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V. 

Vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení 

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

 

Připomínka označená jako zásadní: 

Připomínkové místo Zásadní připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

Hospodářská komora ČR k čl. I bodu 6 

Navrhujeme nový odstavec 3 upravit následovně: 

„(3) Na dráze s traťovou rychlostí vyšší než 160 200 km/h smí být použito 
pouze vozidlo vybavené vozidlovou částí systému ETCS/ERTMS.“. 

Odůvodnění: 

Pokud by navrhované znění bylo schváleno, znamenalo by to okamžité 
vyloučení většiny nákladní dopravy a regionální osobní dopravy z úseků 
tratí modernizovaných na rychlost do 200 km/h, nebo znemožnění 
provozovat tyto tratě uvedenou rychlostí, přičemž se dle EU ani zákona 
o drahách nejedná o tratě vysokorychlostní, ale konvenční.  Je totiž 
nemožné z časových i ekonomických důvodů vybavit všechna hnací 
vozidla dnes na těchto tratích provozovaná mobilní částí ETCS. 
Na konvenčních tratích se vždy uplatňuje dlouhodobé souběžné užívání 
stávajícího liniového zabezpečovacího systému se systémem ETCS. 
Technicky je to bez problému zabezpečeno a umožňuje to provoz 
nových vozidel, vybavených ETCS na stejné trati s vozidly staršími, 
vybavenými stávajícím zabezpečovačem. 

Vybavení jednoho vozidla představuje cca 15 mil. Kč. S ohledem 
na racionální využívání vozidel jsou jejich oběhy nastaveny tak, že 
většinou nejezdí pouze po jediném traťovém úseku. Bylo by tedy nutné 
vybavit velice rychle velké množství vozidel. To se týká i vozidel, která 
pouze zajíždějí z jiných tratí do stanic na trati vybavené pouze ETCS. 
Například i motorových vozů řady 809 a 810, které jsou na regionálních 

Akceptováno částečně, jinak. 

Text byl upraven dle připomínky SŽDC č. 2 (viz dále), zároveň doplněn 
tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o tratě provozované traťovou rychlostí 
nad 160 km/h: 

„(3) Na dráze provozované traťovou rychlostí vyšší než 160 km/h smí být 
použito pro jízdu vlaku pouze vedoucí drážní vozidlo vybavené mobilní 
částí vlakového zabezpečovacího systému ERTMS/ETCS, která je 
kompatibilní s traťovou částí systému ERTMS/ETCS použitou na dané 
dráze.“ 

Relevantní traťová rychlost je přitom určena v prohlášení o dráze (a TTP) 
a následně konkretizována rychlostníky přímo na trati. Uvedený 
požadavek se vztahuje výhradně na vlaky a vedoucí drážní vozidla vlaků, 
neboť některé mechanismy používané při výlukách, případně na 
vysokorychlostních tratích v noční přestávce, není reálné vybavit 
mobilní částí vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS. Dále je 
vyžadováno použití pouze kompatibilní mobilní části zabezpečovače 
ERTMS/ETCS na dané dráze. 

Zvyšování rychlosti nad 160 km/h se bude týkat téměř výhradně tratí, 
které jsou součástí sítě TEN-T (konvenční), tudíž se na ně přímo vztahuje 
povinnost nařízení EP a Rady (EU) č. 1315/2013, prováděcího nařízení 
Komise (EU) č. 6/2017 vybavit je do určitého termínu systémem 
ERTMS/ETCS. Vzhledem k plánovaným termínům a průběhu 
modernizace těchto tratí je nezbytné budovat již během modernizace 
traťovou část ERTMS/ETCS. V řadě případů se kromě toho jedná o první 
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Připomínkové místo Zásadní připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

tratích stále nejvhodnějším vozidlem z hlediska poměru kvality 
a nákladů na provoz.  

A jejich zůstatková cena je zlomkem ceny zabezpečovače ETCS, takže 
několikanásobné zhodnocení vozidla pouze zabezpečovačem je 
z hlediska ekonomických pravidel neobhajitelné.  

Tedy navrhovaná změna by vyvolala lavinový efekt pro výměnu vozidel 
v regionální dopravě uprostřed platnosti smluv na její provozování nebo 
zastavení velké části regionální dopravy z důvodu neúměrně zvýšených 
nákladů na nový zabezpečovač. 

instalace traťové části vlakového zabezpečovacího zařízení, navíc jsou 
modernizační projekty spolufinancované EU, vzniká tak podle nařízení 
Komise (EU) 2016/919 povinnost vybudování traťové části ERTMS/ETCS. 

V ČR zavedený systém národního vlakového zabezpečovače třídy B typu 
LS, jehož vlastnosti jsou poplatné době jeho vzniku v polovině minulého 
století, již zdaleka nesplňuje soudobé požadavky na tyto systémy 
kladené. V souladu s Národním implementačním plánem ERTMS je 
duální instalace národního systému vlakového zabezpečovače třídy B 
zakázána, neboť:  

• Paralelním provozováním dvou různých systémů vlakového 
zabezpečovacího zařízení, které jsou založeny na zcela 
odlišných funkčních principech, je zásadně ohrožována 
bezpečnost provozu:  

o Při jízdě vlaku po trati, vybavené systémem třídy A 
(ETCS), jsou využívány rozdílné technologické postupy 
a pro zajištění bezpečného řízení vozidla zde existují 
zcela odlišné zdroje informací, oproti i jízdě po trati, 
vybavené systémem třídy B. Změna je například i ve 
způsobu kontroly bdělosti strojvedoucího, z čehož 
plyne riziko nežádoucí podvědomé obsluhy zařízení 
v úseku, vybaveném systémem třídy B.  

o Zaváděním více druhů systémů vlakového 
zabezpečovacího zařízení nelze odstranit hlavní 
proměnná návěstidla, což vede k nežádoucím 
situacím při vnímání informací z více zdrojů 
strojvedoucími při jízdě po takové trati (viz také 
připomínka Federace strojvůdců ČR).  

• Vlakový zabezpečovací systém třídy B typu LS, používaný v ČR, 
zdaleka nedosahuje takové úrovně funkčnosti a zejména 
bezpečnosti, jako systém třídy A (ETCS). Na systém ETCS je tedy 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAU7M8W3C)



3 
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nutno v ČR pohlížet jako na přímou náhradu národního 
systému LS. 

• Zřizování systémů třídy B podstatně brání interoperabilitě, což 
je v přímém zásadním rozporu s cíli dopravní politiky ČR a EU 
a současně budováním národního systému třídy B nejsou 
naplněny podmínky pro spolufinancování staveb z prostředků 
EU. 

• Navrhování infrastruktury a zabezpečovacího zařízení 
(staničního, traťového a přejezdového) pro provoz s národním 
systémem třídy B a teprve dodatečná instalace systému ETCS 
neumožňují optimalizovat infrastrukturu pro provoz s ETCS. 
Takový postup vede k poklesu kapacity dopravní cesty, což je, 
zejména na tratích TEN, zcela nežádoucí a v rozporu 
s deklarovanými cíli modernizace. 

• Vybavení vozidel národním systémem na interoperabilní trati 
nelze od dopravců vyžadovat.  Do provozu budou postupně 
přicházet nová vozidla, vybavená pouze systémem ETCS, 
a to v souladu s TSI CCS. 

• Paralelní instalace duálního systému třídy B vedle povinně 
instalovaného systému ETCS vede k neodůvodněnému 
vynakládání investičních prostředků na zřizování traťové části 
systému třídy B a zvyšování provozních nákladů, nezbytných 
na udržování její provozuschopnosti. 

• Paralelní instalací traťové části duálního systému třídy B 
dochází k podstatnému znehodnocování investičních 
prostředků, vložených do vybudování traťové části systému 
ETCS a následně i provozních nákladů, nezbytných na udržování 
její provozuschopnosti, a to z důvodu jejího nedostatečného 
využívání. 

• V případě instalace pouze traťové části systému třídy B 
nedosáhnou dopravci adekvátních přínosů na straně 
kolejových vozidel, vybavených palubní částí systému ETCS:  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAU7M8W3C)



4 
 

Připomínkové místo Zásadní připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

o nevyužíváním povinně nainstalovaných palubních částí 
systému ETCS; 

o nutností vynaložení dalších prostředků na instalaci 
palubních částí systému třídy B nebo pořizování modulů 
STM; 

o nutností vynaložení dalších prostředků na schvalování 
palubních částí systému třídy B a provádění testů s vozidly. 

Povinnost vybavení vozidel mobilní částí systému ERTMS/ETCS se týká 
jízdy vozidla po trati vybavené traťovou částí systému ERTMS/ETCS, 
pro jízdu vlaků do dopravny (například z přípojné tratě nevybavené 
traťovou částí ERTMS/ETCS) může být za definovaných podmínek 
umožněn vjezd vozidla nevybaveného mobilní částí ERTMS/ETCS. 

 

 

Připomínky doporučující: 

 

Připomínkové místo Doporučující připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace 
(SŽDC) 

1. k čl. I bodu 1 

S touto změnou nesouhlasíme. 

Odůvodnění:  

Návěsti systému ETCS nejsou hlavními návěstidly, takže se u nich žádná doba 
viditelnosti ve smyslu § 7, odst. 1 nemůže uplatnit. Nicméně i když by byl ze strany 
MD zájem uplatnit dobu viditelnosti návěstí systému ETCS ve smyslu § 7, odst. 1, 
upozorňujeme, že ke Stop značce ETCS a Lokalizační značce ETCS se vlak buď blíží až 
traťovou rychlostí, ovšem v tu dobu musí být vlak pod plným dohledem ETCS, kdy 
strojvedoucímu neplyne na základě těchto návěstí žádná povinnost, takže není důvod 
stanovovat jejich viditelnost. Navíc by z vysokých rychlostí mohla vzniknout povinnost 

Akceptováno. 

Novelizační bod 1 vypuštěn. 
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viditelnosti třeba ze vzdálenosti 1000 m, což by jednak vedlo k obrovským rozměrům 
těchto návěstí, drahým nosným konstrukcím, které by musely odolávat tlakovým 
vlnám, a dále by směrové poměry a ve stanicích vzdálenost sousedních kolejí vůbec 
neumožnily návěstidla umístit. 

Jízdu vlaku a reakci strojvedoucího ovlivňují návěsti „Stop značka ETCS“ a „Lokalizační 
značka ETCS“, jen když se k nim vlak blíží buď: 

• pod dohledem brzdné křivky, nebo 

• za podmínek jízdy podle rozhledových poměrů nebo 

• s rychlostním omezením pro mód Na odpovědnost strojvedoucího (SR) nebo 

• s rychlostním omezením pro:mód Nevybavený (UN) – platí jen pro případ 
Stop značky ETCS. 

Rozhodující je rychlost pro mód UN, tedy nejvíce 100 km/h (na některých tratích to 
může být z různých důvodů rychlost ještě nižší). Proto má smysl určovat viditelnost 
podle rychlosti, kterou se může, resp. smí blížit vlak v uvedených případech. Protože 
dosud nebyly dostatečně prodiskutovány všechny aspekty, doporučujeme viditelnost 
návěstí pro ETCS momentálně ve vyhlášce neřešit a ponechat to na vnitřních 
technologických postupech (lépe vnitřních předpisech) provozovatele dráhy. 

2. k čl. I bodu 6 

Za účelem zpřesnění platnosti požadavku výhradně vůči vlakům a vedoucím drážním 
vozidlům vlaků, neboť některé mechanizmy používané při výlukách, (případně na VRT 
v noční přestávce) není reálné vybavit mobilní částí ERTMS/ETCS z důvodů prostoru, 
vibrací, apod.), sjednocení pojmů vozidlová versus mobilní část (ve stávajícím znění je 
používán pojem mobilní část ERTMS/ETCS), sjednocení použití zkratky ERTMS/ETCS 
pro mobilní a traťovou část systému a zajištění použití pouze kompatibilní mobilní 
částí ERTMS/ETCS na dané dráze doporučujeme upravit text nově navrhovaného 
odstavce 3 takto: 

„(3) Na dráze s traťovou rychlostí vyšší než 160 km/h smí být použito pro jízdu vlaku 
pouze vedoucí drážní vozidlo vybavené mobilní částí vlakového zabezpečovacího 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky (s doplněním v návaznosti 
na připomínku HKČR). 
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systému ERTMS/ETCS, která je kompatibilní s traťovou částí systému ERTMS/ETCS 
použitou na dané dráze.“ 

3. k čl. I bodu 7 

Doporučujeme sjednotit použití zkratky ETCS. Vzhledem ke stávajícímu znění vyhlášky 
č. 173/1995 Sb., by měla být používána výhradně zkratka „ERTMS/ETCS“ pro označení 
mobilní nebo traťové část tohoto systému. Uvedený požadavek neplatí pro konkrétní 
názvy návěstí uvedené v bodu 3 a označování úrovní systému ETCS. V této souvislosti 
také doporučujeme posoudit úpravu textu v písm. b), odst. 5, § 71 vyhlášky 
č. 173/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisu, kde je jako v jediném případě použita 
zkratka ETCS. Dále doporučujeme nahradit „provozní předpisy“ slovy „vnitřní 
předpisy“. Jedná se uvedení do souladu s terminologií zákona o dráhách. 

Články 15, 15.2, 15.3, 15.4 a 15.4.1 navrhujeme pro větší konkrétnost upravit 
následovně: 

15. Návěsti pro ETCS platí jen pro strojvedoucí vedoucích hnacích vozidel, vybavených 
mobilní částí vlakového zabezpečovače systému ERTMS/ETCS v činnosti. 

15.1. Návěst „Předvěst změny úrovně ETCS“ je žlutá čtvercová tabule s černým 
orámováním, uvnitř v horní polovině černý nápis „LT“, ve spodní polovině 
„ETCS“. Přikazuje strojvedoucímu drážního vozidla se zapnutou mobilní částí 
vlakového zabezpečovače systému ERTMS/ETCS postupovat v souladu 
s provozními předpisy pro provoz ETCS a informuje strojvedoucího o tom, že 
nejméně na zábrzdnou vzdálenost bude následovat návěstidlo s návěstí 
Změna úrovně ETCS. 

15.2. Návěst „Změna úrovně ETCS“ je bílá čtvercová tabule s černým orámováním, 
uvnitř v horní polovině černý nápis „LT“, ve spodní polovině „ETCS“. Označuje 
místo na trati, kde začíná oblast, ve které se zajišťuje jízda drážních vozidel 
pod dohledem ERTMS/ETCS jiné úrovně, a informuje o tom, že přepnutí 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky. 
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zapnuté mobilní části ERTMS/ETCS do jiné úrovně ETCS je řízeno traťovou 
částí systému ERTMS/ETCS.“ 

15.3. Návěst „Vstup do oblasti ETCS úrovně 2“ je bílá čtvercová tabule s černým 
orámováním, uvnitř v horní polovině černý nápis „ETCS“, ve spodní polovině 
„L2“. Označuje místo na trati, kde začíná oblast, ve které se zajišťuje jízda 
drážních vozidel pod dohledem ETCS úrovně 2, a kde přitom není přepnutí 
řízeno traťovou částí systému ERTMS/ETCS. Návěst přikazuje 
strojvedoucímu po zastavení přepnout mobilní část ETCS do úrovně 2, pokud 
bude vedoucí drážní vozidlo jedoucí jako vlak nebo posunový díl dále 
pokračovat v jízdě v oblasti ETCS. 

15.4. Návěst „Stop značka ETCS“ je modrá čtvercová tabule, na ní žlutá šipka 
s bílým okrajem, směřující ke koleji, pro kterou návěstidlo platí. Označuje 
místo, které drážní vozidlo, jedoucí pod omezeným dohledem vlakového 
zabezpečovače systému ERTMS/ETCS nesmí projet v případech, stanovených 
vnitřními předpisy provozovatele dráhy pro provoz ERTMS/ETCS.  

Návěst „Stop značka ETCS“ může být doplněna jednou nebo více svítilnami 
pro vyjádření návěstí stanovených vnitřním předpisem provozovatele dráhy. 
Je-li vybavena svítilnou s bílým světlem, může dávat následující návěsti: 

15.4.1. Návěst „Přivolávací návěst“ je dávána přerušovaným bílým světlem. 
Drážní vozidlo smí jet za návěstidlo v dopravně s kolejovým 
rozvětvením za podmínek jízdy podle rozhledových poměrů 
stanovených vnitřními předpisy provozovatele dráhy. 

15.4.2. Návěst „Posun dovolen“ je dávána stálým bílým světlem. Návěst 
dovoluje posun; je-li na návěstidle platném jen pro jednu kolej, 
informuje o postavené posunové cestě a je souhlasem k posunu. Tato 
návěst nedovoluje jízdu vlaku. 

15.4.3. Jízda drážního vozidla kolem zhasnutého návěstidla se řídí pokyny 
pro návěst „Stop značka ETCS“. 

15.6. Návěst „Výstupní hranice oblasti ETCS“ je bílá čtvercová tabule s černým 
orámováním, uvnitř černý nápis „ETCS“ a červený pruh z levého dolního do 
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pravého horního rohu. Označuje místo na trati, kde končí oblast, ve které 
se zajišťuje jízda pod dohledem ERTMS/ETCS. 

Odůvodnění:  

Ad 15.2.: V některých případech k samočinnému přepnutí nedojde. Např. při výluce 
traťové části ERTMS/ETCS (např. z důvodu jeho úprav nebo poruchy), při jízdě vozidla 
bez (platného) šifrovacího klíče do oblasti ETCS úrovně 2 nebo 3, případně při jízdě 
vozidla s nestandardizovaným rozhraním mezi zařízením třídy B a mobilní částí 
ERTMS/ETCS, které nezajišťuje samočinný přechod z úrovně národního vlakového 
zabezpečovače do úrovně ETCS za jízdy. Přepínání z některých úrovní do některých 
jiných úrovní je v souladu s TSI CCS podmíněno i potvrzením strojvedoucího, že 
přepnutí bere na vědomí. Z toho důvodu asi není nejvhodnější použít termín 
samočinně. 

Ad 15.4.: Obsah návrhu byl upraven tak, aby nebyla povinnost zřizovat doplňkovou 
bílou svítilnu k návěsti „Stop značka ETCS“ – například na trati s jednoduchými 
dopravními poměry (kde nebude komplikovat provoz nutnost vydání písemného 
rozkazu, pokud ERTMS/ETCS z důvodu např. poruchy nedovolí jízdu kolem návěstidla), 
na konci dopravní koleje, za kterou již nepokračují vlakové cesty. V souvislosti s touto 
úpravou navrhujeme vypustit text navrhovaný v článku 15.4.3. bez náhrady. 

Pro určité případy může být potřebné umožnit vyjádřit spolu se Stop značkou ETCS 
další návěsti (diskutuje se to v rámci připravovaných staveb připravovaných pro 
výhradní provoz vlaků pod dohledem ETCS, např. za účelem odstranění nutnosti 
vydávání písemného rozkazu pro každý výchozí vlak). Konkrétní potřeba návěstí ještě 
není zcela vyjasněna a jejich provedení rovněž. Proto navrhujeme jen obecnou 
úpravu. Případně lze díky změně druhého odstavce článku 15.4 zrušit jeho poslední 
větu a články 15.4.1 a 15.4.2. 

Ad 15.6.: Ne všechny instalace mobilní části systému třídy B musí umožňovat řízení 
přepnutí mezi mobilní částí systému ERTMS/ETCS a mobilní částí národního vlakového 
zabezpečovače. 
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Úřad pro přístup k dopravní 
infrastruktuře 

4. k čl. I bodu 6 

V navrhovaném znění ÚPDI doporučuje doplnit zvýrazněný text: 

„(3) Na dráze s traťovou rychlostí vyšší než 160 km/h smí být použito pouze vedoucí 
drážní vozidlo vybavené vozidlovou částí systému ETCS/ERTMS kompatibilní s částí 
traťovou.“. 

Odůvodnění: 

Pro zabezpečení jízdy vlaku je nutné vybavit ETCS/ERTMS pouze vozidlo, ze kterého 
je jízda vlaku ovládána. Vzhledem k řadě vzájemně nekompatibilních verzí je nutno 
požadovat vzájemnou kompatibilitu vozidla a infrastruktury. Bez ní bylo zařízení 
nefunkční. Absence navrhovaných doplnění způsobí mnohoznačný výklad a může mít 
za následek materiální neplnění stanoveného požadavku nebo naopak neoprávněné 
neumožnění provozování vozidla na příslušné dráze. 

Akceptováno jinak. 

Text upraven dle návrhu SŽDC (viz výše). 

5. nad rámec navrhovaných změn 

ÚPDI navrhuje k prováděné změně připojit ještě změnu následující, spočívající 
ve vypuštění zvýrazněného textu ze stávajícího znění vyhlášky: 

§ 21a 

Organizace řízení drážní dopravy při plánovaném omezení provozování dráhy 

Provozovatel dráhy zpracuje podle schváleného plánu omezení provozování dráhy 
nebo její části podle § 23b a 23c zákona o dráhách návrh výlukového jízdního řádu, 
který předloží každému ze zúčastněných dopravců nejméně 45 dnů před termínem 
plánovaného omezení provozování dráhy. Dopravce je oprávněn uplatnit ve lhůtě 
5 pracovních dnů ode dne doručení námitky k návrhu výlukového jízdního řádu. 
Provozovatel dráhy ve lhůtě 10 dnů od doručení vyjádření dopravce námitky dopravce 
posoudí. V případě, že provozovatel dráhy námitkám dopravce nevyhoví nebo vyhoví 
pouze částečně, vyrozumí dopravce o důvodech, pro které námitkám nevyhověl nebo 
vyhověl pouze částečně.  

Odůvodnění: 

Neakceptováno. 

Navrhovaná úprava se nikterak netýká problematiky 
vysokorychlostních tratí. 

Nadto se předkladatel nedomnívá, že je legitimní 
požadovat po provozovateli dráhy zpracovat výlukový 
jízdní řád ještě před tím, než je schválený plán omezení 
provozování dráhy – tedy ve fázi, kdy není jasné, zda vůbec 
(případně v jaké podobě) bude plán schválen. 
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Navrhovaná změna umožní projednávat výlukový jízdní řád i v průběhu schvalování 
plánu omezení provozování dráhy. Tím se výrazně zkrátí čas k přípravě akcí spojených 
s údržbou a modernizací infrastruktury. Práva dopravců tím nebudou omezena, ti 
naopak na základě již vyhotoveného výlukového jízdního řádu budou lépe 
informováni o rozsahu omezení provozování drážní dopravy a budou moci lépe 
uplatňovat svoje práva při schvalovacím procesu plánu omezení provozování dráhy 
podle §  23c zákona o dráhách. Provedenou změnou se naplní již v praxi zavedený 
stav, který není plně souladný s právními předpisy. Neprovedení změny může vést 
k nerealizování některých investic, pokud se nepodaří provozovateli dráhy včas 
projednat omezení provozování dráhy v souladu s právními předpisy. 

Ministerstvo vnitra 1. k čl. I bodům 6 a 7 

Doporučujeme nahradit nově vložené slovní spojení „vozidlo vybavené vozidlovou 
částí“ některým z pojmů uvedeným ve výkladu některých pojmů v § 1 vyhlášky. 
Odůvodnění bodu 6 hovoří o „drážním vozidle“, které je definováno v § 1 písm. e) 
vyhlášky. Doporučujeme sjednotit, tedy v předmětném ustanovení vložit před slovo 
„vozidlo“ slovo „drážní“. 

Akceptováno jinak. 

Text upraven dle návrhu SŽDC (viz výše). 

2. k čl. I bodu 7 

Návěsti systému ETCS mají být dle návrhu platné jen pro strojvedoucí určitých 
„vedoucích hnacích vozidel“. V § 1 písm. i) vyhlášky je vymezeno „vedoucí drážní 
vozidlo“ jako „hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku 
nebo drážního vozidla“. Doporučujeme používat v souladu s čl. 40 legislativních 
pravidel vlády zavedené pojmy, a tedy slovo „hnacích“ vypustit.   

Akceptováno. 

Text upraven ve smyslu připomínky. 

Asociace podniků českého 
železničního průmyslu 
(ACRI) 

k čl. I bodu 6 

doplnit: „… smí být použito pouze drážní vozidlo …“ 

Ze znění nového odstavce 3 nevyplývá jasně, jakým způsobem budou na dráze 
s traťovou rychlostí vyšší než 160 km provozovány traťové stroje pro údržbové práce 
a diagnostiku. Doporučujeme upřesnit. 

Akceptováno jinak, vysvětleno. 

Text upraven dle návrhu SŽDC (viz výše). 

Traťové stroje a jiné mechanismy, které není možné 
vybavit mobilní částí systému ERTMS/ETCS (z důvodu 
vibrací apod.), bude možné pro umožnění jízdy po trati 
vybavené traťovou částí systému ERTMS/ETCS 
(pro „převezení“ vozidla na místo výkonu pracovní činnosti 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAU7M8W3C)



11 
 

Připomínkové místo Doporučující připomínky Stanovisko Ministerstva dopravy 

apod.) připřáhnout k jinému vedoucímu drážnímu vozidlu, 
vybavenému mobilní částí systému ERTMS/ETCS.   

Federace strojvůdců České 
republiky 

k čl. I bodu 1 

Vzhledem k tomu, že v podmínkách ČR se chystá dlouhodobé používání zabezpečení 
ETCS na stávající infrastruktuře společně se stávajícím systémem zabezpečení, je 
nutné, aby zákon či vyhláška  jasně stanovila a určila vzájemnou kooperaci těchto 
dvou systémů. Zvláště je nutné určit způsob zneplatnění nebo technické řešení 
zneplatnění navěstí stávajícího zabezpečovacího systému pro jízdu vlaků pod plným 
dozorem ETCS. Je totiž naprosto nepřijatelné umožnit pohyb drážních vozidel 
pod plným dohledem ETCS plnou rychlostí proti „závažným“ návěstem stávajícího 
zabezpečovacího zařízení. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

V případě, že bude na trati vybavené traťovou částí 
systému ERTMS/ETCS probíhat smíšený provoz vozidel 
vybavených mobilní částí systému ERTMS/ETCS i vozidel 
nevybavených mobilní částí systému ERTMS/ETCS 
(tzv. migrační období podle Národního implementačního 
plánu ERTMS), a trať bude v plném rozsahu vybavena 
hlavními proměnnými návěstidly: 

• v případě svícení návěsti „Stůj“ na hlavním 
návěstidle s absolutním významem návěsti „Stůj“, 
bude také systém ETCS v provozních módech 
„Plný dohled“ (FS) a „Podle rozhledu“ (OS) klást 
konec oprávnění k jízdě (EoA) k návěstidlu 
s návěstí „Stůj“. Jízda vlaku kolem návěsti „Stůj“ 
bude dovolena písemným rozkazem, přivolávací 
návěstí apod.; 

• v případě svícení povážlivějšího návěstního znaku 
(kromě návěsti „Stůj“) na hlavním návěstidle 
s absolutním významem návěsti „Stůj“ z důvodu 
poruchy návěstidla (přepálená žárovka apod.), 
bude-li vlaková cesta umožňovat jízdu vlaku jako 
v případě bezporuchového stavu návěstidla, bude 
systém ETCS umožňovat jízdu tak, jako kdyby 
nebylo návěstidlo v poruše, a strojvedoucí bude 
informován o poruše návěstidla textovou zprávou 
v systému ETCS;   

• v případě svícení povážlivějšího návěstního znaku 
na hlavním návěstidle s permisivním významem 
návěsti „Stůj“ z důvodu poruchy návěstidla 
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(přepálená žárovka apod.) a v případě zhasnutí 
návěstidla, budou-li splněny podmínky pro 
bezpečnou jízdu vlaku za toto návěstidlo, jako 
v případě bezporuchového stavu návěstidla, bude 
systém ETCS umožňovat jízdu tak, jako kdyby 
nebylo návěstidlo v poruše, avšak strojvedoucí 
nebude informován o poruše návěstidla textovou 
zprávou v systému ETCS. Důvodem je nedostatek 
žil v kabelech pro přenos informace o svícení 
všech oddílových návěstidel v mezistaničním 
úseku do přilehlé stanice. Zajištění přenosu této 
informace do přilehlé stanice a její načtení pro 
účely RBC by znamenalo zásadní zvýšení nákladů 
a prodloužení stavby, což vzhledem k omezené 
době smíšeného provozu (do ukončení 
migračního období) zhoršuje výrazně ekonomické 
hodnocení stavby a není opodstatněné. Navázání 
oddílových návěstidel do RBC by navíc výrazně 
ekonomicky, technicky i časově komplikovalo 
následné odstranění těchto návěstidel 
po ukončení migračního období. Situace je 
obdobná, jako v případě automatického bloku 
vzor SSSR, kdy kód vlakového zabezpečovače 
odpovídá podmínkám pro bezpečnou jízdu vlaku 
za toto návěstidlo, jako v případě 
bezporuchového stavu návěstidla, nikoliv však 
skutečně svítícímu návěstnímu znaku oddílového 
návěstidla. 

Drážní inspekce 

 

1. k celému textu novely 

V textech navrhovaných nových znění vyhlášky jsou uvedeny pojmy „strojvedoucí 
drážního vozidla“ a případně „strojvedoucí“, se kterými ovšem původní text vyhlášky 
nepracuje a jejich použití může vnést zbytečný zmatek do použitého názvosloví. 
Doporučujeme takto použité pojmy nahradit terminologií používanou vyhláškou, a to 

Akceptováno. 

Text upraven ve smyslu připomínky. 
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„osoba řídící drážní vozidlo“. 

2. k čl. I. bodu 6 a 7 

V navrhovaném § 34 odst. 3 vyhlášky doporučujeme nahradit pojem „vozidlo“ 
pojmem „vedoucí drážní vozidlo“. Stejně doporučujeme nahradit pojem „vedoucích 
hnacích vozidel“ v navrhovaném bodě 15 přílohy 1, části I. vyhlášky, neboť lze 
předpokládat, že vozidlovou částí systému ETCS budou vybaveny i řídicí vozy. 

Akceptováno jinak. 

Text upraven dle návrhu SŽDC (viz výše). 

3. k čl. I bodu 7 (15.4.2) 

V bodě 15.4.2 přílohy 1, části I. vyhlášky je nově přidána návěst s názvem „Posun 
dovolen“. Vzhledem k tomu, že se evidentně jedná o zcela novou návěst, tak 
doporučujeme, aby byl její název rozšířen a jednoznačně se odlišila od obdobných 
návěstí používaných na dráhách. V úvahu připadá například název „Posun dovolen 
ETCS“. 

Neakceptováno, vysvětleno. 

Posun na trati vybavené traťovou částí systému 
ERTMS/ETCS se řídí obdobnými postupy, jako na trati tímto 
systémem nevybavené. Systém ERTMS/ETCS posun 
nezabezpečuje (neumožňuje předávat oprávnění k jízdě 
posunovému dílu pro jednotlivé posunové cesty), pouze 
dohlíží u vozidel vybavených mobilní částí systému 
ERTMS/ETCS přepnutých do provozního módu „Posun“ 
(SH) nepřekročení rychlosti stanovené národní hodnotou 
a v případě implementace u SŽDC také neprojetí hranice 
dopravny/širé tratě posunovým dílem. Jedná se proto 
o standardní návěst „Posun dovolen“, jako v případě 
návěsti běžného hlavního proměnného návěstidla. Návěst 
„Posun dovolen“ bude platit i pro vozidla bez provozní 
mobilní částí ERTMS/ETCS (například vozidlo s poruchou 
mobilní části ERTMS/ETCS, případně vozidlo nevybavené 
mobilní částí ERTMS/ETCS při jízdě na vyloučenou kolej). 

S ohledem na výše uvedené a v souladu s návrhem SŽDC 
budou body 15.4.1 a 15.4.2 vypuštěny. 

4. k č. I bodu 7 (15.5) 

V bodě 15.5 přílohy 1, části I. je definována návěst „Lokalizační značka ETCS“ 
a na konci odstavce je věta „Podrobnosti stanoví provozní předpisy provozovatele 
dráhy.“. Vzhledem ke konstrukci definic návěstí u předchozích bodů doporučujeme 
tuto větu nahradit větou „Podrobnosti stanoví provozní předpisy pro provoz ETCS.“, 

Akceptováno jinak. 

Text novelizačního bodu přizpůsoben terminologii 
ostatních částí vyhlášky i jiných právních předpisů v oblasti 
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čímž dojde k větší přehlednosti textu. drah a ve všech případech užito pojmu „vnitřní předpisy 
provozovatele dráhy“. 

Drážní úřad 1. nad rámec novely – k § 71 odst. 5 

V § 71 odst. 5 písm. b) se ruší tečka na konci a vkládá se nový text: 

„umožňující příjem a iniciaci povelu funkce vzdáleného zastavení jízdy vlaku 
k samočinnému zastavení vlaku; vozidlo musí být vybaveno technickými prostředky 
pro jeho realizaci.“ 

Odůvodnění:  

Systém nouzového stopu (tzv „generální stop“) v síti GSM-R využívající skupinového 
nouzového volání REC (Railway Emergenci Call) k aktivaci nouzového brzdění pomocí 
jednosměrného volání 499 (STOP) není sice mandatorní funkce, ale její implementace 
má být na drážních vozidlech vyžadována. Proto je doporučeno legislativním 
opatřením podpořit provozovatele dráhy v rámci podmínek  přístupu vozidel na dráhu 
celostátní a regionální. Nouzový stop je zaveden jako nástupce systémů používaných 
v analogových sítích TRS, se kterými jsou kladné zkušenosti (prokazatelně bylo 
zabráněno nehodám s možnými fatálními následky). 

Neakceptováno. 

Uvedený návrh vyžaduje zásah do vozidla a jeho vybavení 
technickým prostředkem pro umožnění realizace 
předmětné funkce. Vzhledem ke skutečnosti, že se 
nejedná o funkci, která by byla pokryta platnými TSI (jedná 
se o národní funkci, doplněnou do systému GSM-R pouze 
v ČR) a uvedená povinnost by se týkala i vozidel 
zahraničních dopravců, nelze vyžadovat v současné době 
povinně vybavení vozidel zařízením pro zajištění funkcí 
nad rámec platných TSI. 

2. nad rámec novely – k příloze 3 

V příloze 3 část II bod 5. se v první větě druhého odstavce vypouští slova „nově 
schvalované“. Za první větu druhého odstavce se vkládá nový text ve znění: 

„Je-li vlak provozovaný pod dohledem systému vlakového zabezpečovače 
ERTMS/ETCS v provozním uspořádání a v pohybu, musí být zajištěno trvalé 
monitorování bdělosti osoby řídící drážní vozidlo v souladu s podmínkami předpisu 
Evropské unie19).“ 

Následující stávající text bude tvořit nový odstavec. 

Doplňuje se nová poznámka pod čarou č. 19: 

„19) Nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické 
specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová 
vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii.“ 

Neakceptováno. 

viz odůvodnění k připomínce DÚ č. 5 
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Odůvodnění: 

Stávající text umožňuje výklad, že právě a pouze vozidla nově schvalovaná musí být 
vybavena funkčním zařízením pro kontrolu bdělosti osoby řídící drážní vozidlo. Takový 
výklad je nežádoucí, neboť již jen (a hlavně) z důvodu bezpečnosti by měla být 
kontrolou bdělosti vybavena všechna vozidla (viz požadavek na přítomnost další 
osoby při řízení drážního vozidla bez zajištěné kontroly bdělosti). 

Pro vlak pod dohledem ETCS je požadována nepřetržitá kontrola bdělosti neboť podle 
TSI LOC&PAS jde o bezpečnostní funkci a musí se tedy ctít příslušná pravidla, aby byla 
bdělost jako bezpečnostní funkce zachována. Stávající praxe v ČR je, že se bdělost 
v určitých případech nemusí kontrolovat (př. jízda při návěstním znaku volno je-li 
používána mobilní část vlakového zabezpečovače s přenosem kódu a bdělost je jeho 
součástí). 

3. nad rámec novely – k příloze 3 

V příloze 3 část II bod 5. se ve stávajícím druhém odstavci vypouští poslední věta, která 
se přesouvá na konec 5. bodu jako nový odstavec. 

Odůvodnění: 

Text vyznívá tak, že se jedná o tratě uvedené v předchozí větě (tratě s řízením drážního 
provozu pomocí souboru technických zařízení a administrativních opatření). Proto je 
navrhován přesun této věty na konec 5. bodu, kde má vetší návaznou logiku. 

Neakceptováno. 

viz odůvodnění k připomínce DÚ č. 5 

4. nad rámec novely – k příloze 3 

V příloze 3 část II bod 5. se za přesunutou poslední větu druhého odstavce 5. bodu 
vkládá nová věta: 

„Zkoušku k prokázání kompatibility provádí právnická osoba pověřená Ministerstvem 
dopravy k provádění technických prohlídek a zkoušek příslušného určeného 
technického zařízení (palubní část systému vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS) 
případně, za podmínek uvedených předpisem Evropské unie20), oznámený subjekt.“ 

Doplňuje se nová poznámka pod čarou č. 20: 

„20) kapitola 6 čl. 6.5 nařízení Komise (EU) č. 2016/919 ze dne 27. května 2016 

Neakceptováno. 

viz odůvodnění k připomínce DÚ č. 5 
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o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení 
a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii.“ 

Odůvodnění: 

Zkouška kompatibility nespadá dle čl. 6.5 TSI CCS („Řízení a zabezpečení“ do oblasti 
působnosti ES certifikátu o ověření, ale provádí se podle vnitrostátních pravidel. 
V tuto chvíli legislativa nestanovuje, kdo má zkoušky provádět a jako autorita 
vyhodnotit výsledky testů. Proto je navržen subjekt (pověřená právnická osoba), který 
lze zřejmě pro danou činnost určit (i ve smyslu kapitoly IV čl. 15 bod 8. směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/797 o interoperabilitě železničního 
systému v Evropské unii) a je patrně v současné době jedinou logickou 
a realizovatelnou možností. Za podmínek uvedených v již uvedeném čl. 5 citované TSI 
může zkoušku kompatibility provést i NoBo. 

 5. nad rámec novely – k příloze 3 

V příloze 3 část II bod 5. se za druhou větu stávajícího druhého odstavce vkládá nová 
věta, která zní: 

„Bude-li pro vozidlo určené pro provoz na tratích s provozovanou schválenou 
traťovou částí vlakového zabezpečovače systému ERTMS/ETCS podle předpisu 
Evropské unie a vybavené příslušnou schválenou palubní částí tohoto systému 
požadován přístup též na tratě bez systému ERTMS/ETCS, ale s instalovanou stávající 
traťovou částí národního vlakového zabezpečovače, musí být vozidlo vybaveno 
mobilní částí národního vlakového zabezpečovače (modul STM LS) se zajištěným 
řízeným samočinným přechodem20) mezi systémem ETCS a národním vlakovým 
zabezpečovačem“. Je-li v odůvodněném případu nutné na takových tratích použít 
vozidlo nevybavené mobilní částí národního vlakového zabezpečovače, musí dojít 
k samočinnému přepnutí palubní části ETCS do úrovně 0 a vozidlo se smí dále 
pohybovat rychlostí do 100 km.h-1.“ 

Odůvodnění: 

Problém se týká zejména situace vjezdu a výjezdu do/z oblasti ETCS. Na vozidla 
nevybavená mobilní částí národního VZ je na tratích s instalovaným národním VZ 
pohlíženo jako na vozidla bez VZ, tzn. jejich rychlost nesmí překročit 100 km/h -1. 
Ostatně tuto rychlost nedovolí v úrovni 0 (režim UN) překročit sama palubní část ETCS. 

Neakceptováno. 

Jedná se o koncepční zásah provozního charakteru, který 
překračuje rozsah i účel této novely. Akceptace připomínek 
DÚ uplatněných k příloze 3 vyhlášky by vyžadovala 
komplexní analýzu a úpravy textu nad rámec aktuálně 
navrhovaných změn, které mají za cíl pouze odstranit 
legislativní překážky budování vysokorychlostních tratí 
na území České republiky. Proto budou předmětné 
připomínky uvažovány jako podnět pro případnou budoucí 
úpravu drážní legislativy. 
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Neřeší se zatím jízda na uvedených tratích s vypnutou palubní částí ETCS 
pod dohledem autonomní mobilní části VZ, avšak z pohledu vysokého 
bezpečnostního rizika DÚ důrazně doporučuje, aby jízda takového vozidla s vypnutým 
ETCS ve směru vjezdu do oblasti ETCS byla od určité vzdálenosti zakázána. 

Sdružení železničních 
nákladních dopravců 
ŽESNAD.CZ 

1. obecně 

ERTMS se skládá z ETCS a GSM-R. V novele vyhlášky 173 by místo zkratky ERTMS/ETCS 
mělo být uvedeno konkrétně ERTMS nebo jen ETCS, případně jen GSM-R. 

Neakceptováno. 

Aktuální novela se GSM-R netýká, některé novelizační 
body uvažují ETCS. Užívaná zkratka „ERTMS/ETCS“ je 
pojmově správná a zaužívaná již v dřívějších zněních 
vyhlášky. 

2. k čl. I bodu 1 a 7 

Navržené znění stále ponechává bezpečnostní rizika pro migrační období, které je již 
ve stávajícím znění. Připouští zcela rozdílný režim zabezpečení jízdy pro vozidla 
jedoucího pod plným dohledem ERTMS/ECTS a bez něj, respektive platností 
návěstidel a rychlostí. To vše bez jakéhokoli opatření. 

Návazně také Příloha 1: 

Není řešen smíšený provoz v průběhu migračního období, ani v dopravnách, kde se 
bude dlouhodobě stýkat zabezpečení ETCS s jinými způsoby zabezpečení. 
Např. dopravna na trati vybavené ERTMS/ETCS, ze které odbočuje jedna nebo více 
regionálních drah. V dopravně je z hlediska organizace dopravního provozu nutný 
smíšený provoz alespoň na některých staničních kolejích. Může tedy být návěst podle 
15.4 umístěna na hlavním návěstidle zabezpečení úrovně B? Pokud ano, je možno jako 
vyobrazené bílé světlo (význam návěstí 15.4.1 a 15.4.2) sloučit se světlem tohoto 
hlavního návěstidla? 

Vysvětleno. 

Hlavní principy migračního období jsou řešeny platným 
Národním implementačním plánem ETCS. Konkrétní 
pravidla pro smíšený provoz vozidel vybavených mobilní 
částí systému ERTMS/ETCS i vozidel nevybavených mobilní 
částí systému ERTMS/ETCS, a to i v dopravnách, upravují 
provozní předpisy provozovatele dráhy. 

Příslušné předpisy pro provoz ETCS probíhají aktuálně 
připomínkovým řízením a jejich účinnost se předpokládá 
v I. Q 2018, tedy současně s účinností navrhované novely 
vyhlášky. 

Nikoli, návěst definovaná v bodě 15.4 nahrazuje hlavní 
návěstidlo zabezpečení úrovně B. 

3. k čl. I bodu 6 

Velmi obecně formulovaný text vyznívá velmi nejasně v následujících bodech: 

- Není zřejmé, o jaké vozidlo se jedná – zda jen o činné hnací vozidlo nebo i nečinné 
hnací vozidlo zařazené do vlaku a rovněž o vozy v soupravě vlaku, je třeba 
jednoznačně upřesnit. 

Akceptováno částečně. 

První dvě odrážky vyřešeny úpravou textu novelizačního 
bodu 6 dle připomínky SŽDC. 

Podmínky jízdy při poruše vozidlové části zabezpečovače 
jsou řešeny vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
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- Není zřejmé, jaká má být kompatibilita vozidlové části a traťové části, zatím chybně 
podmíněna jen vozidlová část. 

- Neuvedena možnost a podmínky jízdy při vzniklé poruše vozidlové části ETCS. 

- Není specifikován druh a úroveň ERTMS. 

stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 
– jmenovitě ustanovením § 23 odst. 1 písm. d) body 3 a 4. 

Předkladateli není zřejmé, co je myšleno druhem ERTMS. 
Co se týče úrovně ERTMS, jedná se o problematiku příliš 
detailní a proměnlivou na to, aby byla řešena v míře 
obecnosti, kterou vyžaduje podzákonný právní předpis. 
Bude proto upravena tabulkami traťových poměrů TTP) 
a/nebo prohlášením o dráze. 

Úřad vlády ČR 

Odbor kompatibility 

obecně k odůvodnění návrhu 

Předkladatel by měl rozvést odůvodnění návrhu, jde-li o vztah navrhované úpravy 
(především se stanoví nové typy návěstí či požadavek na vybavení vozidla příslušnou 
částí systému ETCS/ERTMS) k požadavku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na 
realizaci Rychlých spojení v ČR (usnesení č. 1583 ze dne 2. března 2017). Věcné důvody 
pro přijetí uvedené úpravy by měly být z odůvodnění seznatelné (přestože byla 
předkladateli udělena výjimka z povinnosti zpracovávat zprávu z hodnocení dopadů 
regulace). Odůvodnění je koncipováno pouze obecně, podstatu návrhu nerozvádí.  

Z věcné analýzy bude následně možno vyvodit vazbu mezi připravovanou sítí Rychlých 
spojení v ČR a konceptem evropského železničního systému, který je regulován mj. 
směrnicí o interoperabilitě železničního systému ve Společenství a řadou požadavků 
v obsáhlých technických specifikacích pro interoperabilitu. Z uvedeného budeme 
moci seznat, v jakém rozsahu se věcná působnost právních aktů EU a navrhované 
vnitrostátní úpravy překrývá, tj. i zda návrh reguluje oblast právními akty EU 
neupravenou. Lze se domnívat, že Rychlá spojení budou chápána dle kategorizace 
zákona o dráhách jako celostátní dráhy, tudíž budou spadat pod evropský železniční 
systém dle § 3a zákona o dráhách a tudíž i směrnicovou úpravu (viz příloha I směrnice 
2008/57/ES) a úpravu TSI. Z hlediska posuzování slučitelnosti s právem EU bude nutno 
dbát především na aspekt, aby se úprava týkající se celostátních drah v předkládaných 
návrzích vyhlášek nedostávala do rozporu s (v zásadě) přímo použitelnou úpravou TSI. 
Po zběžném zhodnocení – u každé TSI jde o desítky stan technické normy – nesoulad 
shledán nebyl.  

Dále, vláda je usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyzývána 
mj. k přípravě legislativních opatření spočívajících v novelizaci právních předpisů se 

Akceptováno. 

Odůvodnění návrhu bylo rozvedeno ve smyslu uplatněné 
připomínky – doplněny byly kapitoly 1 a 3 obecné části 
odůvodnění a zvláštní část odůvodnění k bodu 4. 
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silou zákona. Předkládané jsou nyní dvě vyhlášky, a to novela dopravního řádu drah 
a novela stavebního a technické řádu drah. Navrhujeme vysvětlit, zda úprava 
podzákonných předpisů (s navrhovanou účinností od 1. dubna 2018) bude jedinou 
reakcí na uvedený bod usnesení.  

Z předloženého materiálu tedy není bezprostředně zřejmá příčinná souvislosti mezi 
požadavkem Poslanecké sněmovny a předkládanou úpravou. Navrhujeme rozšířit 
odůvodnění v popsaném rozsahu. Není zřejmé, z jakého důvodu je např. navrhovaná 
úprava návěstí ETCS odůvodňována příslušným usnesením, když zavádění systému 
ERTMS je prováděno průběžně, v souladu s národním implementačním plánem 
a příslušnou technickou specifikací pro interoperabilitu (nyní nařízení Komise (EU) 
2016/919). 

Připomínky legislativně technického charakteru uplatněné Ministerstvem spravedlnosti byly zapracovány.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAU7M8W3C)


	V.
	Vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení
	Stanovisko Ministerstva dopravy
	Zásadní připomínky
	Připomínkové místo
	Stanovisko Ministerstva dopravy
	Doporučující připomínky
	Připomínkové místo



