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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. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický 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. 177/1995 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“.  

Vyhláška č. 177/1995 Sb. v současně platném a účinném znění uvažuje pouze konvenční 
železnici a neposkytuje tudíž dostatečnou oporu pro budování vysokorychlostních tratí. Cílem 
navrhovaných vstupů do prováděcího právního předpisu je doplnit chybějící úpravu některých 
praktických aspektů stavby a provozu vysokorychlostních tratí a odstranit legislativní překážky 
či nežádoucí omezení v této oblasti. 

  
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 § 5 odst. 5, 
§ 20 odst. 3 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. 

Navrhované změny mají za cíl uvést znění vyhlášky legislativně do souladu s faktickým 
stavem, tj. odstranit zastaralou a rozpornou právní úpravu tam, kde se již nyní uplatňují přímo 
použitelné předpisy Evropské unie obsahující příslušné technické specifikace 
pro interoperabilitu. Nejedná se tedy o změny technických pravidel a požadavků ve smyslu čl. 
14 směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/797 o interoperabilitě železničního 
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systému v Evropské unii a navrhovaný předpis tudíž nepodléhá notifikační povinnosti vůči 
orgánům Evropské unie dle výše uvedené směrnice. 
 
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 
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 
prostředí 

Navrhovaná úprava bude mít pozitivní dopady při vynakládání investičních nákladů 
při realizaci nově navrhovaných stavebně technických řešení. 

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 stavby drah 
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 stavby drah. 
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 bodům 1 a 2 
 Doplňují se požadavky na soulad s technickými specifikacemi pro interoperabilitu 
subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii. 
K bodům 3 a 4 
 Dosavadní právní úprava byla koncipována pouze pro konvenční železnici. Vzhledem 
k vyšším nárokům, které jsou kladeny na mostní objekty a objekty mostům podobné 
konstruované pro rychlosti přesahující 200 km/h, je nutné zpřísnit požadavky na provádění 
dynamických zkoušek u mostních konstrukcí na vysokorychlostních tratích. 
K bodům 5 až 7 
 Dosavadní právní úprava osových vzdáleností je nadále vyhovující pouze pro konvenční 
železnici, proto je nutno stávající požadavky omezit rychlostí 200 km/h. Současně se definují 
doposud neuvažované osové vzdálenosti pro rychlosti přesahující 200 km/h. 
K bodům 8 až 11 
 Úprava omezuje dosavadní požadavek na trasu konstantního odporu na konvenční tratě 
a tratě s provozem nákladní dopravy. Zároveň se umožňuje u rychlejších tratí, zejména 
pro osobní dopravu, navrhovat výškové vedení podle možností vozidel a konkrétních 
požadavků na dynamický průběh jejich rychlosti. Doplňuje se možnost zřídit kolej o větším 
sklonu ve stanicích bez dlouhodobějšího stání a manipulací. 
K bodu 12 
 Ruší se dosavadní požadavek na zřizování výklenků v tunelech, neboť jejich zbudování je 
komplikované zejména při použití strojní ražby (TBM), navíc při vysokých rychlostech není 
pohyb osob v tunelech ani možný. Regulace pohybu osob v tunelu se nově svěřuje 
provozovateli dráhy, který stanoví podmínky pohybu svých zaměstnanců a údržby ve vnitřním 
předpisu. Zároveň se doplňuje požadavek, aby bezpečnostní řešení bylo v souladu 
s technickými specifikacemi pro interoperabilitu týkajícími se bezpečnosti v železničních 
tunelech  železničního systému Evropské unie. 
K bodu 13 
 Tlakotěsnost konvenčního drážního vozidla, tj. vozidla, které je zkonstruované a způsobilé 
pro provoz na dráhách konvenčního železničního systému, není dostatečná pro bezpečné míjení 
s vysokorychlostním drážním vozidlem uvnitř dvoukolejného tunelu. Z toho důvodu je nutné 
zamezit zřizování dvoukolejných tunelů na vysokorychlostních tratích pojížděných rovněž 
konvenčními drážními vozidly. 
K bodu 14 
 Omezuje se výstavba nástupišť pouze na koleje provozované rychlostí 200 km/h a nižší 
s ohledem na bezpečnost cestujících na nástupišti. 
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K bodům 15 a 16 
 Omezuje se možnost snížení tloušťky kolejového lože na mostech pouze pro rychlost 
200 km/h a nižší. U vyšších rychlostí přesahujících 200 km/h bude tloušťka kolejového lože 
stejná jako v přilehlých úsecích trati. 
K bodu 17 
 Zakazuje se vkládání výhybek pro vysoké rychlosti (nad 250 km/h) do oblouků a zamezuje 
se transformaci takových výhybek. Důvodem je snížení údržbových nákladů a sjednocení 
náhradních dílů u výhybek pro vysokorychlostní tratě, což povede ke zvýšení spolehlivosti 
provozu. 
K bodům 18 až 20 
 Doplňuje se požadavek na soulad technických podmínek provozuschopnosti dráhy 
s technickými specifikacemi pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního 
systému Evropské unie a s vnitřním předpisem provozovatele dráhy. 
K bodu 21 
 Zrušuje se rychlostní limit 200 km/h a rozšiřuje se tak působnost vyhlášky, dosud omezená 
pouze na konvenční železnici, i na vysokorychlostní tratě. 
K bodu 22 
 Reaguje se na praktický požadavek používání technologicky pokročilejších měřicích 
prostředků. 
K bodu 23 
 Podrobná prohlídka mostů a objektů mostům podobných se u konvenční železnice provádí 
stávajícím způsobem, zatímco u vysokorychlostních tratí je potřeba nastavit kratší časový 
interval prohlídky s ohledem na bezpečnost. 
 
K čl. II 
 Účinnost vyhlášky se navrhuje ke dni 1. dubna 2018. 
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