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V. 

Vyhodnocení výsledků mezirezortního připomínkového řízení 

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

Útvar Uplatněné připomínky Vypořádání připomínek 
Úřad vlády 

Vládní výbor pro 
zdravotně 
postižené 
občany 

 
Vypořádání 
připomínek:  

 
JUDr. Pavel 
Ptáčník, tel.: 
224 002 241, e-
mail: 
ptacnik.pavel@vla
da.cz. 

Obecná připomínka: 
Cílem uplatněných připomínek je zajištění souladu tohoto 
právního předpisu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 
 K Čl. I  

1. K bodu 2 - § 4a odst. 2  
První věta tohoto odstavce zní: 
„Výstražným zařízením pro přechod kolejí se v železniční 
stanici musí zabezpečit přechod určený pro pohyb 
cestujících přes kolej s dovolenou rychlostí drážních vozidel 
vyšší než 50 km/h nebo přechod určený pro pohyb 
cestujících, pro který není zajištěno umístěním a 
zabezpečovacím zařízením, že vlak před tímto přechodem 
zastavuje, resp. se před ním vždy rozjíždí.“. 
 
Odůvodnění:  
Cílem navrhované úpravy je odstranění rozporu 
s vyhláškou č. 398/2009 Sb., a to s jejím ustanovením § 4 
odst. 1 a bodem 3.0 její přílohy č. 2.   
Z věcného hlediska se jedná o to, že původní návrh 
nezajišťuje bezpečné užívání staveb úrovňových přechodů 
přes koleje pro veřejnost, resp. pro osoby s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace. Nová formulace 
umožňuje, že nezabezpečené přechody lze navrhnout 
pouze přes koleje s dovolenou rychlostí 50 km/h a 
umístěné před čelem vlaku při jeho pobytu ve stanici. 
 

2. K bodu 2 - § 4a 
Za odstavec 3 se doplňuje nový odstavec 4, který zní: 
„(4) Přechody určené pro pohyb cestujících se vybavují 
hmatovými prvky pro nevidomé.“. 
 
Odůvodnění:  
Z hlediska osob s omezenou schopností orientace je třeba 
důsledně aplikovat § 4 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb. a 
body 1.2.2 a 1.2.4 její přílohy č. 1.   
Z věcného hlediska se jedná o vyznačení přístupu k 
přechodu a vyznačení hranice nebezpečného prostoru, 
popřípadě vyznačení hmatového vedení přes tento 
přechod. Stejná právní úprava platí na přechodech pro 
chodce a koridorech pro přecházení tramvajového pásu; viz 
bod 2.2.1 a 2.2.4 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
 

3. K bodu 4 - § 21a 
Odstavec 5 se vypouští. 
Dosavadní odstavec 6 se nově označuje jako odstavec 5. 
 
Odůvodnění:  
Je třeba zajistit, aby přechody přes koleje dosahovaly 
alespoň minimálního standardu pro požadavky na přechody 
pro chodce a koridory pro přecházení tramvajového pásu; 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, doplněno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, doplněno.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, dtto 
připomínka Drážní 
inspekce.  
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viz § 4 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb. a body 2.2.2 a 
2.2.5 její přílohy č. 2. 
Z věcného hlediska se jedná o to, že „mechanický signál 
Stůj“ musí být umístěn na hranici nebezpečného prostoru, 
nikoli až uvnitř kolejiště. V praxi by tak vznikaly nebezpečné 
situace zejména pro nevidomé cestující. 
  

4. K bodu 4 - § 21a 
Na konci tohoto paragrafu se doplňuje nový odstavec 6, 
který zní: 
„(6) Jsou-li zdroje akustického signálu výstražných zařízení 
pro sousední přechody kolejí umístěny ve vzdálenosti 
menší než 4 m, musí být akustické signály výstražného 
zařízení na základě příjmu povelu dálkově ovládané 
zvukové signalizace pro nevidomé vzájemně rozlišitelné pro 
jednotlivé směry přecházení.“. 
 
Odůvodnění:  
Pokud jsou dvě akustická návěstidla na jednom sloupku 
nebo od sebe vzdálena méně než 4 m, nelze sluchově 
odlišit a identifikovat zvukový signál pro příslušný směr. Z 
uživatelského hlediska jde o stejnou situaci jako na 
dělených přechodech pro chodce na pozemních 
komunikacích nebo na vyčkávacím prostoru mezi 
přechodem pro chodce a koridorem pro přecházení 
tramvajového pásu. 
  

5. K § 4 (nad rámec navrhovaných úprav) 
Za odstavec 3 se vkládá nový odstavec 4, který zní: 
„(4) Přejezdy se vybavují hmatovými prvky pro nevidomé.“. 
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označí jako 5 až 8. 
 
Odůvodnění:  
I v tomto případě považuji za nezbytné dát do souladu 
ustanovení tohoto paragrafu s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 
398/2009 Sb. a body 1.2.2 a 1.2.4 její přílohy č. 1. 
Z věcného hlediska se jedná o vyznačení přístupu k 
přejezdu a vyznačení hranice nebezpečného prostoru, 
popřípadě vyznačení hmatového vedení přes tento přejezd. 
Obdobná situace platí na přechodech pro chodce a 
koridorech pro přecházení tramvajového pásu; viz body 
2.2.1 a 2.2.4 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
 
Všechny uplatněné připomínky považujeme za zásadní. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, doplněno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno, 
úprava přejezdů je řešena 
včetně doplnění 
hmatovými prvky 
v technických normách 
ČSN 736380 a ČSN 
342650.  

Úřad vlády,  
odbor 

kompatility 
 

Vypořádání 
připomínek: 
Mgr. Petra 

Procházková 

Akceptujeme, že předkladatel nevyhodnotil návrh jako 
přímo implementační k předmětnému nařízení Komise. 
Přesto navrhujeme v rámci odůvodnění vyjasnit věcný 
dopad navrhovaného znění § 4a odst. 2 věty druhé 
vyhlášky, tj. na které přechody dopadá povinnost přímo z 
právního aktu EU. To předpokládá – alespoň v rámci 
vypořádání - uvést bližší ustanovení nařízení Komise. Lze 
v návaznosti na to uvažovat také o konkretizaci poznámky 
pod čarou č. 7. 

Dále je nutno ospravedlnit užití přechodného ustanovení ve 
vztahu k tomuto druhu přechodů - naplnění požadavků na 
přechody je požadováno až od doby jejich nejbližší 
rekonstrukce nebo modernizace. Předkladatel vychází 

Akceptováno 
v odůvodnění.  
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
v odůvodnění. 
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zřejmě především z úpravy čl. 2 odst. 5 nařízení Komise. 

Ministerstvo 
kultury 

Doporučujeme konkretizovat účinnost vyhlášky, a to k datu 
1. dubna 2017, kdy má být účinný zákon č. 319/2016 Sb., 
k jehož provedení je vyhláška navržena. 

 
K předkládací zprávě a odůvodnění 
Upozorňujeme, že zmiňovaná projednávaná novela zákona 
o dráhách (sněmovní tisk č. 608), k jehož provedení je tato 
vyhláška navržena, byla 3. října 2016 vyhlášena ve Sbírce 
zákonů v částce 125 jako zákon č. 319/2016 Sb. (zákon, 
kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony). 
Doporučujeme doplnit tuto informaci do předkládací zprávy 
a odůvodnění 

Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

 
Vypořádání 
připomínek: 
Ing. Petr Novák,  
petr.novak@mmr.
cz 
tel. 224862320 

K Čl. I bodu 2 
1. Návrh vyhlášky vkládá za stávající § 4 nový § 4a. 
Předložené řešení je však v rozporu s vyhláškou č. 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Nezajišťuje 
bezpečné užívání staveb úrovňových přechodů přes koleje 
pro veřejnost, a to zejména pro osoby s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace. Požadujeme proto, aby 
§ 4a odst. 2 první věta zněl následovně: 
„Výstražným zařízením pro přechod kolejí se v železniční 
stanici musí zabezpečit přechod určený pro pohyb 
cestujících přes kolej s dovolenou rychlostí drážních vozidel 
vyšší než 50 km/h nebo přechod určený pro pohyb 
cestujících, pro který není zajištěno umístěním a 
zabezpečovacím zařízením, že vlak před tímto přechodem 
zastavuje nebo se před ním vždy rozjíždí.“. 
Nová formulace zajišťuje soulad s § 4 odst. 1 vyhlášky č. 
398/2009 Sb., resp. s bodem 3.0 její přílohy č.  2. 
Nezabezpečené přechody lze navrhnout pouze přes koleje 
s dovolenou rychlostí 50 km/h a umístěné před čelem vlaku 
při jeho pobytu ve stanici. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
2. Požadujeme, aby byl na konci § 4a doplněn nový 
odstavec 4, který zní:  
„(4) Přechody určené pro pohyb cestujících se vybavují 
hmatovými prvky pro nevidomé.“. 
Jedná se o aplikaci § 4 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb. a 
návazně bodů 1.2.2 a 1.2.4 přílohy č. 1. Účelem této 
formulace je vyznačení přístupu k přechodu a vyznačení 
hranice nebezpečného prostoru, popřípadě vyznačení 
hmatového vedení přes tento přechod. Obdobná situace již 
platí na přechodech pro chodce a koridorech pro 
přecházení tramvajového pásu; viz bod 2.2.1 a 2.2.4 přílohy 
č. 2 k  vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
K Čl. I bodu 4 
 
3. V § 21a odst. 1 slova „podle dokumentace“ požadujeme 
nahradit slovy „podle projektové dokumentace“. 
Ve stavebním řízení se předkládá a ověřuje projektová 
dokumentace; viz § 110 a 111 zákona č.  183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
Akceptováno, dtto 
připomínka Vládního 
výboru pro zdravotně 
postižené občany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, dtto 
připomínka Vládního 
výboru pro zdravotně 
postižené občany. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
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Tato připomínka je zásadní. 
 
4. V § 21a požadujeme odstavec 5 vypustit a dále 
dosavadní odstavec 6 nově označit jako odstavec  5. 
Přechody přes koleje by měly dosáhnout alespoň 
minimálního standardu pro požadavky na přechody pro 
chodce a koridory pro přecházení tramvajového pásu; viz § 
4 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb. a návazně její body 
2.2.2 a 2.2.5. přílohy č. 2. Mechanický signál stůj musí být 
umístěn na hranici nebezpečného prostoru, nikoli až uvnitř 
kolejiště. Uvedením předkládaného znění § 21a odst. 5 do 
praxe by vznikaly nebezpečné situace. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
5. Požadujeme na konec § 21a doplnit nový odstavec 6, 
který zní: 
„(6) Jsou-li zdroje akustického signálu výstražných zařízení 
pro sousední přechody kolejí umístěny ve vzdálenosti 
menší než 4 m, musí být akustické signály výstražného 
zařízení na základě příjmu povelu dálkově ovládané 
zvukové signalizace pro nevidomé vzájemně rozlišitelné pro 
jednotlivé směry přecházení.“. 
Pokud jsou dvě akustická návěstidla na jednom sloupku 
nebo ve vzájemné vzdálenosti menší než 4  m, nelze 
sluchově odlišit a identifikovat zvukový signál pro příslušný 
směr. Jde o stejnou situaci jako na dělených přechodech 
pro chodce nebo na vyčkávacím prostoru mezi přechodem 
pro chodce a koridorem pro přecházení tramvajového pásu. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
6. V nadpisu nově vkládaného § 21a bylo chybně 
skloňováno přídavné jméno „určený“. Doporučujeme proto 
nahradit slovo „určený“ slovem „určené“. 
 

 
 
Akceptováno, dtto 
připomínka Vládního 
výboru pro zdravotně 
postižené občany a 
Drážní inspekce.  
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, dtto 
připomínka Vládního 
výboru pro zdravotně 
postižené občany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

Ministerstvo 
zahraničních 

věcí 
 

Vypořádání 
připomínek: 

JUDr. Martin 
Spolek, 
náměstek pro 
řízení sekce 
právní a 
konzulární 
spk@mzv.cz   

MZV doporučuje předkladateli návrhu novely vyhlášky 
posoudit, zda návrh není technickým předpisem ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES o 
postupu při poskytování informací v oblasti norem a 
technických předpisů, a zda by nemělo být postupováno 
v souladu s touto směrnicí (tj. oznámit návrh Evropské 
komisi a odložit jeho přijetí do doby, než bude proces podle 
směrnice 98/34/ES ukončen). 
 
Podle názoru MZV je předložený návrh „prima facie“ 
technickým předpisem ve smyslu směrnice 98/34/ES. 
 
V této souvislosti MZV upozorňuje, že v souladu 
s judikaturou Soudního dvora „nedodržení oznamovací 
povinnosti  (podle čl. 8 odst. 1 směrnice 98/34/ES) zakládá 
podstatnou vadu řízení,  která může vést  k  nepoužitelnosti 
dotčených technických předpisů tak,  že tyto  nemohou být 
namítány vůči jednotlivcům“.  

Posouzeno podle platné 
judikatury EU. V novele 
nejsou uvedeny  konkrétní 
požadavky na návrh a 
provedení výstražného 
zařízení pro přechod 
kolejí jako výrobek, ale 
jen obecně formulované 
požadavky  na zřizování a 
funkci.   
Tyto obecné požadavky 
nemohou představovat 
podmínky, které mohou 
významně ovlivnit složení 
nebo charakter dotčeného 
výrobku nebo jeho 
uvedení na trh a proto 
uvedená novela vyhlášky 
není technickým 
předpisem.  

Ministerstvo 
práce a 

sociálních věcí 
 

Vypořádání 
připomínek: 

K čl. I 
K bodu 2 
V navrženém textu § 4a odst. 2 větě první je vhodné čárky 
před a za slovy „určený pro pohyb cestujících“ zrušit pro 
nadbytečnost (viz užití téhož pojmu v odstavci 1). 
 

 
 
Akceptováno.  
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JUDr. Regina 
Hoplíčková, 

Legislativní odbor, 
tel. 221 922 245,  

e-mail: 
Regina.Hoplickov

a@mpsv.cz 

 
 
K  bodu 4 
V navrženém textu § 21a odst. 6 je nutno odkaz na § 4 
odst. 3 zrušit – úprava obsažená v § 4 odst. 3 je již použita 
obdobně v navrženém znění § 4a odst. 3, tudíž odkaz na § 
4 odst. 3 je pak nadbytečný a matoucí. 

 
 
Akceptováno.  
 

 
Ministerstvo 

financí 
 

Vypořádání 
připomínek: 

 
Ing. Ladislav 
Krupár, tel.: 

257 042 875, e-
mail: 

ladislav.krupar@
mfcr.cz 

Obecně : - upozorňujeme, že novela zákona o drahách 
(zák. č. 266/ 1994 Sb.) byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 
dne 3.10. 2016 pod č. zákona 319/2016 Sb., s tím, že tento 
zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního 
měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Z tohoto důvodu je 
třeba již tento zákon uvést v úvodní věty vyhlášky a stanovit 
její účinnost konkrétním datem shodným s účinností zákona 
č. 319/2016 Sb.  
 
1. Čl. I  K úvodní větě vyhlášky : - úvodní větu je nutno 
podle čl. 65 odst. 2 LPV upravit, tj. uvést jen ty novely 
zákona, které novelizovaly  § 66 odst. 1 a jejichž znění je 
platné. ( zák.č. 103/2004 Sb., zák. č. 181/2006 Sb. a zákon 
č. 134/2011 Sb.).  
 
2. K bodu 2 : - uvozující větu tohoto bodu je nutno upravit 
takto : „Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu a 
poznámky pod čarou č. 7 zní :“.  
 
3. K bodu 3 - vzhledem k tomu, že poznámka pod čarou č. 
2 je uvedena v § 4, měl by být tento bod přesunut před bod 
2. 
 
4. K odůvodnění: - postrádáme Závěrečnou zprávu z 
hodnocení dopadů regulace, která by měla být 
samostatnou částí materiálu  (viz čl. 14 ve vazbě na čl. 16 
LPV).  

Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno podle 
připomínky Ministerstva 
spravedlnosti. 
 
 
 
Akceptováno podle 
připomínky Ministerstva 
spravedlnosti. 
 
Akceptováno podle 
připomínky Ministerstva 
spravedlnosti. 
 
Jde o prováděcí předpis 
podle zmocnění 
poslaneckého návrhu 
novely zákona o dráhách 
a provádí legislativu EU, 
proto zpráva RIA není 
vypracována.  

Ministerstvo 
vnitra 

Doporučující připomínka k terminologii: 
 Doporučujeme provést revizi používané 
terminologie, která není dle našeho názoru dostatečně 
konzistentní – na některých místech návrhu se hovoří o 
„přechodu v železniční stanici“, jinde o „přechodu kolejí 
v železniční stanici“, resp. pouze o „přechodu kolejí“. 
Považujeme za žádoucí používané výrazy sjednotit. 
 

 
Akceptováno, upraveno. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

 
 

Vypořádání 
připomínek 

 
JUDr. Gabriela 
Tomašuková, tel.: 
221 997 365, e-
mail: 
gtomasukova@m
sp.justice.cz. 

 

Ke shora uvedenému návrhu uplatňuje Ministerstvo 
spravedlnosti následující připomínky a doporučení:  
 
1. V úvodní větě vyhlášky je třeba vyjmenovat pouze 
novely, kterými bylo dotčeno zmocňovací ustanovení, na 
základě kterého je vyhláška vydávána. Konkrétně jde o tyto 
zákony: zákon č. 194/2010 Sb., zákon č. 134/2011 Sb. a 
zákon č. 64/2014 Sb. 
 
2. V souladu s čl. 58 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme úvodní část bodu 2 uvést v tomto 
znění: „Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně poznámky 
pod čarou č. 7 zní:“. 

 
3. Text nově vkládaného § 4a obsahově nepatří do hlavy 

 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
Akceptováno v úpravě 
podle připomínky č. 3. 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ6H7A7J)

mailto:Regina.Hoplickova@mpsv.cz
mailto:Regina.Hoplickova@mpsv.cz
mailto:ladislav.krupar@mfcr.cz
mailto:ladislav.krupar@mfcr.cz
mailto:gtomasukova@msp.justice.cz
mailto:gtomasukova@msp.justice.cz


6 
 

druhé, kam je vkládán. Tato hlava je nazvána „Křížení drah 
s pozemní komunikací“ a upravuje pouze křížení 
s pozemními komunikacemi, přičemž v § 3 odst. 2 této 
hlavy je výslovně uvedeno, že za přejezd se nepovažuje 
přechod v železniční stanici. Nově vkládané ustanovení by 
tak působilo v této hlavě zmatečně. Doporučujeme ve 
smyslu čl. 58 odst. 2 písm. d) Legislativních pravidel vlády 
vložit do vyhlášky novou hlavu upravující zabezpečení 
přechodu kolejí nebo obsah ustanovení § 4a vložit do části 
třetí spolu s nově vkládaným § 21a.   
 

Akceptováno, novelizační 
body zařazeny do části 
druhé, nové hlavy třetí.  

SŽDC, s.o. 
 

Vypořádání 
připomínek:  

 
Mgr. 
Chabičovský 
Chabicovsky@sz
dc.cz 
+420 972 741 736 

 

1) K názvosloví části druhé, hlavy druhé a ustanovení § 
4a doplnit text ZABEZPEČENÍ PŘECHODU KOLEJÍ 
URČENÉHO PRO PŘÍSTUP CESTUJÍCÍCH NA 
NÁSTUPIŠTĚ, a  současně upravit název hlavy druhé na 
text:„ Křížení drah s pozemní komunikací a přístupovou 
cestou na nástupiště" a název nově vloženého 
ustanovení § 4a doplnit o text: „Zabezpečení přechodu 
kolejí určeného pro přístup cestujících na nástupiště 
výstražným zařízením". 
2) Doplnit v § 4a v odst. 2 na konec za větnou čárku text: 
„ .., pokud není provozován jako bezpečný přechod pro 
zrakově postižené osoby, za podmínek, které stanoví 
technická norma uvedená v příloze č. 5 pod položkou 139." 
 
 
 
 
 
 
 
3) K čl. II – upravit: „Ustanovení § 4a a § 21a neplatí pro 
stavby drah, pro které byla ověřena projektová 
dokumentace ve stavebním řízení před účinností této 
vyhlášky." 
Další připomínky: 
Novela zákona o dráhách zavádí dvě nové kategorie dráhy 
a to dráhu místní a zkušební. Novela vyhlášky 177/1995 
Sb. se však těmto kategoriím dráhy nevěnuje a tuto změnu 
nezohledňuje. V obecné rovině předkládáme k úvaze, zda 
v rámci novely případně nedoplnit ustanovení vyhlášky 
blíže definující např. technické podmínky na těchto dráhách 
a podobně. 
Vyhláška 177/1995 Sb. definuje styk drah jako bod, kde se 
fyzicky stýkají dráhy. Zákon o dráhách však styk drah 
chápe spíše jako části obou drah, kde se uskutečňuje 
drážní doprava pro přechod z jedné dráhy na druhou. 
Stykem drah podle zákona tak může být i celá stanice. 
SŽDC předkládá k úvaze provedení terminologického 
sjednocení naznačeného vymezení. 
- § 21 vybavení stanic a zastávek 
SŽDC má za to, že lze spatřovat dílčí rozpor mezi 
stávajícím ustanovením § 21 odst. 1 a 2 a návrhem 
vyhlášky nahrazujícím Vyhlášku MD č. 351/2004 Sb., která 
stanovuje rozsah poskytovaných služeb.  

Akceptováno, upraveno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Obecné zásady 
pro zřizování přechodu kolejí 
obsahuje ČSN 734959, 
Nástupiště a nástupištní 
přístřešky na dráhách 
celostátních,   regionálních   a   
vlečkách.  Protože obecná 
přístupnost ke znění technických 
norem není zajištěna, nelze 
podle ustanovení LPV, čl. 45a 
odst. 2 použít výlučný odkaz. 
 
 
Akceptováno podle 
připomínky OSŽ. 
 
 
Doplněno podle 
připomínky Drážní 
inspekce.  
 
 
 
 
Neakceptováno, 
přesahuje legislativní 
rámec úprav. 
 
 
 
 
 
Akceptováno, podmíněno 
trvalým obsazením 
stanice nebo smluvním 
provozovatelem.   

České dráhy, 
a.s. 

 
Vypořádání 

Obecné připomínky: 
Podle § 4a odst. 2 návrhu novely vyhlášky se stanoví 
povinnost zabezpečit přechod určený pro pohyb cestujících 
v železniční stanici, který kříží kolej s dovolenou rychlostí 
drážních vozidel vyšší než 50 km.h -1, výstražným 

 
Neakceptováno. Vyhláška 
neřeší technologické postupy 
v drážní dopravě, nutno upravit 
jízdní řád dotčeného vlaku.  
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připomínek: 
 
Mgr. David 
Heppner 
Heppner@gr.cd.
cz 
420 972 232 
001 

 

zařízením. 
Upozorňuje se, že v rámci modernizace může dojít jednak k 
prodloužení pobytu drážního vozidla v železniční stanici s 
úrovňovým řešením přístupu na nástupiště vytvořením 
jediného kontrolovaného přístupu a jednak k ovlivnění 
technologie práce v DKV, bude-li veřejně přístupnou 
vlečkou. 
Pokud se bude jednat o úrovňový přechod více než jedné 
koleje (a zákonodárce s tím počítá - viz mechanický signál 
„Stůj" mezi kolejemi), povede tato povinnost s největší 
pravděpodobností ke snížení konkurenceschopnosti 
železniční dopravy nuceným prodloužením pobytu na 
zastávkách. Jak bude řešena možnost přístupu výhradně 
přes zabezpečený úrovňový přechod? Bude zřízen 
například kontrolovaný uzavíratelný přístup k přechodu? 
K možnosti provozování přechodů kolejí v železničních 
stanicích určených pro pohyb cestujících do doby 
rekonstrukce nebo modernizace železničních stanic (čl. II) 
se naskýtá otázka, zda a nakolik je preferováno zřizování 
podchodů a výtahů nebo nadchodů. To se týká například 
železničních stanic na vlečkách (související povinnost podle 
novely vyhlášky č. 173/1995 Sb. - tam, kde není výstražné 
zařízení v činnosti, musí osoba řídící drážní vozidlo jet 
jízdou se zvýšenou opatrností). 
K § 4a - Podle § 3 se přechod nepovažuje za přejezd - tj. 
měla by být uvedena definice označení křížení - výstražné 
zařízení. Navíc se mluví o přejezdu jen v železničních 
stanicích. Podle § 11 vyhlášky č. 173/1995 Sb. jsou určeny 
pro obsluhu dráhy dopravny a stanoviště, z nichž jen jedno 
je typem železniční stanice. Například na zastávce - 
dopravně bez kolejového rozvětvení by žádný takový 
přechod nesměl být zřízen. Podle vyhlášky č. 173/1995 Sb. 
by měly být takové přechody kryty přejezdníky - to však má 
smysl pouze pro jízdu vlaků, ne pro posun. 
 
K čl. II 
V Čl. II na konci textu se navrhuje doplnit slova ,,, nejdéle 
však do 31. prosince 2020.". 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozhodování přísluší stavebníku 
a projektovému řešení, 
ověřeném ve stavebním řízení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Podle § 3 
vyhlášky jde o veřejně 
nepřístupné přechody, tzv. 
služební, kdežto zde je zaváděn 
veřejně přístupný přechod. Na 
širé trati se zřídí přechod pro 
chodce jako přejezd podle ČSN 
736380. Posun se při jízdě přes 
přechod řídí návěstmi odborně 
způsobilé osoby.  
 
 
 
Neakceptováno, vzhledem 
k vysokým investičním nákladům 
a malému dopravnímu momentu 
na přechodech nelze stanovit 
dobu doplnění výstražného 
zařízení.  

Jihočeský kraj 
 

Vypořádání 
připomínek 
Ing. Klása 
(Krajský úřad 
Jihočeského 
kraje, tel. 
386720134, 
email:klasa@kraj-
jihocesky.cz 

Navrhované znění přinese zvýšené investiční náklady i 
v železničních stanicích s nízkou frekvencí cestujících. Není 
nám znám důvod, proč byla stanovena podmínka dovolené 
rychlosti  u centrálních přechodů 80 km/hod a nikoli 120 
km/hod (běžné u železničních  přejezdů s PZZ). 
Návrh:  
- nad 50 km/hod podmínky dle § 4a odst.2  a 3 
- nad 80 km/hod  podmínky doplněné o sklopné závorové 
břevno. 
Předpokládáme rovněž hlášení o příjezdu vlaku staničním 
rozhlasem, které naopak v podmínkách uvedeno není. 
Osoba řídící drážní vozidlo je informována přejezdníkem  
dle  příl. 1 části I bodu 10 a musí následně jednat dle bodu 
14 vyhlášky o změně vyhlášky 173/1995 Sb., kterou se 
vydává dopravní řád drah. 

Neakceptováno, při  
navýšení rychlosti vzniká 
nebezpečí pro uživatele 
přechodů z důvodu 
nezajištění rozhledových 
polí.  
Podmínky na přechodu  
budou posuzovány 
v rámci stavebního řízení, 
v jehož rámci se rozhodne 
o případném doplnění 
břevny.   
Hlášení rozhlasem 
umožňuje přímo 
ustanovení novely 
zákona. 
 

Magistrát 
hlavního města 
Prahy 

K úvodní větě 
V souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slova „zákona  č. 77/2002 Sb.,“ vypustit. 

 
Akceptováno. 
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Vypořádání 
připomínek 
 
 

 
K čl. I 
K bodu 1 (poznámka pod čarou č. 1): 
Doporučujeme: 
- úvodní větu nahradit větou „Poznámky pod čarou č. 1 a 2 

znějí:“,  
- v poznámce pod čarou č. 1, v souladu s čl. 64 odst. 2 

větou druhou Legislativních pravidel vlády, slova „ve 
znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.“ nahradit slovy „ve znění 
pozdějších předpisů.“; 

- doplnit poznámku č. 2, která zní: „2) Vyhláška č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.“. 

 
K bodu 2 (§ 4a): 
Doporučujeme: 
- v odstavcích 1 a 2 zkratku „km.h-1“ nahradit zkratkou 
„km/h“, 

- v odstavci 3, v souladu s čl. 45 odst. 4 nebo 5 
Legislativních pravidel vlády, doplnit odkaz na poznámku 
pod čarou č. 2, a to buď normativní odkaz v podobě jeho 
zkráceného názvu nebo zobecněného názvu 
umožňujícího jednoznačné určení tohoto jiného právního 
předpisu, nebo nenormativní odkaz s použitím slov 
„podle jiného právního předpisu“. 

 
K bodu 3 (poznámka pod čarou č. 2): 
Doporučujeme celý bod vypustit, neboť odkaz na poznámku 
č. 2 je uveden již u § 4 odst. 6 vyhlášky  č. 177/1995 Sb., 
kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění 
vyhlášky č. 577/2004 Sb., tudíž poznámka pod čarou č. 2 je 
uvedena již v bodu 1 návrhu vyhlášky. 
 
K bodu 4 (§ 21a): 
Doporučujeme: 
v odstavci 2 písm. a) a b), v souladu s čl. 45 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády, slovo „zvláštního“ nahradit 
slovem „jiného“; 
v odstavci 2 písm. b), v souladu s čl. 26 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády, čárku na konci nahradit 
středníkem; 
v § 6, v souladu s čl. 69 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády, slovo „ustanovení“ vypustit. 
 
K čl. II 
 
V souladu s čl. 70 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slova „§ 4a a § 21a“ nahradit slovy „§ 4a a 
21a“. 
 

 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 

Drážní inspekce 
 
Vypořádání 
připomínek 
 
mail@dicr.cz 

Zásadní připomínky 
1. Návrh novely vyhlášky neobsahuje popis součásti dráhy 
místní, technické podmínky a požadavky pro stavbu místní 
dráhy a stavby na místní dráze a technické podmínky 
provozuschopnosti této dráhy, přičemž se tento nedostatek 
týká i dráhy železniční, kategorie zkušební dráha. 
 
2. Drážní inspekce zásadně odmítá možnost umístit 
závorové břevno mezi koleje tak, jak je to navrženo v 
ustanovení § 21a odst. 5 novely vyhlášky a důrazně před 

Akceptováno. Technické 
podmínky pro dráhu místní 
jsou totožné jako u dráhy 
regionální.  
Pro zkušební dráhu přísluší 
stanovit podmínky 
drážnímu správnímu úřadu 
v úředním povolení (§ 16 
odst. 2 novely zákona).  
 
Akceptováno, vypuštěno.  
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tímto varuje. 
3. Obsahem návrhu novely vyhlášky je nezbytné 
specifikovat nejen zabezpečení přechodu kolejí v železniční 
stanici určený pro pohyb cestujících, kříží-li kolej s 
dovolenou rychlostí vyšší než 50 km/h, ale také 
zabezpečení přechodu kolejí v železniční stanici určený pro 
pohyb cestujících, kříží-li kolej s dovolenou rychlostí 50 
km/h a nižší, tzn. specifikovat zabezpečení přechodu kolejí 
v železniční stanici určený pro pohyb cestujících, který není 
zabezpečen výstražným zařízením pro přechod koleje. 
Doporučující připomínky: 
1. Doporučujeme do § 3 doplnit nový odstavec, který by 
specifikoval způsob označení přechodu kolejí v železniční 
stanici určeného pro pohyb cestujících, a to tak, aby toto 
označení bylo ve všech případech jednotné a nebyla 
možná záměna těchto míst s místy veřejnosti 
nepřístupnými.  
 
2. § 21a odst. 2 až 5 návrhu novely vyhlášky doporučujeme 
formálně sjednotit odborné pojmy například „signálu pro 
chodce se znamením Stůj“ s pojmy uvedenými ve vyhlášce 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
tedy v návrhu novely vyhlášky uvést například „Signál pro 
chodce se znamením „Stůj!““. 
3. Doporučujeme vymezit přechodné období, které je 
uvedeno v čl. II návrhu novely vyhlášky, např. na do 10 let.  
 
4. Navrhujeme doplnit návrh § 21a odst. 2 písm. c) vyhlášky 
například slovy: „pokud je výstražné zařízení pro přechod 
kolejí závorovými břevny vybaveno. 
5. Obecně dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné do 
návrhu novely vyhlášky zapracovat jednotný způsob 
provedení světelného výstražného zařízení a závorových 
břeven, a to například formou odkazu na českou technickou 
normu, protože břevna, ale i samotné světelné výstražné 
zařízení, mohou vytvořit překážku v blízkosti provozované 
dráhy, což s sebou přináší řadu problémů týkající se 
například prostorového uspořádání, zorného pole 
strojvedoucího, zajišťování bezpečnosti pohybu 
zaměstnanců atd. 
 
6. Dává ke zvážení, zda by v tomto případě, kdy je 
využíván signál z oblasti silniční dopravy, neměl být svým 
použitím zcela stejný, jako v silniční dopravě. 
 

 
Opatření stanovuje § 4a 
odst. 3 novely zákona o 
dráhách. Je zde zakotven 
zákaz vstupu na přechod, 
je-li již bezprostředně vidět 
nebo slyšet přibližující se 
drážní vozidlo, nebo je 
přechod kolejí zakázán 
pokyny provozovatele 
dráhy. Opatření lze 
považovat za dostačující.  
 
 
Neakceptováno, přechod 
kolejí je vyznačen stavebně 
technickou úpravou 
povrchu chodníku a 
zábradlím, místa 
nepřístupná jsou označena 
tabulkami se zákazem 
vstupu. 
 
Akceptováno, uvedeno v § 
4b odstavci 2 písm. a) 
návrhu.  
 
 
 
 
Neakceptováno, nutno 
respektovat investiční plány 
a ekonomické možnosti 
provozovatele dráhy.  
 
 
Akceptováno.  
 
Neakceptováno. Obecné zásady 
pro zřizování přechodu kolejí 
obsahuje ČSN 734959, 
Nástupiště   a    nástupištní   
přístřešky   na    drahách        
celostátních,   regionálních   a   
vlečkách.  Protože obecná 
přístupnost ke znění 
technických norem není 
zajištěna, nelze podle 
ustanovení LPV, čl. 45a odst. 2 
použít výlučný odkaz.  
 
Neakceptováno, 
přerušovaný signál je lépe 
viditelný a používá se ve 
formě přerušovaného  
červeného světla u 
přejezdových 
zabezpečovacích zařízení.  

Odborové 
sdružení 
železničářů 
 
Vypořádání 
připomínek: 
Vladislav Vokoun, 
972 241 908 
 

Přechodné ustanovení: 
Předpokládáme, že toto ustanovení je dostatečné k tomu, 
aby se povinnost zřizovat výstražná zařízení pro přechod 
kolejí ve stanicích nevztahovala na rekonstrukce nebo 
modernizace, kde již bylo vydáno stavební povolení a 
stavba je např. ve stadiu výběrového řízení na zhotovitele, 
a že tedy nedojde k oddalování realizace takových staveb. 
 

 
Akceptováno, ustanovení 
doplněno.  

Místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace  
 
Ministerstva: 

 
 

Bez připomínek 
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zemědělství, 
zdravotnictví, 
průmyslu a 
obchodu, školství, 
mládeže a 
tělovýchovy,  
životního 
prostředí, obrany 
 
Kraje: 
Vysočina, 
Liberecký, 
Moravskoslezský, 
Ústecký, 
Královéhradecký, 
Středočeský, 
Olomoucký, 
Zlínský, Plzeňský, 
Jihomoravský 
 
Hospodářská 
komora, 
Státní fond 
dopravní 
infrastruktury 

 
Federace 
vozmistrů, 
Federace 
strojvůdců,  
Svaz odborářů 
služeb a dopravy,  
Sdružení 
železničních 
společností.  
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