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III. 
 

O D Ů V O D N Ě N Í  
 

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

Předkládaný návrh novely vyhlášky č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti 
provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí 
na dráhách, ve znění pozdějších předpisů, byl zpracován v návaznosti na poslední novelu 
zákona o dráhách, schválenou Parlamentem ČR 6. září 2016 a vyhlášenou ve Sbírce zákonů 
pod číslem 319/2016 Sb. Předmětná novela zákona o dráhách do vnitrostátního právního řádu 
transponuje směrnici 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru a 
částečně opravuje předchozí transpozici směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic. 

Vyšetřování nehod a jiných mimořádných událostí na dráze je na unijní úrovni 
upraveno směrnicí 2004/49/ES, která předpokládá jejich nestranné šetření zvláštním orgánem, 
který nesmí vykonávat činnosti, které by jeho nestrannost ohrožovaly. Úprava směrnice byla 
ve vnitrostátním právu provedena zřízením Drážní inspekce a úpravou jejího postavení 
a činnosti; Drážní inspekce má na základě zákona vedle šetření samotného působnost 
i v oblasti státní kontroly a ukládání některých sankcí. Komise v červenci 2014 zahájila proti 
České republice sankční řízení, vztahující se mj. k nesprávné transpozici směrnice 
2004/49/ES v oblasti vyšetřování nehod, kde vůči České republice namítá neprovedení 
některých dílčích požadavků směrnice a dále nesprávné vymezení působnosti Drážní 
inspekce, která je pověřena i jinými činnostmi než pouze šetřením nehod (řízení 
č. 2013/2266). 

Vzhledem k výše uvedenému bylo přistoupeno k revizi způsobu transpozice 
příslušných ustanovení směrnice 2004/49/ES v zákoně o dráhách i prováděcí vyhlášce 
č. 376/2006 Sb. a navrženy potřebné úpravy a doplnění. 

 
2.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním zhodnocení souladu navrhované 
právní úpravy s akty Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení je navržena, jakož i se zákonným zmocněním 
k jejímu vydání. Navrhovaná změna vyhlášky č. 376/2006 Sb. nepřekračuje rozsah zákonného 
zmocnění a do vnitrostátního právního řádu zapracovává změny v činnosti a působnosti 
Drážní inspekce a změny ve vymezení mimořádných událostí. 

Zákon o dráhách ve svém ustanovení § 66 odst. 5 výslovně zmocňuje Ministerstvo 
dopravy, aby stanovilo vyhláškou druhy mimořádných událostí v drážní dopravě, postup 
při vzniku a opatření na místě mimořádné události, příslušnost k zjišťování jejich příčin 
a okolností a opatření k předcházení vzniku mimořádných událostí. 

Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení § 79 odst. 3 ústavního 
zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 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. 
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3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

Navrhovaná vyhláška je v souladu s  obecnými zásadami práva Evropské unie. 
Předkládaný návrh není s výše uvedenou směrnicí Evropské unie v rozporu, naopak uvádí 
do souladu  úpravu vnitrostátní s právní úpravou mezinárodní a unijní.  

Návrh vyhlášky nezasahuje do oblasti upravené mezinárodním právem. 

 
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 akceptuje právní úpravu, obsaženou v novele zákona o dráhách. V souvislosti 
se změnou působnosti Drážní inspekce jsou ekonomické dopady vyčísleny v odůvodnění 
novely zákona o dráhách.  

Předkládaný návrh vyhlášky nepřináší negativní sociální dopady na specifické skupiny 
obyvatel, na osoby sociálně slabé i osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 
protože jejich práva a právem chráněné zájmy 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 výše uvedené nenarušuje. 

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

Předkládané změny nepřináší žádná rizika pro ochranu soukromí a osobních údajů, 
navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

7.  Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná právní úprava provádí změny kompetence Drážní inspekce a změny 

v definicích mimořádných událostí, které jsou závazné pro správní úřad Drážní inspekce, 
Drážní úřad, provozovatele dráhy a dopravce na dráhách evropského železničního systému. 
Z hlediska zvažování korupčních rizik nezakládá navrhovaná úprava prostor pro možné 
korupční jednání v této oblasti. 
 

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
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 Navrhovaná úprava není úpravou, která má přímé nebo nepřímé dopady na bezpečnost 
nebo obranu státu. 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

K čl. I 
K bodům 1, 5 a 13 

Na základě zmocnění § 53b odst. 6 zákona se upravuje vzor průkazu inspektora Drážní 
inspekce, který je obdobný průkazům pověření k výkonu státního dozoru v resortu dopravy 
podle vyhlášky č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního 
dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného 
dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek. Rozsah oprávnění 
inspektora Drážní inspekce je stanoven v § 53d zákona o dráhách.  

K bodu 2 a 10 
 Vymezení mimořádných událostí, potažmo jejich druhů, bylo přeneseno z prováděcího 
předpisu (vyhlášky) na zákonnou úroveň. Ze stejného důvodu bylo původní znění ustanovení 
§ 11 zcela vypuštěno a nahrazeno úpravou náležitostí zprávy o zahájení šetření. 

K bodům 3, 10, 11 a 14 
Náležitosti zprávy o zahájení šetření podávané Drážní inspekcí Evropské železniční 

agentuře a náležitosti závěrečné zprávy o výsledcích šetření mimořádné události jsou 
upraveny směrnicí 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 
95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování 
kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání 
osvědčení o bezpečnosti, článek 23 a 24, a jsou zcela převzaty.  

Dosavadní příloha č. 7 je nově zařazena jako č. 6, proto se příloha č. 7 zrušuje.  

K bodům 4, 9 a 12 
 Reflektují se terminologické úpravy v zákoně týkající se vymezení mimořádných 
událostí, jejichž příčiny jsou šetřeny Drážní inspekcí, a to v návaznosti na vymezení těchto 
pojmů v čl. 3 směrnice 2004/49/ES. Oproti směrnici je využita standardní vnitrostátní 
terminologie, která pojem „mimořádná událost“ používá jako zastřešující obecný pojem 
pro nehodu a incident.   

K bodu 6 a 7 
Zákon stanoví povinnost provozovatele dráhy a dopravce neprodleně oznámit každou 

mimořádnou událost v drážní dopravě Drážní inspekci a současně každou vážnou nehodu 
a nehodu, jejímž následkem je značná škoda podle trestního zákoníku, Policii České 
republiky. Nicméně zákon nepředpokládá podrobnější úpravu toho, kdy a co se bude těmto 
subjektům oznamovat, příslušné postupy jsou součástí systému zajišťování bezpečnosti 
provozování dráhy a drážní dopravy, který je povinen zavést každý provozovatel dráhy 
a dopravce na dráze celostátní a regionální. Duplicitní úprava ve vyhlášce byla proto 
vypuštěna. 

 

K čl. II 
Účinnost vyhlášky se navrhuje k termínu účinnosti novely zákona o dráhách.  
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