
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
 

(tisk 608) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru  

č. 264 z 38. schůze konané dne 11. května 2016 (tisk 608/2) 

A.1 V části první čl. I se za dosavadní bod 4 vkládá nový bod 5, který zní: 

„5. V § 3 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 

„e) zkušební dráha, jíž je dráha, která slouží zejména k provádění zkušebního provozu drážních 

vozidel nebo zkoušek pro schválení typu nebo změny typu drážních vozidel 

a drážní infrastruktury,“. 

 

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

A.2 V části první čl. I se za dosavadní novelizační bod 4 se vkládá nový bod 6, který zní: 

„6.  V § 4a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Úrovňové přístupové cesty k nástupišti jsou veřejnosti přístupné, s výjimkou přechodu kolejí 

když: 

a) je dávána výstraha světelným signálem výstražného zařízení pro přechod kolejí,  

b) je dávána výstraha akustickým signálem výstražného zařízení pro přechod kolejí,  

c) se sklápí, je sklopena, či se zdvihá závora výstražného zařízení pro přechod kolejí,  

d) je již bezprostředně vidět nebo slyšet přibližující se drážní vozidlo, křižující přechod kolejí,  

e) je přechod kolejí zakázán pokyny provozovatele dráhy. 

 

Technické způsoby výstražného zařízení pro přechod kolejí stanoví prováděcí předpis.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

A.3 V části první čl. I se za dosavadní novelizační bod 6 (nově označený bod 8) vkládá nový bod 

9, který zní: 

„9. V § 8 odst. 1 písm. b) se za slova „160 km/h,“ vkládají slova „a u dráhy zkušební“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

A.4 V části první čl. I se za dosavadní novelizační bod 11 (nově označený bod 14) vkládá nový 

bod 15, který zní: 

„15. V § 16 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Drážní správní úřad v rozhodnutí o vydání 

úředního povolení pro zkušební dráhu podle § 3 odst. 1 písm. e) stanoví podmínky, za jakých lze 

na této dráze provozovat zkušební provoz drážních vozidel nebo zkoušky pro schválení typu nebo 

změny typu drážních vozidel a drážní infrastruktury.“.“.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=126928)



- 2 - 

 

Následující body se přečíslují. 

 

A.5 V části první čl. I v dosavadním novelizačním bodě 13 (nově označený bod 17) v § 22a 

odst. 1 nově zní: 

Varianta 1) 

„(1) Vlečka je veřejně přístupná, pokud 

a) není součástí areálu využívaného v těžebním, zpracovatelském nebo energetickém průmyslu, 

b) neslouží výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné osoby, a drážní dopravu na ní provozuje 

více než jeden dopravce, 

c) jejím hlavním účelem je napojení zařízení služeb na celostátní a regionální dráhu.“. 

Varianta 2) 

„(1) Vlečka je veřejně přístupná, pokud 

a) není součástí areálu využívaného v těžebním, zpracovatelském nebo energetickém průmyslu, 

b) neslouží výhradně potřebě 

1. svého vlastníka, nebo jiné osoby 

2. a drážní dopravu na ní provozuje více než jeden dopravce,  

a 

c) jejím hlavním účelem je napojení zařízení služeb na celostátní a regionální dráhu.“. 

 

A.6 V části první čl. I v dosavadním novelizačním bodě 15 (nově označený bod 19) v § 23b odst. 

1 písm. b) nově zní: 

„b) provádění činností spojených s uskutečňováním stavby dráhy nebo na dráze nebo jiných 

činností ohrožujících bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy na dráze, nebo“. 

 

A.7 V části první čl. I v dosavadním novelizačním bodě 15 (nově označený bod 19) v § 23b odst. 

5 nově zní: 

„(5) Nepodaří-li se provozovateli dráhy při projednávání návrhu plánu omezení provozování 

dráhy nebo její části dohodnout se všemi dotčenými dopravci na rozsahu změn a omezení 

provozované drážní dopravy na dráze, navrhne rozsah změn a omezení i bez dohody provozovatel 

dráhy. Postupuje při tom takovým způsobem, aby nepříznivé dopady změn a omezení drážní 

dopravy u jednotlivých dopravců nepřesahovaly přiměřenou míru, a tento návrh odůvodní. Za 

tímto účelem je provozovatel dráhy oprávněn navrhnout spojení dvou nebo více vlaků jednoho 

dopravce.“. 

 

A.8 V části první čl. I v dosavadním novelizačním bodě 15 (nově označený bod 19) v § 23b se 

odstavce 6 a 7 zrušují. 

 

A.9 V části první čl. I v dosavadním novelizačním bodě 15 (nově označený bod 19) v § 23c odst. 1 se 

slova „, a příslušná rozhodnutí o povolení stavby, jsou-li součástí plánu omezení z důvodu 

uskutečňování stavby dráhy“ zrušují. 

 

A.10 V části první čl. I v dosavadním novelizačním bodě 19 (nově označený bod 23)  se v § 25 

odstavci 1 písm. g) slova „odpovědnosti za škodu“ nahrazují slovy „povinnosti nahradit újmu“. 

 

A.11 V části první čl. I se za dosavadní novelizační bod 26 (nově označený bod 30) vkládá nový 

bod 31, který zní: 

„31. V § 35 odst. 2 písmena d) a e) znějí: 
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„d) ke dni zahájení drážní dopravy sjednat pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu 

způsobenou provozem drážní dopravy a zaplatit pojistné a po celou dobu provozování drážní 

dopravy mít sjednáno toto pojištění a zaplacené pojistné, 

e) na výzvu drážního správního úřadu poskytnout informace potřebné pro ověření trvání pojištění 

pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem drážní dopravy,“.“. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

A.12 V části první čl. I se za dosavadní novelizační bod 69 (nově označený bod 74) vkládá nový 

bod 75, který zní: 

„75. V § 52 odst. 2 písm. e) se slova „odpovědnosti za škody z provozu“ nahrazují slovy „pro 

případ povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem“.“. 

 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

A.13 V části první čl. I v dosavadním novelizačním bodě 88 (nově označený bod 94) v § 66 odst. 1 

se za slova „§ 3a odst. 1,“ vkládají slova „§ 4a odst. 3,“. 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 31. května 2016 
 

B. Poslanec Jan Bartošek 

SD 4454 

B.1 K části první – změna zákona o dráhách 
K čl. I 

Za bod 4 vložit nový bod 5 a uvést jej v tomto znění: 

„5. V § 3 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „na návrh vlastníka nebo provozovatele 

dráhy“.“. 

V návaznosti na to se následující body přečíslují. 

 

B.2 K čl. II Přechodná ustanovení  

Za bod 8. Čl. II. vložit nový bod 9 a uvést jej v tomto znění:  

„9. Železniční dráhu, zařazenou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona do kategorie drah 

regionálních, lze zařadit do kategorie drah místních jen tehdy, požádá-li o to její vlastník nebo 

provozovatel a jsou-li splněny podmínky pro zařazení do kategorie drah místních podle zákona 

č. 266/1994 Sb. ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 
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C. Poslankyně Květa Matušovská 

SD 4449 

C.1 V části první čl. I, bod 3: 

V § 2 doplnit odstavec 13 a uvést jej v tomto znění: 

„(13) Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře je správní úřad pro výkon státní správy, 

regulace a ochrany trhu v oblasti železniční dopravy.“. 

 

C.2 V části první čl. I se za dosavadní bod 11 vkládá nový bod 12, který včetně poznámky pod 

čarou č. 13 zní: 

 

„12. § 19 zní: 

„§ 19 

Centrální evidence železničních drah 

(1) Centrální evidence železničních drah je informačním systémem veřejné správy, v němž 

jsou shromažďována a uchovávána prostorová data o železničních drahách provozovaných na 

území České republiky13). 

(2) Centrální evidenci železničních drah vede Ministerstvo dopravy nebo jím určený subjekt. 

(3) Způsob předávání informací do Centrální evidence železničních drah, jejich druh, rozsah 

a formát, způsob vedení Centrální evidence železničních drah, způsob a rozsah zveřejnění údajů 

vedených v této evidenci stanoví prováděcí předpis vydaný Ministerstvem dopravy. 

(4) Vlastníci všech železničních drah jsou povinni předávat do Centrální evidence 

železničních drah stanovené informace za podmínek upravených předpisem dle odstavce 3. 

______________ 
13) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačním systému veřejné správy, ve znění pozdějších 

předpisů.“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

C.3 V části první čl. I se za dosavadní bod 12 vkládá nový bod 13, který včetně poznámky pod 

čarou č. 14 zní: 

„13. V § 22 odst. 2 se doplňuje nové písmeno f), které zní: 

„f) jde-li o dráhu ve vlastnictví státu, zřídit jednotku hasičského záchranného sboru podniku14).“.“. 

_______________ 
14) § 67 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

 

C.4 Novelizační bod 13 zní: 

„13. V § 22a odst. 2 se doplňuje nové písmeno c), které zní: 

„c) k jiné dráze, slouží-li vlečka nebo její část více uživatelům případně jednomu uživateli, který 

není zároveň vlastníkem vlečky.“.“. 
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C.5 V části první čl. I se za dosavadní bod 44 vkládá nový bod 45, který včetně poznámky pod 

čarou č. 15 zní: 

 „45.  

„HLAVA TŘETÍ 

Podmínky pro odbornou způsobilost zaměstnanců zajišťujících provozování dráhy a 

drážní dopravy 

§ 46s 

(1) K dosažení a udržení odborné způsobilosti musí být zaměstnanci zajišťující obsluhu, 

údržbu, opravy a kontrolu dráhy nebo drážních vozidel školeni a jejich odborná způsobilost musí 

být ověřena odbornou zkouškou. 

(2) Podmínky pro dosažení a udržování odborné způsobilosti zaměstnanců zajišťujících 

obsluhu, údržbu, opravy a kontrolu dráhy nebo drážních vozidel a určení okruhu těchto osob, 

které vykonávají pracovní činnosti zajišťující bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní 

dopravy, stanovuje provozovatel dráhy a dopravce ve vnitřním předpisu o odborné způsobilosti 

a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy. Předpis stanoví způsob 

získání odborné způsobilosti, tj. průběh přípravy k odborné zkoušce a průběh vlastní zkoušky, i 

systém pravidelného školení, a to podle pracovních činností. 

(3) Ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo 

drážní dopravy zajišťuje provozovatel dráhy nebo dopravce v rámci své podnikatelské činnosti, 

nebo na základě soukromoprávního smluvního vztahu u k tomu účelu akreditované právnické 

nebo fyzické osoby, nebo pro profese, pro které jsou vydány kvalifikační a hodnotící standardy, 

u osoby akreditované podle zvláštního zákona15). Přípravu k odborným zkouškám a následné 

pravidelné školení zajišťuje akreditovaná právnická nebo fyzická osoba. 

(4) Akreditaci podle odstavce 3 udělí drážní správní úřad právnické nebo fyzické osobě, 

která doloží, že: 

a) je držitelem živnostenského oprávnění, 

b) má vytvořen plán pro zajištění teoretické i praktické části školení, ve které vymezí 

organizaci, rozsah a způsob provádění školení, včetně systému kontroly, 

c) teoretické a praktické části školení budou zajišťovat osoby s dostatečnou odbornou 

způsobilostí a praxí, 

d) má právo k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování školení, 

e) uhradila drážnímu správnímu úřadu správní poplatek. 

(5) Osoba, které byla udělena akreditace k poskytování školení, je povinna 

a) zajišťovat školení podle vytvořeného plánu, 

b) zajišťovat školení odborně způsobilými osobami a 

c) mít po celou dobu provozování své činnosti právo k užívání nebytových prostor a vybavení 

nezbytného pro poskytování školení a mít tyto prostory a vybavení po celou dobu 

k dispozici. 

(6) Drážní správní úřad odejme akreditaci k poskytování školení osobě, která opakovaně 

nebo hrubým způsobem porušila povinnosti podle odstavce 5. 

(7) Drážní správní úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam osob, 

kterým udělil akreditaci, a pravidelně jej aktualizuje. 

_______________ 
15)

 Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.“. 

Dosavadní hlava třetí a čtvrtá se označí jako hlava čtvrtá a pátá. 
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C.6 V části první, čl. I, bod 72: 

V bodě 72 v § 52a, odst. 6, písmeno a) nahrazuje novým textem, který zní: 

„a) přestupků podle § 50 odst. 1 písm. i) a správních deliktů podle § 51 odst. 1 písm. l), § 51 odst. 

6 písm. a), b) a d), které projednává Drážní inspekce,“. 

 

C.7 V části první, čl. I, bod 74: 

C.7.1 V bodě 74 v § 53b, odst. 1 v první a druhé větě za slovo „příčiny“ doplnit slova „a okolnosti  

vzniku“. Ve druhé větě nahradit text „na dráze Drážní inspekce šetří jen tehdy“ textem „na 

dráhách může Drážní inspekce šetřit“.  

C.7.2 V bodě 74 v § 53b, odst. 3 v poslední větě vypustit slova „skutečnostmi, které zjevně 

nesouvisejí s příčinami mimořádné události, nebo jejich předcházením, ani“. 

 

C.8 V části první, čl. I, bod 82: 

V bodě 82 v § 58 za slova „drážní správní úřad“ doplnit text „, Drážní inspekce“. 

 

C.9 V části páté a části šesté, čl. VI až IX: 

Části vypustit.  

V návaznosti na to dosavadní část sedmou až desátou označit jako část pátou až osmou. 

 

C.10 V části sedmé, čl. 10: 

Vložit nový bod 1 v tomto znění: 

„1. V § 8 odst. 2 se za slova „mezinárodních smluv“ vkládají slova „ , a železničních přepravních 

vztazích podle odstavce 1.“. 

V návaznosti na to dosavadní body 1 až 4 označit jako body 2 až 5. 

 

 

D. Poslanec Lukáš Pleticha 

SD 4466 

D.1 Čl. I bod 5:  

V § 5 se na konci odstavce 1 doplňují věty „Stavba dráhy není součástí pozemku. Stavba dráhy 

celostátní nebo regionální, tramvajové nebo speciální je veřejně prospěšná.“. 

SD 4473 

D.2 Čl. I bod 5: 

V § 5 na konci odstavce 1 se do výčtu drah s veřejnou prospěšností doplňuje slovo 

„trolejbusové“. 
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E. Poslanec Jaroslav Foldyna 

SD 4452 

E.1 Navrhované znění § 37 odst. 6 

„(6) Výše přirážky stanoví dopravce v přepravních podmínkách. Výše přirážky nesmí 

přesáhnout částku 1 500 Kč. Přirážka za porušení podmínek stanovených přepravním řádem činí 

nejvýše 1 500 Kč“.  

 

SD 4451 
 

E.2 K ČÁSTI PÁTÉ čl. VI změna zákona o pozemních komunikacích: 

 V části páté se za bod 1. vkládá nový bod 2., který včetně poznámky pod čarou č. 38 zní: 

 

„2. V § 30 odst. 3 se nahrazuje takto: „Souvisle zastavěným územím obce (dále jen „území“) je 

pro účely určení silničního ochranného pásma podle tohoto zákona území, jehož začátek a 

konec je na pozemní komunikaci označen dopravní značkou označující obec a konec obce38). 

_________________________ 
38) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích.“.“. 

 

V návaznosti na tyto změny následující body přečíslovat.  

 
 

F. Poslanec Martin Kolovratník 

SD 4463 

F.1 K části první, k čl. I  -  změna zákona o dráhách 

V § 34a odst. 5 se druhá a třetí věta mění takto:  

„Na přetížené dráze nebo její části vyhoví přídělce přednostně žádostem o přidělení kapacity dráhy 

za účelem provozování drážní dopravy „na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 

cestujících, mezinárodní a vnitrostátní železniční nákladní dopravy, přičemž budou upřednostněny 

vlaky s maximální užitnou délkou a nosností dané tratě.“ V rámci drážní dopravy na základě smlouvy 

o veřejných službách v přepravě cestujících přídělce přidělí kapacitu dráhy nejprve za účelem 

provozování drážní dopravy vlaky nadregionálního nebo mezinárodního charakteru, poté drážní 

dopravy v územním obvodu kraje a poté drážní dopravy v územním obvodu obce.“. 
 

SD 4457 

F.2 K části první, k čl. I  -  změna zákona o dráhách 
 

K čl. I bodu 16: V § 23d se na konci odstavce 1 doplňuje věta:  

„Cena za služby bezprostředně související s provozováním drážní dopravy nesmí být diskriminační; 

jde-li o dodávky trakční elektrické energie, zohlední provozovatel zařízení služeb při návrhu ceny 

rovněž způsob provozování drážní dopravy, zejména rychlost jízdy a četnost zastavení drážních 

vozidel.“. 
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SD 4459 

F.3.1 V čl. I dosavadní novelizační bod 65 uvést v novém znění: 

„65. V § 51 odst. 5 písm. i) se slova „prostředků k jiným účelům“ nahrazují slovy „rozpočtů k jiným 

účelům nebo nevede oddělené účetnictví“.“. 

 

F.3.2 V čl. I za dosavadní novelizační bod 69 vložit nový novelizační bod v následujícím znění: 

„70. V § 52 odst. 4 se slova „prostředků k provozování veřejné drážní osobní dopravy k jiným 

účelům“ nahrazují slovy „rozpočtů k provozování veřejné drážní osobní dopravy k jiným 

účelům nebo o těchto finančních prostředcích nevede oddělené účetnictví“.“. 

 

V návaznosti na tuto změnu následující novelizační body přečíslovat. 

 

F.3.3  V dosavadním novelizačním bodu 73, se v § 52a odst. 6 písm. b) slova „§ 51 odst. 5 písm. g), 

§ 51 odst. 7 a § 52 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 51 odst. 5 písm. g) a i), § 51 odst. 7  

a § 52 odst. 4 a 7“. 

 

SD 4460 

F.4.1 K čl. I bodu 32: 

V čl. I bodu 32 se za slova „druhou sobotu v prosinci“ vkládají slova „o půlnoci“. 

 

F.4.2 K čl. I bod 33: 

V čl. I bodu 33 se za slova „druhou sobotu v červnu“ vkládají slova „o půlnoci“. 

 

SD 4461 

F.5.1 V čl. I bodu 46 v § 49 odst. 1 za slova „provozováním drážní dopravy“ vložit slova „nebo 

pohybem drážního vozidla“. 

 

F.5.2 V čl. I bodu 46 v § 49 odst. 1 uvést písmeno a) v následujícím znění: 

„a) bezpečnost drážní dopravy,“. 

 

F.5.3 V čl. I dosavadní novelizační bod 55 uvést v následujícím znění: 

„55. V § 50 odst. 5 písm. a) se slova „e) nebo g)“ nahrazují slovy „e), g) nebo h)“.“. 

 

F.5.4 V čl. I za dosavadní novelizační bod 55 vložit nový novelizační bod 56 v následujícím znění: 

„56. V § 50 odst. 5 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: 

„b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i),“.“. 

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d). 

Následující novelizační body v návaznosti na tuto změnu přečíslovat. 
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SD 4478 

F.6 V části první čl. I bodě 19 § 25 se za odstavec 7 doplňuje odstavec 8, který zní: 

„(8) Pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem drážní dopravy může 

pojišťovna vypovědět 

a) v případě pozastavení, zrušení nebo zániku oprávnění k provozování drážní dopravy, 

b) v případě finanční nezpůsobilosti dopravce, 

c) s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události, nebo 

d) ke konci pojistného období; byla-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů 

přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného 

období.“. 

 

Leg. tech.:  

F.7.1 V bodu 88 v § 66 odst. 1 se slova „§ 23 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 23 odst. 8“. 

 

F.7.2 K usnesení hospodářského výboru bodu A.2: 

 V bodu 88 v § 66 odst. 1 se za slova „§ 3a odst. 1“ vkládají slova „§ 4a odst. 3“. 

 

 

G. Poslanec František Laudát 

SD 4453 

V ČÁSTI PRVNÍ, čl. I, novelizační bod 5 zní: 

„5. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňují věty: „Stavba dráhy není součástí pozemku. Stavba 

dráhy celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové nebo dráhy speciální je veřejně 

prospěšná.“. 

 

 

H. Poslanec Jan Birke 

SD 3406 

K části první, k čl. I – změna zákona o dráhách 

H.1 Za bod 4 vložit nový bod 5 a uvést jej v tomto znění: 

„5. V § 4a se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Provozovatel dráhy je povinen odstraňovat dřeviny, které se nacházejí v obvodu 

dráhy a které ohrožují nebo mohou ohrozit dráhu nebo bezpečnost provozu drážní dopravy.“.“. 

 

V návaznosti na to následující body přečíslovat. 

 

H.2 Za bod 9 vložit nové body a uvést je v tomto znění: 

„X.  V § 10 odst. 1 se za slovo „Vlastníci“ vkládají slova „nebo uživatelé nemovité věci 

v ochranném pásmu“, za slova „z jednání“ se doplňují slova „či opomenutí“ a za slova „těchto 

vlastníků“ se doplňují slova „nebo uživatelů“ a zrušují se slova „nemovitosti v sousedství 

dráhy“.“. 
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H.3 „X.  Za § 10 se vkládá § 10a, který zní: 

„§ 10a 

Odstraňování dřevin 

(1) Na odstraňování dřevin, které se nacházejí v obvodu dráhy, se nevztahuje zákon o 

ochraně přírody a krajiny.   

(2) Na odstraňování dřevin, které se nacházejí v ochranném pásmu dráhy a které ohrožují 

nebo mohou ohrozit dráhu nebo bezpečnost provozu drážní dopravy, se nevztahuje zákon o 

ochraně přírody a krajiny, s výjimkou ochrany památných stromů. Drážní správní úřad je 

dotčeným správním orgánem při vyhlašování památných stromů dle zvláštního právního 

předpisu.   

(3) Vlastník nebo uživatel pozemku v ochranném pásmu dráhy je povinen odstraňovat na 

vlastní náklady dřeviny, které ohrožují nebo mohou ohrozit dráhu nebo bezpečnost provozu 

drážní dopravy, případně činit jiná nezbytná opatření nutná k zajištění bezpečnosti dráhy nebo 

drážní dopravy, a to na základě písemné žádosti provozovatele dráhy. V případě, že vlastník 

nebo uživatel pozemku žádosti provozovatele dráhy nevyhoví ani ve lhůtě 30 dnů od doručení 

žádosti nebo se žádost v této lhůtě nepodaří vlastníkovi nebo uživateli pozemku doručit, 

rozhodne o odstranění dřeviny či jiných nezbytných opatřeních drážní správní úřad dle § 10. 

U památných stromů se postupuje podle zákona o ochraně přírody a krajiny.“.“.  

 

V návaznosti na to následující body novely přečíslovat. 

 

H.4 K bodu 54 

V bodě 54 v písmeni h) vypustit slovo „nebo“, na konci písmene i) tečku nahradit čárkou a 

doplnit písmeno j), které zní: 

„j) poruší povinnost odstraňovat dřeviny v ochranném pásmu dráhy podle § 10a odst. 3.“. 

 

H.5 K bodu 55 

V bodě 55 slova „slovy e), g), h) nebo i)“ nahradit slovy „slovy e), g), h), i) nebo j)“. 

 

H.6 K bodu 58  

V bodě 58 v písmeni k) vypustit slovo „nebo“, na konci písmene l) tečku nahradit čárkou a 

doplnit písmeno m), které zní: 

„m) poruší povinnost odstraňovat dřeviny v ochranném pásmu dráhy podle § 10a odst. 3.“. 

 

H.7 K bodu 67 

V bodě 67 v písm. d) se slova „f) nebo j)“ nahrazují slovy „f), j) nebo m)“. 

 

H.8 K bodu 79  

 Bod 79. vypustit.  
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H.9 K části čtvrté, k čl. V – změna zákona o ochraně přírody a krajiny (varianta k § 10a) 

H.9.1. K bodu 1 

V bodě 1 za slova „v § 8 odst. 1“ vložit slova „větě první za slova „není-li dále“ vložit slova 

„nebo zvláštním právním předpisem“. 

 

H.9.2.  K bodu 2 a 3  

 Body 2 a 3 se navrhuje vypustit. 

 

H.10 Vložit nové body části a uvést je v tomto znění: 

„X.  V § 50 odst. 3 větě první se slova „anebo leteckého provozu“ nahrazují slovy „leteckého 

provozu, dráhy nebo drážní dopravy“, ve větě druhé se slovo „nebo“ zrušuje a na konci 

věty se doplňují slova „dráhy nebo drážní dopravy.“. 

 

X. V § 56 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní: 

„f) v zájmu ochrany dráhy a drážní dopravy.“.“. 

 

H.11 Vložení nového čl. VI. do části čtvrté  

„Čl. VI 

Přechodná ustanovení 

Řízení o uložení pokuty podle zákona č. 114/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona, za poškození nebo zničení dřevin, které se nacházejí v obvodu 

dráhy anebo dřevin, které se nacházejí v ochranném pásmu dráhy a ohrožují nebo mohou 

ohrozit dráhu nebo bezpečnost provozu drážní dopravy, zahájené přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona a do tohoto dne neskončené, se ke dni nabytí účinnosti zákona č. 114/1992 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zastaví.“. 

 

 

 
 

 

V Praze dne 2. června 2016 

 

 

 

Ing. Martin  K o l o v r a t n í k, v. r. 

zpravodaj garančního hospodářského výboru 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=126928)


