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Návrh 
 

VYHLÁŠKA 
 

ze dne                2015, 
 

kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 

ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona 
č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., 
zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. …/2015 Sb. (dále jen „zákon“), k provedení § 25 odst. 6 
a  § 27 odst. 3 zákona: 
 

Čl. I 
 

Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky 
č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb., vyhlášky č. 133/2003 Sb., vyhlášky č. 57/2013 Sb. 
a vyhlášky č. 7/2015 Sb., se mění takto: 
 

1. Za § 76 se doplňují § 76a a § 76b, které včetně poznámky pod čarou č. 17 znějí: 
 

„§ 76a 
Vzor licence k provozování drážní dopravy 

 
Vzor licence k provozování drážní dopravy provozování drážní dopravy na dráze 

celostátní a regionální upravuje přímo použitelný předpis Evropské unie17). Vzor licence 
k provozování drážní dopravy na dráze místní, speciální, tramvajové, trolejbusové nebo 
vlečce je uveden v příloze č. 8. 
________________________________ 
17) Doporučení 2004/358/ES o používání společného evropského formátu licenčních dokladů 
vydaných v souladu se směrnicí Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům.“.   
 

§ 76b 
Obory související s drážní dopravou 

 
Pro účely správního řízení o posouzení způsobilosti k provozování drážní dopravy je 

podmínkou odborné způsobilosti ukončené vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání 
s maturitní zkouškou v oborech souvisejících s drážní dopravou, kterými jsou: 
1. Diagnostika, servis  a  opravy   strojů   a   zařízení,  
2. Dopravní provoz,  
3. Doprava, 
4. Ekonomika a řízení  obchodních  a výrobních firem,                                                                                              
5. Ekonomika a podnikání,   
6. Elektrotechnika, 
7. Informační technologie, 
8. Management, 
9. Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství,   
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10. Obchodník v dopravě, 
11. Provoz  a  ekonomika  dopravy, 
12. Strojírenská a elektrotechnická zařízení, 
13. Veřejnosprávní činnost, 
14. Telekomunikace, 
15. Zabezpečovací a sdělovací technika v dopravě,   
16. Železniční stavitelství.“.    
 

2. Za přílohu č. 7 se doplňuje příloha č. 8, která zní: 
„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 173/1995 Sb.  

 
 

Vzor licence k provozování drážní dopravy 
na dráze místní, speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečce 

 
 

Licence k provozování drážní dopravy 
 

1. Úřad vydávající licenci 
 

□ Nová licence □ Změna licence  

Vnitrostátní licence č.  Rozhodnutí č.j.  

Příslušný zákonný předpis  

Vydávající úřad  Číslo telefonu  

Poštovní adresa  
 

Číslo faxu  

PSČ, Místo  E-mail  

2. Držitel licence   

Právnická osoba1)  

2.1. Název nebo obchodní firma:  

2.2. Adresa sídla:  

2.3. Identifikační číslo (IČ):  

2.4. Odborně způsobilá osoba:   

2.5. Adresa pro doručování písemností, je-li 
odlišná od adresy sídla: 

 

Fyzická osoba (zapsaná v Obchodním rejstříku )1)  

2.6. Jméno a příjmení nebo obchodní firma:  

2.7. Adresa sídla podnikání zapsaná v obchodním 
rejstříku: 

 

2.9. Identifikační číslo (IČ):  

2.10. Odborně způsobilá osoba nebo zástupce  

2.11. Adresa pro doručování písemností, je-li 
odlišná od adresy zapsané v obchodním rejstříku: 
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3. Platnost  
Platnost od  

Licence na dobu určitou □ ANO □ NE  
Pokud ano, platnost do  

Typ dopravy:  
□ veřejná   □ neveřejná 
□ nákladní □ osobní  

 

Pozastavena dne Zrušena dne  

4. Změny 
 Změněna dne  

Popis změny  
 
 
 
 
 
 

5. Podmínky a závazky 

5.1. Trasy linek, na kterých bude drážní doprava provozována, včetně zastávek pro nástup a 
výstup a určení výchozí a cílové zastávky, má-li být doprava provozována na dráze speciální, 
tramvajové nebo trolejbusové (v příloze) 

Datum:                                                                     Razítko, podpis:  
 
 
____________ 
1) Nehodící se neuvede 

 ”. 
 
 

Čl. II 
ÚČINNOST 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.  
 

 
Ministr: 
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Návrh 

 
VYHLÁŠKA 

 
ze dne           2015, 

 
kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a 
drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb. zákona č. 181/2006 
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb. a zákona č. 
…/2015 Sb. (dále jen "zákon") k provedení § 49 odst. 3, § 53b odst. 6 a § 53e odst. 6 zákona: 
 

 
      Čl. I 

 
Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a 

postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb. a 
vyhlášky č.   …/2015 Sb., se mění takto: 

 
1. V § 1 se písmeno f) zrušuje. 

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g). 
 

2. V § 4 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. d) se slovo „závažné“ nahrazuje slovem 
„vážné“.  

 
3. V § 7 odstavec 3 zní: 

„(3) Ohlašovací pracoviště po vzniku mimořádné události při provozování dráhy a drážní 
dopravy podle její povahy provede bez zbytečné prodlevy opatření k zabránění vzniku dalších 
škod a bezodkladně ohlásí vznik mimořádné události podle ustanovení § 49 odstavec 6 písm. 
a) zákona.   V ohlášení se uvede datum, čas a místo vzniku mimořádné události, její stručný 
popis a následky, jméno ohlašovatele a komunikační spojení na něj.“ 
 

4. § 8 se zrušuje. 
 

5. V § 10 odstavci 6 se slovo „závažné“ nahrazuje slovem „vážné“ a slovo „ohrožení“ 
se nahrazuje slovem „incidentu“.  
 

6. § 11 se zrušuje.  
 

7. V § 12 se věta druhá a třetí zrušují.  
 

8. Za přílohu č. 7 se vkládá příloha č. 8, která zní:  
 

,,Příloha č. 8 k vyhlášce č. 376/2006 Sb.  
 

Vzor zprávy o zahájení šetření podávané Evropské železniční agentuře 
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1. Souhrn  

Souhrn obsahuje stručný popis mimořádné události, včetně údaje o čase a místu, kde k ní 
došlo a určení předpokládaných následků. 
 

2. Údaje týkající se mimořádné události  
  
1. Mimořádná událost  
 
1.1. datum, přesný čas a místo mimořádné události,  
1.2. popis mimořádné události a místa nehody, včetně činnosti integrovaného záchranného 
systému a záchranné služby,  
1.3. rozhodnutí zahájit zjišťování příčin a okolností vzniku, sestava týmu odborně 
způsobilých osob a způsob vedení zjišťování příčin a okolností vzniku.  
  
2. Okolnosti mimořádné události  
 
2.1. zúčastnění zaměstnanci provozovatele dráhy a dopravce, osoby ve smluvním poměru a 
další zúčastnění a svědci,  
2.2. vlaky a jejich řazení, včetně registračních čísel jednotlivých drážních vozidel,  
2.3. popis součástí dopravní cesty dráhy, zabezpečovacího systému, zejména stav kolejí, 
výhybek, stavědel, návěstidel a vlakového zabezpečovacího zařízení,  
2.4. povětrnostní podmínky a geografické údaje.  
 
3. Úmrtí, zranění a materiální škody  
 
3.1. u cestujících a třetích osob, zaměstnanců provozovatele dráhy a dopravce, včetně osob ve 
smluvním poměru,  
3.2. na přepravovaných věcech, zavazadlech a jiném majetku,  
3.3. na drážních vozidlech, součástech dopravní cesty a na životním prostředí.“. 

 
 

ČI. II 
ÚČINNOST 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.  
 

 
 
 
 
 

Ministr: 
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Návrh 
 

VYHLÁŠKA 
 

ze dne            2015 
 

o kategorii nákladů a úspor přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy 
za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu a o způsobu jejich určení 

 
 Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve 
znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 
1/2005 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 
č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 
Sb., zákona č. 180/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. …/2015 Sb. (dále jen 
„zákon“) k provedení § 36 odst. 4 zákona: 
 

§ 1 
 

Tato vyhláška stanovuje náklady přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní 
dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu, úspory souvisejících s přerušením 
drážní dopravy a způsob jejich určení. 
 

§ 2 
Náklady 

 
Náklady přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou 

veřejnou osobní drážní dopravu jsou náklady na 
a) pohonné hmoty a oleje, 
b) přímý materiál a energie, 
c) opravy a údržbu vozidel, 
d) odpisy dlouhodobého majetku, 
e) pronájem a leasing vozidel, 
f) mzdové náklady a pojištění zaměstnanců, 
g) úhrada za použití pozemních komunikací, 
h) pojištění, 
i) ostatní přímé náklady a služby, 
j) provozní a správní režii. 
 

§ 3 

Úspory 
 

 Úsporami souvisejícími s přerušením drážní dopravy jsou úspory dosažené  
a) úspory dosažené snížením ceny za užití dráhy , 
b) snížením ceny za trakční náklady na nerealizovanou drážní dopravu, 
c) ostatní související úspory. 
 

§ 4 

Účinnost 
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Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.  
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Návrh 

VYHLÁŠKA 

ze dne        2015, 

kterou se mění vyhláška č. 351/2004 Sb., o rozsahu služeb poskytovaných 
provozovatelem dráhy dopravci 

  
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 

ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 
132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., 
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 
134/2011 Sb., a zákona č.  …/2015 Sb. (dále jen „zákon“) k provedení § 23 odst. 1 písm. a),  
§ 23 odst. 7 a § 23d odst. 5  zákona: 

Čl. I 
 

Vyhláška č. 351/2004 Sb. o rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem dráhy 
dopravci, se mění takto: 

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:  

„Touto vyhláškou se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví: 

a)  rozsah služeb poskytovaných provozovatelem dráhy oprávněnému dopravci2), 
b) členění a provozní součásti zařízení služeb, 
c) kategorie příčin narušení provozování drážní dopravy,  
d) minimální rozsah údajů předávaných při vykazování příčin narušení provozování 

drážní dopravy mezi stranami smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze 
celostátní, regionální nebo na veřejně přístupné vlečce, a  

e) obsahové náležitosti plánu na odstranění příčin přetížení dráhy.  
___________ 
   1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012, o 

vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.“.  
 

2. V § 2 odst. 2 se slova „a dráze regionální“ nahrazují slovy „dráze regionální a veřejné 
vlečce“. 

3. V § 3 písmeno b) zní: 
„b) používání tratí a dopraven v rozsahu sjednaném ve smlouvě o provozování drážní 
dopravy včetně použití zařízení pro dodávku trakčního proudu, je-li k dispozici,“. 
4. § 4 včetně nadpisu zní: 
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„§ 4 

Členění zařízení služeb 

Na základě uzavřené smlouvy o provozování drážní dopravyChyba! Záložka není definována. s 
provozovatelem dráhy, pokud požadovanou službu nemůže poskytnout jiný dodavatel, má 
oprávněný dopravce právo na poskytované nebo zprostředkované použití provozních součástí 
zařízení služeb umožňující využívat: 
a) železniční stanice, zastávky, nástupiště a veřejně přístupné cesty k nim, 
b) odstavné koleje, koleje pro nakládku a vykládku věcí, kolejiště pro sestavování vlaků a 

posun drážních vozidel,  
c) čerpací stanice pro doplnění pohonných hmot, 
d) ostatní technická zařízení pro provozování drážní dopravy (například rampy, nakládací a 

vykládací zařízení, železniční překladiště, obrysnice, kolejové váhy).“.  
 

5. Za § 4 se doplňuje § 4a, který zní: 

„§ 4a 

                                         Provozní součásti zařízení služeb 
Provozními součástmi zařízení služeb poskytované podle ustanovení § 4 se rozumí:  
a) pro přepravu osob - prostory pro poskytování služeb cestujícím zejména vhodné 

prostory pro informační a rezervační služby a prodej přepravních dokladů, 
informační zařízení pro cestující a ostatní zařízení pro odbavení cestujících, čekárny 
a sociální zařízení,  

b) pro přepravu věcí – dopravní plochy pro nakládku a vykládku včetně železničních 
překladišť kombinované dopravy a manipulačních zařízení, zařízení letišť a 
vnitrozemských přístavů související s provozem železniční dopravy,  

c)  seřaďovací nádraží a zařízení pro sestavování vlaků, včetně zařízení pro seřaďování,  
d) elektrické zařízení pro dodávku trakčního proudu, včetně zařízení pro elektrické 

zásobování drážních vozidel, je-li k dispozici, 
e) čerpací stanice pro doplnění pohonných hmot a ostatních provozních hmot pro drážní 

vozidla, 
f)  odstavné koleje, vyhrazené prostory k údržbě, včetně zařízení pro čištění a mytí  

drážních vozidel a ostatní technické služby pro provozní ošetření drážních vozidel.“. 
 

 6. § 5 zní: 

„§ 5 

Kategorie příčin narušení provozování drážní dopravy 

(1) Narušení provozování drážní dopravy se rozděluje podle následujících kategorií 

a) z důvodu na straně provozovatele dráhy v důsledku 
1. provádění činností spojených s údržbou nebo opravou dráhy, 
2. provádění činností spojených s výstavbou nebo rekonstrukcí dráhy  
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3. narušení provozuschopnosti dráhy živelní nebo mimořádnou událostí a provádění 
činností spojených s obnovením provozuschopnosti, nebo 

4. žádosti jiných oprávněných osob na omezení nebo zastavení provozování dráhy, 
b) z důvodů na straně dopravce v důsledku 

1. veřejného zájmu na jiné mimořádné drážní dopravě,  
2. zajištění bezpečnosti drážní dopravy spojené s omezením nebo zastavením drážní 

dopravy, 
3. nahromadění přepravovaných věcí na dráze s výjimkou neveřejné vlečky, 

způsobené provozovatelem dráhy nebo jiným dopravcem, 
4. neschopnosti drážního vozidla k provozu nebo uváznutí drážního vozidla na trati 

dráhy, nebo 
5. omezení nebo zastavení drážní dopravy na základě opatření vydaného správními 

úřady oprávněnými rozhodovat v oblasti veterinární, rostlinolékařské, hygienické 
služby, odpadového hospodářství nebo na základě mezinárodní smlouvy, jíž je 
Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů.“. 

 7. Za § 5 se doplňují § 5a a § 5b, které znějí: 

„§  5a 
Minimální rozsah údajů předávaných při vykazování narušení 

provozování drážní dopravy 
 

Minimální rozsah při vykazování údajů o narušení provozování drážní dopravy 
předávaných mezi stranami smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze celostátní, 
regionální nebo na veřejně přístupné vlečce je: 

 
a) určení místa, tratě dráhy, kde k narušení provozování drážní dopravy došlo, 
b) doba trvání narušení, 
c) počet a označení postižených vlaků, 
d) opatření přijatá k omezení výše škod,  
e) předpokládaná výše škod z nedodržení přepravní smlouvy.  
 

§ 5b 
Obsahové náležitosti plánu na odstranění příčin přetížení dráhy 

Plán na odstranění příčin přetížení dráhy obsahuje zejména:  
a) popis přetíženého úseku dráhy, 
b) důvody přetížení,  
b) pravděpodobný budoucí vývoj drážní dopravy na daném úseku dráhy,  
c) omezení v rozvoji zařízení dopravní cesty dráhy,  
d) možnosti a náklady rozšíření kapacity, včetně pravděpodobných změn ceny za 

přístup na dopravní cestu dráhy.“.  
 

Čl. II 
 

ÚČINNOST 
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.  
 

 
Ministr: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORN9Q693M7E)
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