebním a technickým vybavením 
železniční stanice podle stavebního a technického řádu 
drah3.“ 

Financování výstavby a správy těchto součástí z prostředků 
SFDI je naopak umožněno tím, že jsou zahrnuty pod zařízení 
služeb, i z tohoto důvodu byly provozní součásti zařízení 
služeb pojaty šířeji a zahrnuta např. zmíněná parkoviště. 

(viz § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním 
fondu dopravní infrastruktury, v platném znění: 

„Finanční prostředky, s nimiž Fond hospodaří, lze použít 
na financování nebo předfinancování (…) výstavby nebo 
modernizace zařízení služeb nebo oprav, údržby nebo 
provozování celostátních nebo regionálních drah nebo 
zařízení služeb.“ 

ustanovení § 3 odst. 1 písmena d), f), i) 

Navrhujeme v úvodu nahradit termín „jsou" vhodnějším „mohou být" - 
nelze zajistit, aby každá železniční stanice měla půjčovny a parkoviště atd. 

(1) Provozními součástmi železniční stanice mohou být zejména 

Ve vztahu k písmenu d) SŽDC není zřejmé, jaký je vztah uvedení tohoto 
písmene (úschovny) k textu Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., konkrétně jejímu 
§ 21 odst. 1. V rámci Vyhlášky č. 177/1995 Sb., byla vypuštěna úschovna 
zavazadel jako nutná náležitost železniční stanice, lze tedy dovodit, že MD 
nemá za to, že by byla nutnou a účelnou součástí, zde je naopak nově 
zaváděna jako příklad. 

Neakceptováno, vysvětleno (varianta 1)/částečně 
akceptováno (varianta 2). 

Jedná se pouze o výčet provozních součástí, vyhláška 
nestanoví, že v každé železniční stanici musí být provozovány 
všechny součásti, to se netýká minimální vybavenosti 
železničních stanic dle § 21 stavebního a technického řádu 
drah  - viz předchozí připomínka výše. 
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Ve vztahu k písmenu f) si nejsme zcela jisti, jak se, co by zařízení služeb, 
vztahu mezi provozovatelem dráhy a dopravcem dotýká parkoviště pro 
cestující veřejnost - provázanost máme za ne zcela zřejmou, např. oproti 
železniční stanici a podobně. Není též zcela zřejmé, co je myšleno pod 
termínem „parkoviště pro jízdní kola" - nejsme si jisti správností 
systémového podřazení těchto kategorií. 

Ve vztahu k písmenu i), zde i ve vazbě na shora uvedené předkládáme, že si 
nejsme jisti vhodností a účelností - v rámci železničních stanic mohou pak 
poskytovat služby nejen dopravci, kdy je na vůli vlastníka jakým způsobem 
tyto prostory ekonomicky využije; založení přednosti dopravce k 
provozování služby se nejeví jako vhodné, zvlášť v situaci, kdy tato možná 
služba dopravce se nemusí vztahovat k železniční dopravě (např. půjčovna 
kol, půjčovna vzducholodí a podobně). 

V příkladném výčtu postrádáme některá specifičtější zařízení služeb jako, 
čerpací stanice, odstavné koleje atd. - nejsme si jisti, proč nedošlo k jejich 
zařazení. 

Obecně není jasný smysl výčtu provozních součástí stanice v ustanovení § 3. 
Jednotlivé položky výčtu se nevztahují na technické vybavení stanice, ale 
spíše na rozsah služeb poskytovaných jednotlivými provozovateli těchto 
služeb. U některých součástí stanice lze pochybovat, zda se ještě jedná o 
součásti dráhy ve smyslu zákona o dráhách (např. parkoviště). Vyhláška by 
měla obsahovat spíše výčet součástí stanice z technického pohledu 
(místnosti, toalety, veřejné prostory, přístupové cesty) nežli výčet součástí 
z pohledu poskytování konkrétních služeb. Tatáž místnost ve stanici může 
sloužit jako čekárna, úschovna zavazadel nebo prostor pro prodej 
cestovních a rezervačních dokladů. Doporučujeme výčet spíše směřovat k 
technickému vybavení, jako jsou místnosti v odbavovací budově, informační 
systémy pro cestující, přístupové cesty, místa vykládky a nakládky, složiště, 
skladiště atd. 

Doporučujeme posoudit texty uvedené v § 2 a § 3 z pohledu povinnosti 
provozovatele dráhy zajistit uvedené služby. Z uvedených textů by mohlo 
vyplývat, popř. by mohli dopravci vyžadovat poskytnutí všech služeb a 

 

 

 

 

 

Zařízení služeb obecným výčtem jsou stanovena již zákonem 
o dráhách - § 2 odst. 9: 

„(9) Zařízením služeb se 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.“ 

Zmocnění v § 23d odst. 5 zákona poté zní na „členění a 
provozní součásti zařízení služeb“. Odstavné koleje a čerpací 
stanice se nečlení, jsou provozována bez provozních součástí. 

Poslední dva odstavce připomínky svědčí o skutečnosti, že 
došlo k nepochopení účelu a předmětu navrhované právní 
úpravy ze strany připomínkového místa. Ustanovení § 3 
návrhu skutečně míří na rozsah služeb poskytovaných 
jednotlivými provozovateli těchto zařízení služeb (rozdělení 
na minimální přístupový balík a zařízení služeb viz vysvětlení 
k předchozí připomínce SŽDC). Technické vybavení železniční 
stanice je řešeno jinými předpisy v souladu s jejich účelem 
a předmětem úpravy, zejména stavebním a technickým 
řádem drah.  

Pravidla, kterými se řídí přístup dopravců k zařízení služeb 
a k infrastruktuře a s tím korelující povinnosti provozovatele 
zařízení služeb a provozovatele dráhy, jsou upraveny 
zákonem o dráhách. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAHGEASS2)



23 

 

Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

součástí drážní Infrastruktury dle svých potřeb a požadavků, tedy i tam, kde 
tyto zařízení a služby nemá provozovatel dráhy k dispozici.  

§ 4 

 

ČD, a. s. 

 

 

 

 

ŽESNAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Úvodní větu odstavce 1 uvést v tomto znění: 

„(1) K narušení provozování drážní dopravy může dojít“. 

2. V odst. 3 na konci písmene a) doplnit slova „pokud jízdním řádem 
plánovaná doba pobytu v železniční stanici nebo zastávce 
odpovídá technickým parametrům nasazovaných vozidel a 
nejedná se o obvyklé odchylky od průměrné poptávky po 
přepravě,“. 

3. V odst. 4 písmeno c) uvést v tomto znění: 

„c) mimořádné meteorologické poměry nebo nepředvídatelné 
nebo nepřekonatelné přírodní vlivy,“. 

4. V odst. 4 na konci písmene e) doplnit text „mimořádné události 
způsobené třetí osobou nebo vyšší mocí,“. 

5. Za písmeno i) vložit nová písmena j), k) a l) a uvést je v tomto znění: 

„j) násilné poškození železniční infrastruktury, 

 k) násilné poškození vozidel, 

 l) překážka na trati,“. 

V návaznosti na to dosavadní písmena j) a k) označit jako písmena 
m) a n). 

Odůvodnění 

Ad 1) – formulační úprava. 

Ad 2) - V případě nasazování vozidel s centrálním ovládáním a blokováním 
dveří při V=0 je nezbytné konstruovat reálnou dobu pobytu v zastávce spolu 
s reálnou jízdní dobou, nikoliv zachovávat při konstrukci JŘ pobyt v délce 
0,5´ při „vstřebávání“ prodloužení pobytu vlivem otevírání/zavírání a 

1. Akceptováno, úvodní věta bude upravena. 

2. Neakceptováno. 

Toto by mělo být zohledněno již při konstrukci jízdního řádu. 

3. Akceptováno. 

Text bude upraven dle připomínky. 

4. Neakceptováno. 

Odpovědnost v případě mimořádné události nemusí být 
(a ve většině případů nebude) v době vykazování známa. 
Nebude tudíž přičítána žádné straně, případné sankce mohou 
být vyvozeny až v rámci správního řízení.  

5. Akceptováno. 

Další důvody narušení provozování drážní dopravy doplněny 
dle připomínky. 
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blokování dveří rychlejším rozjezdem, resp. obecně lepšími jízdními 
vlastnostmi. Současně není vhodné konstruovat JŘ samostatnými trasami 
ve dnech očekávané zvýšené přepravy podle rozložení svátků a prázdnin 
v průběhu roku. Sportovní, kulturní a společenské akce, které vyvolají 
zvýšenou poptávku, nejsou v době podání řádné žádosti o kapacitu známy. 

Ad 3) a 4) – navrhovaná úprava zajišťuje, že provozovatel dráhy se nebude 
moci zbavit odpovědnosti za narušení provozování drážní dopravy při 
„běžných“ meteorologických poměrech a při mimořádných událostech 
nezpůsobených třetí osobou nebo vyšší mocí. 

Ad 5) – jde o doplnění dalších nepředvídatelných důvodů. 

ŽESNAD 1. § 4 odst. 2 písm. a) bod 5., § 4 odst. 2 písm. b) bod 8., § 4 odst. 2 
písm. c) bod 4., § 4 odst. 3 písm. a) bod 7., § 4 odst. 3 písm. b) bod 
7.: 

Doporučujeme odstranit. Uvádět pouze jednoznačné důvody). Vyhláška by 
měla jednoznačně definovat příčiny. 

2. § 4 odst. 2 písm. c) bod 2.: 

Pokud časově nenavazují na plánované výluky! 

3. § 4 odst. 3 písm. a) bod 1.: 

Z příčin na straně dopravce. 

4. § 4 odst. 3 písm. a) bod 4.: 

Může přepravce narušovat provozování drážní dopravy? Kdo má 
odpovědnost přepravce nebo dopravce 

5. § 4 odst. 3 písm. a) bod 6.: 

Může mít osoba zajišťující nakládku odpovědnost za narušení provozování 
drážní dopravy? 

6. § 4 odst. 3 písm. c) bod 1.: 

1. Neakceptováno. 

Jedná se o zbytkovou klauzuli, je potřeba zachovat prostor 
pro příčiny, které budou podřaditelné pod jednu z kategorií, 
nicméně nejsou vyjmenovány z důvodu, že v době tvorby 
právního předpisu nebyly zpracovatelem seznatelné. 

2. Neakceptováno. 

Pak by byly vykazovány pod bodem 1. 

3. Neakceptováno. 

Celý odstavec 3 shrnuje příčiny na straně dopravce, je 
uvedeno v návětí. 

4. Dopravce. 

5. Není zřejmé, v čem připomínka spočívá. 

Dle názoru zpracovatele ano, osoba zajišťující nakládku je 
příčinou, odpovídá dopravce (za svého zaměstnance). 

6. Neakceptováno. 

Jedná se o transpoziční ustanovení. 
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Není zřejmé, co je tímto myšleno, zejména jak příčinou může být následující 
dopravce. 

 

§ 5 ČD, a. s. 

Federace 
vozmistrů 

1. Písmeno e) uvést v tomto znění: 

„e) přehled postižených vlaků za období nejvýše jednoho měsíce, a to 
v členění odřeknuté a zpožděné s uvedením délky zpoždění.“. 

2. V písmeni f) za slovo „vznikne“ vložit slova „jedné či druhé strany 
smlouvy o provozování drážní dopravy“. 

Odůvodnění: 

Ad 1) – Postiženým vlakem může být, vedle zpožděného, i vlak odřeknutý, 
proto by mělo být určeno zpoždění konkrétního vlaku. Teprve následně 
může existovat měsíční přehled postižených vlaků (zpožděných a 
odřeknutých). 

Ad 2) – Prahovou hodnotou ČD, a.s., rozumí míru spolehlivosti JŘ v daném 
období ujednanou stranami smlouvy o provozování drážní dopravy, od 
určité hodnoty stranami smlouvy sankcionovanou. Navržená úprava 
znamená, že se rozdíl mezi absolutním plněním JŘ a 100 % přepočte podle 
procentuálního podílu zavinění dopravce či provozovatele dráhy na 
odchylce (obdobně postupujeme při vyhodnocování pro objednatele pro 
vyhodnocení stanoveného % spolehlivosti JŘ). ČD, a.s., trvají proto na 
doplnění ustanovení o uvedený faktický stav obsažený v tomto odůvodnění. 

1. Akceptováno. 

Text upraven následovně: 

 

e) „přehled vlaků dotčených odřeknutím nebo zpožděním 
s uvedením délky zpoždění za období nejvýše 1 měsíce a“ 

 

2. Akceptováno. 

Text bude upraven dle připomínky. 

 

§ 6 ČD, a. s. 

ŽESNAD 

V úvodní větě za slovo „dráhy“ vložit slova „se nevztahuje na veřejně 
přístupné vlečky a“ a slovo „zejména“ vypustit. 

Odůvodnění: 

Všechny vlečky v ČR jsou v současné době privátní dráhou, není důvod řešit 
přetížení a investovat do jeho odstranění. 

 

Neakceptováno. 

Dráhu, na které se dle zákona o dráhách přiděluje kapacita, 
tj. dráhu celostátní, regionální a veřejně přístupnou vlečku, 
lze při splnění zákonných podmínek prohlásit za přetíženou. 
V takovém případě musí provozovatel příslušné dráhy 
zpracovat analýzu kapacity dotčené dráhy a přijmout plán na 
zmírnění nebo odstranění přetížení dráhy (§ 23 ZoD). 
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Vyhláškou nelze vyjmout jednu kategorii dráhy z této 
zákonem stanovené povinnosti. Zákonné zmocnění zní pouze 
na stanovení obsahových náležitostí plánu na odstranění 
příčin přetížení dráhy. 

Federace 
vozmistrů 

Návrh změny § 6 písm. f)  

f) pravděpodobné změny cen za užití dráhy a za přidělení kapacity 

zohledňující míru možného uspokojení žádostí před realizací navrhovaných 

opatření a pravděpodobné změny cen, které následně zohlední náklady, 

spojené s realizací přijatých opatření.  

Zdůvodněni:  

Doporučujeme upřesnit, k čemu se pravděpodobná změna ceny váže:  

- zda jde o reakci na převis poptávky nad nabídkou, tedy samostatná cena 

pro dotčený úsek bez ohledu na kategorii dráhy, nebo  

- zda jde o reakci na investice a další náklady, související s realizovanými 

opatřeními na zvýšení kapacity (již není převis poptávky nad nabídkou),  

- týká se obou alternativ. 

Neakceptováno. 

Jedná se o pravděpodobné změny cen do budoucna, je 
otázkou, zda budou požadované konkrétní údaje známy. 

(Obdobné je obsahem prohlášení o dráze dle § 33 odst. 3 
písm. n) ZoD.) 

Příloha 

 

ČD, a. s. 1. V nadpise přílohy slovo „Součásti“ nahradit slovem „Prvky“ a 

v úvodní větě slovo „Součástmi“ nahradit slovem „Prvky“. 

2. V bodě 9 za slova „dispečerského řízení“ vložit slova 

„provozovatele dráhy“. 

Odůvodnění:   

Ad 1) – Je nutno jednoznačně vyloučit vazbu na § 5 odst. 1 věta druhá 

zákona o dráhách a vycházet s dikce směrnice. 

Ad 2) - Odlišení od dopravců s vlastním dispečerským řízením. 

1. Akceptováno jinak. 

Výraz „prvek“ je obecně užíván spíše v matematickém 
významu. Směrnice používá v české jazykové verzi slovo 
„položka“, v národním právním řádu je v oblasti drážních 
předpisů zaužívaný pojem „součásti dráhy“.  

Aby byla vyloučena zmíněná vazba na § 5 odst. 1 a zároveň 
nedocházelo k záměně se součástmi dráhy dle § 9 stavebního 
a technického řádu drah, bude text upraven obdobně jako 
v ustanovení § 2 a používáno pouze spojení „rozsah použití 
dráhy“. 
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2. Akceptováno, text bude doplněn dle připomínky. 

SŽDC, s. o. Návrh vyhlášky v § 2 písm. b) uvádí, že 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 použití drážní infrastruktury, jejíž součásti jsou stanoveny v příloze 

k této vyhlášce, včetně použití zařízení pro dodávku trakčního proudu, je-li 

k dispozici. Zvýše uvedeného tak vyplývá, že provozovatel dráhy zajistí 

přístup dopravce ke všem součástem infrastruktury, které jsou 

vyjmenovány v příloze vyhlášky. Z tohoto důvodu navrhuji níže uvedené 

úpravy v seznamu součástí infrastruktury. 

Bod 7 

Ze součástí infrastruktury doporučujeme odstranit popř. omezit součásti 

uvedené pod bodem 7. Z bodu 7 vyplývá, že provozovatel dráhy umožní 

dopravci přístup i k takovým telekomunikačním zařízením jako je traťový 

telefon, dálnopis, staniční rozhlas, průmyslové televize a požární 

signalizace. Dopravce tak bude moci používat tato zařízení a zřejmě i si 

pořizovat výpisy z činností těchto zařízení (např. stahovat záznamy 

průmyslových kamer). Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti železničního 

provozu je však nutné u většiny těchto zařízení zajistit znepřístupnění 

těchto zařízení pro příslušné oprávněné osoby zajištující provozování dráhy 

a zamezit narušení spojení mezi zaměstnanci zajišťujícími provozování 

dráhy. Zpřístupnění telekomunikačních a informačních zařízení dopravci v 

takto velkém rozsahu považuji za ohrožení bezpečnosti a plynulosti 

provozování dráhy. 

Bod 9 

Za součást infrastruktury, ke které provozovatel dráhy zajistí dopravci 

přístup, je dle bodu 9 považováno i zařízení pro napájení zabezpečovacího 

zařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že napájení zabezpečovacího zařízení lze 

K bodu 7. - neakceptováno. 

Je třeba vzít v úvahu unijní úpravu, která do minimálního 
přístupového balíku zahrnuje zabezpečovací, signalizační 
a telekomunikační zařízení na otevřené trati, ve stanicích 
a seřaďovacích nádražích. 

 

K bodu 9. – akceptováno částečně. 

Zařízení pro napájení zabezpečovacího zařízení a elektrická 
předtápěcí zařízení pro předtápění vlakových souprav budou 
vypuštěna. 

§ 2 návrhu neobsahuje zmínku o předtápění drážních vozidel, 
to je skutečně doplňková služba dle ZoD, tato část připomínky 
není jasná. 

Zbytek bodu 9. je transpoziční, musí být proto zachován. 

 

K bodu 11. – neakceptováno. 

Jedná se o transpozici položky „služební objekty správy 
infrastruktury, včetně poměrné části zařízení pro výběr 
poplatků za dopravu“, nelze vypustit. 
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jistě považovat za kritickou část infrastruktury z hlediska zajištění 

bezpečnosti a plynulosti provozu na dráze. Domnívám se, že zajištění 

přístupu dopravců k těmto součástem infrastruktury sníží úroveň 

zabezpečení dráhy. 

Další spornou součástí infrastruktury jsou předtápěcí stojany. Z textu §2 

vyhlášky není jasné, že dopravci mají v rámci minimálního rozsahu služeb 

právo pouze na použití zařízení nikoliv na službu předtápění drážních 

vozidel, která je zákonem o dráhách ve znění novely 319/2016 zařazena do 

doplňkových služeb. Text vyhlášky (název § 2 je minimální rozsah a obsah 

služeb a návodní text k písm. a) až d) hovoří o zajištění přístupu dopravců ke 

službám, nikoliv k zařízení služeb) vzbuzuje dojem, že součástí minimální 

rozsahu služeb je i zajištění předtápění drážních vozidel prostřednictvím 

předtápěčích zařízení. Navíc je třeba konstatovat, že celý bod 9) přílohy je v 

zásadě duplicitní k § 2 písm. b, které říká, zajišťuje použití drážní 

infrastruktury „včetně použití zařízení pro dodávku trakčního proudu, je-li k 

dispozici." 

Z výše uvedených důvodů doporučujeme celý bod 9 přílohy odstranit. 

Bod 11 

Bod 11 ukládá provozovateli dráhy umožnit dopravci použití budov a jejich 

částí a zařízení určených k provozování dráhy. Tato formulace je zajímavá v 

tom, že umožňuje přístup dopravce např. do technického zázemí staničního 

zabezpečovacího zařízení (např. do reléové místnosti), ale neumožňuje 

přístup dopravce do částí budov určených pro cestující. S ohledem na 

skutečnost, že tento bod není obsažen ve výčtu minimálního přístupového 

balíku uvedeného v příloze II Směrnice 24/2012/EU doporučujeme tento 

bod z výčtu odstranit. 

Odůvodnění ČD, a. s. Podle § 3 odst. odst. 1 písm. g), jsou ve výčtu provozních součástí železniční 
stanice prostory pro služby prodeje jízdních a rezervačních dokladů, ke 
kterým má provozovatel dráhy nebo dopravce zajistit nediskriminační 

Vysvětleno. 
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přístup v souladu s transpozicí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2012/34/EU.  

 

V důvodové zprávě je k tomu uvedeno, že „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)“. Důvodová zpráva tak předjímá dohodu mezi dopravci, popř. dopravci a 
provozovatelem dráhy o zajištění prostor pro služby prodeje jízdních a 
rezervačních dokladů, která je kartelovou dohodou a jako taková je právem 
zakázána. Právo EU ani české právo neumožňuje v tomto směru výjimku.  
Požadujeme proto citovaný text z důvodové zprávy vypustit.  

Zmíněnou dohodou, která je popsána v odůvodnění návrhu, 
je myšlena pouze dohoda (smlouva) jednotlivého dopravce 
a provozovatele zařízení služeb. V žádném případě se nemá 
jednat o vícestrannou dohodu mezi dopravci či dohodu mezi 
několika dopravci a provozovatelem zařízení služeb. 

Text byl zařazen z toho důvodu, aby bylo jasné, že některé 
provozní součásti (typicky jmenované) budou prakticky 
využívány více dopravci zároveň, samozřejmě dle smluv, 
které budou mít tito dopravci (jednotlivě) uzavřeny 
s provozovatelem zařízení služeb. 

 

 

Připomínky legislativně technického charakteru uplatnili: 

Magistrát Hl. m. Prahy, Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Připomínky byly zapracovány. 
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