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III.  

O D Ů V O D N Ě N Í 
 

I. OBECNÁ ČÁST 
 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu vyhlášky:  

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební 
a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo dopravy 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě dělené účinnosti rozveďte:  

1. dubna 2017 – v návaznosti na nabytí účinnosti novely zákona o dráhách 

Implementace práva EU: Ne 

2. Cíl návrhu vyhlášky 

Cílem navrhované právní úpravy je naplnění nového zmocňovacího ustanovení § 4a odst. 3 zákona 
o dráhách, ve znění aktuální novely provedené zákonem č. 319/2016 Sb., spočívajícího ve stanovení 
technických způsobů výstražného zařízení pro přechod kolejí. 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1. Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Předpokládají se pozitivní hospodářské dopady do rozpočtu provozovatele dráhy, kterým je 
dominantně Správa železniční dopravní cesty, hospodařící s majetkem státu, spočívající zejména 
ve snížení investičních nákladů na výstavbu nástupišť v železničních stanicích a vyloučení budování 
mnohonásobně nákladnějších mimoúrovňových přechodů. 

3.2. Dopady na podnikatelské subjekty:  Ne 

3.3. Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje):  Ne 

3.4 Sociální dopady:  Ne 

3.5. Dopady na životní prostředí:  Ne 
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A) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1. Název 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád 
drah, ve znění pozdějších předpisů 

1.2. Definice problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností 

Předkládaný návrh novely vyhlášky č. 177/1995 Sb., je zpracován z důvodu nutnosti provést 
změny prováděcího právního předpisu v souvislosti s novelizací zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách a doplněním nového zmocnění pro úpravu prováděcím právním předpisem. 
Navržená novelizace vyhlášky naplňuje zmocnění podle § 4a odst. 3 novely zákona o dráhách 
tím, že stanovuje „technické způsoby výstražných zařízení pro přechod kolejí“. Navržená 
právní úprava umožní zřizovat zabezpečené úrovňové přechody kolejí pro cestující 
v železničních stanicích na celostátní dráze a na regionálních dráhách. Nerealizací navrhované 
právní úpravy by nebyly definovány základní požadavky na technickou a provozní funkci 
výstražných zařízení pro přechod kolejí, což by znemožnilo jejich realizaci s nezbytností 
budovat nadále k nástupištím v železničních stanicích celostátní dráhy a regionálních drah 
mimoúrovňové přechody s mnohonásobně vyššími investičními náklady. Dále by nebyly 
stanoveny podmínky pro stavbu a provoz dráhy místní, což by vyvolalo právní nejistotu 
u vlastníků a provozovatelů této nově zavedené kategorie drah.  

1.3.  Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  
 
Vyhláška č. 177/1995 Sb. je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje provozní a technické podmínky 
staveb drah a staveb na dráze.  Stávající právní úprava v § 3 odst. 2 vyhlášky nepovažovala 
přechody v železničních stanicích určené pro železniční nebo poštovní manipulaci,  nebo pro 
pohyb cestujících nebo zaměstnanců provozovatele dráhy nebo drážní dopravy za přejezdy, 
proto zajištění bezpečnosti na takových přechodech bylo realizováno vnitřními předpisy 
provozovatele dráhy a dozorem pověřených odborně způsobilých zaměstnanců. V souvislosti 
se zaváděním dálkového řízení drážní dopravy nejsou v neobsazených železničních stanicích 
tito zaměstnanci k dispozici, proto je nezbytné bezpečnost cestujících na úrovňových 
přechodech k nástupištím v železničních stanicích celostátní dráhy a regionálních drah zajistit 
nejen ustanovením právního předpisu (ustanovení § 4a odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb. ve 
znění novely provedené zákonem č. 319/2016 Sb.), ale i technickým zařízením a právním 
předpisem stanovit podmínky pro jeho instalaci a činnost.  Stavebně technické podmínky pro 
zřizování úrovňových přechodů na nástupiště včetně umisťování vodících linií pro nevidomé 
a posuzování rozhledových poměrů obsahuje technická norma ČSN 734959 Nástupiště 
a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách. Mimo železniční 
stanice na širé tratě lze přechod pro chodce přes trať zřídit na základě ustanovení ČSN 736380 
Železniční přejezdy a přechody.  
Stávající právní úprava ve věcech drah neobsahovala kategorii dráhy – místní dráha, 
proto pro stavbu a provozování takové dráhy nejsou stanoveny žádné podmínky. 
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1.4.  Identifikace dotčených subjektů 

Navrhovanou technickou úpravou výstražných zařízení pro přechod kolejí a podmínkami 
jejich instalace  jsou dotčeny subjekty v oblasti projekce a výroby výstražných zařízení, 
subjekty pro projektování a výstavbu staveb drah, provozovatelé železničních drah a dopravci 
na dráze. 
Z oblasti státních orgánů jsou navrženou právní úpravou dotčeni  především speciální 
stavební úřad ve věcech drah, kterým je Drážní úřad, dále též Ministerstvo dopravy jako 
ústřední úřad státní správy v dopravě a v případě vzniku mimořádné události na přechodu i 
Drážní inspekce jako inspekční orgán v železniční dopravě. 

2. Návrh variant řešení 

2.1. Varianta 1 – nulová 

Ponechání dosavadního právního stavu by dopadlo negativním způsobem zejména do 
zajištění bezpečnosti cestujících užívajících úrovňové přechody v železničních stanicích pro 
příchod 
a odchod od vlaků. Bez realizace navrhované právní úpravy by nebyly definovány základní 
požadavky na technickou a provozní funkci výstražných zařízení pro přechod kolejí a pro 
jejich zřizování, což by znemožnilo jejich realizaci s nezbytností budovat nadále k nástupištím 
mimoúrovňové přechody s mnohonásobně vyššími investičními náklady. Dále by nebyly 
stanoveny podmínky pro stavbu a provoz dráhy místní, což by vyvolalo právní nejistotu 
u vlastníků a provozovatelů této nově zavedené kategorie drah.  

2.2. Varianta 2 

Předložený návrh je novelou vyhlášky č. 177/1995 Sb., přičemž představuje doplnění  právní 
úpravy pouze v rozsahu určeném na základě zmocnění podle § 4a odst. 3 novelizovaného 
zákona o dráhách. Navrhované řešení vychází z obdobné signalizace na úrovňových 
přechodech v silničním provozu a na železničních přejezdech, proto bude pro uživatele 
snadno vnímatelné. Ostatní změny v navrhované novele vyhlášky vycházejí z faktických 
zkušeností 
a poznatků z aplikační praxe. Pro dráhu místní se stanovují stejné podmínky pro stavby 
a provozování jako pro dráhu regionální, ze které tato kategorie drah vychází. Jde tedy 
o zavádění právní regulace ve zcela nezbytném, minimálním rozsahu. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
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3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

V případě varianty 1 – nulové nebyly identifikovány žádné přínosy. Naopak byla 
identifikována řada rizik, při jejich naplnění by došlo ke vzniku nežádoucích nákladů jak 
na straně státu, 
tak dotčených subjektů.  Mezi základní rizika v  oblasti navrhovaných změn (zavedení 
výstražných zařízení pro přechod kolejí) lze zařadit zejména znemožnění širšího použití  
úrovňových přechodů na nástupiště v železničních stanicích zejména na tratích celostátních 
drah nezařazených do hlavní a globální sítě evropského železničního systému a dráhách 
regionálních a nutnost budovat nadále mimoúrovňové přístupy s mnohonásobně vyššími 
investičními náklady. Dále by nebyly stanoveny podmínky pro stavby dráhy místní a pro 
stavby na této dráze. 
Návrh reprezentující variantu 2 eliminuje výše uvedená rizika identifikovaná ve variantě 1 
– nulové variantě, což lze jednoznačně považovat za její přínos. Dále lze za přínosné označit 
i odstranění dosavadní finanční zátěže na straně subjektů v oblasti výstavby mimoúrovňových 
přechodů k nástupištím v železničních stanicích na tratích regionálních a místních drah.  
Varianta 2 představuje následující náklady a přínosy: 

Vyčíslení průměrných nákladů na výstavbu podchodu pro cestující ve stanici 

Náklady pro malé stanice se dvěma až třemi nástupními hranami  
(v závislosti na počtu kolejí, šířce podchodu, rozsahu zastřešení a způsobu 
přístupu  - schodiště/výtahy/šikmé přístupové chodníky a jejich kombinace). 

10 až 15 mil. Kč 

Náklady na centrální přechod včetně jeho vybavení výstražným systémem cca 5 mil. Kč 

Předpokládaný počet budoucích budovaných centrálních přechodů 
v příštích 5 letech na síti SŽDC 

cca 30 stanic 

Rozdíl v nákladech při použití centrálních přechodů 150 až 300 mil. Kč 

 
Návrh vyhlášky tak předpokládá pozitivní hospodářské dopady spočívající zejména ve snížení 
investičních nákladů na výstavbu nástupišť v železničních stanicích a vyloučení budování 
mnohonásobně nákladnějších mimoúrovňových přechodů. Podle odhadu státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty lze úspory v příštích 5 letech vyčíslit částkou 150 až 300 
mil. Kč. Pro dráhu místní jsou nově stanoveny stejné požadavky na stavbu dráhy a stavby na 
dráze jako u dráhy regionální, což zjednoduší a racionalizuje náklady na provozování této 
kategorie dráhy.  
Navrhovaná právní úprava nemá s přihlédnutím ke svému předmětu negativní dopady 
na životní prostředí. 

3.2. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta 1 – nulová nepřináší žádné přínosy. Naopak nečinnost, tedy zachování současného 
stavu, by vedla k pokračování výstavby mimoúrovňových přístupů na nástupiště s násobně 
vyššími investičními náklady, než při zřízení zabezpečených úrovňových přechodů. 
V rámci varianty 2 tak lze pro hlavní změnové oblasti konstatovat, že pozitivní dopady 
jednoznačně převažují a případné náklady jsou pouze v zanedbatelném rozsahu.   
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Finanční úspory v investičních výdajích státního rozpočtu při budování úrovňových přechodů 
na nástupiště  se předpokládají v období 5 let řádově cca 30 až 50 mil Kč ročně, dopady 
na ostatní veřejné rozpočty se nepředpokládají. Vzhledem k charakteru navrhované změny 
právní úpravy je zřejmé, že tato změna má pozitivní dopady na uvedené specifické skupiny 
subjektů i mimo oblast dopravy (zejména výrobce signalizačních zařízení pro úrovňové 
přechody). 
Porovnáním celkových přínosů, nákladů a případných rizik jsou pozitivní znaky na straně 
varianty č. 2, přičemž je třeba zdůraznit, že jde o změnu právní úpravy, která je navrhována 
pouze v rozsahu k provedení zmocňovacího ustanovení v novele zákona o dráhách určeném 
na základě faktických zkušeností a poznatků z praxe v silničním provozu. Nově stanovené 
požadavky pro stavby dráhy místní a stavby na této dráze zjednoduší a racionalizují náklady 
na provozování této kategorie dráhy. Jde o zavádění právní regulace ve zcela nezbytném, 
minimálním rozsahu. 

4. Návrh řešení 

4.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

Z již výše uvedených důvodů a pro zvýšení právní jistoty všech dotčených subjektů 
pro navrhování a používání nového technického a provozního řešení pro přístup cestujících 
na nástupiště v železničních stanicích a stanovení podmínek pro stavby drah místních 
je variantou doporučenou k dalšímu legislativnímu procesu varianta č. 2 – předložený návrh 
vyhlášky.  

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Přijetím navrhované varianty řešení dojde ke změně vyhlášky č. 177/1995 Sb., čímž budou 
závazným způsobem zafixovány podmínky pro zřizování a činnost výstražných zařízení 
pro přechod kolejí a podmínky pro stavby drah místních. 
Implementaci nové právní úpravy lze zajistit v rámci projednávání stavební dokumentace 
ve stavebním řízení a zajistí ji speciální stavební úřad ve věcech drah, kterým je Drážní úřad. 
Kontrola plnění i případné vynucování nové právní úpravy pak bude probíhat stejným 
způsobem jako dosud při kontrole plnění předpisů pro investiční výstavbu. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Problematika staveb drah je dynamicky se rozvíjejícím oborem, a to nejen po stránce 
ekonomické, ale zejména po stránce technického a technologického rozvoje. Z tohoto důvodu 
se se jeví jako vhodné, aby přezkum účinnosti předmětné regulace byl proveden nejpozději 
do 5-ti let od účinnosti předkládané změny právní úpravy. 
V rámci výkonu svých kompetencí Drážní úřad jako bezpečnostní úřad v drážní dopravě 
průběžně zkoumá a vyhodnocuje potřeby sektoru s ohledem na rozvoj a vývoj jeho 
jednotlivých segmentů. Potvrzení splnění cílů předkládaného návrhu nebo naopak existence 
případných problémů, neočekávaných dopadů či jiných negativních skutečností by tak byla 
v působnosti Drážního úřadu zjištěna. 

7. Konzultace a zdroje dat 
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Problematika předkládané změny právní úpravy je dlouhodobě řešena v komunikaci 
s provozovatelem celostátní dráhy a regionálních drah ve vlastnictví státu, kterým je Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace.  
Návrh vyhlášky byl dále projednán s povinnými připomínkovými místy v rámci 
mezirezortního připomínkového řízení v souladu s čl. 16 Legislativních pravidel vlády a 
uplatněné připomínky byly vyhodnoceny a podle přijatých připomínek byl návrh novely 
vyhlášky upraven. 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. Miroslav Stehlík 
Ministerstvo dopravy, odbor drážní a vodní dopravy 
tel.: +420 225 131 188 
e-mail: miroslav.stehlik@mdcr.cz  

B) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena 
Předkládaný návrh novely vyhlášky č. 177/1995 Sb., je zpracován z důvodu nutnosti provést 
změny prováděcího právního předpisu v souvislosti s novelizací zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách. Navržená novelizace vyhlášky naplňuje zmocnění podle § 4a odst. 3 novely 
zákona o dráhách tím, že stanovuje „technické způsoby výstražných zařízení pro přechod 
kolejí“. Navržená právní úprava umožní zřizovat zabezpečené úrovňové přechody kolejí pro 
cestující v železničních stanicích.   
 

C) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
Návrh vyhlášky přímo nezasahuje do oblasti upravené mezinárodním právem. Navržená 
úprava pro úrovňové přechody pro cestující umožní naplnit podmínky podle nařízení Komise 
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, bod 4.2.1.15 přílohy. Ustanovení čl. 2 
odst. 5 uvedeného nařízení umožňuje u stávajících zařízení uplatnit podmínky pro úrovňové 
přechody podle vyhlášky, až pokud procházejí modernizací nebo rekonstrukcí, 
což je zohledněno v přechodném ustanovení vyhlášky.   
V případě změn týkajících zřizování výstražných zařízení pro přístup na nástupiště 
v železničních stanicích nebyly zjištěny žádné právní překážky dané předpisy evropskými 
či mezinárodními. 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s principy transparentnosti a přiměřenosti. 
Předložený návrh vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána, ani s právem Evropské unie či jeho obecnými právními zásadami. Rovněž 
není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6H78OD)



7 
 

D) Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady a dopady na životní prostředí 
Změny právní úpravy předkládané v rámci návrhu vyhlášky by se měly pozitivně promítnout 
do oblasti hospodářství, když řádné zajištění jednotných a závazných podmínek pro způsob 
konstrukce, zřizování a provoz výstražného zařízení pro cestující na úrovňových přechodech 
na nástupiště v železničních stanicích umožní pro zajištění bezpečnosti cestujících taková 
zařízení zřizovat. Vzhledem k charakteru navrhované změny právní úpravy je však zřejmé, že 
tato změna má pozitivní dopady na zajištění bezpečnosti cestujících používajících úrovňové 
přechody v železničních stanicích.  
Dopady na státní rozpočet spojené s předkládanou právní úpravou se projeví především 
v investičních nákladech na zřizování nástupišť a přechodů k nim, což je stavebníku, kterým 
je zpravidla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, financováno  prostřednictvím 
Státního fondu dopravní infrastruktury nejen z prostředků státního rozpočtu, ale i z operačních 
programů financovaných Evropskou unií.  
Realizací úrovňových přechodů oproti mimoúrovňovým v železničních stanicích zejména na 
regionálních a místních dráhách lze očekávat úspory v investičních nákladech hrazených 
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury řádově cca 30 až 50 mil. Kč ročně.    
Dopady na ostatní veřejné rozpočty se nepředpokládají, protože z těchto rozpočtů není 
výstavba drážní infrastruktury financována. 
Navrhovaná právní úprava nemá s přihlédnutím ke svému předmětu negativní dopady 
na životní prostředí. 

E) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace  
Vzhledem k předmětu navrhované právní úpravy je zřejmé, že její principy nemají dopady 
do zákazu diskriminace. 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 nově neupravuje.     

F) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Vzhledem k předmětu navrhované právní úpravy je zřejmé, že její principy nemají 
dopady do oblasti ochrany soukromí a osobních údajů. Předkládané změny jsou zejména 
technického charakteru při investiční činnosti na stavbě drah a neobsahují žádné další 
požadavky na osobní údaje. Navrhovaná právní úprava se nedotýká právní úpravy podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

G) Zhodnocení korupčních rizik 
Navrhovaná právní úprava vymezuje některé technické požadavky při investiční činnosti na 
stavbě drah. Z hlediska zvažování korupčních rizik se jedná o rozhodování ve stavebním 
řízení. Navržená právní úprava korupční rizika nepředstavuje, protože se jedná o technická 
a technologická opatření.  
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H)  Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná úprava není úpravou, která má přímé nebo nepřímé dopady na bezpečnost 
nebo obranu státu. 
 

II.  ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K čl. I 

V bodech 1 a 2 je rozšířen název hlavy druhé o novou právní úpravu a nově jsou 
upraveny zásady technického řešení pro zřizování výstražného zařízení pro úrovňové 
přechody kolejí 
ve stanicích podle zmocnění, obsaženého v § 4a odst. 3 novelizovaného zákona o dráhách. 
Světelné a akustické signály tohoto zařízení budou obdobné jako signály pro chodce 
na světelných křižovatkách. 

V případě účelnosti lze v projektové dokumentaci, ověřené ve stavebním řízení, 
pro zabezpečení přechodu kolejí navrhnout mechanickou zábranu v podobě závor. 

Zároveň jsou upraveny názvy právních předpisů v poznámkách pod čarou reflektující 
aktuální právní stav. 

V bodě 3 se upravují podmínky pro umístění a provozování hygienických zařízení 
v stanicích v souladu s majetkoprávními poměry a provozní situací v železničních stanicích.  

V bodě 4 jsou stanoveny podmínky provozuschopnosti dráhy a technické podmínky 
a požadavky pro stavby drah a stavby na dráze pro novou kategorii železničních drah – dráhu 
místní, a to totožně jako pro dráhu regionální.  

K čl. II 
Přechodné ustanovení umožňuje na stávající přechody doplnit výstražné zařízení 

až při nejbližší modernizaci nebo rekonstrukci z důvodu plánování investiční činnosti na 
dráze po účinnosti vyhlášky, a to rovněž v souladu s příslušným ustanovením čl. 2 odst. 5 
nařízení Komise č. 1300/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se 
přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace. 

K čl. III 
Účinnost novely vyhlášky č. 177/1995 Sb., se navrhuje k termínu účinnosti novely 

zákona o dráhách, kterou provádí, tedy dnem 1. dubna 2017. 
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