
V. 

Vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení 

k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní 

dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů 

 

Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

obecně DÚ 

SŽDC, s. o. (O 18) 

Olomoucký kraj 

V předmětné vyhlášce (anebo v jiných souvisejících předpisech) je nezbytné 
normativně upravit, aby při vyšetřování mimořádné události byla 
minimalizována doba, po kterou je omezena železniční doprava. Doporučujeme 
proto zvážit možná legislativní řešení dané problematiky. 

Doplnit text: 

 „Pokud Drážní inspekce po oznámení vzniku mimořádné události nezahájí 
zjišťování příčiny a okolnosti vzniku mimořádné události na místě jejího vzniku, 
bez odkladu vydá oznamovateli souhlas k uvolnění dráhy /§ 49 odst. 3 písm. c) 
zákona/.“ 

Akceptováno. 

V ustanovení § 7 odst. 3 doplněn text: 

„Nezahájí-li Drážní inspekce po ohlášení vzniku mimořádné 
události šetření mimořádné události na místě jejího vzniku, 
bez odkladu vydá ohlašovateli souhlas k uvolnění dráhy.“ 

 

 

Sdružení 
dopravních 

podniků 

Z hlediska provozovatelů drah tramvajových, trolejbusových, lanových a dráhy 
speciální se nám nejeví zcela jasná a dořešená problematika ohlašování 
mimořádných událostí Drážní inspekci. 

Dle § 49, odst. zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách jsou provozovatel dráhy 
a dopravce povinni: 

a) neprodleně oznámit každou mimořádnou událost v drážní dopravě Drážní 
inspekci, 

c) zabezpečit uvolnění dráhy pro obnovení provozování dráhy nebo drážní 
dopravy, pokud tomu nebrání jiné okolnosti, a Drážní inspekce vydala k uvolnění 
dráhy souhlas. 

Neakceptováno. 

Povinnost oznamovat každou MU dle zákona o dráhách (dále 
jen „ZoD“), tj. i těch, které DI nešetří povinně, musí být 
zachována z toho důvodu, aby DI mohla rozhodnout, zda jsou 
splněny podmínky stanovené v § 53b odst. 1 větě druhé, a je 
proto vhodné zahájit šetření.  

Náležitosti oznámení jsou již vyhláškou stanoveny, a to nově 
v § 7 odst. 3 (shodně jako ve stávajícím § 8 odst. 2 věta druhá). 

Oznamování incidentů souhrnně za uplynulé dohodnuté časové 
období by bylo v rozporu se zákonem o dráhách, který 
v ustanovení § 49 odst. 3 písm. c) požaduje, aby provozovatel 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

Podle § 53b téhož zákona: 

(1) Drážní inspekce šetří příčiny a okolnosti vzniku vážných nehod na dráze 
železniční, vyjma speciální dráhy. Příčiny a okolnosti vzniku jiných mimořádných 
událostí na dráhách může Drážní inspekce šetřit, je-li to vhodné s ohledem 
na jejich závažnost, opakovanost, souslednost nebo jejich dopady 
na provozovatele dráhy a dopravce. 

Předložená úprava vyhl. č. 376/2006 ruší § 8 „Oznamování vzniku mimořádné 
události Drážní inspekci". V „Odůvodnění" se k tomuto konstatuje: 

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. 

Z uvedeného vyplývá, že hlavní činnost Drážní inspekce bude spočívat v šetření 
vážných nehod na dráze železniční vyjma speciální dráhy. Nicméně ostatním 
dráhám (nejen speciální, ale i tramvajové, trolejbusové a lanové) zůstala 
povinnost oznamovat Drážní inspekci každou mimořádnou událost včetně 
souhlasu k uvolnění. Ve smyslu nové úpravy vztahu Drážní inspekce k těmto 
dráhám považujeme za potřebné doplnit ve vyhl. č. 376/2006 Sb. ustanovení že 
podrobnosti k oznamování mimořádných událostí podle ustanovení § 49 
odstavce 3 písm. a) zákona a k uvolňování dráhy podle ustanovení § 49 
odstavce 3 písm. c) zákona dohodne provozovatel dráhy nebo dopravce s 
Drážní inspekcí. 

Cílem návrhu je umožnit jasnou a bezproblémovou komunikaci mezi dotčenými 
subjekty a případně i omezit administrativu. Např. incidenty by se po dohodě 

dráhy i dopravce oznamovali každou MU neprodleně. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

mohly ohlašovat souhrnně za stanovený časový úsek. 

 

§ 7 

 

DI Obecně dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné v § 7 návrhu novely vyhlášky 
používat slovo „oznámení“, a to na místo slova „ohlášení“. Touto změnou 
by došlo ke sjednocení termínu používaného vyhláškou a termínu, který je 
uveden v § 49 odst. 3 písm. a) aktuální novely zákona č. 266/1994 Sb., o 
dráhách. 

V § 7 odst. 3 návrhu novely vyhlášky je uveden výčet následků, což Drážní 
inspekce kvituje, ale tento výčet je poněkud nepřehledně včleněn do věty a 
není tak zcela patrné, kde je ukončen. Z tohoto důvodu doporučujeme tento 
výčet ve větě vhodně oddělit, a to například jeho umístěním do závorek. 

Neakceptováno. 

Souhlasíme, že terminologii by bylo vhodné sjednotit. Výraz 
„oznámení“ sice lépe koresponduje s oznamovací povinností dle 
ZoD, nicméně vyhláška používá rovnocenně na více místech 
ohlášení – ohlašovací pracoviště, ohlašovací rozvrh apod. 

Použití závorek navrhovaným způsobem v normativním textu je 
přinejmenším diskutabilní. Vhodnější se jeví text rozdělit, 
nicméně zpracovatel nepovažuje takovou úpravu za nezbytnou 
vzhledem ke srozumitelnosti textu. 

ČD, a. s. K § 7, odst. 3 - V kontextu odst. 2, podle kterého má ohlásit mimořádnou 
událost každý kdo přichází oficiálně do styku s provozováním drah nebo drážní 
dopravy není možné, zejména u osob podílejících se na provozování drážní 
dopravy (vlaková četa, pokladník, skladník přepravy, staniční dělník, smluvní 
prodejce ….), naplnit požadavky předběžného odhadu škody a předpokládanou 
dobu omezení nebo zastavení drážní dopravy. 

Neakceptováno. 

Zpracovatel rozumí připomínce, na tento problém bylo již 
upozorňováno. Nicméně dle čl. 21 odst. 3 směrnice o 
bezpečnosti inspekční orgán (DI) musí být schopen na ohlášení 
reagovat a učinit nezbytná opatření, aby mohl nejpozději do 
jednoho týdne od obdržení ohlášení MU zahájit vyšetřování. 
Např. výše škody je klíčovým údajem pro určení, o kterou 
kategorii MU se jedná. 

Nadto § 7 odst. 2 sice stanoví ohlašovací povinnost každému 
zaměstnanci nebo osobě ve smluvním vztahu k provozovateli 
dráhy nebo dopravci, kteří se svou pracovní činností podílejí 
na provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy, 
nicméně jedná se pouze o ohlášení vzniku MU ohlašovacímu 
pracovišti. Ohlašovací pracoviště poté ohlašuje vznik MU DI, 
příp. PČR, s náležitostmi dle § 7 odst. 3. 

Jedná se přitom vždy jen o odhad a předpoklad, který se může 
(a bude) měnit v závislosti na skutečnostech zjištěných 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

až v průběhu vyšetřování. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

doporučujeme slova „komunikační spojení“ nahradit slovy „kontaktní údaj“. 
Navrhovaný termín je v dané souvislosti srozumitelnější a též právním řádem 
používaný. Termín komunikační spojení je v právním řádu používáno spíše 
pro technické vyjádření spojení.  

Akceptováno. 

Text § 7 odst. 3 upraven dle připomínky. 

§ 8 ČD, a. s. § 53b, odst. 3 říká, že DI zahájí šetření vážné nehody, které dle odst. 1 šetří, 
nejpozději do 7 dní ode dne, kdy se o vzniku dozvěděla. Jak se o vážné nehodě 
dozví, pokud padne ohlašovací povinnost DI? Je tím myšleno, že si toto každý 
nastaví dle svého uvážení v oznamovacím rozvrhu dle § 7, odst. 4)? 

Vysvětleno. 

Dle § 49 ZoD jsou provozovatel dráhy a dopravce povinni 
neprodleně oznámit každou mimořádnou událost v drážní 
dopravě Drážní inspekci (…). 

Tato povinnost je dále konkretizována v § 7 vyhlášky. 
Nerozumíme proto konstatování, že „padne ohlašovací 
povinnost DI“. 

§ 10 SŽDC, s. o. (O 18) V některých případech MU (např. vypadnutí dítěte z jedoucího vlaku) nemá 
provozovatel k dispozici všechny podklady (ani nemá možnost je nějak získat) 
pro určení odpovědnosti za vznik mimořádné události, proto požadujeme 
upravit ve vyhlášce 376/2006 sb., v  § 10  odst. 5 písm. h) následovně: 

h) určení odpovědnosti a vznik mimořádné události podle předmětu podnikání 
s uvedením ustanovení právních, vnitřních předpisů a harmonizovaných 
nebo určených technických norem, která nebyla dodržena, 

Neakceptováno. 

Dle ustanovení § 10 odst. 1 vyhlášky „Provozovatel dráhy 
a dopravce podle činnosti vykonávané v rámci předmětu 
podnikání zajišťuje, aby při vzniku mimořádné události na jím 
provozované dráze, provozovaném drážním vozidle bylo 
provedeno zjištění příčin a okolností vzniku mimořádné události 
a odpovědnosti za její vznik.“ 

Veškeré zjišťování příčin a okolností vzniku MU provozovatelem 
dráhy či dopravcem probíhá v rámci předmětu podnikání, 
doplnění požadovaného textu je tedy nadbytečné.  

Sdružení 
dopravních 

podniků 

Požadujeme, aby souhlas Drážní inspekce s uvolněním dráhy speciální nebyl 
nutný v případě, že veškeré podstatné informace k mimořádné události, jsou 
zaznamenány automatickými záznamovými zařízeními vedenými ve spisu dle 
§ 10 odst. 2. Při ponechání původního návrhu by při každé mimořádné události 
(řádově stovky případů ročně), došlo k zastavení provozu na celé příslušné trati 

Neakceptováno. 

Požadovaná úprava by byla v rozporu s ustanovením § 49 ZoD. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

metra. Automatická záznamová zařízení zaznamenávají realitu postavené jízdní 
cesty, realitu stavu konkrétní soupravy i realitu komunikace provozních 
zaměstnanců. 

 

§ 12 Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Připomínka nad rámec textu předmětné novely  

Níže uvedená připomínka MZV souvisí s řízením o porušení Smlouvy 
č. 2013/2266 vedeným proti České republice ve věci nesprávné transpozice 
směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství (dále jen „směrnice 
2004/49/ES“). 

V souvislosti s  výše uvedeným řízením Česká republika přislíbila nápravu 
některých vytýkaných nedostatků, což je i účelem předmětného návrhu novely 
vyhlášky. MZV upozorňuje na to, že ani po novelizaci zákona č. 266/1994 Sb., 
o drahách (poslední novela provedená zákonem č. 319/2016 Sb.) a ani nyní, 
při posuzování novely vyhlášky č. 376/2006 Sb., nebude Komisí vytýkaná 
nesprávná transpozice čl. 23 odst. 2 (ve spojení s čl. 22 odst. 3) zcela napravena. 

Čl. 23 odst. 2 směrnice 2004/49/ES stanoví povinnost zaslat závěrečnou zprávu 
o vyšetřování osobám specifikovaným v čl. 22 odst. 3; tento článek je v českém 
právním řádu proveden mj. ustanovením § 53e odst. 3 zákona o drahách, 
ve znění jeho poslední novely, provedené zákonem č. 319/2016 Sb. 
V uvedeném ustanovení nicméně není mezi oprávněné subjekty zahrnuta 
zasahující záchranná služba, kterou mezi ně zahrnuje směrnice 2004/49/ES, 
nesprávná transpozice není tudíž napravena. 

Na základě výše uvedeného doporučuje MZV zvážit, zda by výše popsaná 
nedostatečnost transpozice směrnice 2004/49/ES nemohla být řešena 
v předkládaném návrhu novely vyhlášky. 

Neakceptováno. 

Jak je již uvedeno v připomínce, okruh subjektů, jimž DI zašle 
závěrečnou zprávu o výsledcích šetření, je upraven v ZoD (§ 53e 
odst. 3). 

Tento okruh nelze rozšiřovat vyhláškou, došlo by k překročení 
zákonného zmocnění, které zní pouze na stanovení náležitostí 
závěrečné zprávy. 

příloha č. 5 ČD, a. s. 

 

Drobná úprava textu na rubové straně 

…. Zejména je podle § 53d tohoto zákona oprávněn v rozsahu dle § 53b) tohoto 
zákona vstupovat na místo nehody …. 

Zněním na zadní straně průkazu se dává DI možnost šetřit vše, ačkoliv dle § 53b) 

Akceptováno – text na rubu průkazu bude upraven 
dle připomínky Ministerstva spravedlnosti – viz níže. 
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Ustanovení Připomínkové 
místo 

Připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

povinně šetří pouze vážné nehody, ostatní mimořádné události může šetřit, je-li 
to vhodné s ohledem na jejich vážnost, opakovanost, souslednost nebo jejich 
dopady. Běžný provozní zaměstnanec se v zákoně neorientuje (popravdě ani 
HZS nebude rozlišovat, dostaví-li se teda kdokoliv z DI, tak se bude čekat), 
doplnění by nasměrovalo na ověření oprávnění k šetření. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučujeme na rubové straně vzoru uvést celý výčet oprávnění inspektora 
dle § 53d zákona o dráhách, a to v přesném zákonném znění. 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky. 

příloha č. 6 Úřad vlády ČR 

Odbor 
kompatibility 

Navrhujeme přezkoumat nadpis části 3. přílohy (Záznam o podaných 
vysvětleních), neboť její obsah se jeví širší.  

Dále navrhujeme zvážit správnost transpozice pojmu „infrastruktura“, který se 
v navrhovaném znění přílohy vyskytuje v různých podobách – bod 2.2.3.: 
součásti dopravní cesty, bod 2.3.3.: součásti dopravní cesty dráhy, bod 3.4.2.: 
součásti dráhy. 

Připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

Nadpis upraven v souladu se směrnicí: 

„3. Záznam o vyšetřování a podaných vysvětleních“ 

Terminologie sjednocena, ve všech uvedených bodech použito 
spojení „součásti dráhy“. 

 

Připomínky legislativně technického charakteru uplatnili: 

Magistrát Hl. m. Prahy, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, Ministerstvo financí. 

Připomínky byly zapracovány. 
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