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ROZDÍLOVÁ TABULKA 

Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a  další související zákony 
Předkladatel: Ministerstvo dopravy 
 
 
Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 
Ustanovení Obsah Celex č.  Ustanovení Obsah 
Část první 
čl. I bod 1.  Poznámka pod čarou č. 1 zní: 

"1) (…) 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o 
vytvoření jednotného evropského železničního 
prostoru.". 
 

32012L0034 Čl. 64 odst. 1 
pododstavec 
druhý 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být 
takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. 
Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve 
stávajících právních a správních předpisech na 
směrnice zrušené touto směrnicí se považují za 
odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a znění 
prohlášení si stanoví členské státy. 

Část první 
čl. I bod 3.  
(§ 2 odst. 9)  

V § 2 se doplňují odstavce 9 až 11, které znějí: 
„(9) Zařízením služeb se rozumí železniční 
stanice, odstavné koleje, čerpací stanice a jiná 
technická zařízení, která slouží k poskytování 
služeb bezprostředně souvisejících 
s provozováním drážní dopravy na dráze 
celostátní nebo regionální anebo na veřejně 
přístupné vlečce. 

32012L0034 Čl. 3 odst. 11 Pro účely této směrnice se rozumí: 
(…) 
11) „zařízením služeb“ zařízení včetně pozemku, 
budovy a vybavení, které bylo zřízeno, jako celek 
nebo zčásti, aby umožnilo poskytování jedné nebo 
více služeb uvedených v příloze II bodech 2 až 4; 

  32012L0034 Příloha II 
část 2.  

Je poskytnut přístup, včetně přístupu po železnici, 
k následujícím zařízením služeb, pokud existují, a 
ke službám poskytovaným v těchto zařízeních: 
a) osobní nádraží, jejich budovy a ostatní zařízení, 
včetně zařízení pro zobrazení cestovních 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA2MH2E8V)



 2 

informací a vhodného prostoru pro služby prodeje 
přepravních dokladů; 
b) nákladní terminály; 
c) seřaďovací nádraží a zařízení pro sestavování 
vlaků, včetně zařízení pro seřaďování; 
d) odstavné koleje; 
e) zařízení údržby, s výjimkou zařízení těžké 
údržby určených vysokorychlostním vlakům nebo 
jinému druhu vozového parku, který vyžaduje 
specifická zařízení; 
f) ostatní technická zařízení, včetně zařízení pro 
čištění a mytí; 
g) zařízení přímořských i vnitrozemských přístavů 
související s činnostmi železniční dopravy; 
h) pomocná zařízení; 
i) čerpací stanice a dodávky paliva v těchto 
stanicích, jehož zpoplatnění se na fakturách 
vykáže odděleně. 

Část první 
čl. I bod 3.  
(§ 2 odst. 10 
a 11) 

(10) Kapacitou dráhy se rozumí její využitelná 
průjezdnost umožňující rozvržení 
požadovaných tras vlaků na určitém úseku 
dráhy v určitém období.  
(11) Přidělením kapacity dráhy se rozumí 
jednání umožňující využití takového dílu z 
celkové kapacity dráhy, kterého je zapotřebí 
pro požadovanou trasu vlaku. 
 

32012L0034 Čl. 3 odst. 18 
a 24 

Pro účely této směrnice se rozumí: 
(…) 
18) „přidělováním“ přidělování kapacity 
železniční infrastruktury provozovatelem 
infrastruktury; 
(…) 
24) „kapacitou infrastruktury“ možnost 
naplánovat požadované trasy vlaků na úseku 
infrastruktury pro určité období; 

Část první 
čl. 1 bod 4. 
(§ 3 odst. 1)  

V § 3 odst. 1 se vkládá nové písmeno c), které 
zní: 
„c) dráha místní, jíž je dráha místního 

32012L0034 Čl. 2 odst. 1 
a 3 písm. a) 

1.   Kapitola II se nepoužije na železniční podniky, 
které provozují pouze městskou, příměstskou nebo 
regionální dopravu na místních a regionálních 
nezávislých sítích v případě služeb poskytovaných 
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významu oddělená od celostátní nebo 
regionální dráhy; dráha je oddělená, 
umožňuje-li přesun drážního vozidla na jinou 
dráhu jen s použitím zvláštního technického 
zařízení nebo slouží-li výhradně provozování 
neveřejné osobní drážní dopravy, osobní 
drážní dopravy pro potřeby cestovního ruchu 
nebo provozované historickými vlaky,“. 
Dosavadní písmena c) až d) se označují jako 
písmena d) až e). 
 

na železniční infrastruktuře nebo na sítích 
určených pouze pro provoz městské nebo 
příměstské železniční dopravy. 
Bez ohledu na první pododstavec, pokud je takový 
železniční podnik přímo nebo nepřímo ovládán 
podnikem nebo jiným subjektem provádějícím 
nebo integrujícím služby železniční dopravy jiné, 
než je městská, příměstská nebo regionální 
doprava, použijí se články 4 a 5. Článek 6 se na 
takový železniční podnik použije rovněž tehdy, 
pokud jde o vztah mezi železničním podnikem a 
podnikem nebo subjektem, který jej přímo nebo 
nepřímo ovládá. 
(…) 
3.   Členské státy mohou vyjmout z použití článků 
7, 8, a 13 a kapitoly IV: 
a) místní a regionální nezávislé sítě pro osobní 
dopravu s použitím železniční infrastruktury; 
(…) 
 

Část první 
čl. I bod 13. 
(§ 22a odst. 
1, 2 a 4) 

Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní: 
„§ 22a 

(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 

32012L0034 Čl. 2 odst. 3 
písm. c) a d)  

3.   Členské státy mohou vyjmout z použití článků 
7, 8, a 13 a kapitoly IV: 
(…) 
c) regionální sítě používané výhradně pro 
regionální nákladní dopravu železničním 
podnikem, na něž se nevztahuje odstavec 1, do té 
doby, než kapacitu této sítě požaduje jiný žadatel; 
d) železniční infrastrukturu v soukromém 
vlastnictví sloužící výhradně k využití jejím 
vlastníkem pro vlastní nákladní dopravu. 
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2. jiné osoby a drážní dopravu na ní 
neprovozuje jen jeden dopravce, nebo 

c) jejím hlavním účelem není napojení zařízení 
služeb na jinou dráhu. 

(2) Provozovatel veřejně nepřístupné vlečky 
umožní dopravci nediskriminačním způsobem 
za cenu sjednanou podle cenových předpisů 
užít tuto vlečku nebo její část za účelem 
přístupu 
(…) 
b) k zařízení služeb, jde-li o vlečku podle 
odstavce 1 písm. c). 
(…) 
(4) Úřad na žádost dopravce, kterému 
provozovatel veřejně nepřístupné vlečky užití 
této vlečky zcela nebo zčásti odepřel v rozporu 
s odstavcem 2, uloží provozovateli vlečky 
uzavřít s dopravcem smlouvu umožňující užití 
vlečky. Žádost lze podat ve lhůtě 30 dnů ode 
dne, v němž bylo užití vlečky odepřeno.“. 
 

  32012L0034 Čl. 13 odst. 2 
a 5 

2.   Provozovatelé zařízení služeb poskytnou 
nediskriminačním způsobem všem železničním 
podnikům přístup k zařízením uvedeným v příloze 
II bodu 2, včetně přístupu po železnici, a ke 
službám poskytovaným v těchto zařízeních. 
(…) 
5.   Pokud provozovatel zařízení služeb uvedeného 
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v příloze II bodu 2 zjistí střet mezi různými 
žádostmi, pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 
možná nejlepší uspokojení všech požadavků. 
Pokud není dostupná žádná přijatelná alternativa a 
není možné vyhovět všem žádostem o kapacitu 
příslušného zařízení na základě prokázaných 
potřeb, může žadatel podat stížnost regulačnímu 
subjektu uvedenému v článku 55, který případ 
posoudí a případně přijme opatření, aby zajistil 
vyčlenění přiměřené části kapacity pro uvedeného 
žadatele. 
 

  32012L0034 Čl. 56 odst. 1 
písm. f) 

1.   Aniž je dotčen čl. 46 odst. 6, má žadatel právo 
podat stížnost regulačnímu subjektu, pokud se 
domnívá, že se s ním nejedná poctivě, že je 
diskriminován nebo jinak poškozen, a zejména 
může podat žádost o přezkum rozhodnutí přijatých 
provozovatelem infrastruktury nebo případně 
železničním podnikem nebo provozovatelem 
zařízení služeb, která se týkají: 
(…) 
f)  

  32012L0034 Příloha I 
(návětí) 

Železniční infrastruktura zahrnuje níže uvedené 
položky, pokud jsou součástí stálé železniční 
cesty, včetně pomocných kolejí, avšak s výjimkou 
tratí uvnitř železničních dílen, dep nebo vozoven a 
soukromých železničních přípojek nebo vleček: 
(…) 
 

Část první 
čl. 1 bod 14 V § 23 zní: 32012L0034 Čl. 13 odst. 1 Provozovatelé infrastruktury poskytnou všem 

železničním podnikům nediskriminačním 
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(§ 23 odst. 1) „§ 23 
(1) Provozovatel dráhy celostátní nebo 
regionální anebo veřejně přístupné vlečky je 
kromě povinností uvedených v § 22 odst. 1 a 2 
povinen 
a) umožnit dopravcům využití přidělené 
kapacity dráhy, a to alespoň poskytnutím 
služeb souvisejících s užitím dráhy a služeb 
souvisejících s provozem drážních vozidel na 
dráze; minimální rozsah a obsah těchto služeb 
stanoví prováděcí právní předpis,  
b) zajistit dopravcům nediskriminačním 
způsobem přístup k jím poskytovaným 
službám, 
c) sjednávat cenu za užití dráhy a za přidělení 
její kapacity nediskriminačním způsobem, 
d) umožnit dopravci, který splňuje podmínky 
pro provozování drážní dopravy podle tohoto 
zákona, provozovat drážní dopravu na dráze za 
cenu sjednanou podle cenových předpisů, 
(…) 
f) vést seznam jím provozovaných drah a 
jejich součástí; seznam obsahuje alespoň 
technický a provozní popis dráhy a jejích 
součástí, údaje o technickém a provozním 
stavu dráhy a jejích součástí, údaje o 
probíhající rekonstrukci dráhy a jejích součástí 
a výši finančních prostředků na rekonstrukci 
vynaložených, 

způsobem minimální přístupový balík stanovený v 
příloze II bodu 1. 
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g) zpracovat způsob určování nákladů, které 
mu vznikají při poskytování jednotlivých 
služeb dopravcům, a způsob přiřazení těchto 
nákladů k jednotlivým službám. 
  

  32012L0034 Čl. 28 Každý železniční podnik provozující železniční 
dopravu uzavře nezbytné veřejnoprávní nebo 
soukromoprávní dohody s provozovateli užívané 
železniční infrastruktury. Podmínky těchto dohod 
musí být v souladu s touto směrnicí 
nediskriminační a transparentní. 
 

  32012L0034 Čl. 29 odst. 1 
podost. 4, 
odst. 2 a 3 

1. (…) Provozovatel infrastruktury stanoví a 
vybírá poplatky za použití infrastruktury v souladu 
se stanoveným rámcem zpoplatnění a pravidly 
zpoplatnění. 
 
2.  Nejsou-li přijata zvláštní opatření podle čl. 32 
odst. 3, zajistí provozovatelé infrastruktury, aby 
byl používaný systém zpoplatnění v rámci celé 
jejich sítě založen na stejných zásadách. 
 
3.  Provozovatelé infrastruktury zajistí, aby 
používání systému zpoplatnění vedlo k 
rovnocennému a nediskriminačnímu zpoplatnění 
pro různé železniční podniky poskytující služby 
rovnocenného druhu v podobné části trhu a aby 
poplatky uplatňované ve skutečnosti odpovídaly 
pravidlům stanoveným ve zprávě o síti. 
 

  32012L0034 Čl. 30 odst. 7 7.  Provozovatelé infrastruktury vytvoří a vedou 
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a 8 rejstřík svých aktiv a aktiv, za jejichž správu jsou 
odpovědni, a který by byl použit pro posouzení 
financování potřebného pro jejich opravu nebo 
nahrazení. Tento rejstřík je doplněn o podrobnosti 
o výdajích na obnovu a modernizaci 
infrastruktury. 
 
8. Provozovatelé infrastruktury stanoví metodu 
pro přiřazování nákladů mezi různé kategorie 
služeb nabízených železničním podnikům. 
Členské státy mohou požadovat její předchozí 
schválení. Uvedená metoda je průběžně 
aktualizována na základě nejlepších 
mezinárodních zkušeností. 
 

  32012L0034 Čl. 31 odst. 1  Poplatky za použití železniční infrastruktury a 
zařízení služeb se platí provozovateli 
infrastruktury a provozovateli zařízení služeb a 
používají se k financování jejich činnosti. 
 

  32012L0034 Čl. 44 odst. 1 Žadatelé mohou podle veřejného nebo 
soukromého práva podat provozovateli 
infrastruktury žádost o uzavření dohody o udělení 
práv na využívání železniční infrastruktury za 
poplatek, jak je stanoveno v kapitole IV oddíle 2. 
 

Část první 
čl. I bod 14 
(§ 23 odst. 2 
a 3)  

(2) Provozovatel dráhy celostátní nebo 
regionální anebo veřejně přístupné vlečky 
přijme plán obchodní činnosti obsahující 
alespoň údaje o 
a) zamýšleném rozsahu činnosti a způsobu 

32012L0034 Čl. 8 odst. 3 V rámci všeobecné politiky stanovené členským 
státem a s ohledem na strategii uvedenou v 
odstavci 1 a na financování poskytnuté členskými 
státy a uvedené v odstavci 2 přijme provozovatel 
infrastruktury obchodní plán včetně programů 
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jejího finančního zajištění, 
b) technické povaze jím provozované dráhy a 
její kapacitě a 
c) podmínkách přístupu na jím provozovanou 
dráhu. 
(3) Provozovatel dráhy celostátní nebo 
regionální anebo veřejně přístupné vlečky 
zveřejní před přijetím plánu obchodní činnosti 
údaje podle odstavce 2 písm. b) a c) a údaje o 
plánovaném rozvoji provozované dráhy 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Každý může k těmto údajům uplatnit 
odůvodněné připomínky. Za tím účelem 
provozovatel dráhy stanoví přiměřenou lhůtu, 
kterou oznámí spolu se zpřístupněním údajů. 
 

týkajících se investic a financování. Plán musí být 
vypracován tak, aby zaručoval optimální a 
hospodárné využití, poskytování a rozvoj 
železniční infrastruktury při zajištění finanční 
rovnováhy, a má stanovit prostředky pro dosažení 
těchto cílů. Provozovatel infrastruktury zajistí, aby 
měli známí žadatelé a potenciální žadatelé, pokud 
o to požádají, přístup k příslušným informacím a 
aby měli možnost vyjádřit svůj názor na obsah 
obchodního plánu, pokud jde o podmínky pro 
přístup a použití a povahu, poskytování a rozvoj 
infrastruktury, a to před schválením tohoto plánu 
ze strany provozovatele infrastruktury. 

Část první 
čl. I bod 14 
(§ 23 odst. 4) 

(4) Smlouva o provozování drážní dopravy na 
dráze celostátní nebo regionální anebo na 
veřejně přístupné vlečce musí obsahovat 
ujednání o 
a) ceně za užití dráhy, 
b) sankčních platbách za narušení provozování 
drážní dopravy zapříčiněné provozovatelem 
dráhy nebo dopravcem,  
c) způsobu vykazování vzniku, příčin a doby 
trvání narušení provozování drážní dopravy 
mezi stranami smlouvy, 
d) nestranném způsobu mimosoudního řešení 
sporů mezi stranami smlouvy týkajících se 

32012L0034 Čl. 29 odst. 1 
podost. 4 

Provozovatel infrastruktury stanoví a vybírá 
poplatky za použití infrastruktury v souladu se 
stanoveným rámcem zpoplatnění a pravidly 
zpoplatnění. 
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sankčních plateb za narušení provozování 
drážní dopravy; lhůta, v níž má být řešení 
sporu přijato, činí 10 pracovních dnů. 
 

  32012L0034 Čl. 35 odst. 1 1.  Systémy zpoplatnění infrastruktury povzbuzují 
železniční podniky a provozovatele infrastruktury 
v minimalizaci závad a zvyšování výkonu 
železniční sítě pomocí systému odměňování 
výkonu. Tento systém může zahrnovat sankce za 
narušení provozu sítě, kompenzace pro podniky 
dotčené závadami a odměny za přesáhnutí 
plánovaného výkonu. 
 
2.  Základní zásady systému odměňování výkonu 
uvedené v příloze VI bodu 2 se vztahují na celou 
síť. 
 

  32012L0034 Příloha VI 
část 2. písm. 
g)  

Aniž jsou dotčeny stávající postupy pro přezkum 
rozhodnutí a ustanovení článku 56, je v případě 
sporů ohledně systému odměňování výkonu k 
dispozici systém řešení sporů umožňující 
okamžité vyřešení těchto sporů. Tento systém 
řešení sporů je ve vztahu ke zúčastněným stranám 
nestranný. Dojde-li k použití tohoto systému, musí 
být rozhodnutí přijato ve lhůtě deseti pracovních 
dnů. 
 

Část první 
čl. I bod 14 
(§ 23 odst. 5 
a 6) 

(5) Byla-li dráha nebo její část prohlášena za 
přetíženou, zpracuje provozovatel dráhy do 6 
měsíců ode dne tohoto prohlášení analýzu 
kapacity dotčené dráhy, ve které uvede 
zjištěné příčiny přetížení dráhy a navrhne 

32012L0034 Čl. 47 odst. 1 
a 2 

1. Pokud po koordinaci požadovaných tras vlaků a 
po konzultaci s žadateli není možné vyhovět všem 
žádostem o kapacitu infrastruktury, prohlásí 
provozovatel infrastruktury neprodleně daný úsek 
infrastruktury, kde se tak stalo, za přetížený. Totéž 
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opatření ke zmírnění nebo odstranění 
přetížení. Při zpracování analýzy provozovatel 
dráhy zohlední alespoň technické a provozní 
vlastnosti přetížené dráhy a druh a intenzitu 
provozované drážní dopravy. Opatření ke 
zmírnění nebo odstranění přetížení odpovídají 
zjištěným příčinám přetížení a zahrnují 
zejména návrhy na změnu jízdního řádu, 
změnu rychlosti jízdy na dráze nebo 
uskutečnění stavby dráhy. 
(6) Provozovatel dráhy přijme do 6 měsíců ode 
dne zpracování analýzy kapacity dráhy na 
jejím základě plán na zmírnění nebo 
odstranění přetížení dráhy. Návrh plánu 
projedná s dopravci provozujícími drážní 
dopravu na dotčené dráze a rovněž, je-li na 
dotčené dráze provozována drážní doprava na 
základě smlouvy o veřejných službách 
v přepravě cestujících, s kraji, v jejichž 
územním obvodu se dráha nachází, a s 
Ministerstvem dopravy. Je-li plán přijat, není 
provozovatel dráhy povinen provádět další 
analýzu při opětovném prohlášení dotčené 
dráhy nebo její části za přetíženou. 
Provozovatel dráhy zpracuje analýzu kapacity 
dráhy a přijme plán na jejím základě rovněž v 
případě, že přetížení dráhy nebo její části 
bezprostředně hrozí. 
 

prohlásí u infrastruktury, kde je předpoklad, že 
bude nedostatečnou kapacitou trpět v blízké 
budoucnosti. 
2.   Pokud byla infrastruktura prohlášena za 
přetíženou, provede provozovatel infrastruktury 
analýzu kapacity stanovenou v článku 50, kromě 
případů, kdy je již prováděn plán na rozšíření 
kapacity stanovený v článku 51. 
 

  32012L0034 Čl. 50 1.   Cílem analýzy kapacity je určit omezení 
kapacity infrastruktury, která znemožňují vyhovět 
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žádostem o přidělení kapacity, a navrhnout způsob 
uspokojení dodatečných žádostí. Analýza kapacity 
zjišťuje důvody přetížení a možnosti přijetí 
krátkodobých a střednědobých opatření k 
odlehčení přetížení infrastruktury. 
2.   Analýza kapacity se zabývá infrastrukturou, 
provozními postupy, povahou různých 
provozovaných dopravních služeb a vlivem všech 
těchto faktorů na kapacitu infrastruktury. 
Zvažovaná opatření zahrnují zejména 
přesměrování dopravních služeb, změny v 
časovém rozvržení dopravních služeb, změny 
rychlosti jízdy a zdokonalení infrastruktury. 
3.   Analýza kapacity se dokončí do šesti měsíců 
od zjištění přetížení infrastruktury. 
 

  32012L0034 Čl. 51 odst. 1 
a 2 věta 
první  

1.   Provozovatel infrastruktury vypracuje do šesti 
měsíců od dokončení analýzy kapacity plán na 
rozšíření kapacity. 
2.   Plán na rozšíření kapacity se vypracuje po 
konzultaci s uživateli příslušné přetížené 
infrastruktury. 
 

Část první 
čl. I bod 14 
(§ 23 odst. 7) 

(7) Provozovatel dráhy, která byla prohlášena 
za přetíženou, vyzve v souladu s pravidly 
obsaženými v prohlášení o dráze dopravce 
užívajícího tuto dráhu nebo její část ke vzdání 
se přidělené kapacity dráhy, pokud 

32012L0034 Čl. 52 odst. 2 Zejména v případě přetížené infrastruktury 
vyžaduje provozovatel infrastruktury vzdání se 
trasy vlaku, která byla po dobu nejméně jednoho 
měsíce využívána méně, než činí mezní kvóta 
stanovená ve zprávě o síti, pokud to nebylo 
způsobeno jinými než hospodářskými důvody, 
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a) v průběhu alespoň jednoho měsíce 
nevyužívá přidělenou kapacitu přetížené dráhy 
v plném rozsahu a 
b) tato skutečnost je způsobena hospodařením 
dopravce nebo jinými důvody, které dopravce 
mohl ovlivnit. 
 

které žadatel nemohl ovlivnit. 

Část první 
čl. I bod 15 
(§ 23b odst. 
1 a 2) 

(1) Provozovatel dráhy je oprávněn omezit 
provozování dráhy nebo její části na dobu 
nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu 
z důvodu  
(…) 
c) narušení provozuschopnosti dráhy živelní 
nebo mimořádnou událostí a provádění 
činností spojených s obnovením 
provozuschopnosti. 
(2) Je-li to možné s ohledem na účel činností 
podle odstavce 1 a na charakter dráhy, provádí 
provozovatel dráhy tyto činnosti takovým 
způsobem, aby provozování drážní dopravy na 
dráze 
a) nebylo omezeno; za tímto účelem 
provozovatel dráhy přednostně využívá 
kapacitu dráhy vyhrazenou pro tyto činnosti v 
prohlášení o dráze, nebo 
b) bylo omezeno jen na dobu nezbytně nutnou 
a v nezbytně nutném rozsahu, nelze-li 
postupovat podle písmene a). 

32012L0034 Čl. 53 odst. 1 
a 2 1. Žádosti o kapacitu infrastruktury pro provádění 

údržbových prací se předkládají během procesu 
plánování. 
2. Provozovatel infrastruktury věnuje přiměřenou 
pozornost vlivu vyhrazení kapacity infrastruktury 
pro plánované práce na údržbě trati na žadatele. 
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  32012L0034 Čl. 54 odst. 1 

a 2 1. V případě narušení provozu vlaků následkem 
technického selhání nebo nehody učiní 
provozovatel infrastruktury veškeré nezbytné 
kroky k obnovení běžného stavu. K tomu 
vypracuje provozovatel infrastruktury havarijní 
plán se seznamem různých subjektů, které je třeba 
uvědomit v případě vážných nehod nebo vážného 
narušení provozu vlaků. 
2. V nouzových situacích a v případech naprosté 
nutnosti uzavření infrastruktury kvůli poruše lze 
odebrat přidělené trasy vlaků bez předchozího 
upozornění po dobu nezbytnou k opravení 
systému. 
Provozovatel infrastruktury může požadovat, 
pokud to považuje za nezbytné, aby mu železniční 
podniky daly k dispozici prostředky, které pokládá 
za nejvhodnější k obnovení běžného stavu v co 
nejkratší době. 
 

Část první 
čl. I bod 15 
(§ 23c odst. 
4 věta první) 

Provozovatel dráhy o omezení podle odstavce 
3 bez zbytečného odkladu vyrozumí dotčené 
dopravce, vlastníka dráhy a Úřad. 

32012L0034 Čl. 53 odst.  Provozovatel infrastruktury co nejdříve informuje 
zúčastněné strany o nedostupnosti kapacity 
infrastruktury z důvodu neplánovaných 
údržbových prací. 
 

Část první 
čl. I bod 16. 
(§ 23d odst. 
1 až 4)  

(1) Provozovatel zařízení služeb poskytuje 
dopravcům prostřednictvím tohoto zařízení 
služby bezprostředně související 
s provozováním drážní dopravy 

32012L0034 Čl. 13 odst. 
2, 4 a 5 

2.   Provozovatelé zařízení služeb poskytnou 
nediskriminačním způsobem všem železničním 
podnikům přístup k zařízením uvedeným v příloze 
II bodu 2, včetně přístupu po železnici, a ke 
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nediskriminačním způsobem za cenu 
sjednanou podle cenových předpisů.  
(2) Provozovatel zařízení služeb zpřístupní 
příslušnému přídělci kapacity dopravní cesty 
alespoň 60 dnů přede dnem zveřejnění 
prohlášení o dráze  
a) cenu za poskytované služby,  
b) podmínky poskytování služeb a  
c) cenu za užití vlečky sloužící k napojení 
zařízení služeb na jinou dráhu, je-li 
provozovatelem této vlečky. 

(3) Provozovatel zařízení služeb poskytuje tyto 
služby bez zbytečného odkladu a  v čase 
odpovídajícím jejich povaze a cíli. 
Provozovatel zařízení služeb smí poskytnutí 
těchto služeb odepřít jen tehdy 

a) může-li být dopravci stejná služba 
poskytnuta v jiném zařízení služeb,  

1. aniž by tím bylo narušeno využití kapacity 
dráhy přidělené tomuto dopravci nebo by s tím 
bylo spojeno navýšení jeho nákladů, a 

2. provozovatel jiného zařízení služeb službu 
v požadovaném rozsahu poskytne, nebo 

b) nemůže-li poskytnout tyto služby, byť jen 
v omezeném rozsahu nebo v jiném než 
požadovaném čase, z důvodu 

službám poskytovaným v těchto zařízeních. 
4.   Žádosti železničních podniků o přístup k 
zařízení služeb a poskytování služeb uvedenému v 
bodu 2 přílohy II se vyřizují v rozumné lhůtě 
stanovené regulačním subjektem uvedeným v 
článku 55. Tyto žádosti lze odmítnout, pouze 
pokud existují přijatelné alternativy umožňující 
těmto podnikům provozovat příslušnou nákladní 
či osobní dopravu na týchž trasách za ekonomicky 
přijatelných podmínek. To nezavazuje 
provozovatele zařízení služeb, aby činil investice 
do zdrojů nebo zařízení s cílem vyhovět všem 
žádostem železničních podniků. 
Pokud se žádosti železničních podniků týkají 
přístupu k zařízení služeb spravovanému 
provozovatelem zařízení služeb uvedeným 
odstavci 3 a poskytování služeb v tomto zařízení, 
zdůvodní provozovatel zařízení služeb jakékoli 
rozhodnutí o odmítnutí písemně a poukáže na 
přijatelné alternativy v jiných zařízeních. 
5.   Pokud provozovatel zařízení služeb uvedeného 
v příloze II bodu 2 zjistí střet mezi různými 
žádostmi, pokusí se je vyřešit tak, aby zajistil co 
možná nejlepší uspokojení všech požadavků. 
Pokud není dostupná žádná přijatelná alternativa a 
není možné vyhovět všem žádostem o kapacitu 
příslušného zařízení na základě prokázaných 
potřeb, může žadatel podat stížnost regulačnímu 
subjektu uvedenému v článku 55, který případ 
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1. naplnění provozního objemu zařízení služeb 
nebo  

(..) 

(4) Úřad na žádost toho, komu provozovatel 
zařízení služeb poskytnutí těchto služeb zcela 
nebo zčásti odepřel v rozporu s tímto 
zákonem, uloží provozovateli zařízení služeb 
uzavřít s žadatelem smlouvu umožňující tyto 
služby poskytnout alespoň v omezeném 
rozsahu nebo v jiném než požadovaném čase. 
Žádost lze podat ve lhůtě 30 dnů ode dne, 
v němž bylo poskytnutí služeb odepřeno. 
 

posoudí a případně přijme opatření, aby zajistil 
vyčlenění přiměřené části kapacity pro uvedeného 
žadatele. 

  32012L0034 Čl. 27 odst. 2  Zpráva o síti stanoví povahu infrastruktury 
dostupné železničním podnikům a obsahuje 
informace určující podmínky přístupu k příslušné 
železniční infrastruktuře. Zpráva o síti rovněž 
obsahuje informace stanovující podmínky pro 
přístup k zařízením služeb napojeným na síť 
provozovatele infrastruktury a pro poskytování 
služeb v těchto zařízeních nebo uvádí internetovou 
stránku, kde jsou takové informace bezplatně k 
dispozici v elektronické podobě. Obsah zprávy o 
síti je stanoven v příloze IV. 
 

  32012L0034 Čl. 31 odst. 1 
a 10 

1.  Poplatky za použití železniční infrastruktury a 
zařízení služeb se platí provozovateli 
infrastruktury a provozovateli zařízení služeb a 
používají se k financování jejich činnosti. 
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(…) 
10.   Provozovatel zařízení pro poskytování služeb 
uvedených v příloze II bodech 2, 3 a 4 poskytne 
provozovateli infrastruktury informace o 
poplatcích, které mají být v souladu s článkem 27 
zahrnuty ve zprávě o síti, nebo uvede internetovou 
stránku, kde jsou takové informace bezplatně 
zpřístupněné v elektronické podobě. 
 

  32012L0034 Čl. 56 odst. 1 
písm. g) Aniž je dotčen čl. 46 odst. 6, má žadatel právo 

podat stížnost regulačnímu subjektu, pokud se 
domnívá, že se s ním nejedná poctivě, že je 
diskriminován nebo jinak poškozen, a zejména 
může podat žádost o přezkum rozhodnutí přijatých 
provozovatelem infrastruktury nebo případně 
železničním podnikem nebo provozovatelem 
zařízení služeb, která se týkají: 
(…) 
g) přístupu ke službám a zpoplatnění služeb podle 
článku 13. 
 

Část první 
čl. I bod 16. 
(§ 23e) 

Doloží-li dopravce vlastníku zařízení služeb, 
které není po dobu alespoň 2 let provozováno, 
potřebu opakovaného poskytování služeb 
prostřednictvím tohoto zařízení, zajistí vlastník 
v přiměřené lhůtě jeho provozování. To 
neplatí, jestliže vlastník  
a) provádí na zařízení služeb úpravy 
znemožňující jeho využívání k poskytování 
služeb, nebo 

32012L0034 Čl. 13 odst. 6 Pokud nebylo zařízení služeb uvedené v příloze II 
bodu 2 využíváno po dobu nejméně dvou po sobě 
jdoucích let a provozovateli uvedeného zařízení 
služeb železniční podniky na základě prokázaných 
potřeb sdělily, že mají zájem o přístup k tomuto 
zařízení, učiní vlastník tohoto zařízení veřejnou 
nabídku na jeho provozování formou nájmu nebo 
pronájmu jako železničního zařízení služeb, v 
celém rozsahu nebo částečně, ledaže provozovatel 
uvedeného zařízení služeb prokáže, že probíhající 
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b) nenalezl provozovatele zařízení služeb ani 
prostřednictvím veřejné nabídky nebo veřejné 
soutěže o nejvhodnější nabídku na 
provozování zařízení služeb. 
 

proces přeměny brání jeho využití kterýmkoliv 
železničním podnikem. 

Část první 
čl. I bod 16. 
(§ 23f) 

(1) Dopravce, který má dominantní postavení 
na trhu osobní nebo nákladní železniční 
dopravy a který je současně provozovatelem 
zařízení služeb nebo takového provozovatele 
ovládá, zajistí, aby tyto služby byly 
poskytovány prostřednictvím pobočky a o 
jejich poskytování bylo vedeno oddělené 
účtování. Odepře-li takový provozovatel 
zařízení služeb jejich poskytnutí, oznámí to 
písemně zájemci s uvedením důvodů, 
popřípadě označí provozovatele, který může 
zájemci poskytnout tutéž službu za podmínek 
stanovených tímto zákonem. 
(2) Zařízení služeb, na jejichž provozování se 
vztahuje povinnost podle odstavce 1, jsou: 
a) železniční stanice, 
b) odstavné koleje, 
c) čerpací stanice, 
d) technická zařízení v přístavech. 
 

32012L0034 Čl. 13 odst. 3 
a 4 pododst. 
2 

3.  S cílem zaručit plnou transparentnost a 
nediskriminaci ve věci přístupu k zařízením služeb 
uvedeným v příloze II bodu 2 písm. a), b), c), d), 
g) a i) a poskytování služeb v těchto zařízeních v 
případech, kdy je provozovatel takového zařízení 
služeb přímo nebo nepřímo ovládán subjektem 
nebo podnikem, který je rovněž aktivní a má 
dominantní postavení na vnitrostátních trzích 
služeb železniční dopravy, pro něž je zařízení 
využíváno, musí být provozovatelé těchto zařízení 
služeb organizováni tak, aby byli na tomto 
subjektu či podniku nezávislí, pokud jde o 
organizační aspekty a otázku rozhodování. Tato 
nezávislost nepředpokládá požadavek založit 
samostatný právní subjekt pro zařízení služeb a je 
možno ji zajistit zřízením vzájemně oddělených 
divizí v rámci jediného právního subjektu. 
Pro všechna zařízení služeb uvedená v příloze II 
bodu 2 mají provozovatel a dotyčný subjekt nebo 
podnik oddělené účetnictví, včetně oddělené 
rozvahy a výkazu zisků a ztrát. 
Zajišťuje-li provoz zařízení služeb provozovatel 
infrastruktury nebo pokud je provozovatel zařízení 
služeb přímo nebo nepřímo ovládán 
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provozovatelem infrastruktury, splnění požadavků 
stanovených v tomto odstavci je považováno za 
prokázané splněním požadavků stanovených v 
článku 7. 

4. (…) Pokud se žádosti železničních podniků 
týkají přístupu k zařízení služeb spravovanému 
provozovatelem zařízení služeb uvedeným 
odstavci 3 a poskytování služeb v tomto zařízení, 
zdůvodní provozovatel zařízení služeb jakékoli 
rozhodnutí o odmítnutí písemně a poukáže na 
přijatelné alternativy v jiných zařízeních. 

 
Část první 
čl. I bod 16. 
(§ 23g) 

(1) Ustanovení § 23d odst. 3 a 4, § 23e a § 23f 
se nepoužijí na poskytování doplňkových a 
pomocných služeb. Ustanovení § 23d odst. 1 a 
2 se nepoužije na poskytování pomocných 
služeb, využívá-li jich provozovatel zařízení 
služeb výlučně pro svoji potřebu. 
(2) Doplňkovými službami jsou 
a) dodávky trakční elektrické energie, 
b) předtápění drážního vozidla určeného pro 
přepravu osob, 
c) služby související s přepravou 
nebezpečných věcí nebo s provozem drážního 
vozidla vykazujícího zvláštní provozně 
technické charakteristiky. 
 (3) Pomocnými službami jsou 

32012L0034 Čl. 13 odst. 7 
a 8 

7.   Pokud provozovatel zařízení služeb poskytuje 
některé ze služeb uvedených v příloze II bodu 3 
jako doplňkové služby, poskytne je 
nediskriminačním způsobem každému 
železničnímu podniku na požádání. 
8.   Železniční podniky mohou od provozovatele 
infrastruktury nebo od jiných provozovatelů 
zařízení služeb požadovat další služby uvedené v 
příloze II bodu 4 jako pomocné služby. 
Provozovatel zařízení služeb není povinen tyto 
služby poskytovat. Rozhodne-li provozovatel 
zařízení služeb o tom, že nabídne jakoukoli z 
těchto služeb dalším subjektům, poskytne je na 
požádání železničním podnikům 
nediskriminačním způsobem. 
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a) poskytování informací souvisejících 
s provozováním drážní dopravy, 
b) přístup k telekomunikačním sítím, 
c) technická kontrola drážního vozidla, 
d) prodej jízdních a přepravních dokladů, 
e) údržba drážních vozidel vykazujících 
zvláštní provozně technické charakteristiky. 
 

  32012L0034 Příloha II 
část 3. a 4.  

3. 
Doplňkové služby mohou zahrnovat: 
a) trakční proud, přičemž poplatky za něj jsou na 
fakturách uvedeny odděleně od poplatků za 
používání zařízení pro dodávku trakčního proudu, 
aniž by bylo dotčeno provádění směrnice 
2009/72/ES; 
b) předtápění osobních vlaků; 
c) nadstandardní smlouvy týkající se 
— řízení dopravy nebezpečných nákladů, 
— pomoci při provozu mimořádných vlaků. 
4. Pomocné služby mohou zahrnovat: 
a) přístup k telekomunikačním sítím; 
b) poskytování doplňujících informací; 
c) technickou kontrolu vozového parku; 
d) služby prodeje přepravních dokladů ve 
stanicích osobní přepravy; 
e) služby těžké údržby poskytované v zařízeních 
údržby určených pro vysokorychlostní vlaky nebo 
jiný druh vozového parku, který vyžaduje 
specifická zařízení. 
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Část první 
čl. I bod 18. 
(§ 24a odst. 
1 písm. a) 
bod 1. a 
pism. b) až 
d))  

Provozovat drážní dopravu na dráze celostátní 
nebo regionální může dopravce, který 
a) je usazen 
1. v členském státě, jde-li o provozování 
přeshraniční osobní drážní dopravy nebo 
nákladní drážní dopravy, nebo 
 
(…) 
b) je držitelem platné licence a osvědčení 
dopravce, 
c) má přidělenu kapacitu dopravní cesty a 
d) má uzavřenu smlouvu s provozovatelem 
dráhy o provozování drážní dopravy, není-li 
totožný s provozovatelem dráhy. 
 

32012L0034 Čl. 10 odst. 1 
a 2 

1.   Železničním podnikům se udělí za 
spravedlivých, nediskriminačních a 
transparentních podmínek právo na přístup k 
železniční infrastruktuře ve všech členských 
státech pro účely provozování všech druhů služeb 
nákladní železniční dopravy. Uvedené právo 
zahrnuje přístup k infrastruktuře napojující 
námořní a vnitrozemské přístavy a k jiným 
zařízením služeb uvedeným v příloze II bodu 2, a 
k infrastruktuře, která slouží nebo může sloužit 
více než jednomu koncovému uživateli. 
2.   Železničním podnikům se udělí právo na 
přístup k železniční infrastruktuře ve všech 
členských státech pro účely provozování 
mezinárodní osobní dopravy. Železniční podniky 
mají v průběhu mezinárodní osobní dopravy 
oprávnění k nástupu cestujících na kterékoli 
stanici umístěné na mezinárodní trase a výstupu 
cestujících na jiné takové stanici, včetně stanic 
umístěných v témže členském státě. Uvedené 
právo zahrnuje přístup k infrastruktuře napojující 
zařízení služeb uvedená v příloze II bodu 2. 
 

  32012L0034 Čl. 17 odst. 4 Žádný podnik nesmí poskytovat služby železniční 
dopravy v oblasti působnosti této kapitoly, pokud 
mu nebyla vydána odpovídající licence pro 
poskytování těchto služeb. 
Tato licence však sama o sobě neopravňuje 
držitele k přístupu k železniční infrastruktuře. 
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  32012L0034 Čl. 28 Každý železniční podnik provozující železniční 

dopravu uzavře nezbytné veřejnoprávní nebo 
soukromoprávní dohody s provozovateli užívané 
železniční infrastruktury. Podmínky těchto dohod 
musí být v souladu s touto směrnicí 
nediskriminační a transparentní. 
 

  32012L0034 Čl. 39 odst. 1 Členské státy mohou stanovit rámec pro 
přidělování kapacity infrastruktury, za podmínky 
nezávislosti řízení stanovené v článku 4. Stanoví 
se specifická pravidla pro přidělování kapacity. 
Provozovatel infrastruktury provádí postupy 
přidělování kapacity. Provozovatel infrastruktury 
zejména zajistí, aby kapacita infrastruktury byla 
přidělována spravedlivým a nediskriminačním 
způsobem a v souladu s právem Unie. 
 

  32004L0049 Čl. 10 odst. 1 
věta první  

Má-li být železničnímu podniku povolen přístup 
na železniční infrastrukturu, musí být držitelem 
osvědčení o bezpečnosti podle této kapitoly. 
 

Část první 
čl. I bod 18. 
(§ 24a odst. 
5) 

Platnou licencí pro provozování drážní 
dopravy na dráze celostátní a regionální se 
rozumí i platná licence vydaná příslušným 
orgánem jiného členského státu v souladu s 
předpisem Evropské unie o vytvoření 
jednotného železničního prostoru13). 
 

32012L0034 Čl. 23 odst. 1  Licence platí na celém území Unie. 

Část první 
čl. I bod 19 (1) Drážní správní úřad udělí na žádost 32012L0034 Čl. 16 Každý členský stát určí orgán vydávající licence, 

který bude příslušný pro vydávání licencí a výkon 
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(§ 25 odst. 1 
písm. b) až 
h) a odst. 5 
první věta) 

oprávnění k provozování drážní dopravy na 
dráze celostátní a regionální, pokud žadatel  
(…) 
b) je bezúhonný, 
c) je odborně způsobilý, 
d) je finančně způsobilý, 
e) závažným způsobem neporušil 
pracovněprávní předpisy, 
f) závažným způsobem neporušil celní 
předpisy, jde-li o oprávnění k provozování 
nákladní drážní dopravy, 
g) je ke dni zahájení provozu drážní dopravy 
pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu 
způsobenou tímto provozem a 
h) je usazen na území České republiky. 
(…) 
(5) Splňuje-li žadatel podmínky podle 
odstavce 1, vydá drážní správní úřad namísto 
písemného vyhotovení rozhodnutí licenci pro 
provozování drážní dopravy na dráze 
celostátní a regionální. (…) 

povinností stanovených touto kapitolou. 

Orgán vydávající licence sám neprovozuje 
železniční dopravu a je nezávislý na společnostech 
nebo subjektech, které železniční dopravu 
provozují. 

 

  32012L0034 Čl. 17 odst. 1 
až 3 1. Podnik má právo požádat o licenci v členském 

státě, ve kterém je usazen. 
2. Členský stát licenci nevydá ani neprodlouží, 
nejsou-li splněny požadavky této kapitoly. 
3. Podnik, který splňuje požadavky stanovené v 
této kapitole, má nárok na získání licence. 
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  32012L0034 Čl. 18 
odstavec 
první  

Před zahájením činnosti musí podnik žádající o 
licenci být s to prokázat příslušnému orgánu 
členského státu vydávajícímu licence, že je 
kdykoli schopen splnit požadavky týkající se 
dobré pověsti, finanční i odborné způsobilosti a 
krytí občanskoprávní odpovědnosti uvedené v 
článcích 19 až 22. 
 

  32012L0034 Čl. 19 písm. 
d) Členské státy stanoví podmínky, za kterých je 

splněn požadavek dobré pověsti, jež zaručují, že 
podnik žádající o licenci nebo osoby v jeho 
řídicích funkcích: 
(…) 
d) nebyly odsouzeny za závažné nebo opakované 
neplnění sociálních nebo pracovněprávních 
povinností, včetně povinností plynoucích z 
právních předpisů o bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví při práci a povinností plynoucích z celních 
předpisů, v případě společnosti žádající o povolení 
provozovat přeshraniční nákladní dopravu 
podléhající celním režimům. 
 

  32012L0034 Čl. 22 Aniž jsou dotčena pravidla Unie v oblasti státní 
podpory a v souladu s články 93, 107 a 108 
Smlouvy o fungování EU je železniční podnik 
přiměřeně pojištěn nebo disponuje vhodnými 
zárukami za tržních podmínek k pokrytí vlastní 
odpovědnosti v případě nehody, zejména ve 
vztahu k cestujícím, zavazadlům, nákladu, 
poštovním zásilkám a třetím osobám v souladu s 
vnitrostátním a mezinárodním právem. Bez ohledu 
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na tuto povinnost mohou být zohledněna specifika 
a rizikový profil různých typů služeb, zejména 
pokud jde o železniční operace uskutečňované pro 
kulturní účely či účely spojené s kulturním 
dědictvím. 
 

Část první 
čl. I bod 19 
(§ 26 odst. 1) 

Pro účely řízení o udělení oprávnění k 
provozování drážní dopravy se za 
bezúhonného nepovažuje ten, kdo byl 
pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin 
nebo za trestný čin spáchaný z nedbalosti 
v souvislosti s provozováním drážní dopravy, 
pokud se na něj nehledí, jako by nebyl 
odsouzen. Za bezúhonnou se rovněž 
nepovažuje právnická osoba, byl-li člen jejího 
statutárního orgánu pravomocně odsouzen za 
úmyslný trestný čin nebo za trestný čin 
spáchaný z nedbalosti v souvislosti 
s provozováním drážní dopravy, pokud se na 
něj nehledí, jako by nebyl odsouzen. 
 

32012L0034 Čl. 19 písm. 
a) a c) 

Členské státy stanoví podmínky, za kterých je 
splněn požadavek dobré pověsti, jež zaručují, že 
podnik žádající o licenci nebo osoby v jeho 
řídicích funkcích: 
a) nebyly odsouzeny za závažný trestný čin včetně 
hospodářských trestných činů; 
(…) 
c) nebyly odsouzeny za závažné protiprávní 
jednání podle zvláštních právních předpisů 
vztahujících se na oblast dopravy; 
(…) 

Část první 
čl. I bod 21. 
(§ 27 odst. 1 
a 2) 
  

(1) Pro účely řízení o udělení oprávnění k 
provozování drážní dopravy se za odborně 
způsobilého považuje ten, kdo 
a) absolvoval bakalářský, magisterský nebo 
doktorský studijní program v oblasti 
technických věd a technologií, dopravy, 
ekonomie nebo práva a vykonal alespoň 3 
roky praxe ve funkci vedoucího zaměstnance 
v oblasti drážní dopravy, nebo 

32012L0034 Čl. 21 Požadavky týkající se odborné způsobilosti jsou 
splněny, pokud podnik žádající o licenci prokáže, 
že má nebo bude mít organizaci řízení a znalosti 
nebo zkušenosti nezbytné pro vykonávání 
bezpečného a spolehlivého řízení provozu a 
dohledu nad druhem činnosti uvedeným v licenci. 
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b) absolvoval vyšší odborné vzdělání nebo 
střední vzdělání s maturitní zkouškou 
v oborech souvisejících s drážní dopravou a 
vykonal alespoň 5 let praxe ve funkci 
vedoucího zaměstnance v oblasti drážní 
dopravy. 
(2) Za odborně způsobilou se rovněž považuje 
právnická osoba, je-li alespoň jeden člen jejího 
statutárního orgánu odborně způsobilý podle 
odstavce 1. 
 

Část první 
čl. I bod 23. 
(§ 28 odst. 1 
a 2) 

(1) Pro účely řízení o udělení oprávnění k 
provozování drážní dopravy se za finančně 
způsobilého považuje ten, kdo je schopen 
finančně zabezpečit zahájení a řádné 
provozování drážní dopravy po dobu alespoň 
12 měsíců.  
(2) Za finančně způsobilého se nepovažuje ten, 
a) jehož úpadek je řešen rozhodnutím 
insolvenčního soudu o prohlášení konkurzu na 
majetek dlužníka nebo o povolení 
reorganizace,   
b) u něhož insolvenční soud rozhodl o zrušení 
konkurzu z důvodu, že pro uspokojení věřitelů 
je majetek dlužníka zcela nepostačující, nebo  
c) kdo dluží nedoplatky na daních, pojistném 
nebo penále na sociální zabezpečení, 
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
nebo pojistném na všeobecné zdravotní 

32012L0034 Čl. 19 písm. 
b)  

Členské státy stanoví podmínky, za kterých je 
splněn požadavek dobré pověsti, jež zaručují, že 
podnik žádající o licenci nebo osoby v jeho 
řídicích funkcích: 
b) neprodělaly úpadek; 
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pojištění. 
 

  32012L0034 Čl. 20 odst. 1 
až 3 

1. Požadavky týkající se finanční způsobilosti jsou 
splněny, pokud podnik žádající o licenci prokáže 
schopnost po dobu dvanácti měsíců plnit své 
současné i možné budoucí realisticky odhadnuté 
závazky. 
2. Orgán vydávající licence ověří finanční 
způsobilost zejména prostřednictvím roční účetní 
závěrky železničního podniku, nebo v případě, že 
podniky žádající o licenci nemohou předložit 
roční účetní závěrku, prostřednictvím rozvahy. 
Každý podnik žádající o licenci poskytne alespoň 
informace uvedené v příloze III. 
3. Orgán vydávající licence nepovažuje podnik 
žádající o licenci za finančně způsobilý, dluží-li v 
důsledku této činnosti podniku ve značné míře 
nebo opakovaně nedoplatky daní nebo příspěvků 
na sociální zabezpečení. 
 

Část první 
čl. I bod 23. 
(§ 29 odst. 1 
věta první) 

Požádá-li držitel licence o změnu druhu drážní 
dopravy, pro který bylo oprávnění 
k provozování drážní dopravy uděleno, drážní 
správní úřad žádosti vyhoví, splňuje-li žadatel 
podmínky podle § 25.   (...) 
 

32012L0034 Čl. 24 odst. 6 6.   Pokud železniční podnik zamýšlí zásadně 
změnit nebo rozšířit svou činnost, předloží licenci 
k novému posouzení orgánu vydávajícímu licence. 

Část první 
čl. I bod 23. 
(§ 30 odst. 1 
písm. a) a b) 

Drážní správní úřad rozhodne o zrušení 
oprávnění k provozování drážní dopravy, 
pokud držitel licence 

32012L0034 Čl. 19 písm. 
c) 

Členské státy stanoví podmínky, za kterých je 
splněn požadavek dobré pověsti, jež zaručují, že 
podnik žádající o licenci nebo osoby v jeho 
řídicích funkcích: 
(…) 
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a) přestal splňovat podmínky podle § 25, 

b) závažným způsobem porušil ustanovení 
tohoto zákona, nebo 
(…) 

c) nebyly odsouzeny za závažné protiprávní 
jednání podle zvláštních právních předpisů 
vztahujících se na oblast dopravy; 
 

  32012L0034 Čl. 23 odst. 2 
věta první 

Licence platí po celou dobu, po kterou železniční 
podnik splňuje podmínky stanovené v této 
kapitole. 
 

  32012L0034 Čl. 24 odst. 1 Má-li orgán vydávající licence důvodné 
podezření, že železniční podnik, kterému vydal 
licenci, nesplňuje podmínky podle této kapitoly, a 
zejména podmínky článku 18, může kdykoli 
zkontrolovat, zda železniční podnik skutečně tyto 
podmínky splňuje. 
Zjistí-li orgán vydávající licence, že železniční 
podnik podmínky nadále nesplňuje, licenci 
pozastaví nebo odebere. 
 

Část první 
čl. I bod 23. 
(§ 30 odst. 2) 

Stal-li se držitel licence finančně 
nezpůsobilým z důvodu povolení reorganizace 
a tato skutečnost neohrožuje bezpečnost 
provozování drážní dopravy, omezí drážní 
správní úřad dobu oprávnění k provozování 
drážní dopravy na dobu přiměřenou 
k opětovnému získání finanční způsobilosti, 
která nesmí být delší než 6 měsíců. Tuto dobu 
drážní správní úřad vyznačí v licenci. Drážní 
správní úřad na žádost držitele licence toto 
omezení zruší, prokáže-li žadatel, že je 
finančně způsobilý. Žádost lze podat přede 

32012L0034 Čl. 24 odst. 3 Bez ohledu na odstavec 1, byla-li licence 
pozastavena nebo odebrána z důvodu nesplnění 
požadavku finanční způsobilosti, může orgán 
vydávající licence vydat dočasnou licenci platnou 
po dobu reorganizace železničního podniku, není-
li ohrožena bezpečnost. Dočasná licence nicméně 
neplatí déle než šest měsíců ode dne vydán 
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dnem uplynutí doby omezení oprávnění 
k provozování drážní dopravy; je-li žádost 
podána, oprávnění k provozování drážní 
dopravy trvá do doby rozhodnutí ve věci. 
 

Část první 
čl. I bod 23. 
(§ 31) 

(1) Zjistí-li drážní správní úřad, že držitel 
licence vydané příslušným orgánem jiného 
členského státu v souladu s předpisem 
Evropské unie o vytvoření jednotného 
železničního prostoru13) nesplňuje podmínky 
způsobilosti k provozování drážní dopravy na 
dráze celostátní a regionální, oznámí to 
bezodkladně tomuto orgánu. 
(2) Drážní správní úřad bezodkladně oznámí 
vydání, změnu a pozbytí platnosti licence pro 
provozování drážní dopravy na dráze 
celostátní a regionální Evropské agentuře pro 
železnice. 
 

32012L0034 Čl. 24 odst. 2 
a 8 

2.   Zjistí-li orgán vydávající licence členského 
státu, že existuje důvodné podezření, že železniční 
podnik, kterému vydal licenci orgán vydávající 
licence jiného členského státu, nesplňuje 
podmínky této kapitoly, uvědomí o tom bez 
odkladu tento orgán. 
8.   Pokud orgán vydávající licence vydá, 
pozastaví, odebere nebo změní licenci, ihned o 
tom uvědomí Evropskou agenturu pro železnice. 
Evropská agentura pro železnice neprodleně 
uvědomí orgány vydávající licence z ostatních 
členských států. 

Část první 
čl. I bod 23. 
(§ 32 odst. 1 
a 2) 

(1) Kapacita dráhy se přiděluje na dráze 
celostátní a regionální a na veřejně přístupné 
vlečce. Přídělcem kapacity dráhy je 
provozovatel dotčené dráhy; je-li dráha ve 
vlastnictví státu, je přídělcem Správa 
železniční dopravní cesty. 
(2) Kapacita dráhy se přiděluje na dobu 
platnosti jízdního řádu. 
 

32012L0034 Čl. 38 odst. 1 
věta první a 
odst. 2 věta 
první 

1. Kapacitu infrastruktury přiděluje provozovatel 
infrastruktury. 
(…) 
2. Právo využívat určitou kapacitu železniční 
infrastruktury ve formě trasy vlaku je možné 
poskytnout žadatelům nejvýše na dobu jednoho 
období platnosti jízdního řádu sítě. 

Část první 
čl. I bod 23. Provozuje-li provozovatel dráhy celostátní 

nebo regionální anebo vlečky jako svoji hlavní 
32012L0034 Čl. 7 1.   Členské státy zajistí, aby hlavní funkce, na 

kterých závisí nestranný a nediskriminační přístup 
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(§ 32 odst. 3) činnost rovněž drážní dopravu, obstará za něj 
činnosti související s přijetím pravidel pro 
výpočet ceny za užití dráhy a ceny za přidělení 
kapacity dráhy a činnosti související 
s přidělováním kapacity dráhy osoba, která 
drážní dopravu na takové dráze jako svoji 
hlavní činnost neprovozuje a která je způsobilá 
vykonávat činnosti přídělce nestranně. Tato 
osoba při své činnosti nepřihlíží k pokynům 
provozovatele, které by mohly ohrozit její 
nestrannost, zejména k pokynům směřujícím 
k výpočtu určité ceny nebo k přidělení 
kapacity dráhy určitému žadateli. 
 

k železniční infrastruktuře, byly svěřeny 
subjektům nebo podnikům, které samy 
neprovozují železniční dopravu. Bez ohledu na 
organizační struktury musí být tento cíl 
prokazatelně dosažen. 
Hlavními funkcemi jsou: 
a) rozhodování o přidělení trasy vlaku, včetně 
definice a posouzení dostupnosti a přidělení 
individuálních tras vlaků, a 
b) rozhodování o zpoplatnění infrastruktury, 
včetně určení a výběru poplatků, aniž je dotčen čl. 
29 odst. 1. 
Členské státy mohou nicméně přenést na 
železniční podniky nebo jiné subjekty 
odpovědnost za přispívání k rozvoji železniční 
infrastruktury, například prostřednictvím investic, 
údržby a financování. 
2.   Pokud provozovatel infrastruktury není z 
hlediska své právní formy, organizace nebo 
rozhodovacích pravomocí nezávislý na 
železničním podniku, vykonává funkce uvedené v 
kapitole IV oddílech 2 a 3 správce poplatků, 
respektive přidělující subjekt, nezávislý z hlediska 
své právní formy, organizace a rozhodovacích 
pravomocí na jakémkoli železničním podniku. 
3. Pokud se ustanovení kapitoly IV oddílů 2 a 3 
vztahují na hlavní funkce provozovatele 
infrastruktury, má se za to, že se použijí na 
správce poplatků nebo přidělující subjekt podle 
jejich příslušných pravomocí. 
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Část první 
čl. I bod 23. 
(§ 32 odst. 4 
až 6) 

(4) Přídělci vzájemně spolupracují za účelem 
koordinace přidělování kapacity dráhy pro 
trasy vlaků, které překračují dráhu 
provozovanou jedním z nich, společného 
zveřejňování informací souvisejících s 
přidělováním kapacity dráhy, zejména 
prohlášení o dráze, a koordinace sjednávání, 
výběru a výpočtu ceny za užití dráhy a použití 
sankčních plateb za narušení provozování 
drážní dopravy. Za účelem koordinace 
přidělování kapacity dráhy pro mezinárodní 
trasy vlaků a návrhů těchto tras, sjednávání, 
výběru a výpočtu ceny za užití dráhy a použití 
sankčních plateb za narušení provozování 
drážní dopravy spolupracují též s přídělci 
z jiných členských států. Přídělci si k těmto 
účelům zřídí společný koordinační orgán. 
Návrhy mezinárodních tras vlaků projedná 
společný koordinační orgán nejpozději 11 
měsíců před nabytím platnosti jízdního řádu. 
 (5) Datum, místo a program jednání 
společného koordinačního orgánu se 
v dostatečném předstihu sdělí Evropské komisi 
a Úřadu; zástupce Evropské komise a Úřadu je 
oprávněn účastnit se jednání koordinačního 
orgánu. Byla-li předmětem jednání koordinace 
přidělování kapacity dráhy pro mezinárodní 
trasy vlaků a návrhů těchto tras, sdělí přídělce 
písemně do 60 dnů ode dne jednání 
společného koordinačního orgánu výsledky 
jednání Evropské komisi a Úřadu. 

32012L0034 Čl. 37 1. Členské státy zajistí, aby provozovatelé 
infrastruktury spolupracovali tak, aby bylo možné 
použít účinné systémy zpoplatnění, a sdružují se 
tak, aby bylo koordinováno zpoplatnění nebo 
výběr poplatků za provoz vlaků, který přesahuje 
rámec jedné sítě infrastruktury železničního 
systému v rámci Unie. Provozovatelé 
infrastruktury mají zejména za cíl zajištění 
optimální konkurenceschopnosti mezinárodních 
železničních služeb a účinného využití 
železničních sítí. Za tímto účelem provozovatelé 
infrastruktury vypracují vhodné postupy podle 
pravidel stanovených touto směrnicí. 
2. Pro účely odstavce 1 tohoto článku členské 
státy zajistí, aby provozovatelé infrastruktury 
spolupracovali tak, aby se v případě dopravy 
přesahující rámec jedné sítě železničního systému 
Unie umožnilo účinné uplatňování přirážek podle 
článku 32 a systémů odměňování výkonu podle 
článku 35. 
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(6) Přídělce zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup základní údaje o spolupráci 
podle odstavce 4, zejména o přídělcích, 
s nimiž spolupracuje, a o způsobu spolupráce. 
 

  32012L0034 Čl. 40 1. Členské státy zajistí, aby provozovatelé 
infrastruktury spolupracovali v zájmu účinného 
vytváření a přidělování kapacity infrastruktury, 
která přesahuje rámec jedné sítě železničního 
systému Unie, a to i na základě rámcových dohod 
uvedených v článku 42. Provozovatelé 
infrastruktury k tomu stanoví vhodné postupy 
dodržující pravidla této směrnice a odpovídajícím 
způsobem organizují trasy vlaků překračující 
rámec jedné sítě. 
Členské státy zajistí, aby zástupci provozovatelů 
infrastruktury, jejichž rozhodnutí o přidělení mají 
dopad na jiné provozovatele infrastruktury, byli 
sdruženi za účelem přidělování nebo koordinace 
přidělování veškeré příslušné kapacity 
infrastruktury na mezinárodní úrovni, aniž jsou 
dotčena zvláštní pravidla upravující sítě železniční 
nákladní dopravy obsažená v právu Unie. Zásady 
a kritéria pro přidělování kapacity stanovené v 
rámci této spolupráce provozovatelé infrastruktury 
zveřejňují ve své zprávě o síti v souladu s přílohou 
IV odst. 3. K těmto postupům se mohou přidružit 
příslušní zástupci provozovatelů infrastruktury ze 
třetích zemí. 
2. Komise je informována o všech jednáních a 
přizvána k účasti jako pozorovatel na hlavní 
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jednání, kde se tvoří společné zásady a postupy 
pro přidělování infrastruktury. Regulační subjekty 
obdrží dostatečné informace o rozvíjení 
společných zásad a postupů pro přidělování 
infrastruktury a ze systémů přidělování 
založených na informačních technologiích, aby 
mohly vykonávat svou úlohu regulačního dohledu 
v souladu článkem 56. 
3. Na každém jednání nebo jiné činnosti konané za 
účelem přidělení kapacity infrastruktury pro 
vlakovou dopravu napříč sítěmi přijímají 
rozhodnutí pouze zástupci provozovatelů 
infrastruktury. 
4. Účastníci spolupráce podle odstavce 1 zajistí, 
aby jejich členství, způsob spolupráce a veškerá 
kritéria používaná pro posuzování a přidělování 
kapacity infrastruktury byly veřejně dostupné. 
5. V rámci spolupráce podle odstavce 1 posoudí 
provozovatelé infrastruktury potřebu 
mezinárodních tras vlaků, a případně navrhnou 
jejich zřízení a organizují je, aby byl usnadněn 
provoz nákladních vlaků na základě žádosti ad 
hoc podle článku 48. 
Tyto předem dohodnuté mezinárodní trasy vlaků 
jsou dostupné žadatelům prostřednictvím 
kteréhokoli ze zúčastněných provozovatelů 
infrastruktury. 
 

  32012L0034 Čl. 43 odst. 3 Provozovatelé infrastruktury se předtím, než 
budou zahájeny konzultace o návrhu jízdního řádu 
sítě, dohodnou s ostatními zúčastněnými 
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provozovateli infrastruktury na tom, které 
mezinárodní trasy vlaků budou zahrnuty do 
jízdního řádu sítě. Úpravy se provádějí pouze, 
pokud jsou naprosto nezbytné. 

  32012L0034 Příloha VII 
bod 4 Nejpozději 11 měsíců před vstupem jízdního řádu 

sítě v platnost zajistí provozovatelé infrastruktury 
ve spolupráci s ostatními příslušnými 
provozovateli infrastruktury, aby byly stanoveny 
prozatímní mezinárodní trasy vlaků. 
Provozovatelé infrastruktury zajistí, aby tyto trasy 
byly pokud možno zachovány i v průběhu 
následujících postupů. 
 

Část první 
čl. I bod 23. 
(§ 33 odst. 1 
a 3 až 7) 

(1) Přídělce zpracuje prohlášení o dráze, 
ve kterém stanoví nediskriminační pravidla 
pro přidělování a odnímání kapacity dráhy, pro 
přístup na dráhu, její užití a pro výpočet ceny 
za toto užití, a zveřejní je nejpozději 12 měsíců 
přede dnem nabytí platnosti jízdního řádu 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Přídělce alespoň 30 dnů přede dnem 
zveřejnění prohlášení o dráze umožní osobám, 
které o to mají zájem, aby se vyjádřily k jeho 
obsahu. Přídělce prohlášení o dráze zveřejní 
v českém jazyce a v překladu do alespoň 
jednoho jazyka jiného členského státu. 
V případě rozporu mezi českým a 
cizojazyčným zněním prohlášení o dráze je 
rozhodující české znění. 
 (...) 
(3) Prohlášení o dráze obsahuje alespoň 

32012L0034 Čl. 3 odst. 26 Pro účely této směrnice se rozumí: 
(…) 
3) „zprávou o síti“ podrobný výklad všeobecných 
pravidel, lhůt, postupů a kritérií systému 
zpoplatnění a systému přidělování kapacity, 
včetně informací potřebných k podání žádosti o 
přidělení kapacity infrastruktury; 
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a) kategorii dráhy, její místní určení a údaje o 
jejích provozně technických vlastnostech 
v souladu se seznamem vedeným podle § 23 
odstavce 1 písm. f), 
b) pravidla pro přístup na dráhu a pro její užití, 
c) cenu za užití dráhy a pravidla pro její 
výpočet, 
d) cenu za přidělení kapacity dráhy a pravidla 
pro její výpočet,  
e) vymezení kapacity dráhy, včetně její části 
vyhrazené pro zamýšlenou údržbu a opravu 
dopravní cesty, 
f) pravidla pro přidělování a odnímání 
kapacity dráhy, včetně přidělování kapacity 
v mimořádné situaci, 
g) označení správního orgánu příslušného 
k vydání licence pro provozování drážní 
dopravy a osvědčení dopravce, 
h) podmínky vydání licence pro provozování 
drážní dopravy a podmínky vydání osvědčení 
dopravce, 
i) postup a zásady přídělce při mimosoudním 
řešení sporů mezi ním a žadatelem o přidělení 
kapacity dráhy a lhůtu pro mimosoudní řešení 
sporů; tato lhůta nesmí být delší než 10 
pracovních dnů, 
j) podmínky přezkumu prohlášení o dráze, 
přidělování kapacity a smlouvy o provozování 
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drážní dopravy Úřadem, 
k) vzorový návrh ujednání o sankčních 
platbách za narušení provozování drážní 
dopravy a nevyužití přidělené kapacity dráhy, 
včetně nestranného způsobu mimosoudního 
řešení sporů týkajících se narušení 
provozování drážní dopravy, 
l) podmínky poskytování služeb 
prostřednictvím zařízení služeb dostupných 
z určené dráhy, cenu za poskytnutí těchto 
služeb a cenu za užití vlečky sloužící k 
napojení zařízení služeb, podle údajů 
poskytnutých provozovatelem zařízení služeb 
nebo vlečky, 
m) vzorový návrh rámcové dohody uzavírané 
mezi přídělcem a žadatelem o přidělení 
kapacity dráhy a 
n) údaje o plánovaných změnách ceny za užití 
dráhy a ceny za přidělení kapacity dráhy v 
následujících 5 letech, jsou-li takové údaje k 
dispozici. 
 (4) Pravidla pro přidělování a odnímání 
kapacity dráhy zahrnují alespoň 
a) náležitosti a způsob podání žádosti o 
přidělení kapacity, 
b) podmínky a výše finanční záruky podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího kritéria pro žadatele o přidělení 
kapacity dráhy14), je-li taková záruka 
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požadována, 
c) podmínky a zásady přidělení kapacity, 
včetně kritérií pro přednostní přidělování 
kapacity, je-li dráha nebo její část prohlášena 
za přetíženou, 
d) postup při vyřízení žádosti o přidělení 
kapacity a lhůty pro její vyřízení, 
e) postup při pravidelné změně platného 
jízdního řádu, termíny změny platného 
jízdního řádu a příslušné lhůty, 
f) podmínky a zásady odejmutí, omezení a 
vzdání se přidělené kapacity a 
g) postup při odejmutí, omezení a vzdání se 
přidělení kapacity a příslušné lhůty, včetně 
podmínek vzdání se přidělené kapacity 
přetížené dráhy při jejím částečném nebo 
úplném nevyužívání. 
 (5) Dojde-li ke změně údajů 
obsažených v prohlášení o dráze, přídělce v 
něm změnu bezodkladně zaznamená a 
prohlášení o dráze opětovně zveřejní 
způsobem umožňujícím dálkový přístup a 
vyznačí v něm provedené změny. Odstavec 1 
věta třetí a čtvrtá se použijí obdobně. 
 (6) Údaje podle odstavce 3 písm. h) a l) 
lze nahradit odkazem na místo, kde se s nimi 
lze seznámit způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. 
 (7) Při uzavírání smlouvy o 
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provozování drážní dopravy na dráze 
celostátní, regionální nebo na veřejně 
přístupné vlečce nebo její změně se od 
obsahu prohlášení o dráze nelze odchýlit. 
 

  32012L0034 Čl. 27 1.   Provozovatel infrastruktury po projednání se 
zúčastněnými stranami vypracuje a zveřejní 
zprávu o síti, kterou je možno obdržet za poplatek 
nepřesahující náklady na její vydání. Zpráva o síti 
se zveřejní nejméně ve dvou úředních jazycích 
Unie. Obsah zprávy o síti je bezplatně k dispozici 
v elektronické podobě na internetovém portálu 
provozovatele infrastruktury a je přístupný 
prostřednictvím společného internetového portálu. 
Uvedený internetový portál zřídí provozovatelé 
infrastruktury v rámci své spolupráce podle článků 
37 a 40. 
2.   Zpráva o síti stanoví povahu infrastruktury 
dostupné železničním podnikům a obsahuje 
informace určující podmínky přístupu k příslušné 
železniční infrastruktuře. Zpráva o síti rovněž 
obsahuje informace stanovující podmínky pro 
přístup k zařízením služeb napojeným na síť 
provozovatele infrastruktury a pro poskytování 
služeb v těchto zařízeních nebo uvádí internetovou 
stránku, kde jsou takové informace bezplatně k 
dispozici v elektronické podobě. Obsah zprávy o 
síti je stanoven v příloze IV. 
3.   Zpráva o síti se aktualizuje a mění podle 
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potřeby. 
4.   Zpráva o síti se zveřejní nejpozději čtyři 
měsíce před konečným termínem pro podání 
žádostí o přidělení kapacity infrastruktury. 
 

  32012L0034 Čl. 29 odst. 1 
pododstavec 
tretí 

Členské státy zajistí, aby byl ve zprávě o síti 
uveden rámec zpoplatnění a pravidla zpoplatnění 
nebo aby byla uvedena internetová stránka, kde 
jsou rámec zpoplatnění a pravidla zpoplatnění 
zveřejněny. 
 

  32012L0034 Čl. 29 odst. 3 Provozovatelé infrastruktury zajistí, aby používání 
systému zpoplatnění vedlo k rovnocennému a 
nediskriminačnímu zpoplatnění pro různé 
železniční podniky poskytující služby 
rovnocenného druhu v podobné části trhu a aby 
poplatky uplatňované ve skutečnosti odpovídaly 
pravidlům stanoveným ve zprávě o síti. 
 

  32012L0034 Čl. 36 věta 
první až třetí 

Provozovatelé infrastruktury mohou vybírat 
přiměřený poplatek za přidělenou kapacitu, která 
není využita. Tento poplatek za nevyužívání je 
pobídkou k účinnému využívání kapacity. 
Vybírání tohoto poplatku od žadatelů, kterým byla 
přidělena trasa, je povinné v případě, že tito 
žadatelé pravidelně přidělenou trasu vlaku nebo 
její část nevyužívají. Pro účely stanovení tohoto 
poplatku zveřejní provozovatelé infrastruktury ve 
zprávě o síti kritéria k určení tohoto nevyužívání.  
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  32012L0034 Čl. 41 odst. 2 Provozovatel infrastruktury může stanovit 

požadavky kladené na žadatele, aby zajistil 
naplnění svých oprávněných očekávání ohledně 
budoucích výnosů a využití infrastruktury. Takové 
požadavky musí být přiměřené, transparentní a 
nediskriminační. Vymezí se ve zprávě o síti v 
souladu s bodem 3 písm. b) přílohy IV. Mohou 
zahrnovat pouze poskytnutí finanční záruky, která 
musí být úměrná zamýšlenému rozsahu činnosti 
žadatele, a ujištění o schopnosti podat vyhovující 
návrhy na přidělení kapacity infrastruktury. 
 

  32012L0034 Čl. 46 odst. 4 
a 6 

4.   Zásady, jimiž se řídí koordinační proces, se 
stanoví ve zprávě o síti. Tyto zásady zejména 
odrážejí obtížnost uspořádání mezinárodních tras 
vlaků a dopad, jaký může mít změna na ostatní 
provozovatele infrastruktury.  
6.   Aniž jsou dotčeny stávající postupy pro 
přezkum rozhodnutí a článek 56, je v případě 
sporů o přidělení kapacity infrastruktury k 
dispozici systém řešení sporů umožňující 
okamžité vyřešení těchto sporů. Tento systém se 
stanoví ve zprávě o síti. Dojde-li k použití tohoto 
systému, musí být rozhodnutí přijato ve lhůtě 
deseti pracovních dnů. 
 

  32012L0034 Čl. 47 odst. 6 Postupy a kritéria, které se mají uplatnit při 
přetížení infrastruktury, musí být stanoveny ve 
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zprávě o síti. 
 

  32012L0034 Příloha IV Zpráva o síti uvedená v článku 27 obsahuje tyto 
informace: 
1. 
Oddíl stanovící povahu infrastruktury, která je k 
dispozici železničním podnikům, a podmínky 
přístupu k ní. Informace v tomto oddíle jsou 
každoročně uváděny v soulad s registry železniční 
infrastruktury, které se mají zveřejnit v souladu s 
článkem 35 směrnice 2008/57/ES, nebo na takové 
registry odkazují. 
2. 
Oddíl o zásadách zpoplatnění a o tarifech. Tento 
oddíl obsahuje odpovídající údaje o systému 
zpoplatnění, dostatečné informace o poplatcích, 
jakož i další příslušné informace o přístupu 
týkající se služeb uvedených v příloze II, které 
poskytuje pouze jediný dodavatel. Upřesňuje 
metodiku, pravidla a případně tabulky k provedení 
článků 31 až 36, pokud jde o náklady i poplatky. 
Obsahuje informace o změnách poplatků, o 
kterých již bylo rozhodnuto, nebo které se 
předpokládají v příštích pěti letech, jsou-li takové 
informace k dispozici. 
3. 
Oddíl o zásadách a kritériích pro přidělování 
kapacity. Tento oddíl stanoví všeobecné kapacitní 
vlastnosti infrastruktury, která je k dispozici 
železničním podnikům, a veškerá omezení jejího 
použití, včetně předpokládaných požadavků na 
kapacitu z důvodu údržby. Tento oddíl také 
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stanoví postupy a lhůty v procesu přidělování 
kapacity. Obsahuje specifická kritéria uplatňovaná 
při tomto procesu, zejména: 
a) postupy, podle kterých mohou žadatelé od 
provozovatele infrastruktury požadovat kapacitu; 
b) požadavky, které musí žadatel splňovat; 
c) časový rozvrh postupu podávání žádostí a 
přidělování kapacit a postupy, které je třeba 
dodržet při žádostech o informace o plánování, 
jakož i postupy pro stanovení časového rámce 
plánované i neplánované údržby; 
d) zásady platné pro koordinační proces a systém 
řešení sporů, který je k dispozici jako součást 
tohoto procesu; 
e) postupy, které mají být dodrženy, a kritéria, 
která se mají použít v případě přetížení 
infrastruktury; 
f) podrobnosti o omezení využití infrastruktury; 
g) podmínky, za nichž se při stanovení priorit v 
procesu přidělování přihlíží k předchozí úrovni 
využívání kapacity. 
Podrobně uvádí opatření přijatá k zajištění 
přiměřeného přístupu k službám nákladní 
dopravy, mezinárodním službám a žádostem, na 
něž se vztahuje postup ad hoc. Obsahuje vzor 
formuláře žádosti o kapacitu. Provozovatel 
infrastruktury rovněž zveřejní podrobné informace 
o postupech přidělování mezinárodních tras vlaků. 
4. Oddíl s informacemi týkajícími se žádostí o 
licenci podle článku 25 této směrnice a osvědčení 
o bezpečnosti vydaných v souladu se směrnicí 
2004/49/ES nebo s odkazem na internetové 
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stránky, kde jsou takové informace bezplatně 
dostupné v elektronické podobě. 
5. Oddíl s informacemi o postupech řešení sporů a 
postupech pro přezkum rozhodnutí vztahujících se 
na otázky přístupu k železniční infrastruktuře a 
službám, jakož i systému odměňování výkonu 
podle článku 35. 
6. Oddíl s informacemi o přístupu k zařízením 
služeb uvedeným v příloze II a jejich zpoplatnění. 
Provozovatelé zařízení služeb, kteří nejsou 
ovládáni provozovatelem infrastruktury, 
poskytnou informace o poplatcích za získání 
přístupu k zařízení a za poskytování služeb a 
informace o technických podmínkách přístupu pro 
účely zařazení do zprávy o síti nebo uvedou odkaz 
na internetové stránky, kde jsou takové informace 
bezplatně dostupné v elektronické podobě. 
7. Vzorová dohoda pro uzavření rámcových dohod 
mezi provozovatelem infrastruktury a žadatelem v 
souladu s článkem 42. 
 

Část první 
čl. I bod 23. 
(§ 34) 

(1) O přidělení kapacity dráhy žádá žadatel 
přídělce na dobu platnosti příslušného jízdního 
řádu. Žádost o přidělení kapacity dráhy pro 
trasu vlaku vyžadující přidělení kapacity více 
přídělci může žadatel podat prostřednictvím 
kteréhokoliv dotčeného přídělce nebo 
společného koordinačního orgánu. 

(2) Není-li žadatel držitelem platné licence pro 
provozování drážní dopravy na příslušné 

32012L0034 Čl. 38 odst. 1  
až 3 

1.   Kapacitu infrastruktury přiděluje provozovatel 
infrastruktury. Jakmile je žadateli přidělena, nesmí 
být příjemcem převedena na jiný podnik nebo 
dopravní službu. 
Jakékoli obchodování s kapacitou infrastruktury je 
zakázáno a má za následek vyloučení z dalšího 
přidělování kapacity. 
Využití kapacity železničním podnikem při 
výkonu obchodní činnosti žadatele, který není 
železničním podnikem, se za převod nepovažuje. 
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dráze, předloží přídělci před přidělením 
kapacity dráhy písemné prohlášení držitele 
licence o tom, že v případě přidělení kapacity 
dráhy tuto kapacitu skutečně využije. Takové 
prohlášení může pro určitý díl kapacity dráhy 
učinit jen jeden držitel licence. Nepředloží-li 
žadatel toto prohlášení, přídělce mu kapacitu 
dráhy nepřidělí. 

(3) Přídělce přiděluje kapacitu dráhy 
nediskriminačním způsobem. 
(4) Přídělce požadovaný díl kapacity dráhy 
přidělí, je-li tento díl dostupný a jsou-li 
splněny podmínky pro jeho přidělení podle 
prohlášení o dráze. 
(5) Přidělenou kapacitu dráhy smí využít 
jen žadatel, kterému byla kapacita přidělena a 
který je držitelem licence, nebo držitel licence, 
který učinil prohlášení podle odstavce 2. 
Převedl-li žadatel za úplatu přidělenou 
kapacitu dráhy na jinou osobu, přídělce tuto 
kapacitu odejme; v následujících 12 měsících 
ode dne odnětí kapacity dráhy nelze tomuto 
žadateli další kapacitu dráhy přidělit. 
 

2.   Právo využívat určitou kapacitu železniční 
infrastruktury ve formě trasy vlaku je možné 
poskytnout žadatelům nejvýše na dobu jednoho 
období platnosti jízdního řádu sítě. 
Provozovatel infrastruktury a žadatel mohou 
uzavřít rámcovou dohodu podle článku 42 o 
využití kapacity příslušné železniční infrastruktury 
na dobu delší, než je jedno období platnosti 
jízdního řádu sítě. 
3.   Práva a povinnosti provozovatelů 
infrastruktury a žadatelů, pokud jde o přidělování 
kapacity, se stanoví smlouvou nebo právem 
členských států. 

  32012L0034 Čl. 39 odst. 1 Členské státy mohou stanovit rámec pro 
přidělování kapacity infrastruktury, za podmínky 
nezávislosti řízení stanovené v článku 4. Stanoví 
se specifická pravidla pro přidělování kapacity. 
Provozovatel infrastruktury provádí postupy 
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přidělování kapacity. Provozovatel infrastruktury 
zejména zajistí, aby kapacita infrastruktury byla 
přidělována spravedlivým a nediskriminačním 
způsobem a v souladu s právem Unie. 
 

  32012L0034 Čl. 41 odst. 1 Požadavky na přidělení kapacity infrastruktury 
mohou podávat žadatelé. Za účelem využití této 
kapacity infrastruktury žadatelé určí železniční 
podnik, který uzavře dohodu s provozovatelem 
infrastruktury v souladu s článkem 28. Tím není 
dotčeno právo žadatelů uzavírat dohody s 
provozovateli infrastruktury podle čl. 44 odst. 1. 

  32012L0034 Čl. 44 odst. 4 4. V případě tras vlaků překračujících rámec jedné 
sítě provozovatelé infrastruktury zajistí, aby 
žadatelé mohli podat žádost u jednotného 
kontaktního místa, kterým je buď společný orgán 
zřízený provozovateli infrastruktury, nebo jeden z 
provozovatelů infrastruktury zúčastněných na 
dané trase vlaků. Uvedený provozovatel 
infrastruktury je zmocněn jednat jménem žadatele 
s dalšími zúčastněnými provozovateli 
infrastruktury za účelem nalezení kapacit. 
Uvedeným požadavkem není dotčeno nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 
ze dne 22. září 2010 o evropské železniční síti pro 
konkurenceschopnou nákladní dopravu 
 

  32012L0034 Čl. 45 odst. 1  Provozovatel infrastruktury vyhoví pokud možno 
všem žádostem o kapacitu infrastruktury, včetně 
žádostí o trasy vlaků překračující rámec jedné sítě, 
a v nejvyšší možné míře přihlédne ke všem 
překážkám, kterým žadatelé čelí, včetně 
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ekonomického dopadu na jejich obchodní činnost. 
Část první 
čl. I bod 23. 
(§ 34a odst. 
1 až 5) 

(1) Před přidělením kapacity dráhy žadatelům, 
kteří podali žádost ve lhůtě počínající dnem 
zveřejnění prohlášení o dráze a končící ne 
dříve než 8 měsíců přede dnem nabytí 
platnosti jízdního řádu, zpracuje přídělce 
návrh jízdního řádu pro nákladní a osobní 
drážní dopravu. 
(2) Návrh jízdního řádu pro nákladní a 
neveřejnou osobní drážní dopravu zpřístupní 
přídělce všem žadatelům nejpozději 4 měsíce 
po uplynutí lhůty pro podávání žádostí o 
přidělení kapacity dráhy. Žadatelé mohou 
k návrhu jízdního řádu uplatnit odůvodněné 
připomínky ve lhůtě nejméně 1 měsíce ode 
dne jeho zpřístupnění. Přídělce uplatněné 
připomínky s žadateli projedná. Návrh 
jízdního řádu upravený podle výsledků 
projednání zpřístupní přídělce bez zbytečného 
odkladu všem žadatelům. 
(3) Návrh jízdního řádu pro veřejnou osobní 
drážní dopravu zpřístupní přídělce všem 
žadatelům, Ministerstvu dopravy a krajům, v 
jejichž územním obvodu se dráha nachází, 
nejpozději 2 měsíce po uplynutí lhůty pro 
podávání žádostí o přidělení kapacity dráhy. 
Žadatelé, Ministerstvo dopravy a kraje mohou 
k návrhu jízdního řádu uplatnit odůvodněné 
připomínky ve lhůtě nejméně 1 měsíce ode 
dne jeho zpřístupnění. Přídělce s nimi 
uplatněné připomínky projedná. Postupuje 

32012L0034 Čl. 43 odst. 1 
a 3 

1. Provozovatel infrastruktury se řídí časovým 
rozvrhem přidělování kapacity stanoveným v 
příloze VII. 
(…) 
3. Provozovatelé infrastruktury se předtím, než 
budou zahájeny konzultace o návrhu jízdního řádu 
sítě, dohodnou s ostatními zúčastněnými 
provozovateli infrastruktury na tom, které 
mezinárodní trasy vlaků budou zahrnuty do 
jízdního řádu sítě. Úpravy se provádějí pouze, 
pokud jsou naprosto nezbytné. 
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přitom tak, aby projednání dokončil zpravidla 
4 měsíce přede dnem nabytí platnosti jízdního 
řádu. Návrh jízdního řádu upravený podle 
výsledků projednání zpřístupní přídělce bez 
zbytečného odkladu všem žadatelům, 
Ministerstvu dopravy a krajům, na jejichž 
území se dráha nachází. 
(4) Požádá-li více žadatelů o přidělení téhož 
dílu kapacity dráhy, rozvrhne přídělce její 
přidělení tak, aby mohl vyhovět každému 
žadateli, a tento rozvrh s dotčenými žadateli 
projedná. Přídělce se smí v nezbytné míře 
odchýlit od požadovaného dílu kapacity dráhy; 
přitom dbá na zachování mezinárodních tras 
vlaků, je-li to možné. Přídělce poskytne 
v dostatečném předstihu před projednáním 
rozvrhu dotčeným žadatelům potřebné 
informace, zejména údaje o žádostech o 
přidělení téhož dílu kapacity dráhy, údaje 
o ostatních žádostech o přidělení kapacity na 
dotčené dráze a údaje o rozvrženém přidělení 
kapacity dráhy. Identifikační údaje žadatele 
přídělce poskytne pouze s jeho souhlasem. 
(5) Nepodaří-li se postupem podle odstavce 4 
vyhovět všem požadavkům na přidělení 
kapacity dráhy, prohlásí přídělce dotčenou 
dráhu nebo její část za přetíženou. 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 
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v přepravě cestujících, kombinované dopravy 
a mezinárodní nákladní drážní dopravy. 
Přednostní přidělení kapacity dráhy přídělce s 
příslušnými žadateli projedná; v případě 
potřeby se přiměřeně použije postup podle 
odstavce 4. Nepodaří-li se ani po projednání 
vyhovět všem přednostním žádostem, přídělce 
přidělí kapacitu dráhy nejprve za účelem 
provozování drážní dopravy na základě 
smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících, poté kombinované dopravy a poté 
mezinárodní nákladní drážní dopravy, zbývá-li 
dostupná kapacita dráhy. 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. 
 

  32012L0034 Čl. 44 odst. 1 
až 3 1. Žadatelé mohou podle veřejného nebo 

soukromého práva podat provozovateli 
infrastruktury žádost o uzavření dohody o udělení 
práv na využívání železniční infrastruktury za 
poplatek, jak je stanoveno v kapitole IV oddíle 2. 
2. U žádostí týkajících se pravidelného jízdního 
řádu sítě musí být dodrženy lhůty stanovené v 
příloze VII. 
3. Žadatel, který je stranou rámcové dohody, 
podává žádosti v souladu s touto dohodou. 
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  32012L0034 Čl. 45 odst. 

2, 3 a 4 
2.   Provozovatel infrastruktury může dát v 
průběhu procesu plánování a koordinace přednost 
určitým službám, avšak pouze v souladu s články 
47 a 49. 
3.   Provozovatel infrastruktury projedná se 
zúčastněnými stranami návrh jízdního řádu sítě a 
umožní jim předkládat stanoviska nejméně po 
dobu jednoho měsíce. Mezi zúčastněné strany 
patří všichni, kdo požádali o kapacitu 
infrastruktury, a ostatní osoby, které si přejí získat 
příležitost vyjádřit se k tomu, jak může jízdní řád 
sítě ovlivnit jejich schopnost provozovat 
železniční dopravu v období platnosti jízdního 
řádu sítě. 
4.   Provozovatel infrastruktury přijme vhodná 
opatření, aby vyřídil všechny vyjádřené 
připomínky. 

  32012L0034 Čl. 46 odst. 
1, 2 a 5 

1.   Pokud během procesu plánování podle článku 
45 provozovatel infrastruktury zjistí střet mezi 
různými žádostmi, pokusí se jej vyřešit koordinací 
žádostí tak, aby zajistil co možná nejlepší 
uspokojení všech požadavků. 
2.   Pokud vznikne situace vyžadující koordinaci, 
má provozovatel infrastruktury právo navrhnout v 
přiměřené míře kapacitu infrastruktury lišící se od 
požadované. 
3.   Provozovatel infrastruktury se pokusí formou 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA2MH2E8V)



 50 

konzultací s příslušnými žadateli vyřešit všechny 
případné rozpory. Tyto konzultace vycházejí z 
následujících informací, jež se poskytnou v 
přiměřené lhůtě, bezplatně a v písemné nebo 
elektronické podobě: 
a) trasy vlaků požadované všemi ostatními 
žadateli na týchž tratích; 
b) trasy vlaků předběžně přidělené všem ostatním 
žadatelům na týchž tratích; 
c) alternativní trasy vlaků navržené pro příslušné 
trati v souladu s odstavcem 2; 
d) veškeré podrobnosti o kritériích použitých v 
procesu přidělování kapacity. 
V souladu s čl. 39 odst. 2 se tyto informace 
poskytnou bez toho, že by byla uvedena totožnost 
ostatních žadatelů, ledaže dotyční žadatelé s 
uvedením totožnosti souhlasili. 
(…) 
5.   Pokud nelze žádosti o kapacitu infrastruktury 
uspokojit bez koordinace, pokusí se provozovatel 
infrastruktury vyhovět všem žádostem jejich 
koordinací. 
 

  32012L0034 Čl. 47 odst. 
1, 3, odst. 4 
pododstavec 
první a druhý 
a odst. 5 

1.   Pokud po koordinaci požadovaných tras vlaků 
a po konzultaci s žadateli není možné vyhovět 
všem žádostem o kapacitu infrastruktury, prohlásí 
provozovatel infrastruktury neprodleně daný úsek 
infrastruktury, kde se tak stalo, za přetížený. Totéž 
prohlásí u infrastruktury, kde je předpoklad, že 
bude nedostatečnou kapacitou trpět v blízké 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA2MH2E8V)



 51 

budoucnosti. 
(…) 
3. Pokud poplatky podle čl. 31 odst. 4 nebyly 
dosud uloženy nebo nedosáhly uspokojivých 
výsledků a infrastruktura byla prohlášena za 
přetíženou, může provozovatel infrastruktury 
navíc uplatnit kritéria přednosti pro přidělování 
kapacity infrastruktury. 
4.   Kritéria přednosti zohlední význam dopravní 
služby pro společnost ve srovnání s jakoukoli 
jinou službou, která bude následně vyloučena. 
Za účelem zajištění rozvoje náležitých dopravních 
služeb v tomto rámci, zejména aby se vyhovělo 
požadavkům na veřejnou službu nebo aby byl 
podpořen rozvoj vnitrostátní a mezinárodní 
železniční nákladní dopravy, mohou členské státy 
přijmout na nediskriminačním základě jakákoli 
nezbytná opatření, aby byly tyto služby při 
přidělování kapacity infrastruktury zajištěny 
přednostně. (…) 
5. Při stanovení kritérií přednosti se přiměřeně 
zohlední význam nákladní dopravy a zejména 
mezinárodní nákladní dopravy. 
 

  32012L0034 Příloha VII 
části 3. a 5.  

3. Lhůta pro přijetí žádostí o přidělení kapacity, 
která má být začleněna do jízdního řádu sítě, 
nesmí uplynout dříve než 12 měsíců před vstupem 
jízdního řádu sítě v platnost. 
(…) 
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5. Nejpozději čtyři měsíce po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek žadateli připraví provozovatel 
infrastruktury návrh jízdního řádu sítě. 

Část první 
čl. I bod 23. 
(§ 34b) 

(1) Nejde-li o pravidelnou změnu jízdního 
řádu podle § 34a odst. 7, přiděluje přídělce po 
nabytí platnosti jízdního řádu zbývající 
dostupnou kapacitu dráhy na základě žádostí 
doručených po dni nabytí platnosti jízdního 
řádu a pozdních žádostí, které nebylo možné 
vyřídit postupem podle § 34a. Přídělce 
přiděluje kapacitu dráhy podle pořadí, ve 
kterém mu byly žádosti doručeny. Při souběhu 
žádostí se § 34a odst. 4 použije obdobně. 
Přijetí žádosti přídělce potvrdí žadateli do 5 
pracovních dnů od jejího doručení. 
(2) Přídělce poskytne na žádost údaje o 
zbývající dostupné kapacitě dráhy do 5 
pracovních dnů ode dne doručení žádosti o 
poskytnutí těchto údajů. 
 

32012L0034 Čl. 48 odst. 1 Provozovatel infrastruktury odpoví na žádosti ad 
hoc o individuální trasy vlaků co nejdříve, 
nejpozději však do pěti pracovních dnů. 
Poskytované informace o využitelné zbývající 
kapacitě jsou dostupné všem žadatelům, kteří mají 
zájem tuto kapacitu využívat. 

Část první 
čl. I bod 23. 
(§ 34c) 

(1) Přídělce a žadatel o přidělení kapacity 
dráhy mohou uzavřít rámcovou dohodu 
vymezující vlastnosti a rozsah kapacity dráhy 
požadované na časové období přesahující 
jedno období platnosti jízdního řádu. Uzavřít 
rámcovou dohodu lze na dobu nejvýše 5 let a o 
stejnou dobu lze její platnost prodloužit. 
Uzavřít rámcovou dohodu nebo prodloužit její 
platnost na dobu delší než 5 let je možné, 
pokud žadatel má po tuto dobu povinnost 
zabezpečovat přepravu na základě uzavřené 

32012L0034 Čl. 38 odst. 2 Právo využívat určitou kapacitu železniční 
infrastruktury ve formě trasy vlaku je možné 
poskytnout žadatelům nejvýše na dobu jednoho 
období platnosti jízdního řádu sítě. 
Provozovatel infrastruktury a žadatel mohou 
uzavřít rámcovou dohodu podle článku 42 o 
využití kapacity příslušné železniční infrastruktury 
na dobu delší, než je jedno období platnosti 
jízdního řádu sítě. 
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smlouvy nebo vynaložil investice velkého 
rozsahu do drážních vozidel na zajištění 
přepravy. 
(2) Rámcová dohoda nesmí vyloučit přidělení 
kapacity dráhy jiným žadatelům nebo 
obsahovat ujednání, které by vyloučilo změnu 
dohody. 
 

  32012L0034 Čl. 42 odst. 1 
pododstavec 
první, odst. 
2, 3 a 5 

1.   Aniž jsou dotčeny články 101, 102 a 106 
Smlouvy o fungování EU, lze mezi 
provozovatelem infrastruktury a žadatelem uzavřít 
rámcovou dohodu. Rámcová dohoda upřesňuje 
charakteristiky kapacity infrastruktury vyžadované 
žadatelem a nabízené žadateli na časové období 
přesahující jedno období platnosti jízdního řádu 
sítě. 
2.   Rámcové dohody nesmějí vylučovat z užívání 
příslušné infrastruktury jiné žadatele nebo 
dopravní služby. 
3.   Rámcové dohody musí být možné změnit nebo 
omezit za účelem umožnění lepšího využití 
železniční infrastruktury. 
5.   Rámcové dohody se uzavírají v zásadě na 
dobu pěti let a je možno je prodloužit na dobu 
stejnou, jako bylo jejich původní trvání. 
Provozovatel infrastruktury může ve zvláštních 
případech souhlasit s kratší nebo delší dobou. 
Každou dobu delší než pět let je nutno zdůvodnit 
existencí obchodních smluv, zvláštních investic 
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nebo rizik. 
Část první 
čl. I bod 23. 
(§ 34d odst. 
1 a 2) 

(1) Úřad postupem podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího nové 
služby v osobní železniční dopravě15) 
rozhodne, zda převažujícím účelem osobní 
drážní dopravy je přeprava osob mezi dvěma 
nebo více členskými státy. 
(2) Úřad postupem podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího nové 
služby v osobní železniční dopravě15) 
rozhodne, zda může být osobní drážní 
dopravou překračující státní hranici České 
republiky a provozovanou bez smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících 
ohrožena hospodářská vyváženost osobní 
drážní dopravy provozované na základě 
smlouvy o veřejných službách. 
 

32012L0034 Čl. 10 odst. 3 Příslušný regulační subjekt nebo subjekty uvedené 
v článku 55 rozhodnou na žádost příslušných 
orgánů nebo dotčených železničních podniků o 
tom, zda je hlavním účelem dané dopravní služby 
přeprava cestujících mezi stanicemi umístěnými v 
různých členských státech. 
 

  32012L0034 Čl. 11 odst. 1  Členské státy mohou omezit právo na přístup 
stanovené v článku 10 na tratích mezi výchozí a 
cílovou stanicí, na něž se vztahuje jedna nebo více 
smluv na veřejné služby, které jsou v souladu s 
právem Unie. Toto omezení nemá dopad na 
oprávnění k nástupu cestujících na kterékoli 
železniční stanici nacházející se na trase 
mezinárodní dopravy a výstupu cestujících na jiné 
takové stanici, včetně stanic umístěných v témže 
členském státě, s výjimkou případů, kdy by výkon 
tohoto oprávnění ohrozil hospodářskou 
vyváženost smlouvy na veřejné služby. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA2MH2E8V)



 55 

 
  32014R0869 Čl. 1 Toto nařízení stanoví podrobný postup a kritéria, 

které je nutno dodržovat při rozhodování: 
a) zda hlavním účelem služby v železniční 
dopravě je přeprava cestujících mezi stanicemi 
umístěnými v různých členských státech; 
b) zda je mezinárodní osobní železniční dopravou 
ohrožena hospodářská vyváženost smlouvy o 
veřejných službách v železniční dopravě. 
 

Část první 
čl. I bod 23. 
(§ 34d odst. 
4 věta první) 

Osoba, která není usazena na území České 
republiky a hodlá podat žádost o přidělení 
kapacity dráhy pro účely provozování 
přeshraniční osobní drážní dopravy, oznámí 
tuto skutečnost nejpozději 2 měsíce před 
podáním žádosti Úřadu. 
 

32012L0034 Čl. 38 odst. 4 Pokud má žadatel v úmyslu požadovat kapacitu 
infrastruktury s cílem provozovat mezinárodní 
osobní dopravu, uvědomí provozovatele 
infrastruktury a dotčené regulační subjekty. Aby 
mohly posoudit, zda je účelem mezinárodního 
spoje přeprava cestujících na trase mezi stanicemi 
umístěnými v různých členských státech, jakož i 
to, jaký je potenciální hospodářský dopad na 
stávající smlouvy na veřejné služby, zajistí 
regulační subjekty, aby byly informovány veškeré 
příslušné orgány, jež na této trase povolily osobní 
železniční dopravu vymezenou ve smlouvě na 
veřejné služby, veškeré jiné dotčené příslušné 
orgány, které mají oprávnění omezit přístup podle 
článku 11, a veškeré železniční podniky plnící 
smlouvu na veřejné služby na trase uvedeného 
mezinárodního osobního spoje. 
 

Část první 
čl. I bod 23. 
(§ 34e odst. 

(1) Úřad na návrh žadatele o přidělení kapacity 
dráhy nebo z moci úřední rozhodne, zda 
některá z částí zveřejněného prohlášení o 

32012L0034 Čl. 56 odst. 1 
písm. a) a b), 
odst. 2 a 

1.   Aniž je dotčen čl. 46 odst. 6, má žadatel právo 
podat stížnost regulačnímu subjektu, pokud se 
domnívá, že se s ním nejedná poctivě, že je 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA2MH2E8V)



 56 

1 věta první 
a odst. 4) 

dráze není v rozporu s tímto zákonem.  
(…) 
(4) Úřad je povinen vydat rozhodnutí 
nejpozději do 40 dnů ode dne zahájení řízení. 

odst. 9 věta 
druhá 

diskriminován nebo jinak poškozen, a zejména 
může podat žádost o přezkum rozhodnutí přijatých 
provozovatelem infrastruktury nebo případně 
železničním podnikem nebo provozovatelem 
zařízení služeb, která se týkají: 
a) zprávy o síti v předběžném i konečném znění; 
b) kritérií v ní stanovených; 
(…) 
2.   Aniž jsou dotčeny pravomoci vnitrostátních 
orgánů pro hospodářskou soutěž týkající se 
zajištění hospodářské soutěže na trzích železniční 
dopravy, má regulační subjekt pravomoc sledovat 
situaci v oblasti hospodářské soutěže na trzích 
železniční dopravy a z vlastní iniciativy a s cílem 
předcházet diskriminaci žadatelů zejména 
kontroluje odst. 1 písm. a) až g). Kontroluje 
zejména to, zda zpráva o síti neobsahuje 
diskriminační ustanovení či nedává provozovateli 
infrastruktury prostor pro volné uvážení, který by 
mohl být využit k diskriminaci žadatelů. 
(…) 
9. (…) Rozhoduje o všech stížnostech, přijímá 
opatření k nápravě situace a informuje zúčastněné 
strany o svém odůvodněném rozhodnutí ve 
stanovené rozumné lhůtě, a v každém případě do 
šesti týdnů ode dne obdržení veškerých 
relevantních informací. 
 

Část první 
čl. I bod 23. 
(§ 34f odst. 
1, 4 a 5) 

(1) Úřad na návrh žadatele o přidělení kapacity 
dráhy nebo z moci úřední rozhodne, zda 
rozsah přidělené kapacity nebo postup při 
jejím přidělení není v rozporu s tímto 

32012L0034 Čl. 56 odst. 1 
písm. c) a 
odst. 9 
pododstavec 

1.   Aniž je dotčen čl. 46 odst. 6, má žadatel právo 
podat stížnost regulačnímu subjektu, pokud se 
domnívá, že se s ním nejedná poctivě, že je 
diskriminován nebo jinak poškozen, a zejména 
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zákonem.  
 (…) 
(4) Rozhodne-li Úřad, že rozsah přidělené 
kapacity dráhy je v rozporu s tímto zákonem, 
uloží přídělci nově přidělit kapacitu dráhy a 
stanoví mu způsob tohoto přidělení.  
(5) Úřad je povinen vydat rozhodnutí 
nejpozději do 40 dnů ode dne zahájení řízení. 
 

první věta 
druhá a 
pododstavec 
třetí 

může podat žádost o přezkum rozhodnutí přijatých 
provozovatelem infrastruktury nebo případně 
železničním podnikem nebo provozovatelem 
zařízení služeb, která se týkají: 
(…) 
c) procesu přidělování a jeho výsledků; 
(…) 
 (9) (…) Rozhoduje o všech stížnostech, přijímá 
opatření k nápravě situace a informuje zúčastněné 
strany o svém odůvodněném rozhodnutí ve 
stanovené rozumné lhůtě, a v každém případě do 
šesti týdnů ode dne obdržení veškerých 
relevantních informací.  
(…) V případě žádosti o přezkum odmítnutí 
žádosti o poskytnutí kapacity infrastruktury nebo 
proti podmínkám nabídky kapacity regulační 
subjekt buď potvrdí, že není zapotřebí žádná 
změna rozhodnutí provozovatele infrastruktury, 
nebo si vyžádá změnu tohoto rozhodnutí v souladu 
s pokyny, které stanoví. 
 

Část první 
čl. I bod 26. 
(§ 35 odst. 1 
písm. i) 

přijmout plán obchodní činnosti obsahující 
alespoň údaje o zamýšleném rozsahu činnosti 
a způsobu jejího finančního zajištění; to 
neplatí pro dopravce provozujícího drážní 
dopravu na dráze speciální, tramvajové, 
trolejbusové nebo lanové. 

32012L0034 Čl. 5 odst. 2 Železniční podniky si stanoví obchodní plány 
včetně programů investic a financování. Cílem 
plánování je vyrovnaná finanční struktura podniku 
a dosahování dalších cílů technického, 
obchodního a finančního řízení podniku; v 
obchodních plánech se uvedou také prostředky pro 
dosažení uvedených cílů. 

Část první 
čl. I bod 29. 
(§ 40 odst. 1) 

Jízdní řád veřejné osobní drážní dopravy na 
dráze celostátní a regionální zpracovává 
přídělce při přidělování kapacity dráhy podle § 

32012L0034 Čl. 45 odst. 3 3.   Provozovatel infrastruktury projedná se 
zúčastněnými stranami návrh jízdního řádu sítě a 
umožní jim předkládat stanoviska nejméně po 
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34a. dobu jednoho měsíce. Mezi zúčastněné strany 
patří všichni, kdo požádali o kapacitu 
infrastruktury, a ostatní osoby, které si přejí získat 
příležitost vyjádřit se k tomu, jak může jízdní řád 
sítě ovlivnit jejich schopnost provozovat 
železniční dopravu v období platnosti jízdního 
řádu sítě. 

  32012L0034 Příloha VII 
bod 5.  

Nejpozději čtyři měsíce po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek žadateli připraví provozovatel 
infrastruktury návrh jízdního řádu sítě. 

Část první 
čl. I bod 32 

V § 42 odst. 1 se slova „a jejich změny 
nabývají platnosti dnem stanoveným dohodou 
evropských železničních správ“ nahrazují 
slovy „nabývá platnosti druhou sobotu 
v prosinci“. 
 

32012L0034 Příloha VII 
bod 2.  Změna jízdního řádu sítě se uskutečňuje o půlnoci 

druhou sobotu v prosinci. Je-li změna nebo úprava 
provedena po skončení zimy, zejména s ohledem 
na případné změny v jízdních řádech regionální 
osobní dopravy, uskuteční se tato změna o půlnoci 
druhou sobotu v červnu a podle potřeby též v 
jiných okamžicích mezi těmito daty. 
Provozovatelé infrastruktury se mohou dohodnout 
na jiných datech, a v tom případě, pokud by to 
mohlo ovlivnit mezinárodní dopravu, informují 
Komisi. 
 

Část první 
čl. I bod 33 V § 42 se na konci odstavce 1 doplňují věty 

„Doba platnosti jízdního řádu je 12 měsíců. 
Pravidelná změna platného jízdního řádu 
nabývá platnosti druhou sobotu v červnu nebo 
v jiném termínu, uvedeném v prohlášení o 
dráze.“ 
 

32012L0034 Příloha VII 
bod 2.  Změna jízdního řádu sítě se uskutečňuje o půlnoci 

druhou sobotu v prosinci. Je-li změna nebo úprava 
provedena po skončení zimy, zejména s ohledem 
na případné změny v jízdních řádech regionální 
osobní dopravy, uskuteční se tato změna o půlnoci 
druhou sobotu v červnu a podle potřeby též v 
jiných okamžicích mezi těmito daty. 
Provozovatelé infrastruktury se mohou dohodnout 
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na jiných datech, a v tom případě, pokud by to 
mohlo ovlivnit mezinárodní dopravu, informují 
Komisi. 
 

Část první 
čl. I bod 40. 
(§ 46h odst. 
2) 

Pokud se strojvedoucí dozví o skutečnostech 
vzbuzujících pochybnosti o jeho zdravotní 
způsobilosti k výkonu činnosti, neprodleně o 
tom uvědomí dopravce nebo provozovatele 
dráhy, který je jeho zaměstnavatelem. 
 

32007L0059 Čl. 18 odst. 2 
pododst. 1 

Pokud se strojvedoucí domnívá, že jeho zdravotní 
stav vzbuzuje pochybnosti o jeho zdravotní 
způsobilosti k výkonu činnosti, neprodleně o tom 
uvědomí železniční podnik nebo provozovatele 
infrastruktury, podle okolností. 
 

Část první 
čl. I bod 41.  V § 46m odst. 1 větě druhé se slova „Držitel 

osvědčení“ nahrazují slovem „Dopravce“ a 
slova „a předá osvědčení strojvedoucího 
dopravci, který je vydal“ se zrušují. 
 

32007L0059 Čl. 17 odst. 1 Pokud strojvedoucí ukončí pracovní poměr s 
železničním podnikem nebo provozovatelem 
infrastruktury, bezodkladně o tom uvědomí 
příslušný orgán. 

Část první 
čl. I bod 45. 
(§ 49 odst. 1 
a 2) 

(1) Mimořádnou událostí je nehoda nebo 
incident, ke kterým došlo v souvislosti 
s provozováním drážní dopravy na dráze nebo 
v obvodu dráhy a které ohrozily nebo narušily  

a) bezpečnost nebo pravidelnost a plynulost 
provozování drážní dopravy,  

b) bezpečnost osob,  

c) bezpečnou funkci staveb nebo zařízení, 
nebo  

d) životní prostředí. 

(2) Nehodou je událost, jejímž následkem je 
smrt, újma na zdraví nebo jiná újma. Vážnou 

32004L0049 Čl. 3 písm. 
k) až l) 

k) „nehodou“ nečekaná nebo nezamýšlená 
nepříznivá událost nebo určitý sled takových 
událostí, které mají za následek škodu; nehody se 
dělí do těchto kategorií: srážka, vykolejení, 
nehody na přejezdech, nehody osob způsobené 
pohybujícím se kolejovým vozidlem, požáry a jiné 
nehody; 
l) „vážnou nehodou“ jakákoli srážka vlaků nebo 
vykolejení vlaků s následkem usmrcení nejméně 
jedné osoby, závažného zranění nejméně pěti 
osob, nebo rozsáhlé škody na kolejovém vozidle, 
infrastruktuře nebo na životním prostředí nebo 
jiná podobná nehoda se zřejmým dopadem na 
regulaci bezpečnosti železnic nebo na zajišťování 
bezpečnosti; „rozsáhlou škodou“ se rozumí škoda, 
jejíž výši může inspekční orgán ihned odhadnout 
nejméně na 2 miliony EUR; 
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nehodou je nehoda způsobená srážkou nebo 
vykolejením drážních vozidel, jejímž 
následkem je smrt, újma na zdraví alespoň 5 
osob nebo škoda velkého rozsahu podle 
trestního zákoníku na drážním vozidle, dráze 
nebo životním prostředí, nebo jiná nehoda 
s obdobnými následky. Incidentem je jiná 
událost podle odstavce 1 než nehoda. 
 

m) „mimořádnou událostí“ jakákoli událost jiná 
než nehoda nebo vážná nehoda, ke které dojde v 
souvislosti s provozem vlaků a která ovlivní 
bezpečnost provozu; 

Část první 
čl. I bod 72. V § 52a odst. 6 se za písmeno a) vkládá nové 

písmeno b), které zní: 
„b) správních deliktů podle § 51 odst. 4 písm. 
h) až q), § 51 odst. 5 písm. g), § 51 odst. 7 a § 
52 odst. 7, které projednává Úřad, a“. 
 

32004L0049 Čl. 56 odst. 9 
pododstavec 
druhý věta 
druhá 

Regulační subjekt musí být schopen prosazovat 
svá rozhodnutí příslušnými sankcemi, včetně 
pokut. 

Část první 
čl. I bod 73. 
(§ 53b odst. 
1 až 5)  

(1) Drážní inspekce šetří příčiny vážných 
nehod na dráze železniční, vyjma speciální 
dráhy. Příčiny jiných mimořádných událostí na 
dráze Drážní inspekce šetří jen tehdy, je-li to 
vhodné s ohledem na jejich závažnost, 
opakovanost, souslednost nebo jejich dopady 
na provozovatele dráhy a dopravce. 
(2) Do probíhajícího šetření nesmí 
Ministerstvo dopravy ani jiné orgány 
zasahovat. 
(3) Drážní inspekce zahájí šetření příčin vážné 
nehody na dráze železniční, vyjma speciální 
dráhy, bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 7 dnů ode dne, kdy se o nehodě 
dozvěděla. Šetří-li Drážní inspekce příčiny 

32004L0049 Čl. 19 odst. 
1, 2 a 4 

1.  Členské státy zajistí, aby po vážných nehodách 
v železničním systému provedl inspekční orgán 
podle článku 21 jejich vyšetření s cílem pokud 
možno zvýšit bezpečnost železnic a zabránit 
nehodám. 
2.  Kromě vážných nehod může inspekční orgán 
podle článku 21 šetřit nehody a mimořádné 
události, které by mohly za jiných okolností vést k 
vážným nehodám, včetně technických poruch 
strukturálních subsystémů nebo prvků 
interoperability transevropského 
vysokorychlostního nebo konvenčního 
železničního systému. 
Inspekční orgán může v rámci svého uvážení 
rozhodnout, zda bude nebo nebude u takové 
nehody nebo mimořádné události provádět 
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jiné mimořádné události, použije se věta první 
obdobně. O zahájení šetření podá Drážní 
inspekce do 7 dnů zprávu Evropské železniční 
agentuře. Při šetření postupuje Drážní 
inspekce tak, aby provozování drážní dopravy 
narušené mimořádnou událostí mohlo být 
obnoveno co nejdříve. Drážní inspekce se při 
šetření nezabývá skutečnostmi, které zjevně 
nesouvisejí s příčinami mimořádné události, 
nebo jejich předcházením, ani odpovědností za 
trestný čin nebo správní delikt. 
(4) O zahájení a průběhu šetření Drážní 
inspekce informuje 
a) Drážní úřad, 
b) dotčeného provozovatele dráhy, 
c) dotčeného dopravce, 
d) dotčeného výrobce drážního vozidla nebo 
jiného drážního zařízení, 
e) odborovou organizaci působící u dotčeného 
provozovatele dráhy nebo dopravce, 
f) osoby s újmou na zdraví nebo majetku a 
příbuzné obětí nehody, jsou-li Drážní inspekci 
známy. 
(5) Drážní inspekce přijímá podněty a 
vyjádření od subjektů podle odstavce 4 a jejich 
obsah zohledňuje při svém šetření. 
 

vyšetřování. Při svém rozhodování bere v úvahu 
tyto skutečnosti: 
a) závažnost nehody nebo mimořádné události; 
b) skutečnost, zda se jedná o sled nehod nebo 
mimořádných událostí významných pro systém 
jako celek; 
c) dopad nehody nebo mimořádné události na 
bezpečnost na úrovni Společenství; 
d) požadavky provozovatelů infrastruktury, 
železničních podniků, bezpečnostního orgánu 
nebo členských států. 
4.  Vyšetřování se v žádném případě nezabývá 
otázkou viny nebo odpovědnosti. 

  32004L0049 Čl. 20 odst. 3 Vyšetřování se vede nezávisle na jakémkoli 
soudním vyšetřování. 
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  32004L0049 Čl. 21 odst. 1 

až 3 
1.  Každý členský stát zajistí, aby vyšetřování 
nehod a mimořádných událostí podle článku 19 
prováděl stálý orgán, jehož členem je alespoň 
jedna odborně způsobilá osoba schopná v případě 
nehody nebo mimořádné události zastávat funkci 
pověřeného vyšetřovatele. Tento orgán je, pokud 
jde o organizaci, právní strukturu a rozhodování, 
nezávislý na jakémkoli provozovateli 
infrastruktury, železničním podniku, 
zpoplatňujícím orgánu, přidělovacím orgánu, 
oznámeném subjektu a na komkoli, jehož zájmy 
by mohly být v rozporu s úkoly, které jsou 
svěřeny inspekčnímu orgánu. Dále je funkčně 
nezávislý na bezpečnostním orgánu a na 
jakémkoli regulačním orgánu v odvětví železniční 
dopravy. 
2.  Inspekční orgán vykonává své úkoly nezávisle 
na subjektech uvedených v odstavci 1 a musí být 
za tímto účelem schopen získat dostatečné 
prostředky. Jeho zaměstnancům je poskytnuto 
postavení, které jim poskytuje nezbytné záruky 
nezávislosti. 
3.  Členské státy zajistí, aby železniční podniky, 
provozovatelé infrastruktury a případně 
bezpečnostní orgán byli povinni neprodleně hlásit 
inspekčnímu orgánu nehody a mimořádné události 
podle článku 19. Inspekční orgán musí být 
schopen na tato hlášení reagovat a učinit nezbytná 
opatření, aby mohl nejpozději do jednoho týdne 
od obdržení hlášení o nehodě nebo mimořádné 
události zahájit vyšetřování. 
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  32004L0049 Čl. 22 odst. 3 
a 4 

3.  Vyšetřování je vedeno s co největší otevřeností 
tak, aby všechny strany mohly být vyslechnuty a 
měly přístup k výsledkům. Dotyčný provozovatel 
infrastruktury a železniční podniky, bezpečnostní 
orgán, oběti a jejich příbuzní, vlastníci 
poškozeného majetku, výrobci, zasahující 
záchranná služba a zástupci zaměstnanců a 
uživatelů musí být pravidelně informováni o 
vyšetřování a jeho postupu a podle možností jim 
musí být umožněno předkládat stanoviska a 
názory k průběhu vyšetřování a připomínky k 
informacím uvedeným v návrhu zpráv. 
4.  Inspekční orgán uzavře šetření na místě nehody 
co nejdříve, aby mohl provozovatel infrastruktury 
tuto infrastrukturu co nejrychleji obnovit a otevřít 
ji železniční dopravě. 

  32004L0049 Čl. 23 odst. 1 O každém vyšetřování nehody nebo mimořádné 
události podle článku 19 se vypracuje zpráva, jejíž 
forma odpovídá druhu a závažnosti nehody nebo 
mimořádné události a významnosti zjištěných 
závěrů. Ve zprávě se uvedou cíle vyšetřování ve 
smyslu čl. 19 odst. 1 a případně i bezpečnostní 
doporučení. 

  32004L0049 Čl. 25 odst. 1 Bezpečnostní doporučení, které vydal inspekční 
orgán, v žádném případě nepředjímá zavinění 
nebo odpovědnost za nehodu nebo mimořádnou 
událost. 

Část první 
čl. I bod 74. 
(§ 53c část 
odst. 1 a 
odst. 2) 

(1) Je-li toho pro účely šetření třeba, Drážní 
inspekce může dožádat příslušný orgán jiného 
členského státu nebo Evropskou železniční 
agenturu o provedení úkonu směřujícího 
k objasnění příčiny mimořádné události (dále 

32004L0049 Čl. 21 odst. 5 Inspekční orgán může v případě potřeby požádat o 
pomoc inspekční orgány jiných členských států 
nebo agenturu, aby mu poskytly odborný posudek 
nebo pro něj provedly technickou inspekci, 
analýzy nebo vyhodnocení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA2MH2E8V)



 64 

jen „zjišťovací úkon“), který by sama mohla 
provést jen s obtížemi nebo s neúčelnými 
náklady anebo který by nemohla provést 
vůbec. Je-li Drážní inspekce dožádána 
příslušným orgánem jiného členského státu, 
provede dožádaný zjišťovací úkon bez 
zbytečného odkladu. (…) 
(2) Projeví-li se následky mimořádné události 
kromě území České republiky také na území 
jiného členského státu, spolupracuje Drážní 
inspekce s příslušným orgánem tohoto státu na 
šetření jejích příčin. Drážní inspekce může 
v takovém případě přizvat příslušný orgán 
jiného členského státu k provedení svých 
zjišťovacích úkonů. Drážní inspekce přizve 
příslušný orgán jiného členského státu 
k provedení svých zjišťovacích úkonů, je-li 
účastníkem mimořádné události dopravce, 
který je držitelem licence pro provozování 
drážní dopravy vydané tímto členským státem. 
 

  32004L0049 
 
 
 
 
 

Čl. 22 odst. 1 Nehody nebo mimořádné události podle článku 19 
vyšetřuje inspekční orgán členského státu, ve 
kterém k nehodě nebo mimořádné události došlo. 
Není-li možné určit, ve kterém členském státu k 
nehodě nebo mimořádné události došlo, nebo 
došlo-li k nim na hraničním úseku dráhy mezi 
členskými státy nebo v jeho blízkosti, dohodnou 
se příslušné orgány na tom, který z nich 
vyšetřování povede, nebo se dohodnou na 
společném vyšetřování. V prvním případě se může 
druhý orgán účastnit vyšetřování a má neomezený 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA2MH2E8V)



 65 

přístup k jeho výsledkům. 
K účasti na vyšetřování se přizve inspekční orgán 
z dalšího členského státu, pokud je účastníkem 
nehody nebo mimořádné události železniční 
podnik usazený v dotyčném členském státě a je v 
něm držitelem licence. 
Tento odstavec nebrání členským státům v dohodě 
o spolupráci příslušných orgánů na vyšetřování za 
jiných okolností. 
 

Část první 
čl. I bod 74. 
(§ 53d odst. 
1 a 2) 

(1) Při šetření příčin mimořádných událostí 
jsou inspektoři Drážní inspekce oprávněni 
a) vstupovat na místo nehody nebo incidentu, 
na související prostor dráhy a do drážního 
vozidla, 
b) kontrolovat odstraňování trosek drážního 
vozidla, součástí dráhy a dalších drážních 
zařízení, 
c) zajišťovat trosky drážního vozidla, součástí 
dráhy a dalších drážních zařízení pro účely 
jejich dalšího zkoumání, 
d) zajišťovat výstupy ze záznamových zařízení 
umístěných v drážním vozidle, 
e) vyžadovat výsledky pitvy těl obětí a 
výsledky zkoušek provedených na vzorcích 
odebraných z těl obětí, 
f) vyžadovat výsledky výslechů dotčených 
osob, 
g) vyžadovat výsledky zkoušek zaměřených na 

32004L0049 Čl. 20 odst. 2 V souladu s platnými právními předpisy členských 
států a případně ve spolupráci s orgány 
příslušnými pro soudní šetření musí být 
vyšetřovatelům co nejdříve umožněn: 
a) přístup na místo nehody nebo mimořádné 
události, do dotyčného kolejového vozidla, k 
související infrastruktuře a řídícím a 
zabezpečovacím zařízením, 
b) okamžité zajišťování důkazů, kontrolu 
odstraňování trosek, zařízení nebo součástí 
infrastruktury za účelem prozkoumání nebo 
analýzy, 
c) přístup k záznamům palubních záznamových 
zařízení, k zařízení pro záznam ústních hlášení a k 
záznamu o činnosti systému řízení a zabezpečení a 
použití těchto záznamů, 
d) přístup k výsledkům ohledání ostatků obětí, 
e) přístup k výsledkům vyšetřování doprovodu 
vlaku a jiných železničních zaměstnanců, kteří 
byli účastníky nehody nebo mimořádné události, 
f) výslech dotčených železničních zaměstnanců a 
jiných svědků, 
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zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiné 
návykové látky a případných dalších 
lékařských vyšetření u dotčených osob, 
h) vyžadovat vysvětlení od dotčených osob a 
i) zajišťovat další důkazy pro šetření a 
vyžadovat přístup k veškerým dalším 
informacím týkajícím se nehody nebo 
incidentu. 
(2) Každý je povinen umožnit inspektorům 
Drážní inspekce výkon jejich oprávnění bez 
zbytečného odkladu. 
 

g) přístup k veškerým souvisejícím informacím 
nebo záznamům, které se nacházejí v držení 
provozovatele infrastruktury, dotyčného 
železničního podniku a bezpečnostního orgánu. 

  32004L0049 
 

Čl. 20 odst. 1 Členské státy definují v rámci svých právních 
systémů právní povahu vyšetřování nehod a 
mimořádných událostí a umožní odpovědným 
vyšetřovatelům plnit jejich úkoly co nejúčinněji a 
v co nejkratší době. 
 

Část první 
čl. I bod 74. 
(§ 53d odst. 
4 věta první) 

V mimořádných nebo skutkově složitých 
případech může Drážní inspekce využít 
pomoci odborného konzultanta, který má 
znalost speciálního oboru, nebo nechat provést 
odborné posouzení znalcem. 

32004L0049 
 

Čl. 22 odst. 2 U každé nehody nebo mimořádné události připraví 
příslušný inspekční orgán vhodné prostředky, 
jejichž součástí jsou odborné provozní a technické 
posudky nezbytné pro vedení vyšetřování. 
Odborné posudky může dodat orgán nebo externí 
subjekt v závislosti na povaze šetřené nehody 
nebo mimořádné události. 
 

Část první 
čl. I bod 74. 
(§ 53d odst. 
5) 

Při šetření příčin mimořádných událostí a 
odstraňování jejich následků spolupracuje 
Drážní inspekce se stálými orgány pro 
koordinaci složek integrovaného záchranného 
systému. Při provádění záchranných a 

32004L0049 Čl. 20 odst. 1 Členské státy definují v rámci svých právních 
systémů právní povahu vyšetřování nehod a 
mimořádných událostí a umožní odpovědným 
vyšetřovatelům plnit jejich úkoly co nejúčinněji a 
v co nejkratší době. 
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likvidačních prací na místě mimořádné 
události spolupracují inspektoři Drážní 
inspekce s velitelem zásahu zejména za 
účelem zachování důkazů nezbytných pro 
šetření. 

  32004L0049 
 

Čl. 20 odst. 2 
písm. b) a d)  

2.  V souladu s platnými právními předpisy 
členských států a případně ve spolupráci s orgány 
příslušnými pro soudní šetření musí být 
vyšetřovatelům co nejdříve umožněn: 
(…) 
b) okamžité zajišťování důkazů, kontrolu 
odstraňování trosek, zařízení nebo součástí 
infrastruktury za účelem prozkoumání nebo 
analýzy, 
(…) 
d) přístup k výsledkům ohledání ostatků obětí, 
 

  32004L0049 
 

Čl. 22 odst. 3 Vyšetřování je vedeno s co největší otevřeností 
tak, aby všechny strany mohly být vyslechnuty a 
měly přístup k výsledkům. Dotyčný provozovatel 
infrastruktury a železniční podniky, bezpečnostní 
orgán, oběti a jejich příbuzní, vlastníci 
poškozeného majetku, výrobci, zasahující 
záchranná služba a zástupci zaměstnanců a 
uživatelů musí být pravidelně informováni o 
vyšetřování a jeho postupu a podle možností jim 
musí být umožněno předkládat stanoviska a 
názory k průběhu vyšetřování a připomínky k 
informacím uvedeným v návrhu zpráv. 
 

Část první 
čl. I bod 74. 

(1) Nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy 
k mimořádné události došlo, zpracuje Drážní 

32004L0049 
 

Čl. 23  1. O každém vyšetřování nehody nebo mimořádné 
události podle článku 19 se vypracuje zpráva, jejíž 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA2MH2E8V)



 68 

(§ 53e odst. 
1 až 5) 

inspekce závěrečnou zprávu o výsledcích 
šetření a po odstranění osobních údajů ji 
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Je-li to s ohledem na předcházení 
mimořádným událostem vhodné, obsahuje 
závěrečná zpráva rovněž bezpečnostní 
doporučení určené Drážnímu úřadu, jinému 
správnímu orgánu nebo příslušnému orgánu 
jiného členského státu. Drážní úřad a jiný 
správní orgán využijí bezpečnostní doporučení 
k přijetí odpovídajících opatření, včetně 
návrhu na změnu právní úpravy. Návrh 
závěrečné zprávy Drážní inspekce projedná 
s Drážním úřadem, dotčeným provozovatelem 
dráhy a dotčeným dopravcem. 

(2) Nelze-li šetření mimořádné události 
dokončit do 12 měsíců ode dne, kdy 
k mimořádné události došlo, zpracuje a 
zveřejní Drážní inspekce závěrečnou zprávu 
o výsledcích šetření bez zbytečného odkladu 
po jeho dokončení. 

(3) Drážní inspekce závěrečnou zprávu zašle 

a) Drážnímu úřadu, 
b) Evropské železniční agentuře, 
c) jinému správnímu orgánu, týká-li se 
bezpečnostní doporučení obsažené 

forma odpovídá druhu a závažnosti nehody nebo 
mimořádné události a významnosti zjištěných 
závěrů. Ve zprávě se uvedou cíle vyšetřování ve 
smyslu čl. 19 odst. 1 a případně i bezpečnostní 
doporučení. 
2.  Inspekční orgán zveřejní závěrečnou zprávu co 
nejdříve, zpravidla do dvanácti měsíců od 
události. Zpráva musí co nejpřesněji odpovídat 
struktuře stanovené v příloze V. Zpráva, včetně 
bezpečnostních doporučení, musí být zaslána 
příslušným stranám uvedeným v čl. 22 odst. 3 a 
zúčastněným orgánům a osobám v jiných 
členských státech. 
3.  Každoročně nejpozději do 30. září zveřejní 
inspekční orgán výroční zprávu o vyšetřování 
nehod a mimořádných událostí za minulý rok, o 
vydaných bezpečnostních doporučeních a o 
opatřeních přijatých v souvislosti s dříve 
vydanými doporučeními. 
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v závěrečné zprávě jeho působnosti, 
d) příslušnému orgánu jiného členského státu, 
týká-li se bezpečnostní doporučení obsažené 
v závěrečné zprávě jeho působnosti, 
e) dotčenému provozovateli dráhy, 
f) dotčenému dopravci, 
g) dotčenému výrobci drážního vozidla nebo 
jiného drážního zařízení, 
h) odborové organizaci působící u dotčeného 
provozovatele dráhy nebo dopravce, 
i) osobám s újmou na zdraví nebo majetku a 
příbuzným obětí nehody, jsou-li Drážní 
inspekci známy. 

(4) Drážní úřad a jiný správní orgán sdělí 
Drážní inspekci ve lhůtě 12 měsíců ode dne 
zveřejnění závěrečné zprávy obsahující jim 
určená bezpečnostní doporučení, jaká opatření 
v souvislosti s tímto doporučením přijaly. Pro 
bezpečnostní doporučení příslušného orgánu 
jiného členského státu se věta první použije 
obdobně. 

(5) Drážní inspekce zpracuje a do 30. září 
příslušného kalendářního roku zveřejní 
způsobem umožňujícím dálkový přístup 
výroční zprávu o šetření mimořádných 
událostí, vydaných bezpečnostních 
doporučeních a opatřeních přijatých na jejich 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA2MH2E8V)



 70 

základě za předchozí kalendářní rok. Výroční 
zprávu zašle Drážní inspekce rovněž Evropské 
železniční agentuře. 

 
  32004L0049 

 
Čl. 24 odst. 2 Inspekční orgán předá agentuře kopii závěrečné 

zprávy podle čl. 23 odst. 2 a kopii výroční zprávy 
podle čl. 23 odst. 3. 
 

  32004L0049 
 

Čl. 25 odst. 2 
a 3 

2. Doporučení jsou určena bezpečnostnímu 
orgánu, a pokud to vyžaduje povahu doporučení, 
jiným subjektům nebo orgánům v členském státě 
nebo jiným členským státům. Členské státy a 
jejich bezpečnostní orgány přijmou nezbytná 
opatření k tomu, aby zajistily, že bezpečnostní 
doporučení, která vydaly inspekční orgány, budou 
řádně vzata v úvahu a realizována. 
3. Bezpečnostní orgán a jiné orgány nebo subjekty 
nebo popřípadě členské státy, jimž byla 
doporučení určena, podají alespoň jednou ročně 
inspekčnímu orgánu zprávu o opatřeních, která 
byla nebo budou přijata v návaznosti na jeho 
doporučení. 
 

Část první 
čl. I bod 75. 
a 77. 

V § 54 se na konci textu odstavce 1 doplňuje 
věta „Státní správu ve věcech drah vykonávají 
rovněž Drážní inspekce a Úřad.“. 
(…) 
V § 55 odst. 1 se slova „rozhoduje 
Ministerstvo dopravy nebo obce“ nahrazují 
slovy „tak činí Ministerstvo dopravy, Drážní 

32012L0034 Čl. 55 odst. 1 
věta první  

Každý členský stát zřídí jediný vnitrostátní 
regulační subjekt pro železniční odvětví. 
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inspekce, Úřad nebo obce“. 
  32004L0049 

 
Čl. 21 odst. 1 
věta první  

Každý členský stát zajistí, aby vyšetřování nehod 
a mimořádných událostí podle článku 19 prováděl 
stálý orgán, jehož členem je alespoň jedna 
odborně způsobilá osoba schopná v případě 
nehody nebo mimořádné události zastávat funkci 
pověřeného vyšetřovatele. 
 

Část první 
čl. I bod 80. 
(§ 57a odst. 
1 písm. a), 
odst. 3 až 5) 

(1) Drážní úřad uvědomí bez zbytečného 
odkladu Úřad o zahájení řízení a umožní mu 
v přiměřené lhůtě vyjádřit se v řízení, je-li 
předmětem řízení 
a) vydání, změna, odnětí nebo zrušení 
(…) 
2. osvědčení o bezpečnosti provozovatele 
dráhy, 
3. oprávnění k provozování drážní dopravy 
nebo 
4. osvědčení dopravce, 
(…) 
 (3) Zahájí-li Úřad řízení podle tohoto 
zákona, uvědomí o tom bez zbytečného 
odkladu Drážní úřad a umožní mu v přiměřené 
lhůtě se v řízení vyjádřit. (…) 

(4) V řízeních vedených Úřadem, která 
se týkají mezinárodní drážní dopravy, si Úřad 
vyžádá vyjádření příslušného orgánu jiného 
státu, jehož území je takovou dopravou 

32012L0034 Čl. 56 odst. 3 
a 11 

3. Regulační subjekt rovněž úzce spolupracuje s 
vnitrostátním bezpečnostním orgánem ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o 
interoperabilitě železničního systému ve 
Společenství (19), a s orgánem vydávajícím 
licence ve smyslu této směrnice. 
Členské státy zajistí, aby tyto orgány společně 
vypracovaly rámec pro sdílení informací a 
spolupráci zaměřený na předcházení nepříznivým 
dopadům na hospodářskou soutěž nebo 
bezpečnost na železničním trhu. Tento rámec bude 
obsahovat mechanismus, jímž bude regulační 
subjekt vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu a 
orgánu vydávajícímu licence poskytovat 
doporučení o otázkách, jež mohou mít dopad na 
hospodářskou soutěž na železničním trhu, a jímž 
bude vnitrostátní bezpečnostní orgán poskytovat 
regulačnímu subjektu a orgánu vydávajícímu 
licence doporučení o otázkách, jež mohou mít 
dopad na bezpečnost. Aniž je tím dotčena 
nezávislost daných orgánů, pokud jde o jejich 
pravomoci, příslušný orgán zohlední veškerá 
doporučení předtím, než přijme rozhodnutí. Pokud 
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dotčeno. V případě potřeby si Úřad rovněž 
vyžádá vyjádření společného koordinačního 
orgánu přídělců kapacity dráhy. Vyžádá-li si 
vyjádření Úřadu příslušný orgán jiného státu 
v řízení, které se týká mezinárodní drážní 
dopravy, Úřad své vyjádření poskytne bez 
zbytečného odkladu. 
 
(5) Úřad svá rozhodnutí vydaná podle tohoto 
zákona po nabytí právní moci a po odstranění 
osobních údajů a informací, které jsou 
obchodním tajemstvím, trvale zveřejňuje 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
(6) Úřad pravidelně projednává situaci při 
provozování dráhy a drážní dopravy 
s provozovateli dráhy, dopravci a zástupci 
odesílatelů a cestujících a zjištěné údaje 
zohledňuje při své činnosti. Projednání Úřad 
koná alespoň každé 2 roky. 

se příslušný orgán rozhodne těmito doporučeními 
neřídit, uvede v rozhodnutí své důvody. 
11. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí 
regulačního subjektu byla zveřejněna. 

  32012L0034 Čl. 57 odst. 3 
až 6  

3.   V případě stížnosti nebo šetření z vlastní 
iniciativy o otázkách přístupu nebo zpoplatnění 
vztahujících se k mezinárodní trase vlaku, jakož i 
v rámci sledování hospodářské soutěže na trhu 
vztahující se k mezinárodní železniční dopravě 
konzultuje dotčený regulační subjekt regulační 
subjekty všech ostatních členských států, jimiž 
mezinárodní trasa vlaku prochází, a v případě 
potřeby i Komisi, a před přijetím rozhodnutí si od 
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nich vyžádá veškeré potřebné informace. 
4. Regulační subjekty konzultované podle 
odstavce 3 poskytnou veškeré informace, které 
jsou samy podle svého vnitrostátního práva 
oprávněny požadovat. Tyto informace mohou být 
použity pouze pro účely řešení stížnosti či šetření 
podle odstavce 3. 
5. Regulační subjekt, který obdrží stížnost nebo 
provádí šetření z vlastní iniciativy, předá příslušné 
informace odpovědnému regulačnímu subjektu, 
aby tento subjekt přijal opatření týkající se 
dotčených stran. 
6. Členské státy zajistí, aby všichni sdružení 
zástupci provozovatelů infrastruktury podle čl. 40 
odst. 1 bez prodlení předložili veškeré informace 
nezbytné pro účely vyřízení stížnosti či provedení 
šetření podle odstavce 3 tohoto článku a 
požadované regulačním subjektem členského 
státu, v němž se sdružený zástupce nachází. 
Uvedený regulační subjekt je oprávněn předat 
takové informace týkající se dotčené mezinárodní 
trasy vlaku regulačním subjektům uvedeným v 
odstavci 3. 
 

Část první 
čl. I bod 81.  
(§ 58 odst. 1 
věta první a 
odst. 4) 

(1) Státní dozor nad dodržováním povinností 
stanovených tímto zákonem nebo jinými 
právními předpisy a mezinárodními 
smlouvami, které jsou součástí právního řádu, 
v oblasti drah a podmínek stanovených 
v rozhodnutích vydaných podle tohoto zákona 

32012L0034 Čl. 56 odst.  
2 a 12 

2.   Aniž jsou dotčeny pravomoci vnitrostátních 
orgánů pro hospodářskou soutěž týkající se 
zajištění hospodářské soutěže na trzích železniční 
dopravy, má regulační subjekt pravomoc sledovat 
situaci v oblasti hospodářské soutěže na trzích 
železniční dopravy a z vlastní iniciativy a s cílem 
předcházet diskriminaci žadatelů zejména 
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vykonávají v rozsahu své působnosti drážní 
správní úřad a Úřad. (…) 
(…) 
(4) Zjistí-li osoba pověřená k výkonu státního 
dozoru při výkonu státního dozoru porušení 
povinností nebo podmínek podle odstavce 1, 
podle potřeby a povahy zjištěných nedostatků 
uloží způsob a lhůtu k odstranění těchto 
nedostatků a jejich příčin. 
 

kontroluje odst. 1 písm. a) až g). Kontroluje 
zejména to, zda zpráva o síti neobsahuje 
diskriminační ustanovení či nedává provozovateli 
infrastruktury prostor pro volné uvážení, který by 
mohl být využit k diskriminaci žadatelů. 
(…) 
12.   Regulační subjekt je oprávněn provádět 
audity či iniciovat externí audity u provozovatelů 
infrastruktury, provozovatelů zařízení služeb a 
případně železničních podniků za účelem ověření 
souladu s ustanoveními o oddělení účetnictví 
stanovenými v článku 6. V tomto ohledu je 
regulační subjekt oprávněn žádat jakékoliv 
relevantní informace. Regulační subjekt má 
zejména pravomoc vyžadovat od provozovatele 
infrastruktury, provozovatele zařízení služeb a 
všech podniků nebo jiných subjektů provozujících 
nebo integrujících různé typy železniční dopravy 
nebo zajišťujících správu infrastruktury, jak jsou 
uvedeny v čl. 6 odst. 1 a 2 a v článku 13, aby 
předložili všechny nebo některé účetní údaje 
uvedené v příloze VIII, a to s dostatečnou mírou 
podrobnosti, jež je pokládána za nezbytnou a 
přiměřenou. 
Aniž jsou dotčeny pravomoci vnitrostátních 
orgánů odpovědných za záležitosti týkající se 
státní podpory, může regulační subjekt z těchto 
účtů rovněž vyvodit závěry týkající se otázek 
státní podpory, které oznámí těmto orgánům. 
 

  32004L0049 
32008L0110 

Čl. 16 odst. 2 
písm. c) a g) 

Bezpečnostní orgán je pověřen nejméně těmito 
úkoly: 
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(…) 
c) provádět dozor nad dodržováním základních 
požadavků u prvků interoperability, jak je 
stanoveno v článku 12 směrnic 96/48/ES a 
2001/16/ES; 
(…) 
g) provádět dozor nad řádnou registrací vozidel ve 
vnitrostátním registru vozidel a nad tím, aby údaje 
o bezpečnosti v něm obsažené byly správné a 
aktuální; 
 

  32004L0049 Čl. 17 odst. 2 Bezpečnostní orgán smí provádět veškeré kontroly 
a šetření, které jsou nezbytné pro plnění jeho 
úkolů, a je mu umožněn přístup ke všem 
důležitým dokumentům, do všech objektů a k 
veškerému zařízení a vybavení provozovatelů 
infrastruktury a železničních podniků. 
 

  32007L0059 Čl. 19 odst. 1 
písm. g) a h) 

1. Příslušný orgán plní průhledným a 
nediskriminačním způsobem tyto úkoly: 
(…) 
g) dohled nad postupem vydávání osvědčení 
strojvedoucím podle článku 26; 
h) provádění kontrol podle článku 29; 
 

  32007L0059 Čl. 29 odst. 
1, 2 a návětí 
odst. 4 

1. Příslušný orgán může kdykoli učinit opatření s 
cílem prověřit, zda jsou ve vlacích provozovaných 
v rámci jeho místní příslušnosti strojvedoucí 
držiteli dokladů vydaných v souladu s touto 
směrnicí. 
 3. Příslušný orgán může provést šetření, zda 
strojvedoucí, železniční podniky, provozovatelé 
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infrastruktury, zkoušející a školicí střediska 
dodržují tuto směrnici při výkonu činnosti v rámci 
jeho místní příslušnosti. 
 4. Pokud příslušný orgán zjistí, že strojvedoucí již 
nadále nesplňuje jednu nebo více požadovaných 
podmínek, přijme tato opatření: 

Část první 
čl. I bod 81.  
(část textu § 
59) 

Kontrolu výkonu státní správy ve věcech drah 
Drážním úřadem, Drážní inspekcí a obcemi 
vykonává Ministerstvo dopravy; to neplatí, 
jde-li o výkon působnosti Drážní inspekce při 
šetření nehod a incidentů. 

32004L0049 Čl. 21 odst. 2 Inspekční orgán vykonává své úkoly nezávisle na 
subjektech uvedených v odstavci 1 a musí být za 
tímto účelem schopen získat dostatečné 
prostředky. Jeho zaměstnancům je poskytnuto 
postavení, které jim poskytuje nezbytné záruky 
nezávislosti. 
 

Část první 
čl. I bod 82.  

V § 62 odst. 4 se za slova „v účetních 
okruzích“ vkládají slova „za provozování 
dráhy,“. 

32004L0049 Čl. 6 odst. 1 Členské státy zajistí, aby byly vedeny a 
zveřejňovány výkazy zisků a ztrát a rozvahy 
odděleně pro poskytování dopravních služeb 
železničními podniky na jedné straně a pro správu 
železniční infrastruktury na straně druhé. Veřejné 
prostředky vyplácené jedné z těchto dvou oblastí 
se nesmějí převádět do oblasti druhé. 
 

Část první 
čl. I bod 86.  

V § 64 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se 
zrušuje označení odstavce 1. 
 

32012L0034 Čl. 55 odst. 1 Každý členský stát zřídí jediný vnitrostátní 
regulační subjekt pro železniční odvětví. Aniž je 
dotčen odstavec 2, tento subjekt je samostatným 
orgánem, který je, pokud jde o organizaci, funkce, 
hierarchii a rozhodování, právně odlišný od 
jakéhokoli jiného veřejnoprávního nebo 
soukromého subjektu a je na něm nezávislý. Je 
rovněž nezávislý, pokud jde o organizaci, 
rozhodnutí o financování, právní strukturu a 
rozhodování, na jakémkoli provozovateli 
infrastruktury, správci poplatků, přidělujícím 
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subjektu nebo žadateli. Tento subjekt je dále 
funkčně nezávislý na kterémkoli příslušném 
orgánu, který se účastní uzavírání smlouvy na 
veřejné služby. 
 

  32012L0034 Čl. 56 odst. 9 
pododstavec 
druhý 

Rozhodnutí regulačního subjektu je závazné pro 
všechny strany, na něž se toto rozhodnutí 
vztahuje, a nepodléhá kontrole jiné správní 
instance. Regulační subjekt musí být schopen 
prosazovat svá rozhodnutí příslušnými sankcemi, 
včetně pokut. 
 

Část čtvrtá 
čl. V bod 2. 
(§ 2b odst. 3) 

Cenovou kontrolu v oblasti cen za užití dráhy, 
cen za přidělení kapacity dráhy a cen za 
poskytnutí služby prostřednictvím zařízení 
služeb vykonává vedle ministerstva rovněž 
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře. 

32012L0034 Čl. 56 odst. 1 
písm. d), e) a 
g), odst. 2 a 
6 

1.   Aniž je dotčen čl. 46 odst. 6, má žadatel právo 
podat stížnost regulačnímu subjektu, pokud se 
domnívá, že se s ním nejedná poctivě, že je 
diskriminován nebo jinak poškozen, a zejména 
může podat žádost o přezkum rozhodnutí přijatých 
provozovatelem infrastruktury nebo případně 
železničním podnikem nebo provozovatelem 
zařízení služeb, která se týkají: 
(…) 
d) systému zpoplatnění; 
e) výše nebo struktury poplatků za infrastrukturu, 
které jsou nebo mohou být účtovány; 
(…) 
g) přístupu ke službám a zpoplatnění služeb podle 
článku 13. 
2.   Aniž jsou dotčeny pravomoci vnitrostátních 
orgánů pro hospodářskou soutěž týkající se 
zajištění hospodářské soutěže na trzích železniční 
dopravy, má regulační subjekt pravomoc sledovat 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA2MH2E8V)



 78 

situaci v oblasti hospodářské soutěže na trzích 
železniční dopravy a z vlastní iniciativy a s cílem 
předcházet diskriminaci žadatelů zejména 
kontroluje odst. 1 písm. a) až g). Kontroluje 
zejména to, zda zpráva o síti neobsahuje 
diskriminační ustanovení či nedává provozovateli 
infrastruktury prostor pro volné uvážení, který by 
mohl být využit k diskriminaci žadatelů. 
6.   Regulační subjekt zajistí, aby poplatky 
stanovené provozovatelem infrastruktury byly v 
souladu s kapitolou IV oddílem 2 a byly 
nediskriminační. Vyjednávání mezi žadateli a 
provozovatelem infrastruktury o výši poplatků za 
využití infrastruktury jsou přípustná pouze tehdy, 
pokud se uskutečňují pod dohledem regulačního 
subjektu. Regulační subjekt zasáhne, pokud hrozí, 
že při jednání budou porušeny požadavky této 
kapitoly. 
 

Část pátá čl. 
VI bod 1., 2. 
a 4 

1. V § 42d odst. 2 a v § 42i odst. 1, 2 a 4 
se slova „Ministerstvo dopravy“ nahrazují 
slovy „Úřad pro přístup k dopravní 
infrastruktuře“. 

2. V § 42g odst. 2 se slova „Ministerstvu 
dopravy“ nahrazují slovy „Úřadu pro přístup 
k dopravní infrastruktuře“. 

3. (...) 
4. V § 87 odst. 1 se slova „Úřad a Ústav“ 

nahrazují slovy „Úřad, Ústav a Úřad pro 
přístup k dopravní infrastruktuře“. 

32009L0012 Čl. 11 odst. 1 Členské státy určí nebo zřídí nezávislý orgán jako 
svůj vnitrostátní nezávislý dozorový orgán pro 
zajištění správného uplatňování opatření přijatých 
k dosažení souladu s touto směrnicí a pro plnění 
přinejmenším těch úkolů, které jsou uloženy 
článkem 6. Tímto orgánem může být subjekt, 
kterému členský stát svěřil uplatňování 
dodatečných regulačních opatření uvedených v čl. 
1 odst. 5, včetně schvalování systému nebo výše 
letištních poplatků, a to za předpokladu, že splňuje 
požadavky odstavce 3 tohoto článku. 
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Část šestá čl. 
VIII bod 1.  

V § 22h se slova „Ministerstvo dopravy“ 
nahrazují slovy „Úřad pro přístup k dopravní 
infrastruktuře“. 

32009D0750 Čl. 10 1. Každý členský stát s nejméně jednou oblastí 
EETS určí nebo zřídí smírčí orgán, aby usnadnil 
zprostředkování mezi subjekty pro výběr mýtného 
s oblastí podléhající výběru mýtného nacházející 
se na jejich území a poskytovateli EETS, kteří 
mají s těmito subjekty pro výběr mýtného 
uzavřeny smlouvy či s nimi vedou smluvní 
jednání. Smírčí orgán je zejména oprávněn ověřit, 
zda nejsou smluvní podmínky uložené subjektem 
pro výběr mýtného různým poskytovatelům EETS 
diskriminační a zda jsou přiměřeně zohledněny 
náklady a rizika smluvních stran. 
 2. Tento členský stát přijme potřebná opatření k 
zajištění toho, aby jeho smírčí orgán byl z hlediska 
své organizace a právní struktury nezávislý na 
obchodních zájmech subjektů pro výběr mýtného 
a poskytovatelů EETS. 
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Číslo předpisu EU (kód 
celex) 
 

Název předpisu EU 

32004L0049 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 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 
(Směrnice o bezpečnosti železnic) 

32007L0059 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím 
obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství 

32008L0110 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/110/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice 2004/49/ES 
o bezpečnosti železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti železnic) 

32009L0012 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/12/ES ze dne 11. března 2009 o letištních poplatcích 

32009D0750 Rozhodnutí Komise ze dne 6. října 2009 o definici evropské služby elektronického mýtného a jejích technických prvků 

32012L0034 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského 
železničního prostoru 

32014R0869 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 869/2014 ze dne 11. srpna 2014 o nových službách v osobní železniční dopravě. 
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