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III. 

 
O D Ů V O D N Ě N Í 

 
I. OBECNÁ ČÁST 

 
1. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších 
předpisů, je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů. Předkládaný návrh novely vyhlášky č. 173/1995 Sb. je zpracován 
z důvodu nutnosti provést změny prováděcího právního předpisu v souvislosti s přípravou 
a realizací systému Rychlých spojení v České republice. Poslanecká sněmovna Parlamentu České 
republiky přijala na své 55. schůzi, konané dne 2. března 2017, usnesení č. 1583, kterým mimo 
jiné „vyzývá vládu k zahájení přípravy změn související legislativy“.  

Návrh technického řešení subsystému řízení a zabezpečení nepředpokládá, že by se 
na vysokorychlostních tratích vyskytovala drážní vozidla nevybavená zabezpečovacím 
systémem ETCS/ERTMS, proto je nutno tento požadavek doplnit rovněž do vyhlášky 
č. 173/1995 Sb. Zároveň musí být doplněna stávající návěstní soustava, jejíž základní návěsti 
jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky, o odpovídající návěsti systému ETCS. 
  
2.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním  

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněními uvedenými v ustanoveních § 22 odst. 5 a § 35 
odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení je 
vydávána. 

Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení § 79 odst. 3 ústavního zákona 
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, podle kterého 
ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy mohou na základě a v mezích 
zákona vydávat právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. 

 
3.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  

Návrh vyhlášky přímo nezasahuje do oblasti upravené právními předpisy Evropské unie 
a mezinárodním právem. Navržená úprava naplňuje podmínky příslušných technických 
specifikací pro interoperabilitu týkajících se vysokorychlostních tratí, které jsou obsaženy 
v přímo použitelných předpisech Evropské unie. 
 
4.  Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 
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slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 
prostředí 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet, ani ostatní veřejné rozpočty, 
pouze doplňuje stávající návěstní soustavu o další návěsti systému ETCS. 

Navrhovaná vyhláška upravuje ve vymezeném rozsahu provozně technické požadavky 
na provozování drah a drážní dopravy na vysokorychlostních tratích drážními vozidly 
vybavenými zabezpečovacím systémem ETCS/ERTMS, proto ekonomické dopady se budou 
dotýkat výhradě investiční činnosti staveb drah a nákladů na provozování drážní dopravy. 

Předkládaný návrh vyhlášky nepřináší negativní sociální dopady na specifické skupiny 
obyvatel, na osoby sociálně slabé ani osoby se zdravotním postižením nebo národnostní 
menšiny, protože jejich práva a povinnosti nově neupravuje. 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 
 
5.  Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem diskriminace. 
Tato právní úprava se vztahuje shodně na muže a ženy, proto je genderově neutrální.  

 
6.  Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
osobních údajů 

Předkládané změny jsou zejména technického charakteru, týkají se provozování dráhy 
a neobsahují žádné další požadavky na osobní údaje. Navrhovaná právní úprava se nedotýká 
právní úpravy podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
7.  Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava vymezuje některé technické požadavky na provozování dráhy. 
Z hlediska zvažování korupčních rizik se jedná o rozhodování ve stavebním řízení. Navržená 
právní úprava korupční rizika nepředstavuje, protože se jedná o technická a technologická 
opatření. 

 
8.  Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava není úpravou, která má přímé nebo nepřímé dopady na bezpečnost 
nebo obranu státu. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 
K čl. I 
K bodu 1 
 Strojvedoucí vedoucích hnacích vozidel, vybavených mobilní částí ETCS v činnosti, 
se řídí pouze návěstmi systému ETCS, které se doplňují do přílohy č. 1 vyhlášky. Ustanovení 
této vyhlášky týkající se viditelnosti a platnosti ostatních návěstí se při jízdě pod plným 
dohledem vlakového zabezpečovacího systému ERTMS/ETCS neuplatní. 
K bodům 2 až 5  
 Jedná se o terminologické zpřesnění. 
K bodu 6 
 Návrh technického řešení subsystému řízení a zabezpečení nepředpokládá, že by se 
na vysokorychlostních tratích vyskytovala drážní vozidla nevybavená zabezpečovacím 
systémem ETCS/ERTMS, proto je nutno tento požadavek doplnit rovněž do vyhlášky. 
K bodu 7 
 Do přílohy č. 1 se v části upravující základní návěsti na dráze celostátní, regionální 
a na vlečce doplňují návěsti systému ECTS/ERTMS, kterými se řídí strojvedoucí vedoucích 
hnacích vozidel vybavených mobilní částí ETCS v činnosti. 
 
K čl. II 
 Účinnost vyhlášky se navrhuje ke dni 1. dubna 2018. 
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