
1 
 

                                                                                                                                                                                                  VIII. 
Vyhodnocení výsledků mezirezortního připomínkového řízení 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony 

 
 

Ministerstvo 
kultury 

K bodu 71 (§ 55 odst. 4) 
Ministerstvo kultury má za to, že rozhodnutím Drážního 

úřadu o zařazení lanové dráhy do kategorie „historické dráhy“, 
která je kategorií pro účely Nařízení (EU) 2016/424 (dále jen 
„Nařízení“), budou zároveň dotčeny zájmy státní památkové 
péče, tj. bude nutné rozhodnutí Drážního úřadu podmínit 
vydáním závazného stanoviska ve smyslu § 11 odst. 3 zákona 
o státní památkové péči (zákon č. 20/1987 Sb.), které zakládá 
dotčenost orgánů památkové péče. 

Ani z důvodové zprávy k ustanovení § 55 odst. 4 není 
zřejmé, proč bylo rozhodnutí Drážního úřadu zúženo pouze na 
kategorii „historické dráhy“, ačkoliv čl. 2 odst. 2 písm. b) 
Nařízení uvádí také lanové dráhy kulturní a památkové. 
V takovém případě by totiž Drážní úřad rozhodoval o výluce 
jen v případě historických drah. Není pak zcela jasné, zda by 
ostatní dráhy, tedy památkové a kulturní dráhy byly vyloučeny 
z působnosti Nařízení přímo na základě čl. 2 odst. 2 písm. 
b) Nařízení, resp.  na základě správního aktu vydaného podle 
tuzemského právního předpisu (tj. na základě prohlášení za 
kulturní památku nebo prohlášení památkového území podle 
zákona č. 20/1987 Sb.). Navržený § 55 odst. 4 by měl ve smyslu 
čl. 2 odst. 2 písm. b) Nařízení zahrnout mezi historické lanové 
dráhy i dráhy kulturní a památkové (tj. dráhy prohlášené za 
kulturní památky nebo nacházející se v památkových 
rezervacích a v památkových zónách). 

Akceptováno, text návrhu zákona byl upraven. 

Do návrhu zákona byla doplněna působnost Drážního úřadu 
rozhodovat (kromě zařazení lanové dráhy do kategorie historické 
dráhy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti 
lanových drah) rovněž o zařazení lanové dráhy do kategorie 
památkové dráhy. Nařízení (EU) 2016/424 rozlišuje mezi třemi 
kategoriemi lanových drah, které mohou být na základě 
rozhodnutí členských států (v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy) vyňaty z působnosti tohoto nařízení (lanová dráha 
historická, kulturní a památková), a to aniž by blíže vymezovalo 
znaky, kterými se od sebe tyto zmíněné kategorie lanových drah 
rozlišují. Návrh zákona z tohoto důvodu bude v dané souvislosti 
rozlišovat pouze mezi lanovou dráhou historickou a památkovou, 
neboť není zcela zřejmé, jakými znaky by se lanová dráhy 
památková odlišovala od lanové dráhy kulturní. Lanová dráha 
bude moci být na základě rozhodnutí Drážního úřadu zařazena do 
kategorie památkové dráhy, budou-li splněny podmínky 
stanovené nařízením (EU) 2016/424 a zároveň půjde o lanovou 
dráhu, která byla prohlášena za kulturní památku, nebo o lanovou 
dráhu nacházející se v památkové rezervaci nebo památkové zóně.  

Text ustanovení § 55 odst. 4 bude znít: 

„(4) Drážní úřad na žádost vlastníka lanové dráhy rozhodne o 
zařazení lanové dráhy do kategorie historické dráhy, jsou-li 
splněny podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropské 
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V této souvislosti pouze doplňujeme, že jedinou lanovou 
dráhou v České republice samostatně prohlášenou za kulturní 
památku je lanová dráha Bohosudov-Komáří vížka; dále je 
např. součástí kulturní památky Park Petřín lanová dráha na 
vrchol Petřína. Ministerstvo kultury je toho názoru, že právě na 
lanové dráhy, které jsou dokonce kulturní památkou, je 
Nařízení především cíleno a právě ve vztahu k nim by měl 
návrh danou situaci řešit jednoznačným způsobem.  

Dále doporučujeme v tomto smyslu doplnit i důvodovou 
zprávu a vysvětlit problematiku výluky a její aplikaci 
v tuzemském právním prostředí.  

Tato připomínka je zásadní. 

unie v oblasti lanových drah19). Drážní úřad na žádost vlastníka 
lanové dráhy rozhodne rovněž o zařazení lanové dráhy do 
kategorie památkové dráhy, jsou-li splněny podmínky podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti lanových 
drah19) a byla-li lanová dráha prohlášena za kulturní památku nebo 
nachází-li se v památkové rezervaci nebo v památkové zóně. 
Žádost o zařazení lanové dráhy do kategorie historické nebo 
památkové dráhy obsahuje vedle obecných náležitostí podle 
správního řádu doklady prokazující splnění podmínek 
stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie v 
oblasti lanových drah19).“. 

Ministerstvo 
financí 

K části čtvrté k bodu 10 - k § 7a odst. 2 
Návrh paragrafu v zákonu o veřejných službách v 

přepravě cestujících v současné době odporuje ustanovení § 2b 
zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky 
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, neboť MD není 
vybaveno kompetencí ke stanovování cen za přepravní služby. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text návrhu zákona byl upraven. 

Ustanovení § 7a odst. 2 bude znít: 

„(2) Ceny jízdného pro přepravní služby podle odstavce 1 a ceny 
dalších souvisejících služeb se sjednávají v souladu s cenovými 
předpisy14). Jednotným jízdním dokladem se prokazuje úhrada 
jízdného a cen souvisejících služeb podle věty první. Přepravní 
služby podle odstavce 1 poskytují dopravci za podmínek 
sjednaných s Ministerstvem dopravy. “.  

K Důvodové zprávě k novelizačnímu bodu 40 
Nesouhlasíme s předjímáním uplatnění cenové regulace 

pro plnění vertikálně integrovaného podniku automaticky. O 
případné regulaci a formě bude rozhodováno pouze a výlučně 
na základě vyhodnocení naplnění podmínek stanovených v § 1 
odst. 6 zákona o cenách. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text důvodové zprávy byly upraven (doplněn) 
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Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

K hodnocení dopadů regulace 
Za nevhodné považujeme, že k předkládanému návrhu 

zákona nebylo provedeno hodnocení dopadů regulace (RIA). 
Domníváme se, že k zákonům tohoto charakteru by RIA 
prováděna být měla. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 

Při zpracování Plánu legislativních prací vlády na rok 2018 bylo 
rozhodnuto, že se závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
k předloženému návrhu zákona neprovede. Návrh zákona 
obsahuje právní úpravu, která je implementační povahy, přičemž 
meze plánované implementační právní úpravy nebyly podstatným 
způsobem překročeny. Skutečnost, že k návrhu zákona nebude 
zpracována závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace je 
zřejmá z Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 
2018. Viz https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-
dokumenty/plan-legislativnich-praci-vlady-rok-2018-a-vyhled-
na-leta-2019-2021-163361/. 

Zpracování závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace v této 
fázi legislativního procesu by navíc významně prodloužilo další 
postup při projednání návrhu zákona, přičemž zejména s ohledem 
na transpoziční lhůtu směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/2370 ze dne 14. prosince 2016, kterou se mění 
směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních 
služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení 
železniční infrastruktury (tato transpoziční lhůta uplyne dne 25. 
prosince 2018 a ve vztahu k některým jejím ustanovením 1. ledna 
2019) by jakékoliv zdržení znamenalo ohrožení plnění závazků 
České republiky plynoucích z jejího členství v Evropské unii. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu vysvětlení přijímá, avšak podle 
jeho názoru je hodnocení dopadu do podnikatelského prostředí 
pouze podle Jednacího řádu vlády příliš zjednodušené a mělo by 
být prováděno v souladu s RIA. 

Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 36 – k § 34d odst. 6 zákona o dráhách 
Podle předmětného ustanovení činí lhůta pro podání 

rozkladu proti rozhodnutí jeden měsíc, avšak není již 

Akceptováno, text návrhu zákona byl upraven. 
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stanoveno, odkdy tato lhůta běží. Požadujeme proto ustanovení 
doplnit o tuto informaci (ode dne oznámení rozhodnutí). 

Tato připomínka je zásadní. 
K čl. I bodu 68 – k § 52 odst. 13 zákona o dráhách 

Ve zmíněném ustanovení se uvádí:  
„Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 
písm. b), odstavce 2 písm. b), c), d), e), f) nebo g), odstavce 3 
písm. a), b), c), d) nebo f), odstavců 4, 5, 6, 7 nebo 8, odstavce 
9 písm. a), b), c), e), f), g), h) nebo i), nebo odstavců 10, 11 
nebo 12, 

b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 
písm. b), c), d), e), f), g), h), i) nebo j), odstavce 2 písm. a), 
odstavce 3 písm. e) nebo odstavce 9 písm. d).“.  

Domníváme se, že zřejmě došlo k záměně písmena a) a 
b), neboť výše pokuty pro přestupek uvedený v § 52 odst. 1 
písm. b) je uvedena dvakrát, a naopak chybí výše pokuty pro 
přestupek uvedený v § 52 odst. 1 písm. a). § 52 odst. 13 je tak 
nutné upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text návrhu zákona byl upraven. 
 
 

K čl. V bodu 10 – obecně k § 7a zákona o veřejných službách 
v přepravě cestujících 

 Požadujeme výslovně uvést, že informační systém 
jednotného tarifu je informačním systémem veřejné správy. V 
návrhu dále absentují ustanovení opravňující k využívání údajů 
z jiných informačních systémů veřejné správy, zejména ze 
základního registru obyvatel, agendového informačního 
systému evidence obyvatel (ISEO), agendového informačního 
systému cizinců (CIS), popř. též základního registru osob. 
Uvedený nedostatek je v rozporu s principem využívání 
jednotného a propojeného datového fondu eGovernmentu, kdy 

Akceptováno částečně, text návrhu zákona byl upraven. 
 
Do návrhu zákona bylo doplněno, že systém jednotných jízdních 
dokladů je informačním systémem veřejné správy.  
Ve vztahu k absenci ustanovení opravňujících k využívání údajů z 
jiných informačních systémů veřejné správy bylo předkladatelem 
vysvětleno, že předmětné oprávnění není v případě tohoto 
systému třeba, neboť bude plně na osobě kupující jednotný jízdní 
doklad, které údaje při jeho nákupu poskytne (v závislosti na 
druhu a způsobu nákupu tohoto dokladu), v rámci systému 
jednotných jízdných dokladů nebude zkoumáno, zda poskytnuté 
údaje jsou pravdivé (např. zda zadaná adresa souhlasí s adresou 
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by veřejná správa neměla po občanech požadovat údaje, které 
již má k dispozici, jakož  
i s požadavkem na aktuálnost vedených údajů a s požadavkem 
na využívání tzv. agentových identifikátorů fyzických osob 
(AIFO) podle zákona o základních registrech. 

 Požadujeme doplnit návrh o ustanovení opravňující k 
využívání údajů z výše uvedených informačních systémů 
veřejné správy, a to v souladu se zavedenou legislativní 
technikou tak, že tyto údaje budou určeny formou taxativního 
výčtu, kdy jako vhodný příklad je možno zmínit § 24 zákona č. 
250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. Ve vztahu k 
základnímu registru osob dáváme ke zvážení zařazení 
ustanovení opravňujícího k využívání údajů nad rámec daný § 
61 odst. 1 zákona o základních registrech. 

Tato připomínka je zásadní. 

zadanou v základním registru osob) a není nutná ani aktualizace 
těchto údajů poskytnutých za účelem přepravy v závislosti na 
změnách údajů v informačních systémech veřejné správy. 
 

K čl. V bodu 10 – k § 7a odst. 2 zákona o veřejných službách 
v přepravě cestujících 

 Z návrhu (ani z důvodové zprávy) není zřejmé, jakou 
formou má ze strany Ministerstva dopravy dojít ke stanovení 
výše jízdného, ceny dalších souvisejících služeb a podmínek 
užití přepravních služeb. Z posuzovaného materiálu je možno 
dovodit, že by mělo jít o neformalizovaný postup, jehož 
výsledkem bude zveřejnění ceníku. Nepovažujeme tento 
způsob za vhodný, a to obzvlášť za situace, kdy podle odstavce 
5 mají být náležitosti a způsob prodeje jednotného jízdního 
dokladu stanoveny prováděcím právním předpisem. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text návrhu zákona byl upraven. 
 
§ 7a odst. 2 návrhu zákona byl po dohodě s Ministerstvem financí 
upraven tak, že se na stanovení tarifu použijí ustanovení zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Ceny 
jízdného pro přepravní služby pokryté jednotným jízdním 
dokladem a ceny dalších souvisejících služeb se tedy budou 
sjednávat v souladu s cenovými předpisy. Orgánem 
kompetentním ke stanovení ceny bude Ministerstvo financí. 
 

K čl. V bodu 10 – k § 7a odst. 5 písm. f) zákona o veřejných 
službách v přepravě cestujících 

 S ohledem na zásadu de minimis, tj. zásadu, podle níž 
mají být zpracovávány jen osobní údaje nezbytné k 
příslušnému účelu, navrhujeme odstranit z navrhované právní 

Akceptováno, text návrhu zákona a důvodová zpráva byly 
upraveny. 
 
Navržená právní úprava vychází z toho, že záleží na cestujícím, 
jaké osobní údaje bude ochoten systému poskytnout. Bude se 
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úpravy ustanovení o vedení fotografie. Pokud má být jejím 
účelem ztotožnění cestujícího, lze tohoto, např. při přepravní 
kontrole, dosáhnout jinými prostředky, typicky předložením 
dokladu totožnosti. Z důvodové zprávy nevyplývá, z jakého 
důvodu je potřebné mít fotografii v informačním systému 
jednotného tarifu uloženou a zda účelu sledovaného vedením 
tohoto údaje není možné dosáhnout jinými prostředky. 
Upozorňujeme, že využívání tohoto údaje je nutné v důvodové 
zprávě rozvést podrobněji, mj. i s ohledem na požadavky 
obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod 
zkratkou GDPR, které u připravované legislativy požaduje 
řádné provedení analýzy dopadu na ochranu osobních údajů 
(DPIA). 

Tato připomínka je zásadní. 

jednat o osobní údaje, které osoba kupující jízdní doklad při 
nákupu poskytne. Bude tedy na rozhodnutí konkrétního 
cestujícího, aby si vyhodnotil, který jízdní doklad (tištěný, 
elektronický, na určitý delší časový úsek) a jaký způsob nákupu 
tohoto dokladu (na pokladně, elektronicky) je pro něj 
nejvhodnější, a to i v návaznosti na jeho ochotu poskytnout osobní 
údaje. Neposkytne-li je, bude mít přístup pouze k určitým jízdním 
dokladům. 
 
Konkrétně se předpokládá, že  
 

• nebude-li chtít cestující poskytnout vůbec žádné osobní 
údaje, bude si moci pořídit jednotný jízdní doklad ve 
fyzické podobě (u pokladní přepážky, v automatu); takový 
doklad nemusí obsahovat žádnou identifikaci cestujícího, 
protože jeho nekopírovatelnost a neupravitelnost zajistí 
fyzické ochranné prvky; 

• u elektronického jízdního dokladu pořízeného vzdáleným 
přístupem (což v současnosti představuje běžný standard 
nákupu jízdního dokladu), je s ohledem na možnost jeho 
kopírování nutné zajistit jeho jedinečnost, což se provádí 
vazbou na osobní údaje držitele (jméno a příjmení, datum 
narození); 

• fotografie je v návrhu ustanovení uvedena, aby bylo 
cestujícím umožněno zjednodušení odbavení, tedy 
zjednodušení prokazování se cestujícího v dopravním 
prostředku. Konkrétně platí, že rozhodne-li se cestující 
fotografii poskytnout, bude mu následně stačit prokázat se 
jediným dokladem, který ponese všechny potřebné 
informace. Neposkytne-li fotografii, může použít pro 
identifikaci jiný průkaz (občanský, řidičský průkaz či 
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cestovní pas) a musí tedy předkládat dva doklady 
najednou, ale bude to možné. 
 

Osobní údaje o cestujících budou v systému vedeny, neboť určitá 
část jednotných jízdních dokladů bude nepřenosná na jinou osobu, 
je tedy třeba v systému evidovat i nezbytné osobní údaje, na 
základě nichž lze oprávněnou osobu identifikovat (viz vysvětlení 
výše). 
 
Předkladatel je přesvědčen, že tento postup je v plném souladu 
s nařízením GDPR i dalšími právními předpisy v této oblasti. 
V této souvislosti lze též uvést, že návrh byl v rámci 
mezirezortního připomínkového řízení zaslán i Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, který k němu neuplatnil žádné připomínky. 
 
Závěrem lze uvést, že údaje budou v systému vedeny jen po 
nezbytnou dobu (aby bylo možné uplatnit práva z přepravní 
smlouvy), tato skutečnost byla do návrhu zákona doplněna. 
Současně bylo v § 7a odst. 5 návrhu zákona upřesněno, že se bude 
jednat pouze o údaje, které budou poskytnuty při nákupu 
jednotného jízdního dokladu dotčenými osobami. 
 

K čl. V bodu 10 – obecně k § 7a odst. 6 zákona o veřejných 
službách v přepravě cestujících 

 Z navrhované úpravy jednotných jízdních dokladů není 
zcela zřejmé, zda bude vydáván tento doklad fyzicky, popř. zda 
bude existovat pouze v podobě záznamu v informačním 
systému jednotného tarifu a cestující bude moci využít při 
přepravní kontrole jen doklad totožnosti. Požadujeme v tomto 
směru vysvětlení tohoto aspektu, a to v návaznosti na 
připomínku týkající se vedení fotografie v informačním 
systému jednotného tarifu. 

Akceptováno. 
 
Předkladatelem bylo vysvětleno, že jednotný jízdní doklad bude 
vydáván fyzicky nebo elektronicky, přičemž bude záležet na 
osobě kupující jízdní doklad, jaký způsob nákupu zvolí (viz 
vysvětlení u předchozí připomínky). 
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Tato připomínka je zásadní. 
Úřad vlády – 
Odbor 
kompatibility 

K čl. I bodu 8. - § 22a odst. 1 písm. b) a c) zákona o dráhách 
Je-li navrhovaná úprava definující veřejně nepřístupnou 

vlečku transpozicí čl. 2 odst. 3 písm. c) a d) směrnice 
2012/34/EU, jde o transpozici nepřesnou. Dle směrnice jde 
vždy o výjimky pro nákladní dopravu, nikoli o dopravu obecně. 
Navrhujeme upravit.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text návrhu zákona byl upraven. 
 
 

 čl. I bodu 34. - § 32 odst. 3 zákona o dráhách (přidělování 
kapacity dráhy) 

Předkladatel v rámci důvodové zprávy uvádí, že státní 
organizace SŽDC přiděluje kapacitu dráhy ve vlastnictví státu, 
přičemž se tak děje i ve výjimečných případech, kdy není 
provozovatelem dráhy. Platí to již dle stávající úpravy. Pro 
takovou úpravu však nevidíme oporu ve směrnici 2012/34/EU, 
která stanoví, že kapacitu infrastruktury/dráhy přiděluje 
provozovatel infrastruktury/dráhy (viz např. čl. 38). 
Navrhujeme zákonnou úpravu ospravedlnit z pohledu 
směrnicové úpravy.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno, text návrhu zákona byl upraven. 
 
Z čl. 7c odst. 2, který představuje odchylku oproti obecnému 
ustanovení uvedenému v čl. 7 odst. 1 směrnice, vyplývá, že je 
možné, aby správa infrastruktury („infrastructure management“) 
byla vykonávána různými provozovateli dráhy („infrastructure 
managers“). Ačkoliv pojem správa infrastruktury není směrnicí 
definován, lze mít za to, že se jím rozumí souhrn všech funkcí, 
které provozovatel dráhy vykonává. Odchylka uvedená v čl. 7c 
odst. 2 směrnice má být tedy využita pouze v případě drah ve 
vlastnictví státu tím, že zákon svěřuje přidělování kapacity dráhy 
Správě železniční dopravní cesty, jež je provozovatelem dráhy 
disponujícím příslušným úředním povolením. 

K čl. I bodu 36. - § 34d zákona o dráhách (posuzování 
hospodářské vyváženosti) 

Odstavce 2, 3, 4 a 5 navrhovaného znění § 34d zákona o 
dráhách obsahují odkaz na přímo použitelný předpis EU bez 
bližší konkretizace. Předpokládáme, že stávající prováděcí 
nařízení Komise (EU) č. 869/2014 zřejmě již nebude 
použitelné, resp. bude nahrazeno novým aktem. Úpravu 
navrhujeme v rámci legislativního procesu o poznámku pod 
čarou doplnit.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
Poznámka pod čarou bude v průběhu legislativního procesu 
doplněna, podle posledních informací bude o finálním textu 
nového prováděcího předpisu hlasováno v září. 
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K čl. I bodu 36. - § 34d zákona o dráhách (posuzování 
hospodářské vyváženosti) 

Navrhujeme ospravedlnit navrhovanou úpravu § 34d 
odst. 5 zákona o dráhách z pohledu směrnicové úpravy 
jednotného evropského železničního prostoru. Máme 
pochybnosti, zda navrhované odebrání části/celé přidělené 
kapacity dráhy není v rozporu minimálně s principem 
legitimního očekávání. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text návrhu zákona byl upraven. 
 
Ustanovení § 34d odst. 5 bylo z návrhu zákona vypuštěno. 

K čl. I bodu 39. - § 36 odst. 1 písm. h) zákona o dráhách 
Navrhujeme upravit nepřesný odkaz, tj. odkazovat pouze 

na dotčené nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech 
cestujících v železniční přepravě. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text návrhu zákona byl upraven. 
 

K čl. I bodu 40. - § 42c zákona o dráhách 
V navrhovaném znění § 42c odst. 3 písm. e) zákona o 

dráhách navrhujeme v souladu s čl. 7 odst. 4 směrnice 
2012/34/EU (konsolid.) upřesnit, že odměňování nemá být 
závislé na výkonnosti železničního podniku, tj. jiné pobočky 
téhož provozovatele dráhy. Slova „závislé na hospodářských 
výsledcích tohoto odštěpného závodu“ mohou být matoucí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text návrhu zákona byl upraven. 
 
 

K čl. I bodu 41. – zrušení § 46s zákona o dráhách 
Zrušované ustanovení § 46s zákona o dráhách je 

implementační k čl. 13 směrnice 2004/49/ES. Nutno uvážit, zda 
bude implementace dotčeného směrnicového ustanovení 
nadále zajištěna v dostatečné míře, a případně implementaci 
dopracovat. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
§ 46 byl do zákona o dráhách doplněn v rámci novely zákona 
publikované pod č. 319/2016 Sb. Text byl do návrhu zákona 
vložen poslaneckým pozměňovacím návrhem. S doplněním 
tohoto ustanovení do zákona Ministerstvo dopravy v průběhu 
projednávání návrhu novely zákona nesouhlasilo, vykázání tohoto 
ustanovení bylo do srovnávací tabulky ke směrnici 2004/49/ES 
doplněno až následně (zřejmě v souvislosti s infringementem 
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týkajícím se směrnice o bezpečnosti železnic, jenž se nicméně 
netýkal otázky školení). Transpozice článku 13 směrnice 
2004/49/ES je však v dostatečné míře zajištěna již prostřednictvím 
řady jiných ustanovení vnitrostátních právních předpisů (např. § 
22 odst. 1 písm. b), § 22 odst. 5, § 23a odst. 3 písm. b), § 34h odst. 
3 písm. d) zákona o dráhách nebo přílohou č. 1 bodem 2 písm. f) 
vyhlášky č. 376/2006 Sb. – lze ověřit z aktuální verze příslušné 
srovnávací tabulky).  
 
Obsah školení musí být vymezen v systému zajišťování 
bezpečnosti v souladu s přílohou č. 1 bodem 2 písm. f) vyhlášky 
č. 376/2006 Sb. Ani samotný čl. 13 směrnice 2004/49/ES nijak 
podrobně nevymezuje obsah tohoto školení, jedná se pouze o 
druhý pododstavec prvního odstavce čl. 13 směrnice 2004/49/ES, 
podle něhož „poskytované služby musí zahrnovat školení 
zaměřené na nezbytnou znalost tratě, na provozní předpisy a 
postupy, systémy řízení a zabezpečení a náhradní nouzové 
postupy používané na obsluhovaných tratích“. Upozorňujeme, že 
tato formulace ani její obsah nejsou uvedeny v § 46 zákona o 
dráhách, toto ustanovení tak nepředstavuje žádnou přidanou 
hodnotu oproti ostatním transpozičním ustanovením. 
 
Naopak představuje zbytečnou administrativní zátěž pro adresáty 
právní normy, neboť úprava zmiňovaných školení je nyní v právní 
úpravě duplicitní. Ustanovení § 46s nebylo součástí vládního 
návrhu zákona, v době jeho projednávání pracovními komisemi 
tedy toto ustanovení jako transpoziční nebylo vykazováno. 
 
Doplňujeme, že transpozice bude znovu revidována v souvislosti 
s přijetím směrnice (EU) 2016/798 o bezpečnosti železnic, jež 
původní směrnici 2004/49/ES zrušuje. 
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K čl. III bodu 2. - § 24a zákona o akciové společnosti České 
dráhy 

Směrnice 2012/34/EU (konsolid.) obsahuje více 
ustanovení týkající se spolupráce. Je proto vhodné ustanovení 
směrnice v poznámce pod čarou specifikovat, a to i z toho 
důvodu, že se jedná o výjimečné odkazování na směrnici (viz 
čl. 20a Metodických pokynů). 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text návrhu zákona byl upraven. 
 

K čl. V bodu 7. - § 5 odst. 2 písm. f) zákona o veřejných 
službách v přepravě cestujících 

Máme pochybnosti, co je myšleno „dalšími údaji“ dle 
přímo použitelného předpisu EU. Dle důvodové zprávy by 
mělo jít o odkaz na čl. 2a odst. 2 nařízení 1370/2007, v platném 
znění. Navrhujeme odkaz zpřesnit - zákon o veřejných službách 
v přepravě cestujících běžně pracuje s přesnými od-kazy na 
uvedené nařízení.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text návrhu zákona byl upraven. 
  
 

K čl. V bodu 10. - § 7a zákona o veřejných službách v 
přepravě cestujících (jednotný tarif) 

Úprava jednotného tarifu je transpozicí mj. čl. 13a 
směrnice 2012/34/EU (konsolid.). Upozorňujeme, že 
směrnicová úprava nepřepokládá uložení povinnosti 
železničních podniků účastnit se společného informačního 
systému a integrovaného systému výdeje jízdenek, jednotných 
jízdenek a rezervací jen v určitých situacích. Navrhované znění 
§ 7a zákona se přitom vztahuje pouze na dráhu celostátní nebo 
regionální při provozování dopravy na základě smlouvy o 
veřejných službách. Směrnice naopak upozorňuje na nutnost 
zabránit při zavedení tohoto sytému narušení trhu či 
diskriminaci železničních podniků. Navrhujeme zvážit širší 
působnost úpravy.  

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
V prvé řadě je třeba uvést, že návrh zákona zmiňuje zejména dráhy 
celostátní a regionální, což jsou dráhy, na nichž je provozována 
veřejná osobní drážní doprava v rozsahu působnosti směrnice 
2012/34/EU (viz čl. 2 odst. 1). Navržené ustanovení je tedy se 
směrnicí 2012/34/EU v souladu. 
 
Dále lze uvést, že § 7a návrhu zákona umožňuje, aby dopravci, 
kteří neprovozují veřejnou drážní dopravu na základě smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících, se též do systému 
jednotného jízdného dokladu zapojili (viz § 7a odst. 1 věta druhá, 
přičemž pro úplnost uvádíme, že slovy „při provozování jiné 
veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní nebo regionální“ 
je myšlena právě komerční doprava po železnici). Systém 
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jednotného jízdného dokladu tedy mohou využívat prakticky 
všichni dopravci provozující osobní dopravu na železnici a 
k narušení trhu či diskriminaci dle našeho názoru v případě 
navržené právní úpravy nedochází. Povinné zapojení do systému 
jednotných jízdních dokladů je v každém případě omezeno na 
dopravce poskytující veřejné služby v přepravě cestujících z toho 
důvodu, že s těmito dopravci uzavírají objednatelé (Ministerstvo 
dopravy a kraje) příslušné smlouvy a za plnění těchto smluv jim 
vyplácejí kompenzace z veřejných rozpočtů. Povinné zapojení 
komerčních dopravců do systému jednotných jízdních dokladů by 
mohlo být značně problematické.  

K čl. V bodu 10. - § 7a zákona o veřejných službách v 
přepravě cestujících (jednotný tarif) 

V odstavci 5 navrhovaného § 7a zákona, který stanoví 
údaje vedené v informačním systému jednotného tarifu, 
navrhujeme doplnit v písmeni a) – obdobně jako jsou v písmeni 
e) – slova „bylo-li přiděleno“ za slova „identifikační číslo 
osoby“. Zejména v prostředí liberalizovaného trhu vnitrostátní 
osobní železniční dopravy je nutno počítat s dopravci z jiných 
členských států, kteří nemusí disponovat uvedeným údajem.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text návrhu zákona byl upraven. 
 

K čl. V bodu 27. - § 18 zákona o veřejných službách v 
přepravě cestujících 

Výjimky z uzavírání smlouvy o veřejných službách na 
základě nabídkové řízení (možnosti přímého zadání) jsou 
zapracovány do § 18 zákona. Poznámka pod čarou č. 6 by měla 
uvádět i čl. 3a nařízení č. 1370/2007. Navrhujeme upravit. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text návrhu zákona byl upraven. 
 

K účinnosti zákona 
Navrhujeme ospravedlnit odložení účinnosti úpravy 

jednotného tarifu (k 1. říjnu 2020). Jedná se o transpozici 

Vysvětleno. 
 
Pokud jde o ustanovení směrnice týkající se jednotného tarifu, 
upozorňujeme, že tato ustanovení mají fakultativní povahu, je tedy 
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směrnice 2016/2370, u nichž transpoziční lhůta uběhne 25. 
prosince 2018. 

Tato připomínka je zásadní. 

na uvážení členských států, zda tato ustanovení využijí, případně 
v jaké lhůtě, transpoziční lhůta tedy nemusí být v tomto případě 
respektována. 

Moravskoslezský 
kraj 

K části čtvrté, změna zákona o veřejných službách v 
přepravě cestujících, čl. 5 

Moravskoslezský kraj zásadně nesouhlasí s novelizačním 
bodem č. 23, který zní: 
„§ 18 včetně poznámky pod čarou č. 13 zní: 

§ 18 
Pokud jsou splněny podmínky přímo použitelného 

předpisu Evropské unie6) lze přímým zadáním uzavřít smlouvu 
o veřejných službách v přepravě cestujících. Je zakázáno 
uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
veřejnou drážní osobní dopravou na dráze celostátní nebo 
regionální13) přímým zadáním z důvodu strukturálních a 
geografických charakteristik dotčeného trhu a sítě a za účelem 
zlepšení kvality služeb nebo nákladové efektivity. 

_______________________ 
13) Čl. 5 odst. 4a  nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných 
službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, v platném 
znění.“.“ 

 
Ustanovení tohoto bodu zcela neodůvodněně vylučuje 

uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
veřejnou drážní osobní dopravou na dráze celostátní nebo 
regionální přímým zadáním z důvodu strukturálních a 
geografických charakteristik dotčeného trhu a sítě a za účelem 
zlepšení kvality služeb nebo nákladové efektivity. Důvody 
uvedené materiálu nejsou ničím podložené, kdy jde zejména o 
tato tvrzení: 

Akceptováno, text návrhu zákona byl upraven. 
 
Druhá věta v § 18 návrhu zákona byla vypuštěna. 
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 „V podmínkách České republiky je sporné, zda lze 
splnění uvedených kritérií jednoznačně doložit.“ a „Objednatel 
by měl stanovit „měřitelné, transparentní a ověřitelné 
požadavky na výkonnost“, tyto požadavky by měl zahrnout do 
smlouvy, přičemž jejich plnění by měl podmínit sankcemi a 
pravidelně vyhodnocovat.“  

Případnou sankci za kompenzaci poskytnutou na základě 
smlouvy uzavřené jen v souladu s čl. 5 odst. 4a Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2338 (dále též jen 
„Nařízení“), která by se tak stala nedovolenou veřejnou 
podporou, by nesl krajský objednatel a nikoliv stát a tedy tento 
argument nemůže být důvodem pro vyloučení tohoto 
legitimního způsobu uzavření Smlouvy o závazku veřejných 
služeb v železniční přepravě osob. 

Argumentace, že „pokud by objednatel dle této výjimky 
přesto hodlal postupovat, bylo by nutné o tom informovat 
Evropskou komisi, což by v případě, že se splnění předmětných 
kritérií nepodaří prokázat, mohlo vést k zahájení řízení o 
porušení Smlouvy o fungování Evropské unie.“, není pravdivá. 
Krajům totiž nic nebrání uzavřít smlouvu napřímo s 
dostatečným předstihem před předpokládaným datem začátku 
její účinnosti, podmínit účinnost souhlasem Komise a pak 
vyčkat jejího rozhodnutí. V takovém případě by vůbec k 
vyplacení domnělé kompenzace, ve skutečnosti však 
nedovolené veřejné podpory, nedošlo. 

Využití postupu dle čl. 5 odst. 4a Nařízení by mělo být 
ponecháno výhradně na rozhodnutí každého objednatele a na 
jeho zvážení a odpovědnosti. Nelze předem, paušálně a bez 
znalosti konkrétních poměrů určit, že administrativní náročnost 
nebude vyvážena zlepšením kvality služeb nebo nákladové 
efektivity v porovnání s předchozí smlouvou. Omezení práva 
krajů na přímé zadání z důvodů dle čl. 5 odst. 4a Nařízení by 
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bylo legitimní jen tehdy, pokud by jinak byla ohrožena 
způsobilost kraje zajistit dopravní obslužnost svého území. 
Podmíněním účinnosti závazkové smlouvy souhlasem Komise, 
požadovaným s dostatečným předstihem, se lze takového 
nebezpečí vyvarovat. 

Dle § 3 odst. 1 zákona o veřejných službách v přepravě 
cestujících náleží zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými 
službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní 
dopravou a veřejnou linkovou dopravou a jejich propojením do 
samostatné působnosti územního samosprávného celku. Proto 
by mělo být ponecháno na svobodném uvážení tohoto 
územního samosprávného celku, jakým způsobem (jakými 
prostředky) dopravní obslužnost ve svém územní působnosti 
zajistí, a neměl by být tedy autoritativně stanoven jeden 
konkrétní způsob, kterým má být smlouva o veřejných službách 
v přepravě cestujících uzavřena, neboť jde o jeho odpovědnost. 
Jeho výběr by měl být ponechán na uvážení územního 
samosprávného celku, aby podle konkrétních okolností 
každého případu zvolil ten nejvhodnější způsob, jak smlouvu o 
závazku veřejných služeb v železniční přepravě osob uzavřít. 

Takovýto neodůvodněný a neopodstatněný zásah do 
samostatné působnosti územního samosprávného celku by byl 
dle našeho názoru v rozporu s jeho ústavně zaručeným právem 
na samosprávu, které je garantováno právním předpisem 
nejvyšší právní síly, a to přímo v čl. 8 ústavního zákona č. 
1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 
ústavních zákonů.   

Novelizační bod 23 požadujeme upravit takto:  
„§ 18 

Pokud jsou splněny podmínky přímo použitelného 
předpisu Evropské unie, lze smlouvu o veřejných službách v 
přepravě cestujících uzavřít též přímým zadáním.“ 
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Tato připomínka je zásadní. 

Jihomoravský 
kraj 

K § 33 zákona o akciové společnosti České dráhy 
Žádáme vypustit nebo alespoň doplnit: 

Vztah ministerstva k akciové společnosti České dráhy a ke 
státní organizaci Správa železniční dopravní cesty: 

“Ministerstvo stanoví ceny jízdného a přepravného 
a podmínky jejich uplatnění (tarify) pro přepravu zaměstnanců 
akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců 
ministerstva a Drážního úřadu, podílejících se na 
zabezpečování, provozování drážní dopravy, poživatelů 
důchodů, kteří pracovali v oblasti drážní dopravy, jakož i jejich 
rodinných příslušníků, ve vlacích akciové společnosti České 
dráhy provozovaných na základě smlouvy o veřejných 
službách, u nichž je Ministerstvo objednatelem.” 

S ohledem na otevírání trhu veřejné železniční osobní 
dopravy je zákonem garantované zaměstnanecké jízdné přežité, 
navíc zasahuje do samostatné působnosti jednotlivých 
objednatelů veřejné dopravy. Při zachování současného stavu 
bude v případě brutto smluv nezbytná kompenzace 
objednatelům dopravy.  

Vysvětleno. 
 
Připomínka byla uplatněna nad rámec návrhu zákona, který je (až 
na drobné výjimky) implementační povahy. Předkladatel již 
v předkládací zprávě k návrhu zákona upozorňoval na to, že s 
ohledem na závazky České republiky vyplývající z předpisů práva 
Evropské unie a stanovenou transpoziční lhůtu u směrnice (EU) 
2016/2370 bude Ministerstvo dopravy i v dalším legislativním 
procesu prosazovat ponechání této legislativní předlohy v 
navrženém rozsahu. Otevírání nových témat přesahujících oblast 
působnosti zmíněných unijních předpisů by totiž mohlo ohrozit 
včasnou transpozici směrnice (EU) 2016/2370 do českého 
právního řádu. 
 
Kromě shora uvedeného směřuje uplatněná připomínka k novému 
řešení věcných otázek, které by musely být podrobeny 
zevrubnému posouzení a hlubší a detailnější diskusi na úrovni 
odborné veřejnosti i v rámci příslušných útvarů Ministerstva 
dopravy. V krajním případě by akceptace připomínek věcné 
(nikoliv pouze formální či legislativně technické) povahy mohla 
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Institut zaměstnaneckého jízdného by měl přejít do 
standardního režimu, tedy případný zaměstnanecký benefit 
poskytovaný zaměstnavatelem. 

Tato připomínka je zásadní. 

vést k nutnosti rozeslat materiál do nového mezirezortního 
připomínkového řízení (z důvodu významných změn materiálu). 
 
Dále je nutno konstatovat, že s ohledem na ryze implementační 
charakter návrhu zákona v podobě, v jaké byl rozeslán do 
mezirezortního připomínkového řízení, bylo rozhodnuto (viz 
příslušný úkol obsažený v Plánu legislativních prací vlády na 
zbývající část roku 2018), že k němu není třeba zpracovávat 
závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA). 
Rozšířením navrhované právní úpravy o nové věcné otázky, které 
nejsou z hlediska práva Evropské unie relevantní, by nejspíš 
znamenalo, že k daným okruhům bude muset být závěrečná 
zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) dodatečně zpracována, 
pro což s ohledem na stanovenou transpoziční lhůtu směrnice 
(EU) 2016/2370 a rovněž s ohledem na související termín pro 
předložení materiálu vládě není prostor. 
 
Předložený návrh zákona je zaměřen na implementaci předpisů 
tzv. tržního pilíře čtvrtého železničního balíčku. Na podzim tohoto 
roku budou obnoveny přípravné práce na novele zákona o dráhách 
v souvislosti s implementací předpisů tzv. technického pilíře 
čtvrtého železničního balíčku, kdy může být problematika, která 
je předmětem uplatněné připomínky, podrobněji diskutována a 
případně může být rozhodnuto o odpovídající změně zákona. 
V tomto ohledu však lze doporučit, aby uplatněná připomínka do 
té doby byla projednána s příslušnými věcnými útvary 
Ministerstva dopravy. 
 
Ze všech shora uvedených důvodů nebylo možné tuto připomínku 
v současné fázi legislativního procesu akceptovat. 

K § 34 zákona o dráhách Vysvětleno. 
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Navrhujeme doplnit možnost požádat o přidělení 
kapacity přímo objednatelem (koordinátorem) veřejných 
služeb v přepravě cestujících s možností následného 
bezsankčního převodu přidělené kapacity na dopravce (držitele 
licence), který bude pro daného objednatele veřejnou dopravu 
provozovat. Návrh odůvodňujeme možností přímého jednání 
objednatele (koordinátora) s provozovatelem dráhy, např. 
v případě nepředvídaného zdržení nabídkového řízení na 
dopravce, …, současně v návrhu spatřujeme i soulad 
s navrhovanou změnou §8 zákona č. 194/2010 Sb. 

(3) Dopravce nebo objednatel, pokud poskytuje veřejné 
služby v přepravě cestujících sám, musí nejpozději ke dni 
nabytí účinnosti smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících zahájení poskytování veřejných služeb 

a) mít přidělenou kapacitu dopravní cesty, osvědčení 
dopravce a uzavřenou smlouvu o provozování drážní dopravy 
s provozovatelem dráhy, jedná-li se o dopravce ve veřejné 
drážní osobní dopravě jde-li o veřejnou drážní osobní dopravu, 

V budoucnu, s ohledem na zásadní roli objednatelů 
veřejných služeb v přepravě cestujících, předpokládáme 
potřebu posílení jejich postavení (včetně jejich koordinátorů) i 
v dalších vztazích s provozovateli dráhy - např. možnost 
uzavření smluvního vztahu přímo s provozovatelem dráhy, 
přímá úhrada poplatků za použití dopravní cesty a případných 
staničních poplatků (= mimo dopravce), upřednostnění 
dispečerského aparátu objednatele (koordinátora) před 
dopravcem, … 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka přesahuje rámec předloženého návrhu zákona a 
otevírá nová věcná témata - viz vypořádání 1. připomínky 
Moravskoslezského kraje.  

K § 37 odst. 2 písm. g) zákona o dráhách 
Obdobně jako v dalším textu navrhujeme nerozlišovat 

zavazadla na ruční a cestovní, text upravit: „rozsah a 
podmínky přepravy zavazadel a jejich druhy“. Případné 

Vysvětleno. 
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bližší rozlišení zavazadel a podmínky jejich přepravy lze 
definovat smluvními přepravními podmínkami. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka přesahuje rámec předloženého návrhu zákona a 
otevírá nová věcná témata - viz vypořádání 1. připomínky 
Moravskoslezského kraje. 

K § 37 odst. 4 zákona o dráhách 
Požadujeme nahradit stávající definici pověřené osoby 

následovně: „Průvodčí drážního vozidla, osoba, která řídí 
drážní vozidlo, nebo jiná osoba ve veřejné drážní osobní 
dopravě pověřená dopravcem nebo objednatelem 
(koordinátorem) veřejných služeb v přepravě cestujících a 
vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce nebo 
objednatele (koordinátora) veřejných služeb v přepravě 
cestujících (dále jen "pověřená osoba") je oprávněna dávat 
cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, 
bezpečnosti ostatních cestujících a bezpečnosti a plynulosti 
dopravy.“ 

Důvodem našeho požadavku je skutečnost, že řada krajů 
využívá pro činnosti související s dopravní obslužností 
koordinátory integrovaných dopravních systémů, kteří 
nenaplňují definici dopravce, neboť neprovozují drážní 
dopravu. Potřeba přímé kontroly cestujících pověřenými 
zaměstnanci objednatele či jeho koordinátora bude navíc 
umocněna v případě brutto smluv. Z tohoto důvodu 
považujeme za nezbytné, aby bylo v uvedeném ustanovení 
zákona výslovně uvedeno, že pověřenou osobou může být i 
osoba pověřená objednatelem (či jeho koordinátorem).  

Opíráme se o skutečnosti, že v rámci IDS: 
• cestující nerozlišuje, se kterým dopravcem v daném 

okamžiku cestuje, neboť dopravní prostředky dopravců mají 
stanovováno jednotné označení, v některých IDS jednotnou 
barvu, vybavení, … = rozlišování jednotlivých dopravců je 
upozaděno, naopak je kladen důraz na vnímání jednotnosti 
systému integrované dopravy (reálně bývá zajištění provozu 

Vysvětleno. 
 
Připomínka přesahuje rámec předloženého návrhu zákona a 
otevírá nová věcná témata - viz vypořádání 1. připomínky 
Moravskoslezského kraje. 
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jedné integrované linky realizováno i více dopravci, cestující 
toto však nevnímá),  

• koordinátoři IDS disponují specializovanými 
zaměstnanci pro zajištění kontrol dopravců a revize cestujících, 
jejich role výrazně vzroste v případě brutto smluv, 

• jednoznačnou, jednoduchou a vůči cestujícímu 
prokazatelnou identifikaci oprávněné osoby je možné 
realizovat zveřejněním podoby (vzoru) kontrolního průkazu a 
kontrolního odznaku ve smluvních přepravních podmínkách 
IDS, případně i přímo ve vozidlech. V rámci jedné cesty tak i 
při využití prostředků více dopravců bude cestující kontrolován 
pověřenou osobou, která se prokazuje totožně. 

Tato připomínka je zásadní. 
K § 37 odst. 6 zákona o dráhách 

Požadujeme zobecnit ustanovení o stanovení přirážky – 
např. „Výše přirážky je stanovena ve smluvních přepravních 
podmínkách.“ V rámci integrovaných dopravních systémů 
smluvní přepravní podmínky fakticky nevytváří dopravci, ale 
objednatel (či jeho koordinátor), jedná se tedy o soulad se 
stávající praxí. 

Výši max. přirážky k jízdnému navrhujeme nestanovit 
zákonem, příp. max. možnou výši přirážky výrazně zvýšit – 
s ohledem na inflační vývoj. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Připomínka přesahuje rámec předloženého návrhu zákona a 
otevírá nová věcná témata - viz vypořádání 1. připomínky 
Moravskoslezského kraje. 

K § 37 odst. 9 zákona o dráhách 
Požadujeme ustanovení doplnit „Dopravce nebo 

objednatel (koordinátor) veřejných služeb v přepravě 
cestujících je oprávněn pro účely vymáhání zaplacení jízdného 
a přirážky k jízdnému zpracovávat osobní údaje podle odstavce 
4 písm. d).“ 

Vysvětleno. 
 
Připomínka přesahuje rámec předloženého návrhu zákona a 
otevírá nová věcná témata - viz vypořádání 1. připomínky 
Moravskoslezského kraje. 
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Smyslem je zejména oprávnit koordinátory IDS 
zpracovávat osobní údaje podle odstavce 4 písm. d) pro 
vymáhání zaplacení jízdného a přirážky. 

Tato připomínka je zásadní. 
K § 52 odst. 6 písm. a) zákona o dráhách 

Z ustanovení žádáme vypustit text „… a o nejbližší 
stanici nebo místu, kde jsou k dispozici výdejny jízdních 
dokladů nebo prodejní automaty.“ Požadavek není reálný, 
provozní doba pokladen v okolních stanicích je v průběhu dne 
proměnlivá, v různou dobu jsou otevřeny pokladny v různých 
místech. Informaci může cestující získat telefonicky, případně 
prostřednictvím internetu či mobilní aplikace. Ustanovení 
navrhujeme doplnit o možnost využít i mobilní aplikace. 

Navrhované znění § 52 odst. 6 písm. a): 
„Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 
přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem 
Evropské unie jako 
a) dopravce nebo prodejce přepravních dokladů neinformuje 
cestující na stanici, kde není výdejna jízdních dokladů ani 
prodejní automat, o možnosti zakoupit jízdní doklad 
telefonicky, prostřednictvím internetu, mobilní aplikace nebo 
ve vlaku,“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Připomínka přesahuje rámec předloženého návrhu zákona a 
otevírá nová věcná témata - viz vypořádání 1. připomínky 
Moravskoslezského kraje. 

K § 52 odst. 6 písm. h) zákona 266/1994 Sb., o drahách, ve 
znění pozdějších předpisů: 

„h) dopravce nebo provozovatel stanice neposkytuje 
v obsazené stanici zdravotně postiženým osobám nebo osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace bezplatnou pomoc 
při nastupování do vlaku, vystupování z vlaku nebo přestupu 
mezi vlaky,“ 

Zákonem není definována pojem obsazená stanice, a to 
ani časově, ani personálně. Stanice může být obsazena po celý 

Vysvětleno. 
 
Připomínka přesahuje rámec předloženého návrhu zákona a 
otevírá nová věcná témata - viz vypořádání 1. připomínky 
Moravskoslezského kraje. 
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den, ale i jen po část dne (u některých vlaků). Přítomni mohou 
být zaměstnanci provozovatele stanice nebo/i některých až 
všech dopravců, kteří ji využívají. Není jasně definována 
odpovědnost za naplnění ustanovení. Navrhujeme odpovědnost 
přesunout na provozovatele stanice, který se příp. může 
smluvně dohodnout s dopravci. 

Tato připomínka je zásadní. 
K § 52 odst. 6 písm. i) zákona 266/1994 Sb., o drahách, ve 
znění pozdějších předpisů: 

„i) dopravce nebo provozovatel stanice nezajistí v 
neobsazené stanici uvedení jednoduše přístupných informací o 
nejbližších obsazených stanicích a dostupné pomoci pro 
zdravotně postižené osoby nebo osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace“ 

Zákonem nejsou definovány pojmy obsazená a 
neobsazená stanice, a to ani časově, ani personálně. Stanice 
může být obsazena/neobsazena po celý den, ale i jen po část 
dne (u některých vlaků). Přítomni mohou být zaměstnanci 
provozovatele stanice nebo/i některých až všech dopravců, 
kteří ji využívají.  Není jasně definována odpovědnost za 
naplnění ustanovení. Požadavek je rovněž složitě 
realizovatelný, provozní doba pokladen v okolních stanicích je 
v průběhu dne proměnlivá, v různou dobu jsou tedy otevřeny 
pokladny v různých místech.  

Navrhujeme odpovědnost přesunout na provozovatele 
stanice, který se příp. může smluvně dohodnout s dopravci; 
cestující informovat pouze o možnosti získat potřebné 
informace o nejbližších obsazených stanicích a dostupné 
pomoci pro zdravotně postižené osoby nebo osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace telefonicky, případně 
prostřednictvím internetu či mobilní aplikace. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Připomínka přesahuje rámec předloženého návrhu zákona a 
otevírá nová věcná témata - viz vypořádání 1. připomínky 
Moravskoslezského kraje. 
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K § 4a zákona o veřejných službách v přepravě cestujících 
Plány dopravní obslužnosti území musí být v souladu s 

koncepcí veřejné dopravy; do souladu s koncepcí veřejné 
dopravy musí být uvedeny vždy nejpozději do 1 roku ode dne 
jejího schválení. 

Přechodnou dobu 1 roku považujeme za krátkou – viz 
níže k § 4b, odst. 2 písm. c) a d). 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Časový prostor 1 roku je dostatečný pro uvedení plánů dopravní 
obslužnosti území do souladu s koncepcí veřejné dopravy. 
Předkladatel vycházel z vlastních zkušeností při zpracovávání a 
schvalování plánů dopravní obslužnosti, z nichž vyplývá, že 
předmětný proces trvá cca půl roku. Současně lze uvést, že 
koncepce veřejné dopravy bude dokumentem značně obecným, 
nepředpokládáme, že by změna koncepce veřejné dopravy nutně 
vyvolala potřebu podstatné změny plánů dopravní obslužnosti 
krajů a obcí. 

K § 4b zákona o veřejných službách v přepravě cestujících 
Koncepci veřejné dopravy pořizuje na dobu nejméně 5 let 

Ministerstvo dopravy 
Považujeme za potřebné koncepci zpracovávat na delší 

období – minimálně na 10 - 15 let a provázat ji s 
připravovanými změnami dopravní infrastruktury – železniční 
i silniční. 

Bude koncepce řešit celkovou veřejnou dopravu nebo 
pouze závazkovou? V případě, že pouze závazkovou, pak není 
nutné zvát zástupce dopravců., pokud celkovou veřejnou 
dopravu, tak se domníváme, že k diskusi by měli být přizvání 
všichni dopravci a nejenom zástupci určitých v návrhu zákona 
nedefinovaných skupin dopravců. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Doba 5 let je minimální dobou, na kterou bude koncepce veřejné 
dopravy zpracovávána. Záměrně byla z hlediska doby, na kterou 
je koncepce veřejné dopravy zpracovávána, zvolena relativně 
flexibilní varianta spočívající ve stanovení minimální doby trvání 
koncepce veřejné dopravy. Toto řešení bylo zvoleno s ohledem na 
potřebu provázat tento dokument s Dopravní politikou České 
republiky, která je v současné době vydávána na období 7 let, dále 
s ohledem na cykly operačních programů, jejichž předmětem je 
poskytování dotací z rozpočtu Evropské unie a s plánováním 
dopravní infrastruktury.  
 
Koncepce veřejné dopravy bude řešit primárně veřejnou dopravu 
v závazku veřejné služby. Projednání koncepce veřejné dopravy 
se zástupci dopravců je žádoucí s ohledem na to, že dopravci jsou 
smluvní stranou smluv o veřejných službách v přepravě 
cestujících. Zástupci dopravců mohou zejména upozornit na 
nevhodné nastavení technických požadavků (např. požadavků, 
které by mohly být obtížně realizovatelné). V této souvislosti lze 
upozornit na skutečnost, že s ohledem na značný počet dopravců 
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(předmětné ustanovení dopadá i na autobusovou dopravu) je 
nerealizovatelné, aby byli k diskuzi přizvání všichni dopravci, 
proto je navrženo koncepci projednat s jejich zástupci. 

K § 4b zákona o veřejných službách v přepravě cestujících 
Koncepce veřejné dopravy obsahuje c) základní rámec 

pro spolupráci státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní 
obslužnosti a d) nástroje pro její realizaci. 

Požadujeme upřesnit body c) a d), aby bylo zřejmé, co si 
pod těmito body mají objednatelé představit a současně do jaké 
podrobnosti bude Koncepce veřejné dopravy zpracována. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Základním rámcem pro spolupráci státu, krajů a obcí při 
zajišťování dopravní obslužnosti je myšleno usnadnění spolupráce 
při nastavování dopravní obslužnosti zejména na hranicích státu a 
krajů. Obsahem tohoto bodu je při respektování samostatné 
působnosti kraje definování pravidel, jejichž cílem je to, aby byl 
minimalizován nesoulad dopravních služeb jak na hranicích krajů, 
tak na rozhraní mezi státní, krajskou a obecní objednávkou 
dopravy. 
 
Nástroji pro realizaci koncepce veřejné dopravy se rozumí nástroje 
informační (doporučení vhodného postupu), v případě potřeby 
nástroje ekonomické, v nevyhnutelných případech pak nástroje 
právní. 
Závěrem je třeba zopakovat, že koncepce veřejné dopravy bude 
dokument velmi obecný, obsahující spíše doporučení (tedy 
nástroje informační) ve vztahu ke krajům a obcím, neboť si je 
předkladatel vědom skutečnosti, že zajišťování dopravní 
obslužnosti spadá do samostatné působnosti krajů a obcí. 

K § 5 odst. 1 zákona o veřejných službách v přepravě 
cestujících 

Plán dopravní obslužnosti území pořizuje stát, kraj, obec, 
která zajišťuje nebo hodlá zajišťovat dopravní obslužnost (dále 
jen objednatel) 

Domníváme se, že v případě nevelkých obcí – 
objednatelů jednoduchých dopravních výkonů (jediná linka 
MAD, doobjednání několika spojů na existující lince vedené 

Vysvětleno. 
 
Povinnost mít plán dopravní obslužnosti území ukládá všem 
objednatelům čl. 2a odst. 1 věty první nařízení (ES) č. 1370/2007 
ve znění nařízení (EU) 2016/2338. Unijní právo neumožňuje 
stanovit výjimku z této povinnosti ani u malých obcí, nelze ji tedy 
stanovit ani v návrhu zákona. V případě popsaném v připomínce 
předkladatel předpokládá, že ten, kdo bude připravovat smlouvu 
o veřejných službách v přepravě cestujících, bude způsobilý 
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přes území obce) není nutné ukládat povinnost zpracování 
dopravního plánu. 

Tato připomínka je zásadní. 

zpracovat i plán dopravní obslužnosti území, přičemž rozsahu 
objednávky bude odpovídat i rozsah dopravního plánování. Lze 
upozornit též na skutečnost, že § 5 odst. 1 návrhu zákona 
umožňuje, aby více objednatelů pořídilo společný plán, nebo dle 
§ 6 odst. 2 návrhu zákona lze pořízením plánu dopravní 
obslužnosti území pověřit organizátora.  
 
Pořizování plánu dopravní obslužnosti by tedy nemělo 
představovat zvláštní administrativní zátěž. 

K § 5 odst. 2 zákona o veřejných službách v přepravě 
cestujících 

e) maximální tarify pro cestující, mají-li být stanoveny 
objednatelem 

Maximální tarify určuje kraj formou nařízení – není 
důvod uvádět je v dopravním plánu. Jde o zbytečnou 
komplikaci a dublování stejných činností, a to zejména v 
případě změn maximálních tarifů. Se zněním bodu e) 
souhlasíme, pouze pokud bude zrušena povinnost vydávat 
nařízení kraje ohledně maximálních tarifů. V opačném případě 
navrhujeme vypustit. 

f) další údaje stanovené přímo použitelným předpisem 
EU. O jaké údaje se konkrétně jedná? Znění je neurčité. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text návrhu zákona byl upraven  
 
V návaznosti na připomínku k písm. f) byly údaje upřesněny, 
konkrétně byla do předmětného ustanovení vložena nová 
poznámka pod čarou odkazující přímo na čl. 2a odst. 2 nařízení 
(ES) č. 1370/2007. 
 
Povinnost zahrnout maximální tarify do plánů dopravní 
obslužnosti území vyplývá z čl. 2a odst. 1 věty první nařízení (ES) 
č. 1370/2007 ve znění nařízení (EU) 2016/2338, neboť 
i maximální tarify představují závazky veřejné služby. S ohledem 
na tuto skutečnost nelze požadavku na vypuštění vyhovět. 
Předmětné ustanovení současně nemá vliv na povinnost vydávat 
nařízení kraje ohledně maximálních tarifů, neboť předmětným 
nařízením dochází ke stanovení závazku veřejné služby 
spočívajícím v maximálním tarifu. 

K § 7a odst. 3 zákona o veřejných službách v přepravě 
cestujících 

Navrhujeme doplnit znění: 
(3) Prodej jednotného jízdního dokladu zajišťuje každý 
dopravce provozující veřejnou drážní osobní dopravu na dráze 
celostátní nebo regionální umožňující využití přepravních 
služeb podle odstavce 1. Této povinnosti je dopravce 

Vysvětleno. 
 
V § 7a odst. 3 návrhu zákona je stanoveno, že „prodej jednotného 
jízdního dokladu zajišťuje každý dopravce“. Tento požadavek 
zákona může být naplněn několika způsoby, a to tak, že tuto 
činnost bude dopravce vykonávat sám, nebo prodej jednotného 
jízdního dokladu zajistí třetí osoba, se kterou bude mít dopravce 
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zproštěn, pokud za něj prodej jednotného jízdního dokladu 
zajistí jiný subjekt, zejména koordinátor IDS. 

Kromě dopravců provozujících veřejnou drážní osobní 
dopravu na dráze celostátní nebo regionální navrhujeme 
umožnit prodej jednotných jízdních dokladů i dalším 
subjektům pověřeným Ministerstvem dopravy, např. 
koordinátorům IDS. Vycházíme z předpokladu, že prodejem 
jízdních dokladů nemusí být pouze dopravce; zejména s 
ohledem na rozvoj elektronického odbavení, e-shopů, 
mobilních aplikací, …, je žádoucí, aby jako prodejci mohli 
přímo vystupovat i např. koordinátoři IDS. 

Tato připomínka je zásadní. 

uzavřenou smlouvu, případně kombinací výše uvedených 
možností. 
 
Navržená právní úprava nikterak nebrání tomu, aby 
koordinátor/organizátor dopravy prodával jízdenky (včetně 
jednotného jízdního dokladu), dohodne-li si to s dopravcem. 
 
Pro úplnost lze dodat, že z hlediska systému jednotných jízdních 
dokladů je důležité určit dopravce, u kterého byl jednotný jízdní 
doklad zakoupen, aby mohlo být provedeno následné zúčtování 
finančních prostředků. 

K § 8 odst. 2 zákona o veřejných službách v přepravě 
cestujících 

Objednatel zajišťuje dopravní obslužnost tak, aby veřejné 
služby v přepravě cestujících c) byly poskytovány v souladu s 
plány dopravní obslužnosti území platnými v okamžiku 
uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. 
Výše uvedená podmínka je nerealizovatelná, zejména když 
buď nebudou ještě schváleny dopravní plány ostatních 
objednatelů dopravy, případně nebudou připomínky 
objednatele k plánům dopravní obslužnosti ostatních 
objednatelů v rámci vypořádání připomínek zohledněny. 
Závazný byl měl být proto pouze soulad s plánem dopravní 
obslužnosti daného objednatele. 

Rozhodující by měl být okamžik zahájení nabídkového 
řízení, příp. výběrového řízení. Proces trvá i více než rok. 

Dále žádáme o vysvětlení, jak bude toto ustanovení 
konkrétně realizováno v případě změny Koncepce veřejné 
dopravy a s termínem 1 roku pro promítnutí do dopravního 
plánu viz § 4a. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně, text návrhu zákona byl upraven. 
 
Formulace v písm. c) byla upravena tak, aby bylo zřejmé, že 
závazný pro objednatele je jen soulad s plánem dopravní 
obslužnosti daného objednatele. 
 
Předkladatel si je vědom toho, že proces nabídkových řízení je 
procesem časově náročným. Současně nicméně upozorňuje na to, 
že plán dopravní obslužnosti území si zpracovává příslušný 
objednatel, který bude stanovovat požadavky na zajištění dopravní 
obslužnosti a bude mít informace o tom, jak budou požadavky na 
zajištění dopravní obslužnosti vypadat. Bude tedy na něm, aby 
zkoordinoval zadávací řízení s požadavky plánu dopravní 
obslužnosti území a jeho případnou změnou. Současně lze 
připomenout, že doba, na kterou má být plán dopravní obslužnosti 
zpracován je nastavena flexibilně, objednatel si tedy muže stanovit 
platnost plánu tak, aby eliminoval možnost kolize změny plánu a 
soutěžení nové smlouvy. 
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Ve vztahu k poslední části připomínky lze odkázat na výše 
uvedené ke koncepci veřejné dopravy. Koncepce veřejné dopravy 
bude dokumentem obecné povahy, který bude využívat spíše 
informační nástroje (tedy doporučení), nepředpokládá se tedy, že 
by změna koncepce veřejné dopravy vyvolala nutně změnu plánů 
dopravní obslužnosti území. Současně v případě, kdy by byla 
přijata změna koncepce veřejné dopravy vyžadující změnu plánu 
dopravní obslužnosti území, ode dne jejího schválení začíná běžet 
roční lhůta pro upravení tohoto plánu. Objednatel nicméně může 
před změnou plánu uzavřít smlouvu na základě nabídkového 
řízení a plán změnit až následně (samozřejmě v rámci roční lhůty, 
jež mu pro jeho změnu plyne). 

K § 8 odst. 3 zákona o veřejných službách v přepravě 
cestujících 

Ve znění je třeba vypustit: „a dále osvědčení o oprávnění 
k podnikání v městské autobusové dopravě, jde-li o městskou 
autobusovou dopravu“ – po loňské novele zákona č.111/1994 
Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, se od 
1.1.2019 nová o oprávnění k podnikání v městské autobusové 
dopravě již vydávat nebudou. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text návrhu zákona byl upraven. 

K § 28 zákona o veřejných službách v přepravě cestujících 
Objednatel je povinen vždy do 31. března poskytnout 

Ministerstvu dopravy souhrnnou zprávu o závazcích veřejné 
služby podle přímo použitelného předpisu EU za předchozí 
kalendářní rok. 

Nerozumíme, proč by objednatelé měli souhrnnou zprávu 
poskytovat Ministerstvu dopravy ze zákona. Souhrnnou zprávu 
mají objednatelé povinnost zveřejnit přímo podle nařízení 
1370/2007, ministerstvo si ji tedy může opatřit samo. Jako 
zásadnější vidíme však termín, do kdy by objednatelé měli 
souhrnnou zprávu poskytovat – vzhledem k tomu, že zejména 

Akceptováno částečně, text návrhu zákona byl upraven. 
 
Tato povinnost je navržena v návaznosti na čl. 7 odst. 1 nařízení 
(ES) č. 1370/2007 ve znění nařízení (EU) 2016/2338, který 
požaduje, aby členské státy usnadnily centrální přístup k 
souhrnným zprávám o závazcích veřejné služby zpracovávaných 
jednotlivými objednateli. V České republice je ve veřejné dopravě 
cca 960 objednatelů. Bylo by tedy velmi administrativně náročné, 
hledat příslušnou zprávu na internetových stránkách jednotlivých 
objednatelů. Navíc u obcí by bylo i obtížné pro Ministerstvo 
dopravy zjišťovat, zda objednávají veřejné služby v přepravě 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNB4HHVX9U)



28 
 

u smluv zadaných přímým zadáním bude roční vyúčtování 
záviset na účetních uzávěrkách dopravců, je zřejmé, že v 
případě, kdy dopravci budou využívat služeb auditora, je termín 
31.3.nereálný, neboť tito dopravci mohou mít účetnictví 
uzavřeno až v polovině roku, přičemž následně teprve bude 
docházet ke kontrole vyúčtování objednatelem. 

Tato připomínka je zásadní. 

cestujících a mají tedy povinnost tuto zprávu zpracovat či nikoli. 
S ohledem na výše uvedené bylo vyhodnoceno navržené řešení 
jako adekvátní.  
 
V návaznosti na uplatněnou připomínku byl prodloužen termín 
pro poskytnutí zprávy o 5 měsíců. 
 

K § 33 zákona o veřejných službách v přepravě cestujících 
Přestupky objednatele k) neposkytne Ministerstvu 

dopravy ani po předchozí výzvě zprávu podle § 28 
Navrhujeme doplnit text o zaslání výzvy před uložením 

pokuty. Lépe však tento přestupek zcela vypustit, neboť 
pokutovat pouhé nezaslání dokumentu, který jsou objednatelé 
povinni zveřejnit přímo podle evropských předpisů, se jeví jako 
příliš přísné. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
 
Předmětné ustanovení představuje standardní ustanovení 
správního trestání, kdy na povinnost je navázána sankce. 
Podmínění uplatnění ustanovení o přestupcích předchozí výzvou 
není obvyklé ani vhodné. Doplnění navrženého textu by mohlo 
vést k tomu, že objednatelé by s poskytnutím zprávy čekali až na 
výzvu, čímž by se § 28 stal vlastně neúčinným. Současně by 
rozesílání výzev znamenalo značnou administrativní zátěž. 
V neposlední řadě připomínáme, že u obcí Ministerstvo dopravy 
nebude mít dostupné informace o tom, zda mají uzavřené smlouvy 
o veřejných službách v přepravě cestujících a jsou potažmo 
povinny zprávu zaslat.    

Zlínský kraj K části čtvrté, čl. V, bodu 23 zákona o veřejných službách v 
přepravě cestujících 

Nesouhlasíme s vyloučením možnosti uzavření smlouvy 
o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní 
osobní dopravou a za účelem zlepšení kvality služeb nebo 
nákladové efektivity přímým zadáním. 
Odůvodnění: 

Navrhuje se změna § 18 zákona o veřejných službách v 
přepravě cestujících, kdy toto ustanovení má nově znít: „Pokud 
jsou splněny podmínky přímo použitelného předpisu Evropské 
unie6) lze přímým zadáním uzavřít smlouvu o veřejných 
službách v přepravě cestujících. Je zakázáno uzavření smlouvy 

Akceptováno, text návrhu zákona upraven. 
 
Druhá věta v § 18 návrhu zákona byla vypuštěna.  
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o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní 
osobní dopravou na dráze celostátní nebo regionální13) 
přímým zadáním z důvodu strukturálních a geografických 
charakteristik dotčeného trhu a sítě a za účelem zlepšení kvality 
služeb nebo nákladové efektivity.“  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2338  
ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění nařízení ES č. 
1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v 
přepravě cestujících po železnici (CELEX 32016R2338) – ve 
srovnávací tabulce ID 8949 (čl. 1 bod 5 písm. e), kterým se 
doplňuje nový odstavec 4a) naopak uvádí: „Není-li to zakázáno 
vnitrostátním právem, může příslušný orgán rozhodnout o 
přímém uzavření smlouvy o veřejných službách v oblasti 
veřejných služeb v přepravě cestujících po železnici, pokud: 

a) se domnívá, že přímé uzavření je odůvodněno 
příslušnými strukturálními a geografickými charakteristikami 
dotčeného trhu a sítě, zejména velikostí, charakteristikou 
poptávky, složitostí sítě, technickou a zeměpisnou izolací, 
jakož i službami, jichž se smlouva týká, a 

b) taková smlouva by vedla ke zlepšení kvality služeb či 
nákladové efektivity v porovnání s dříve uzavřenou smlouvou 
o veřejných službách.“ 

Podle návrhu tedy nebude možné přímým zadáním 
zlepšit kvalitu služeb nebo nákladovou efektivitu. Taková 
úprava jde dle našeho názoru nad rámec požadavku unijních 
předpisů. 

Tato připomínka je zásadní. 
K části čtvrté, čl. V, bodu 12, kterým se do § 8 zákona o 
veřejných službách v přepravě cestujících vkládá nové 
písm. c) 

Vysvětleno. 
 
Časový okamžik uzavření smlouvy předkladatel zvolil právě 
z toho důvodu, že smlouvy jsou uzavírány i v několikaletém 
předstihu (např. z důvodu pořízení nových vozidel). Při tomto 
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Požadujeme vztáhnout poskytování služeb v přepravě 
cestujících k plánům dopravní obslužnosti platným v okamžiku 
zahájení jejich poskytování. 
Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava § 8 za odstavec 1 vkládá nový 
odstavec 2 a doplňuje písm. c), ve znění: „Objednatel zajišťuje 
dopravní obslužnost tak, aby veřejné služby v přepravě 
cestujících (…)  

c) byly poskytovány v souladu s plány dopravní 
obslužnosti území platnými v okamžiku uzavření smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících nebo, poskytuje-li 
veřejné služby v přepravě cestujících objednatel sám, v 
okamžiku zahájení jejich poskytování.“ 

Jsme názoru, že Služby by měly být v souladu s Plány 
dopravní obslužnosti v okamžiku zahájení jejich plnění i v 
případě uzavírání Smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících. Smlouva může být např. z důvodu pořizování 
nových vozidel podepisována v několikaletém předstihu, než 
nastane její plnění v oblasti poskytování Služeb. 

Tato připomínka je zásadní. 

nastavení mají obě smluvní strany od začátku smluvního vztahu 
jasně vymezené požadavky na plnění, jež má být poskytnuto a 
mohou se na to připravit (např. nákupem nových vozidel). Pokud 
by tomu tak nebylo a služby by měly být poskytovány v souladu 
s plány dopravní obslužnosti území platnými v okamžiku zahájení 
jejich poskytování, mohlo by se stát, že v případě změny plánu 
dopravní obslužnosti území by požadavky uvedené ve smlouvě 
uzavřené před změnou tohoto plánu neodpovídaly tomuto plánu, 
smlouva by musela být změněna, což by s sebou mohlo nést řadu 
problémů, zejména to, že by nově stanovené požadavky nemohly 
být v daném časovém okamžiku splněny (např. vozidla, která by 
dopravce nakoupil, by nesplňovala požadavky změněného plánu a 
investice do nich by byla zmařena, nová vozidla požadovaná 
změněným plánem by nebylo možné zajistit) a objednateli by 
hrozila sankce až ve výši 10 000 000 Kč. S ohledem na výše 
uvedené tedy navržené znění lépe odpovídá procesu uzavírání 
smluv o veřejných službách v přepravě cestujících a je pro 
objednatele výhodnější než varianta navržená v připomínce. 
 

Karlovarský 
kraj 

K části čtvrté, změna zákona o veřejných službách v 
přepravě cestujících, Čl. V § 25 „Dohled při uzavírání 
smlouvy“ 
Zdůvodnění: 

Zákon č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě 
cestujících a o změně dalších zákonů, jenž má být Částí čtvrtou 
nově navrhované právní úpravy změněn, definuje v ustanovení 
§ 3 podmínky, při jejichž splnění smí kraje či obce zajišťovat 
dopravní obslužnost i mimo své územní obvody. 

Zároveň stanovuje v § 25, že dohled nad dodržováním 
postupu státu, krajů a obcí při uzavírání smluv při zajišťování 
dopravní obslužnosti vykonává Úřad pro ochranu hospodářské 

Akceptováno jinak - ROZPOR s Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže  
 
Situaci popsanou v zaslané připomínce lze dle názoru 
předkladatele řešit v rovině soukromého práva, a to žalobou u 
soudu domáhající se neplatnosti právního jednání (viz § 574 a 
násl. občanského zákoníku). S ohledem na výše uvedené není 
vhodné do zákona o veřejných službách v přepravě cestujících 
vložit nové ustanovení umožňující Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže rozhodovat o neplatnosti smlouvy 
o veřejných službách v přepravě cestujících. Jednalo by se o 
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soutěže a tomuto úřadu definuje jeho kompetence. Z úřední 
praxe je znám případ, kdy obec A uzavřela napřímo smlouvu o 
závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě s 
dopravcem X a to pro zajišťování přepravních služeb jak ve 
svém územním obvodu tj. obce A, ale i mimo něj v územních 
obvodech obcí B, C a D. Obec A však nezískala pro uzavření 
takové smlouvy ani souhlas příslušného kraje, ani obcí B, C a 
ani D. Žádný z (tímto protiprávním stavem) dotčených 
objednatelů však vinou legislativní nedostatečnosti není 
schopen dosáhnout rychlým a efektivním způsobem stavu 
právního, neboť úřad (ÚOHS) nemá potřebnou právní oporu 
pro právo rozhodovat o neplatnosti takové smlouvy. Stávající 
právní disponibilita umožňuje úřadu pouze uložení pokut a to 
navíc pouze v případě, že smlouva nebyla uzavírána napřímo. 
Závěr: 

V § 25 odst. 2 se vkládá nové písmeno e), které zní: 
„rozhoduje o neplatnosti smlouvy o zajišťování dopravní 
obslužnosti, pokud nebyl dodržen postup stanovený v § 3 odst. 
2 nebo 3 tohoto zákona, anebo podmínky pro uzavírání smluv 
při zajišťování dopravní obslužnosti stanovené tímto zákonem. 
Pokud podá úřadu k takovému rozhodování podnět dotčený stát 
či jeho příslušný orgán veřejné moci, nebo dotčený kraj, nebo 
dotčená obec, jsou osvobozeny od poplatku stanoveného 
zvláštním právním předpisem. 

Tato připomínka je zásadní 

poměrně zásadní koncepční změnu právní úpravy, která přesahuje 
rámec navrženého zákona.  
 
Skutečnost, že porušení uvedených zákonných povinností není 
vždy postižitelné prostředky správního trestání, zejména v případě 
přímého zadání, je nicméně krajně problematická. Z připomínky 
Karlovarského kraje vyplývá, že v praxi dochází k porušování 
těchto povinností. Z tohoto důvodu předkladatel navrhl rozšířit 
stávající skutkové podstaty přestupků uvedené v § 33 zákona o 
veřejných službách v přepravě cestujících. Stanovení finančního 
postihu v relativně vysoké výši předvídané zákonem by mohlo 
výrazně odradit objednatele od sjednávání smluv o veřejných 
službách v přepravě cestujících přesahujících rámec jejich územní 
působnosti bez předchozího souhlasu jiných dotčených 
objednatelů nebo dokonce bez dohody s jiným dotčeným státem. 
 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyjádřil nesouhlas 
s rozšířením své kompetence projednávat přestupky ve všech 
případech, kdy objednatel zajistí dopravní obslužnost nad rámec 
vlastního územního obvodu bez předchozího souhlasu jiných 
dotčených objednatelů nebo bez dohody s jiným dotčeným státem. 
S ohledem na důvody popsané v předkládací zprávě Ministerstvo 
dopravy nicméně nespatřuje jiné řešení předmětného problému.  
 

Pardubický kraj K §7a odst. 2 zákona o veřejných službách v přepravě 
cestujících  

Požadujeme na jeho konec doplnit ustanovení: 
„Ministerstvo dopravy před stanovením výše jednotného tarifu 
projedná jeho výši s objednavateli, přičemž výše jednotného 
tarifu nesmí být nižší než tarif zavedený v integrovaném 
dopravním systému objednatele.“  

Vysvětleno. 
 
V České republice je ve veřejné dopravě cca 960 objednatelů. 
Většina objednává nyní toliko autobusovou dopravu, ale 
objednávka drážní dopravy u žádného z nich není vyloučena. 
Projednání jednotného tarifu s nimi je administrativně 
nezvládnutelné. I kdyby mělo být projednání pouze 
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Tato připomínka je zásadní. s objednavateli na krajské úrovni, jedná se o 14 systémů, jejichž 
požadavky by mohly být protichůdné a projednání se všemi kraji 
by mohlo působit rovněž nadměrnou administrativní zátěž. Žádný 
z krajů neprojednává v současné době s Ministerstvem dopravy 
svou úroveň integrovaného tarifu, byť ovlivnění je možné a 
dokonce pravděpodobnější i opačným způsobem – řada 
integrovaných systémů je pro některé cesty výrazně levnějších než 
současné jízdné stanovené dopravci, což může vést k odlivu 
cestujících z vlaků dálkové dopravy. Předkladatel nicméně 
akceptuje, že tato skutečnost je předmětem výkonu samosprávy. 
Je důležité zdůraznit, že reálně bude výše jednotného tarifu 
odpovídat v zásadě úrovni obyčejného jízdného, takže obava 
z narušení integrovaných tarifů není na místě. Pokud by stát 
stanovil cenu nižší, netržní, pak by především zatěžoval svou 
vlastní objednávanou dopravu potřebou vyšší kompenzace, pokud 
by došlo ke snížení výnosů na linkách objednávaných 
Ministerstvem dopravy, což není cílem předkladatele. 
 

K § 18 zákona o veřejných službách v přepravě cestujících 
Nesouhlasíme s tímto razantním omezením přímého 

zadání. Není jasné, z jakého důvodu jsou podmínky 
považované za vágně formulované a ani zvýšená 
administrativní náročnost nemůže být důvodem pro zákaz 
určitého jednání. Odůvodnění považujeme za nedostatečné. 
Požadujeme navrhované znění § 18 upravit takto: „Pokud jsou 
splněny podmínky přímo použitelného předpisu Evropské 
unie6) lze přímým zadáním uzavřít smlouvu o veřejných 
službách v přepravě cestujících.“  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text návrhu zákona upraven. 
 
Druhá věta v § 18 návrhu zákona byla vypuštěna.  

Liberecký kraj Obecně 
Liberecký kraj žádá, aby bylo umožněno prodávat 

jízdenky dle železničního tarifu i koordinátoru/organizátoru 

Vysvětleno. 
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dopravy, nikoli pouze drážním dopravcům. Liberecký kraj 
provozuje prostřednictvím koordinátora dopravy Zákaznické 
centrum IDOL, které předepsal jako možné jediné zákaznické 
a kontaktní místo dopravce (tj. i pro prodej jízdenek mimo 
vozidla) na území ČR v probíhajícím řízení na výběr drážního 
osobního dopravce Východosaská síť II, realizovaného 
společně s německou stranou (dle německého zadávacího 
práva), přičemž je velmi pravděpodobné, že tato možnost bude 
úspěšným uchazečem využita a bude uplatňována i v dalších 
zadávacích řízeních. 

Tato připomínka je zásadní. 

V § 7a odst. 3 návrhu zákona je stanoveno, že „prodej jednotného 
jízdního dokladu zajišťuje každý dopravce“. Tento požadavek 
zákona může být naplněn několika způsoby, a to tak, že tuto 
činnost bude dopravce vykonávat sám, nebo prodej jednotného 
jízdního dokladu zajistí třetí osoba, se kterou bude mít dopravce 
uzavřenou smlouvu, případně kombinací výše uvedených 
možností. 
 
Navržená právní úprava nikterak nebrání tomu, aby 
koordinátor/organizátor dopravy prodával jízdenky (včetně 
jednotného jízdního dokladu), z hlediska navržené právní úpravy 
nelze považovat tuto situaci za problematickou. Ministerstvo 
dopravy prodej jízdních dokladů žádnému subjektu touto právní 
úpravou nezakazuje.  
 
Pro úplnost lze dodat, že z hlediska systému jednotných jízdních 
dokladů je důležité přiřadit platbu k určitému dopravci, aby mohlo 
být provedeno následné zúčtování finančních prostředků. 

Obecně 
Není jasné, zda možné sankce týkající se postupů u 

nabídkových řízení nemohou být případně dublovány 
sankcemi, které je v současné době oprávněn ukládat výhradně 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže? 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
§ 21 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, vymezuje situace, kdy se na výběr dopravce 
ve veřejné linkové dopravě a na dráze tramvajové použije zákon o 
zadávání veřejných zakázek. V těchto případech se budou též za 
nedodržení povinností ukládat sankce dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 
V ostatních situacích bude postupováno podle zákona č. 194/2010 
Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Sankce za nedodržení 
povinností se v této situaci budou ukládat dle zákona č. 194/2010 
Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 
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zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž skutkové podstaty 
přestupků jsou stanoveny v § 33. 

K § 33 zákona o veřejných službách v přepravě cestujících 
Není jasné, jakým způsobem bude zohledňováno, pokud 

objednatel poruší podmínky tohoto odstavce z cizí příčiny? S 
ohledem na výši možné sankce (až 10 mil. Kč) je žádoucí, aby 
příslušné formulace byly přesné a jednoznačné. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Předmětnou situaci řeší § 21 zákona č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který stanoví, že 
právnická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že 
vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby 
přestupku zabránila. 

Sdružení 
místních 
samospráv 

Ke straně 31 – § 4b 
V bodu 2 je uvedeno, že: „Koncepce rozvoje dopravy 

obsahuje a) hlavní cíle a priority státu v oblasti veřejných 
služeb v přepravě cestujících pro zajištění udržitelného rozvoje 
území, ochrany životního prostředí a životních potřeb obyvatel, 
...“  

Doporučujeme termín životních potřeb lépe specifikovat. 
Navrhujeme do uvedenou větu doplnit: „... a životních potřeb 
obyvatel, především v oblasti denní dojížďky do škol, práce a 
za veřejnými službami, které nejsou dostupné v obci se 
železniční stanicí či zastávkou s pravidelnou osobní dopravou.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak, návrh zákona byl upraven. 
 
Ustanovení § 4b odst. 1 písm. a) bude znít: 
 
„a) hlavní cíle a priority státu v oblasti veřejných služeb v přepravě 
cestujících pro zajištění udržitelného rozvoje území, ochrany 
životního prostředí a životních potřeb obyvatel se zvláštním 
přihlédnutím k jejich věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci,“. 
 

Ke straně 34 - § 7a 
V bodu 5f je uvedeno, že: „V informačním systému 

jednotného tarifu jsou vedeny údaje o cestujících, pro něž byl 
zakoupen jednotný jízdní doklad, kterými jsou jméno, 
popřípadě jména a příjmení, doručovací adresa, datum 
narození, fotografie, druh a číslo osobního dokladu a kontaktní 
údaje.“  

Zcela nesouhlasíme s vedením citlivých údajů o 
cestujících a jejich fotografií v informačním systému 
jednotného tarifu. V předloženém návrhu navíc není uvedeno, 
k čemu mají tyto údaje dále soužit ani důvod a metoda jejich 
sběru. 

Vysvětleno. 
 
Navržená právní úprava vychází z toho, že záleží na cestujícím, 
jaké osobní údaje bude ochoten systému poskytnout. Bude se 
jednat o osobní údaje, které osoba kupující jízdní doklad při 
nákupu poskytne. Bude tedy na rozhodnutí konkrétního 
cestujícího, aby si vyhodnotil, který jízdní doklad (tištěný, 
elektronický, na určitý delší časový úsek) a jaký způsob nákupu 
tohoto dokladu (na pokladně, elektronicky) je pro něj 
nejvhodnější, a to i v návaznosti na jeho ochotu poskytnout osobní 
údaje. Neposkytne-li je, bude mít přístup pouze k určitým jízdním 
dokladům. 
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Tato připomínka je zásadní.  
Konkrétně se předpokládá, že  
 

• nebude-li chtít cestující poskytnout vůbec žádné osobní 
údaje, bude si moci pořídit jednotný jízdní doklad ve 
fyzické podobě (u pokladní přepážky, v automatu); takový 
doklad nemusí obsahovat žádnou identifikaci cestujícího, 
protože jeho nekopírovatelnost a neupravitelnost zajistí 
fyzické ochranné prvky; 

• u elektronického jízdního dokladu pořízeného vzdáleným 
přístupem (což v současnosti představuje běžný standard 
nákupu jízdního dokladu), je s ohledem na možnost jeho 
kopírování nutné zajistit jeho jedinečnost, což se provádí 
vazbou na osobní údaje držitele (jméno a příjmení, datum 
narození); 

• fotografie je v návrhu ustanovení uvedena, aby bylo 
cestujícím umožněno zjednodušení odbavení, tedy 
zjednodušení prokazování se cestujícího v dopravním 
prostředku. Konkrétně platí, že rozhodne-li se cestující 
fotografii poskytnout, bude mu následně stačit prokázat se 
jediným dokladem, který ponese všechny potřebné 
informace. Neposkytne-li fotografii, může použít pro 
identifikaci jiný průkaz (občanský, řidičský průkaz či 
cestovní pas) a musí tedy předkládat dva doklady 
najednou, ale bude to možné. 
 

Osobní údaje o cestujících budou v systému vedeny, neboť určitá 
část jednotných jízdních dokladů bude nepřenosná na jinou osobu, 
je tedy třeba v systému evidovat i nezbytné osobní údaje, na 
základě nichž lze oprávněnou osobu identifikovat (viz vysvětlení 
výše). 
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Předkladatel je přesvědčen, že tento postup je v plném souladu 
s nařízením GDPR i dalšími právními předpisy v této oblasti. 
V této souvislosti lze též uvést, že návrh byl v rámci 
mezirezortního připomínkového řízení zaslán i Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, který k němu neuplatnil žádné připomínky. 
 
Závěrem lze uvést, že údaje budou v systému vedeny jen po 
nezbytnou dobu (aby bylo možné uplatnit práva z přepravní 
smlouvy), tato skutečnost byla do návrhu zákona doplněna. 
Současně bylo v § 7a odst. 5 návrhu zákona upřesněno, že se bude 
jednat pouze o údaje, které budou poskytnuty při nákupu 
jednotného jízdního dokladu dotčenými osobami. 

Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Oblast hospodářské soutěže 
Vyjadřuji se k zavedení tzv. Jednotného tarifu nově 

vloženého § 7a zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v 
přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Předkladatel novely 
zákona, Ministerstvo dopravy, v důvodové zprávě k nově 
vloženému § 7a zákona uvádí s odkazem na čl. 13a odst. 1 
směrnice 2012/34/EU ve znění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/2370 možnost členských států 
„uložit železničním podnikům, které provozují vnitrostátní 
osobní dopravu, aby se účastnily společného informačního 
systému a integrovaného systému výdeje jízdenek, jednotných 
jízdenek a rezervací.“ Podle důvodové zprávy předkladatel 
hodlá této možnosti využít a zavést do vnitrostátního právního 
řádu povinnost dopravců provozujících veřejnou drážní osobní 
dopravu na dráze celostátní nebo regionální na základě 
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, a tím 
umožnit cestujícím přepravu na základě jednotného jízdného 
dokladu, a to za cenu vyplývající ze sazebníku, který vytvoří 
předkladatel. 

Akceptováno částečně, ve zbytku připomínky vysvětleno. Text 
návrhu zákona i důvodové zprávy byl upraven. 
 
V návaznosti na informace obsažené v první části této připomínky 
je vhodné upozornit na plné znění normativního textu článku 13a 
odst. 1 směrnice 2012/34/EU, ve znění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/2370: „Aniž je dotčeno nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, členské státy mohou 
uložit železničním podnikům, které provozují vnitrostátní osobní 
dopravu, aby se účastnily společného informačního systému a 
integrovaného systému výdeje jízdenek, jednotných jízdenek a 
rezervací, nebo k zavedení tohoto systému udělí pravomoc 
příslušným orgánům. V případě zavedení tohoto systému členské 
státy zajistí, aby nenarušoval trh nebo nediskriminoval železniční 
podniky a aby byl spravován veřejným nebo soukromým právním 
subjektem nebo sdružením všech železničních podniků, které 
provozují osobní dopravu“. 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/2370, která novelizuje směrnici 2012/34/EU, je součástí 
tzv. čtvrtého železničního balíčku, který má za cíl mimo jiné 
otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po 
železnici a zvýšení konkurence na železnici. Čl. 13a odst. 1 
směrnice 2012/34/EU sice zakotvuje právo členských států 
uložit železničním podnikům, které provozují vnitrostátní 
osobní dopravu, aby se účastnily společného informačního 
systému a integrovaného systému výdeje jízdenek, jednotných 
jízdenek a rezervací, avšak jako fakultativní možnost bez 
uvedení konkrétní podoby, jak by daný systém měl fungovat. 
Vodítkem pro členské státy je pak bod 31 směrnice, který 
stanoví cíl směrnice: „Aby byl cestujícím umožněn přístup k 
údajům potřebným pro plánování cest a rezervaci jízdenek v 
rámci Unie, je třeba podporovat společné informační systémy a 
systémy prodeje jednotných jízdenek již vytvořené na trhu. 
Vzhledem k tomu, že je důležité podporovat hladký provoz 
veřejných dopravních systémů, železniční podniky by měly být 
podporovány v práci na vývoji takových systémů, které 
poskytují možnosti mobility multimodální, přeshraniční a z 
domu do domu.“ Ze zmíněného bodu směrnice tedy vyplývá 
potřeba propojovat existující systémy vzájemně si 
konkurujících dopravců na trhu. Směrnice tak nenabádá 
členské státy k vytvoření nového systému, jehož existence jistě 
představuje invazivnější zásah do veřejných rozpočtů v podobě 
vynaložení několika milionů na jeho vytvoření a fungování, 
nežli propojení stávajících systémů. 

Dle nové podoby § 7a zákona by předkladatel stanovoval 
jednotný tarif, přes který by dopravce prováděl zúčtování z 
prodeje jednotných jízdních dokladů. Ve své podstatě by tak 
orgán veřejné moci vytvářel nový ceník dopravce ovlivňující 
ceny na trhu železniční dopravy. Hospodářská soutěž na již tak 

Příslušné normativní ustanovení směrnice přímo dává alternativu 
k využití již existujících systémů na trhu a umožňuje systémy 
jednotného jízdního dokladu zavést (viz slova „nebo k zavedení 
tohoto systému (tj. integrovaného systému výdeje jízdenek, 
jednotných jízdenek a rezervací) udělí pravomoc příslušným 
orgánům.“). To je přesně předmětem navrhované úpravy. Cílem 
směrnice tedy není pouze to, aby byly podporovány systémy již 
vytvořené na trhu, případně byla uvedená povinnost uložena 
železničním podnikům, ale i to, že takový systém může být 
vybudován veřejnou správou. V podmínkách české železnice, kde 
jsou vztahy mezi některými dopravci ostře konkurenční, lze mít 
závažné pochybnosti o tom, že ve spolupráci dopravců se může 
podařit takový systém vybudovat a reálně zavést (nejde tedy jen o 
propojení existujících systémů). 
 
K problematice vytvoření systému jednotného jízdního dokladu 
na základě provázanosti již současně fungujících informačních 
systémů a systémů prodeje jednotlivých jízdenek je nezbytné 
uvést, že v současné době má každý dopravce v železniční drážní 
dopravě svůj systém, který není kompatibilní se systémy jiných 
dopravců. Tyto systémy jsou vlastnictvím jednotlivých dopravců. 
Současně vedle těchto systémů fungují systémy v rámci 
jednotlivých krajů, kde jsou přepravní služby poskytovány 
různými druhy doprav a různými dopravci, a současně existují i 
systémy v rámci městské autobusové dopravy. Tyto systémy není 
úmyslem nahradit, ale vytvořit pro „síťové cestování“ alternativu. 
Cílem systému jednotného jízdního dokladu nemůže být pouze 
prodat jízdní doklady více dopravců na jednom místě, nýbrž být 
schopen vydat interoperabilní jízdní doklad, s jehož pomocí bude 
možné použít dopravní služby více dopravců. Takový systém je 
běžný ve státech Evropy, které provedly liberalizaci železniční 
osobní dopravy. Rozdílně od systému silniční dopravy je systém 
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obtížně liberalizovatelném trhu železniční dopravy by byla 
deformována státním orgánem, jehož rolí je nikoliv vytvářet 
jednotný ceník služeb, ale podmínky pro rozvoj konkurenčního 
prostředí nových či existujících subjektů na trhu, a informování 
spotřebitelů ohledně výhod využívání veřejné dopravy.  

Předkladatel zákona rovněž předpokládá, že v jednotném 
informačním systému jednotného tarifu budou shromažďovány 
osobní údaje o cestujících, a to: jméno, příjmení, doručující 
adresa, datum narození, fotografie, druh a číslo osobního 
dokladu a kontaktní údaje. Shromažďování osobních údajů v 
takto rozsáhlé podobě je markantním zásahem do osobnostních 
práv člověka při využívání veřejných služeb v postavení 
spotřebitele, může tak být v rozporu se smyslem a významem 
ochrany dat dle nařízení GDPR, rovněž tak tuzemského zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů. 

V dané souvislosti také poukazuji na materiál „Příprava 
Systému národního tarifu“, který byl předložen Ministerstvem 
dopravy do mezirezortního připomínkového řízení v květnu 
2018, ve kterém se závěrem uvádí, že „liberalizace železnice je 
reálnou skutečností a Česká republika nemůže ponechat 
cestujícího, aby se sám orientoval v nabídkách potenciálně 
mnoha železničních společností a sám hledal nejvhodnější 
nabídky na trhu“. Takováto proklamace je v rozporu s ideou 
člověka jako svobodné bytosti nadané rozumem, jehož ochrana 
je dána Listinou základních práv a svobod, dále pak rozvedena 
v § 4 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, který stanoví, že se má za to, že každá 
svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost 
užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v 
právním styku důvodně očekávat. Spotřebitel, který je brán v 
hospodářském styku jako slabší strana při kontraktaci s 

veřejné železniční dopravy za prvé více přestupní (přepravní 
jednotky jsou větší, a proto se cesta do menších měst realizuje 
přestupem mezí více dopravními službami) a za druhé je vnímán 
jako síť (vlivem otevřených jízdenek cestující očekává, že pokud 
nestihne zamýšlený spoj, bude moci využít spoj následující). 
Příkladem cestujícího, který je současnou situací na trhu velmi 
znevýhodněn, je pravidelný cestující z Pardubic, který užívá vlak 
k denním cestám do Prahy. V současné době si může koupit 
časovou jízdenku, avšak pouze vázánou na jednoho ze tří 
dopravců, který na dané relaci poskytuje dopravní služby; přičemž 
služby ostatních dvou dopravců na tento jízdní doklad nemůže 
používat, i když jeho přepravní potřeby jsou časově proměnné, 
neboť například jeho zaměstnání nekončí vždy ve stejnou dobu. 
Pro tyto cestující nebude liberalizovaný systém veřejné železniční 
dopravy mít pouze výhody, ale bude je také „penalizovat“ ve 
srovnání se stavem, který byl objektivní realitou v minulém 
období. 
 
Je skutečností, že v rámci systému jednotného jízdního dokladu 
musí dojít ke stanovení ceny ze strany příslušného orgánu.  
 
Vedle cenové regulace jízdného (a cen souvisejících služeb) byly 
zvažovány i jiné varianty řešení. Varianta vzájemného uznávání 
jízdného mezi dopravci byla po sérii jednání odmítnuta jako zcela 
nerealizovatelná. Pokud by každý dopravce jezdil za svůj 
(odlišný) tarif, docházelo by při uznávání jízdenek k tzv. 
„protarifovacím ztrátám“ (ztrátám plynoucím z toho, že cestující 
byl přepraven za jiný tarif, než dopravce podle svého obchodního 
rozhodnutí stanovil). Nelze předpokládat, že tyto ztráty, jež by 
vznikly jednostranným stanovením tarifu jedním z dopravců, nesli 
ostatní dopravci, podílející se na systému jednotného jízdního 
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podnikatelem, jistě zasluhuje zvýšenou ochranu zákonodárce, 
avšak nelze opomenout jeho svobodnou vůli i schopnost 
průměrného člověka vybrat si z nabídky služeb příslušného 
dopravce, která se mu zdá jako nejvhodnější pro jeho přepravu. 

Jak sám předkladatel v bodě 7 koncepčního materiálu 
„Příprava Systému národního tarifu“ v poznámce pod čarou 6 
uvádí „…flexibilní jízdní doklad bude zpravidla nákladnější 
než jízdní doklady jednotlivých dopravců vázané na tohoto 
dopravce či konkrétní spoj.“ Předkladatel zákona, ač je sám si 
vědom toho, že jednotný jízdní doklad bude pravděpodobně 
dražší v porovnání se samostatnými jízdenkami různých 
dopravců, je přesvědčen, že je třeba, aby „pomohl“ spotřebiteli 
nalézt nejvhodnější nabídku na trhu, přičemž sám spotřebitel 
běžně instinktivně vyhledává právě dopravce s nejnižší 
přepravní cenou bez pomocné ruky státu.  

Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/2370, která novelizuje směrnici 2012/34/EU, by 
měla naplňovat principy nediskriminace a nenarušování trhu. 
Snahou zákonodárce by mělo být informování spotřebitelů o 
možnostech přepravy různými dopravci s odlišnými cenami a 
snahou o orientaci se v různorodých typech jízdenek 
konkurujících si subjektů tak, aby všechny potřebné informace 
s odkazy na podmínky přepravy u jednotlivých dopravců byly 
shromažďovány na jednom informačním místě (např. webové 
stránky či informační letáky), aby si spotřebitel mohl sám 
zvážit, kterého dopravce při své cestě využije.  

Spotřebitel v současné realitě Evropské unie je 
spotřebitelem svobodným, maximálně poučeným a 
využívajícím všechny výhody informační společnosti. Tohoto 
spotřebitele pak chrání mj. pravidla hospodářské soutěže mezi 
podniky. Státní cenová regulace v dané oblasti povede k 
vytvoření referenční ceny, zjevně vyšší než jsou ceny 

dokladu, protože by to vedlo k potenciálně výraznému 
negativnímu zásahu do jejich příjmů a celkového podnikání. 
  
Systém vzájemného uznávání jízdného by tak spíše vedl ke vzniku 
tarifního závazku ze strany toho, kdo takové uznávání jízdních 
dokladů uložil (objednatel), a to v kontextu pravidel obsažených v 
unijním právu. Tento tarifní závazek se může stát právním 
problémem pro všechny zúčastněné strany: zatímco každý z 
dopravců je přesvědčen o správnosti své cenotvorby, objednatel 
nemusí být přesvědčen o tom, že cena stanovená dopravcem je 
„tržní“. Stanovení tržní ceny je přitom klíčové pro účely 
případného vyrovnání protarifovací ztráty, které by mělo pokrývat 
rozdíl mezi tržním jízdným a jízdným stanoveným jednostranně 
některým z dopravců. Stanovení tržní ceny nicméně může být 
krajně problematické s ohledem na to, že se přepravní služby 
dopravců mohou výrazně lišit z hlediska jejich rozsahu i kvality a 
odlišné mohou být i podmínky, za nichž jsou jízdní doklady 
nabízeny. Navíc, úhrada ztrát dopravců plynoucích z tarifního 
závazku by vedla k dalšímu navýšení výdajů objednatelů z 
veřejných rozpočtů, což není schůdná varianta řešení.  
 
Stejně tak nelze reálně počítat s variantou, že by cenu jízdného 
doplácel cestující dle toho, u kterého dopravce absolvoval zrovna 
přepravu. Toto opatření by výhody využití jednotného jízdního 
dokladu zásadně omezilo a v prostředí liberalizovaného trhu by 
pro zákazníky nebylo přínosem. 
 
§ 7a odst. 1 návrhu zákona říká, že dopravce „je povinen umožnit 
využití jím poskytovaných přepravních služeb na základě 
jednotného jízdního dokladu“. Předmětné ustanovení neznamená, 
že dopravci budou nuceni měnit svůj ceník. Ustanovení 
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generované trhem, jejíž negativní dopad na hospodářskou 
soutěž a spotřebitele považuji za zjevný. Role regulátora se v 
dané oblasti má omezit na maximalizaci transparentnosti a 
dostupnosti informací pro cestující, na dosažení vzájemné 
interoperability již existujících, případně budoucích systémů 
jízdenek, jak ostatně vyplývá i z citované směrnice. Pokud by 
někteří konkurenční dopravci tendovali k vzájemnému 
uznávání jízdného, má se role státu omezit na soutěžní dozor, 
případně na zákonné zakotvení základních pravidel 
transparentního clearingu mezi soutěžiteli tak, aby byl 
minimalizován potenciální tlak na výměnu dalších citlivých 
obchodních informací a sbližování cen.  

Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaná podoba § 7a 
zákona neodpovídá smyslu a účelu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/2370, která novelizuje směrnici 
2012/34/EU, navrhuji vypuštění nově vloženého § 7a z 
připravované novely zákona či přepracování do podoby, která 
odpovídá cílům evropské právní úpravy a trendům 21. století v 
ochraně spotřebitele. 

Tato připomínka je zásadní. 

předpokládá pouze stanovení ceny za jednotnou jízdenku, cenu 
ostatních jízdenek si budou dopravci nadále určovat sami. 
 
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že výše jednotného jízdného 
nebude nepřiměřeně nízká, neboť pokud by stát stanovil cenu 
nižší, netržní, pak by především zatěžoval svou vlastní 
objednávanou dopravu potřebou vyšší kompenzace tím, že by 
došlo ke snížení výnosů na linkách objednávaných Ministerstvem 
dopravy, což není cílem předkladatele. Předpokládá se tedy, že 
cena jednotného jízdního dokladu bude nastavena relativně 
vysoko, bude tedy nákladnější než vlastní jízdenky jednotlivých 
dopravců. V této souvislosti je vhodné upozornit, že valná většina 
osobní železniční dopravy je v ČR provozována v závazku veřejné 
služby, což znamená, že stát a územní samosprávné celky 
objednávající tuto dopravu do ní zasahují a nejedná se tedy o plně 
liberalizovaný trh. U komerční dopravy po železnici lze uvést, že 
bude plně na rozhodnutí komerčních dopravců, zda se k systému 
jednotného jízdního dokladu připojí, přičemž dopravce si sám 
rozhodne, které služby do systému zahrne. Jak u dopravy 
provozované v závazku veřejné služby, tak u dopravy komerční 
lze nicméně uvést, že dopravci budou moci i nadále prodávat 
jakékoliv jiné jízdenky (například vázané na dopravce či vlak) 
podobně jako i dnes prodávají ČD své „včasné jízdenky“, britští 
dopravci prodávají své „advanced“ či „off-peak tickets“ či 
švýcarské SBB prodávají „Sparbilette“ a podobné nabídky by bylo 
možné nalézt i v dalších evropských státech.  
 
Pokud jde o problematiku osobních údajů, navržená právní úprava 
vychází z toho, že záleží na cestujícím, jaké osobní údaje bude 
ochoten systému poskytnout. Bude se jednat o osobní údaje, které 
osoba kupující jízdní doklad při nákupu poskytne. Bude tedy na 
rozhodnutí konkrétního cestujícího, aby si vyhodnotil, který jízdní 
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doklad (tištěný, elektronický, na určitý delší časový úsek) a jaký 
způsob nákupu tohoto dokladu (na pokladně, elektronicky) je pro 
něj nejvhodnější, a to i v návaznosti na jeho ochotu poskytnout 
osobní údaje. Neposkytne-li je, bude mít přístup pouze k určitým 
jízdním dokladům. 
Konkrétně se předpokládá, že  

• nebude-li chtít cestující poskytnout vůbec žádné osobní 
údaje, bude si moci pořídit jednotný jízdní doklad ve 
fyzické podobě (u pokladní přepážky, v automatu); takový 
doklad nemusí obsahovat žádnou identifikaci cestujícího, 
protože jeho nekopírovatelnost a neupravitelnost zajistí 
fyzické ochranné prvky; 

• u elektronického jízdního dokladu pořízeného vzdáleným 
přístupem (což v současnosti představuje běžný standard 
nákupu jízdního dokladu), je s ohledem na možnost jeho 
kopírování nutné zajistit jeho jedinečnost, což se provádí 
vazbou na osobní údaje držitele (jméno a příjmení, datum 
narození); 

• fotografie je v návrhu ustanovení uvedena, aby bylo 
cestujícím umožněno zjednodušení odbavení, tedy 
zjednodušení prokazování se cestujícího v dopravním 
prostředku. Konkrétně platí, že rozhodne-li se cestující 
fotografii poskytnout, bude mu následně stačit prokázat se 
jediným dokladem, který ponese všechny potřebné 
informace. Neposkytne-li fotografii, může použít pro 
identifikaci jiný průkaz (občanský, řidičský průkaz či 
cestovní pas) a musí tedy předkládat dva doklady 
najednou, ale bude to možné. 

Osobní údaje o cestujících budou v systému vedeny, neboť určitá 
část jednotných jízdních dokladů bude nepřenosná na jinou osobu, 
je tedy třeba v systému evidovat i nezbytné osobní údaje, na 
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základě nichž lze oprávněnou osobu identifikovat (viz vysvětlení 
výše). 
Předkladatel je přesvědčen, že tento postup je v plném souladu 
s nařízením GDPR i dalšími právními předpisy v této oblasti. 
V této souvislosti lze též uvést, že návrh byl v rámci 
mezirezortního připomínkového řízení zaslán i Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, který k němu neuplatnil žádné připomínky. 
Údaje budou v systému vedeny jen po nezbytnou dobu (aby bylo 
možné uplatnit práva z přepravní smlouvy), tato skutečnost byla 
do návrhu zákona doplněna. Současně bylo v § 7a odst. 5 návrhu 
zákona upřesněno, že se bude jednat pouze o údaje, které budou 
poskytnuty při nákupu jednotného jízdního dokladu dotčenými 
osobami. 
 
Zavedením jednotného tarifu nedojde k žádnému porušení 
flexibility cestujícího na trhu železniční dopravy, neboť cestující 
budou mít na výběr mezi více aktivním přístupem k plánování 
přepravy nebo méně aktivním, kdy cestující není ochoten sledovat 
nabídky jednotlivých dopravců, nebo bude preferovat 
minimalizaci doby přepravy bez preferencí jednotlivých 
dopravců. Z tohoto pohledu je to prakticky totéž jako rozdíl mezi 
jízdenkami „advanced“ a „flexible“ ve Velké Británii; prodávají 
se oba typy jízdních dokladů a jejich odlišnost je zřejmá. 
 
K části připomínky: „sám spotřebitel běžně instinktivně 
vyhledává právě dopravce s nejnižší přepravní cenou“ je třeba 
uvést, že to neodpovídá praxi zcela. Za prvé, realitou je to na 
jediných dvou hlavních relacích, a to Praha – Ostrava a Praha – 
Brno, kde skutečně dochází k hospodářské soutěži – trh veřejných 
služeb (prakticky veškerá doprava na ostatních linkách) je reálně 
uzavřen. To je zásadní rozdíl. Přepravy Praha – Ostrava či Praha - 
Brno jsou velmi jednoduché přepravy start – cíl, ale na železnici 
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se realizují mnohem složitější a opakované cesty. Současný stav 
tedy není vypovídající o situaci po úplném otevření trhu. Stejně 
tak situace v dálkové autobusové dopravě je odlišná, jedná se opět 
o bezpřestupní cesty start- cíl, což je mj. viditelné i ze skutečnosti, 
že čekání mezi dvěma linkami dálkové autobusové dopravy je 
zcela výjimečné. 
 
Systém jednotného jízdního dokladu nabízí cestujícímu možnost 
přepravy z výchozí do cílové stanice nebo zastávky podle 
zakoupeného jízdního dokladu s garantovaným standardem 
přepravy bez nutnosti rozlišování mezi spoji různých dopravců. 
Pokud nebude chtít možnost jednotného tarifu využít, nebude mu 
bráněno ve využití individuálních nabídek dopravců za 
pravděpodobně nižší ceny, ale při akceptaci rizik z nich 
vyplývajících. 
 
Cílem předkladatele a výsledkem tohoto úsilí nemá být omezení 
nabídek pro cestující, kteří jsou ochotni svou flexibilitu snížit za 
cílem dosažení nižší ceny. Pokud však v České republice bude 
působit větší množství dopravních společností, je velmi důležité, 
aby se jejich tarif nestal neprostupnou překážkou zabraňující 
používání dopravy na větší vzdálenosti, jakož i opakovaným 
cestám za (pracovními i nepracovními) účely. Cílem předkladatele 
tedy bylo nabídnout cestujícímu další alternativu, tedy jednotný 
jízdní doklad umožňující využívat služeb více dopravců, nikoliv 
omezit možnost volby cestujícího (spotřebitele). 

Oblast veřejných zakázek 
V § 10 odst. 4 písm. b) ZVSP je uvedeno, že objednatel 

použije pro kvalifikaci, její rozsah, prokazování splnění 
kvalifikace a posouzení kvalifikace § 73 až 75, § 77 a § 78 
ZZVZ . Ačkoli se nejedná o novelizované ustanovení, pro 
zachování právní jistoty adresátů právní normy požaduji od 

Akceptováno, text návrhu zákona byl upraven. 
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předkladatele návrhu zákona vyjasnit, zda je objednatel 
oprávněn požadovat prokázání technické kvalifikace podle § 
79, jak je stanoveno v § 73 odst. 3 písm. b) ZZVZ, ačkoli 
samotný § 79 ZZVZ se nepoužije, či nikoli. V případě, že je 
cílem zákonodárce, aby objednatel prokázání technické 
kvalifikace podle § 79 ZZVZ požadovat nemohl, navrhuji 
doplnit, že § 73 odst. 3 písm. b) ZZVZ se neaplikuje. 

Tato připomínka je zásadní. 
Oblast veřejných zakázek 

V § 10 odst. 4 písm. c) ZVSP je uvedeno, že pro technické 
podmínky objednatel použije obdobně § 89 ZZVZ. Ačkoli se 
ani v tomto případě nejedná o novelizované ustanovení, 
požaduji pro zachování právní jistoty adresátů právní normy a 
srozumitelnost právní normy doplnit výčet obdobně 
použitelných ustanovení ZZVZ o § 89 - § 91 a § 93 - § 95 
ZZVZ. V opačném případě by pro objednatele např. neplatila 
povinnost u každého odkazu na normy nebo technické 
dokumenty uvést možnost nabídnout rovnocenné řešení a 
povinnost zohlednit faktickou shodu nabídky se stanovenými 
technickými podmínkami, což by bylo problematické z 
hlediska dodržení zásady zákazu diskriminace (viz čl. 5 odst. 3 
nařízení 1370/2007). 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text návrhu zákona byl upraven. 
 
 

Oblast veřejných zakázek 
Dále nad rámec novelizace navrhuji do § 10 odst. 4 ZVSP 

doplnit nové písmeno h), kterým by bylo umožněno obdobné 
použití § 45 a 46 ZZVZ pro předložení a objasnění dokladů 
(obě tato ustanovení jsou v praxi hojně využívána a značně 
usnadňují postup zadavatelů, resp. objednatelů), a nové 
písmeno i), kterým by bylo umožněno obdobné použití § 47 pro 
určení účastníků nabídkového řízení, neboť ZVSP v § 13 odst. 
3 odkazuje na obdobné použití § 241 ZZVZ, který v odst. 3 řeší 

Akceptováno, text návrhu zákona byl upraven. 
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možnost podat některé typy námitek pouze ze strany účastníka 
zadávacího řízení, tedy v tomto případě účastníka nabídkového 
řízení. 

Tato připomínka je zásadní. 
Oblast veřejných zakázek 

U § 16 odst. 2 ZVSP požaduji výslovně zakotvit 
povinnost objednatele zveřejnit informace o smlouvě o 
veřejných službách v přepravě po železnici do jednoho roku od 
uzavření podle čl. 7 odst. 3 nařízení 1370/2007. Povinnost 
zveřejnit informace o rozhodnutí uzavřít smlouvu o veřejných 
službách v přepravě cestujících nejpozději jeden rok před 
zahájením nabídkového řízení nebo před přímým uzavřením 
smlouvy je upravena v § 19 ZVSP (zveřejnění ex ante), zatímco 
povinnost zveřejňování určitých informací ex post výslovně v 
ZVSP stanovena není. Porušení zveřejňovací povinnosti ex 
post je přestupkem podle § 33 odst. 1 písm. j) ZVSP. Pro 
zachování právní jistoty adresátů právní normy a 
srozumitelnost právní normy je vhodné výslovně povinnost 
zveřejnění nařízením 1370/2007 specifikovaných informací o 
smlouvě nejpozději do jednoho roku od uzavření smlouvy 
výslovně zakotvit i v ZVSP. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Povinnost zveřejnění určitých informací do 1 roku od uzavření 
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících vyplývá 
z přímo použitelného čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě 
cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) 
č. 1191/69 a č 1107/70, v platném znění (dále jen „nařízení č. 
1370/2007“), který přímo (bez potřeby zvláštní implementace) 
zavazuje jednotlivé objednatele. Vzhledem k tomu, že toto 
ustanovení zní: “V případě přímého uzavření smluv o veřejných 
službách v přepravě cestujících po železnici podle čl. 5 odst. 6 
zveřejní příslušný orgán následující informace do jednoho roku od 
uzavření smluv…“, vztahuje se tato povinnost pouze na přímé 
uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících po 
železnici podle čl. 5 odst. 6 předmětného nařízení. Tato povinnost 
se tedy nevztahuje na situace, kdy smlouva bude uzavřena na 
základě nabídkového řízení nebo přímo, ale na základě jiné 
výjimky dle nařízení než té obsažené v čl. 5 odst. 6. Jiný výklad 
než tento je přitom třeba odmítnout, neboť v případě, že by úmysl 
unijního zákonodárce byl vztáhnout tuto povinnost na všechny 
smlouvy uzavřené na základě nabídkového řízení či přímo, použil 
by obdobnou formulaci jako v čl. 7 odst. 2 větě první nařízení č. 
1370/2007. O správnosti tohoto výkladu dále vypovídá i čl. 8 odst. 
2 písm. iii) nařízení č. 1370/2007, který říká, že „použitelnost čl. 5 
odst. 6 a čl. 7 odst. 3 skončí 25. prosince 2023“. S ohledem na 
výše uvedené nelze doplnit § 16 odst. 2 zákona, jak navrhuje 
připomínkové místo, neboť právní úprava obsažená v § 16 odst. 2 
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se vztahuje na nabídková řízení a nikoliv na přímé uzavření smluv 
o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici podle čl. 
5 odst. 6 předmětného nařízení. Navíc, doplňovat navrženou 
povinnost do návrhu zákona není vhodné s ohledem na přímou 
použitelnost čl. 7 odst. 3 nařízení č. 1370/2007, jakož i skutečnost, 
že v horizontu několika let použitelnost tohoto ustanovení 
zanikne. 
Nesplnění povinnosti dle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 1370/2007 lze 
přitom postihnout na základě skutkové podstaty uvedené v § 33 
odst. 1 písm. i) zákona o veřejných službách v přepravě 
cestujících, přičemž formulace skutkové podstaty je obdobná jako 
v případě jiných skutkových podstat, u nichž je povinnost 
stanovena v přímo použitelném předpisu Evropské unie a 
odpovídá tedy legislativním standardům.  
 

Oblast veřejných zakázek 
V § 25 odst. 1 ZVSP požaduji změnit slovo „dohled“ na 

slovo „dozor“ v souladu s terminologií vymezenou v § 248 a 
násl. ZZVZ. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text návrhu zákona byl upraven. 

Oblast veřejných zakázek 
V § 20a ZVSP požaduji vyjasnit otázku zveřejnění 

smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících po 
železnici uzavřené přímým zadáním v mimořádné situaci. 
Domnívám se, že povinnost ke zveřejnění smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících po železnici uzavřené přímým 
zadáním v mimořádné situaci vyplývá z čl. 7 odst. 3 ve spojení 
s čl. 5 odst. 6 nařízení 1370/2007. Čl. 5 odst. 6 nařízení 
1370/2007 lze vnímat jako speciální ustanovení vztahující se na 
veškeré přímé uzavření smluv o veřejných službách po 
železnici. K tomuto závěru vede mj. odkaz týkající se délky 
uzavřené smlouvy v případě tzv. de minimis smluv (čl. 4 odst. 

Akceptováno jinak, vysvětleno. 
 
Návrh zákona bude upraven tak, že § 19 odst. 5 se použije i 
v případě přímého zadání v mimořádné situaci. 
 
Pro úplnost lze nicméně uvést, že se předkladatel neztotožňuje 
s výkladem čl. 7 odst. 3 nařízení č. 1370/2007, neboť se povinnost 
uvedená v tomto ustanovení vztahuje pouze na přímé uzavření 
smluv o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici 
podle čl. 5 odst. 6 předmětného nařízení. Tato povinnost se tedy 
nevztahuje na situace, kdy smlouva bude uzavřena na základě 
nabídkového řízení nebo přímo, ale na základě jiné výjimky dle 
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3 nařízení 1370/2007). Navíc dle bodu 30 recitálu nařízení 
1370/2007 platí, že přímo uzavírané smlouvy o veřejných 
službách by měly podléhat zvýšené transparentnosti. 

Proto by všechny přímo uzavřené smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících po železnici měly být 
zveřejněny do jednoho roku od jejich uzavření, a to i smlouvy 
uzavřené v mimořádné situaci. 

Tato připomínka je zásadní. 

nařízení než té obsažené v čl. 5 odst. 6. Více je tato otázka 
rozvedena výše u vypořádání připomínky č. 4.  

Oblast veřejných zakázek 
V návaznosti na odkaz na ustanovení ZZVZ, která jsou 

použitelná pro řízení o přezkoumání úkonů objednatele (§ 27 
ZPSV), požaduji dále výslovně zakotvit legislativní řešení 
podání návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících (obdobně jako je upraveno v § 
254 ZZVZ). Jedná se o požadavek vyplývající z ustanovení 
nařízení 1370/2007 a přezkumné směrnice. Z bodu 21 recitálu 
nařízení 1370/2007 vyplývá povinnost zaručit účinnou právní 
ochranu smlouvám uzavíraným podle tohoto nařízení, přičemž 
se musí jednat o přezkum srovnatelný s povinnostmi 
stanovenými přezkumnou směrnicí. Přezkumná směrnice 
upravuje neúčinnost smluv (v řeči českého práva zákaz plnění 
smlouvy) v čl. 2d. Návrh na zákaz plnění smlouvy musí být 
proto umožněn nejen při postupu podle ZZVZ, ale i při postupu 
podle ZVSP. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text návrhu zákona byl upraven. 
 
 

Oblast veřejných zakázek 
V § 33 odst. 1 ZVSP požaduji vypustit písm. c), tedy 

skutkovou podstatu přestupku spočívající v tom, že objednatel 
zajišťuje dopravní obslužnost v rozporu s § 8 odst. 2 ZVSP. 
Podle § 34 ZVSP přestupky podle tohoto zákona projednává 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který však nedisponuje 
kompetencí ani dostatečným odbornými znalostmi z oboru 

ROZPOR s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže  
 
Ministerstvo dopravy původní ustanovení návrhu zákona upravilo 
tak, že by porušení povinností obsažených v § 8 odst. 2 písm. a) a 
b) návrhu zákona, jež bylo z hlediska argumentace Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže shledáno jako problematické, 
nebylo sankcionováno. V návrhu by tedy nadále zůstala povinnost 
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dopravy, které jsou nezbytné k přezkoumání, zda objednatel 
zajišťuje dopravní obslužnost tak, aby veřejné služby v 
přepravě cestujících 

a. tvořily ucelené technické a provozní soubory a v 
případě veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní nebo 
regionální nenarušovaly síťový charakter drážní dopravy, 

b. byly dopravně provázané s jinými veřejnými službami 
v přepravě cestujících a 

c. byly poskytovány v souladu s plány dopravní 
obslužnosti území platnými v okamžiku uzavření smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících nebo, poskytuje-li 
veřejné služby v přepravě cestujících objednatel sám, v 
okamžiku zahájení jejich poskytování.  

V případě, že tuto skutkovou podstatu není žádoucí ze 
zákona vypustit, navrhuji alternativně určení jiného správního 
orgánu, který bude k projednání tohoto přestupku příslušný a 
disponuje k tomu odbornými znalostmi, např. Ministerstvo 
dopravy. 

Tato připomínka je zásadní. 

objednatele zajišťovat dopravní obslužnost tak, aby veřejné služby 
v přepravě cestujících 
a) tvořily ucelené technické a provozní soubory a v případě 
veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní nebo regionální 
nenarušovaly síťový charakter drážní dopravy, 
b) byly dopravně provázané s jinými veřejnými službami v 
přepravě cestujících. 
 
Bude se nicméně jednat o imperfektní právní normy, za jejichž 
porušení nebude možné uložit správní sankci. Toto řešení bylo 
navrženo z toho důvodu, že hlavní připomínka Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže ohledně absence kompetencí a dostatečných 
odborných znalostí z oboru dopravy se zřejmě týkala právě těchto 
ustanovení, jejichž aplikace skutečně vyžaduje posouzení z 
hlediska dopravního inženýrství. 
 
Soulad smluv o veřejných službách v přepravě cestujících s plány 
dopravní obslužnosti území vyžaduje unijní právo (viz čl. 4 odst. 
1 písm. a) nařízení č. 1370/2007 ve znění nařízení (EU) 
2016/2338, přičemž dle čl. 2a se tyto plány nazývají specifikace 
závazků veřejné služby). Povinností členských států Evropské 
unie a tedy i České republiky je zajistit implementaci unijního 
práva, a to včetně jeho vynucování prostředky správního trestání. 
S ohledem na tuto skutečnost nelze rezignovat na stanovení sankce 
pro případ porušení povinnosti objednatele dodržet jím pořízený 
plán dopravní obslužnosti území. S ohledem na to tedy 
předkladatel hodlá v návrhu zákona ponechat skutkovou podstatu 
přestupku, kterou by bylo vynucováno dodržení povinnosti dle § 
8 odst. 2 písm. c) návrhu zákona.  
 
K tomu lze dodat, že je účelné, aby dodržování této povinnosti 
posuzoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jelikož plán 
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dopravní obslužnosti území (specifikace závazků veřejné služby 
dle unijního nařízení) představuje základ budoucích zadávacích 
podmínek nabídkových řízení nebo přímo uzavíraných smluv o 
veřejných službách v přepravě cestujících. Přitom v plánech 
dopravní obslužnosti území nejsou žádné údaje, jejichž 
posuzování by vyžadovalo odborné znalosti z oblasti dopravy, 
neboť se jedná o následující údaje: popis zajišťovaných veřejných 
služeb v přepravě cestujících, předpokládaný rozsah poskytované 
kompenzace, časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných 
službách a postup při uzavírání těchto smluv, maximální tarify pro 
cestující, mají-li být stanoveny objednatelem a údaje dle čl. 2a 
odst. 2 nařízení č. 1370/2007 ve znění nařízení (EU) 2016/2338. 
Předmětné údaje se navíc následně promítnou do dokumentace 
nabídkového řízení nebo do přímo uzavřené smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících.  
 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vykonává obecně dohled 
nad dodržováním postupu státu, krajů a obcí při uzavírání smluv 
při zajišťování dopravní obslužnosti (viz § 25 odst. 1 zákona o 
veřejných službách v přepravě cestujících), přičemž je například 
kompetentní k projednávání přestupků spočívajících ve stanovení 
zadávacích podmínek v rozporu s ustanoveními zákona o 
veřejných službách v přepravě cestujících, stejně jako přestupků 
spočívajících v protiprávním přímém uzavření smluv o veřejných 
službách v přepravě cestujících. 
 
S ohledem na výše uvedené důvody trvá Ministerstvo dopravy na 
tom, aby byl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kompetentní 
k projednávání výše uvedeného přestupku.  

Oblast veřejných zakázek 
V § 33 odst. 1 písm. k) ZVSP je uvedena skutková 

podstata přestupku spočívající v nezaslání zprávy podle § 28 

Akceptováno, text návrhu zákona byl upraven. 
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Ministerstvu dopravy. Vzhledem k subjektu, kterému se zpráva 
zasílá, požaduji z logických důvodů i u této skutkové podstaty 
změnu orgánu příslušného k projednání přestupku z Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže na jiný správní orgán, např. 
Ministerstvo dopravy (viz výše). Navrhuji případné změny v 
příslušnosti promítnout do § 34 ZVSP s tím, že přestupky podle 
tohoto zákona projednává Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže, s výjimkou přestupků uvedených v § 33 odst. 1 písm. 
c) a k) ZVSP, které projednává (např.) Ministerstvo dopravy.  

Tato připomínka je zásadní. 
Oblast veřejných zakázek 

Závěrem požaduji do § 34 ZVSP doplnit, že § 270 odst. 
1, 4 - 11 ZZVZ se použijí obdobně. Dále do tohoto ustanovení 
žádám rovněž doplnit, že obdobně se použije § 271 ZZVZ. Jde 
o zvláštní úpravu řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže vztahující se k přezkumu zadání veřejných zakázek 
podle ZZVZ, a proto je vhodné, aby se stejná úprava použila i 
na postup podle ZVSP.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně, text návrhu zákona byl upraven. 
 
Do návrhu zákona byly doplněny odkazy na požadované odstavce 
s výjimkou odst. 9, neboť skutečnost, že přestupky projednává 
ÚOHS je již stanovena v § 34 zákona o veřejných službách 
v přepravě cestujících. 
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Připomínky připomínkových míst uvedených v článku 5 odst. 1 legislativních pravidel vlády,  
se kterými podle článku 5 odst. 7 legislativních pravidel vlády nemůže vzniknout rozpor 

 
Hospodářská 
komora 

K § 2 nový odst. 12 zákona o dráhách 
Požadujeme zmiňovaný text vypustit.  

Odůvodnění:  
V rozporu s čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod 

(dále jen „Listina“) se tu omezuje vlastnické právo provozovatele 
dráhy, jehož hlavní činností je provozování drážní dopravy, nad 
míru vyžadovanou veřejným zájmem na ochraně hospodářské 
soutěže, kvůli němuž čl. 7 směrnice 2012/34 již ve znění před 
účinností směrnice 2016/2370, toto vlastnické právo omezil.  

Čl. 7 odst. 1 směrnice 2012/34 považuje za hlavní funkce, 
tedy činnosti, kterými by mohl být ohrožen nadepsaný veřejný 
zájem, „rozhodování o přidělení trasy vlaku“ a „rozhodování o 
zpoplatnění infrastruktury“. Čl. 7 odst. 2 a 3 pak při jejich 
vykonávání hovoří o kapitole IV. oddílech 2 a 3 směrnice, 
upravujících dle svého názvu „poplatky za infrastrukturu a služby“ 
a „přidělování kapacity infrastruktury“, nikoliv ale zpracování 
prohlášení o dráze, které coby zprávu o síti upravuje oddíl 1 
kapitoly IV. 

Definici hlavních funkcí v čl. 7, obsaženou ve směrnici 
2012/34, a tedy nezavedenou, jak posuzovaný návrh novely tvrdí, 
až směrnicí  2016/2370, transponoval již do § 32 odst. 3 zákona č. 
266/1994 Sb., zákon č. 319/2016 Sb. Ani legislativně tedy není 
důvod úpravu měnit.  

Návrh zvýší náklady všech dopravců o DPH a přiměřený 
zisk pro osobu, která takto nadměrně definovanou hlavní funkci, 
rozšířenou v rozporu se směrnicí o zpracování prohlášení o dráze, 
bude pro dopravce, který současně provozuje dráhu, vykonávat.  V 
případě veřejných služeb v přepravě cestujících se toto navýšení 
promítne do výdajů objednatelů za kompenzace, a to tím spíše, že 

Akceptováno částečně. 
 
V návaznosti na výsledky osobního projednání byla definice 
hlavních činností upravena tak, že zpracování prohlášení o 
dráze bude hlavní činností pouze v případě drah celostátních a 
regionálních.  
 
Upravena byla rovněž další související ustanovení, a to § 23d 
odst. 2 upravující poskytnutí údajů provozovatelem zařízení 
služeb, § 33 upravující zpracování, projednání, zveřejnění a 
změny prohlášení o dráze a § 34e odst. 3 upravující nahrazení 
části prohlášení o dráze, a to tak, že v případě veřejně 
přístupných vleček příslušné povinnosti plní provozovatel této 
vlečky a nikoliv přídělce (§ 33 a 34e odst. 3), případně aby se 
příslušné povinnosti plnily ve vztahu k provozovateli této 
vlečky a nikoliv ve vztahu k přídělci (§ 23d odst. 2). 
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s nimi usnesení vlády z 9. 3. 2016 č. 191 o financování regionální 
železniční dopravy nepočítá. 

Má-li dojít tedy k výslovnému definování hlavních činností, 
pak navrhujeme úpravu souladnou s dosavadním zněním § 32 
odst. 3 zákona, a tedy § 2 odst. 12 v tomto znění:  

„§ 2 
….. 
12 ) Hlavními činnostmi se rozumí činnosti související se 

sjednáním, výpočtem a výběrem ceny za užití dráhy a s přidělením 
kapacity dráhy.“ 

Tato připomínka je zásadní. 
K § 22a odst. 1 zákona o dráhách 

Požadujme navrhovaný § 22a odst. 1 vypustit a terminologii 
učinit souladnou se stávajícím zněním ust. § 3 odst. 1 písm. d) 
zákona takto:  

Nově navrhované znění § 22a odst. 1): 
„ (1) Vlečka je veřejně nepřístupná, pokud slouží 

výhradně potřebě svého vlastníka nebo na základě jeho vůle 
jiné osobě.“  
Odůvodnění: 

Účelem omezení vlastnického práva tím, že se vlečka učiní 
veřejnou, resp. veřejně užívanou, je ochrana hospodářské soutěže. 
Veřejnou, veřejně užívanou tedy musí být v zásadě jen ta vlečka, 
která má povahu nezbytného zařízení, „essential facility“ tak, jak 
je definuje § 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. Navrhovaná 
úprava omezuje vlastnické právo vlastníků vleček více, než 
vyžaduje uvedený veřejný zájem, pročež je v rozporu s čl. 11 odst. 
4 Listiny. Kromě toho není jasné,   

Z § 3 odst. 1 písm. d) ZoD, plyne, že obecně je vlečka dráhou 
neveřejnou, jelikož má sloužit vlastní potřebě svého provozovatele 
nebo jiného podnikatele, a neslouží tedy jako dráha 

Akceptováno částečně, vysvětleno. Hospodářská komora 
na připomínce trvá v původním rozsahu. 
 
Vymezení veřejně nepřístupných vleček obsažené v ustanovení 
§ 22a odst. 1 je formulováno tak, aby zahrnovalo právě ty 
dráhy, které jsou vyňaty z působnosti směrnice 2012/34/EU, a 
aby tak vnitrostátní právní úprava byla s uvedenou směrnicí 
plně v souladu. V uvedeném smyslu lze odkázat na článek 2 
odst. 3 písm. c) a d) a návětí přílohy I ve spojení s bodem 12 
preambule směrnice 2012/34/EU. 
 
Je evidentní, že Hospodářská komora a další vybraní zástupci 
odborné veřejnosti interpretují možnosti vyjmutí vleček 
z působnosti pravidel obsažených ve směrnici 2012/34/EU 
šířeji než Ministerstvo dopravy. Opírají se přitom částečně o 
nesprávný český překlad návětí přílohy I směrnice, jež definuje 
železniční infrastrukturu. Z anglického či slovenského znění 
směrnice 2012/34/EU přitom Ministerstvo dopravy dovozuje, 
že dráhy typu vleček pod definici železniční infrastruktury a 
potažmo pod působnost směrnice 2012/34/EU spadají. 
Termínům autonomně obsaženým v unijních předpisech 
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celostátní/regionální veřejné železniční dopravě (viz § 3 odst. 1 
písm. a) a b) ZoD). Navrhovaná novela naopak činí z vlečky 
obecně dráhu veřejně přístupnou a pouze ve výjimečných 
případech ji považuje za neveřejnou. § 22a odst. 1 se tak dostává 
do kontradikce k § 3 odst. 1 písm. d). 

Návrh odporuje i textu směrnice 2012/34: Podle návětí 
přílohy I. nepředstavují vlečky součást železniční infrastruktury, 
kterou by jejich provozovatel byl povinen dle čl. 13 odst. 1 
směrnice poskytovat všem železničním podnikům. Je povinen jim 
poskytnout k užívání jen ty vlečky, které zajišťují traťový přístup 
k zařízení služeb podle návětí odst. 2 přílohy II a čl. 13 odst. 2 
směrnice 2012/34. Jen v tomto rozsahu považuje evropský 
zákonodárce za nezbytné omezit vlastnické právo vlastníka vlečky 
pro ochranu soutěže na trhu přepravních služeb.  

Ze srovnávací tabulky vyplývá, že předkladatel vládního 
návrhu zákona má právně mylně za to, že ustanovením písmena a) 
až c) v § 22a odst. 1 transponuje do českého právního řádu 
ustanovení čl. 2 odstavce 3 písm. c) směrnice 2012/34/EU, jež zní:  
„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;“     
Jde o naprostý právní omyl předkladatele, a to z těchto důvodů: 

1. Předmětné ustanovení směrnice se vůbec netýká vleček, 
nýbrž „regionálních sítí používaných pro regionální nákladní 
dopravu“. Je nutno upozornit, že směrnice 2012/34/EU ve všech 
svých ustanoveních, včetně své přílohy, velmi důsledně a precizně 
rozlišuje mezi vlečkami a soukromými železničními přípojkami na 
straně jedné a sítěmi na straně druhé, jimiž se rozumí sítě 
železniční infrastruktury, přičemž bezvýhradně platí, že vlečky do 

přitom obecně nelze přiznávat význam podle vnitrostátního 
práva (tj. dle toho, jak vymezuje vlečku český zákon o 
dráhách). Potíží je v dané souvislosti současně skutečnost, že 
termíny užívané v návětí přílohy I směrnice 2012/34/EU nejsou 
směrnicí samotnou definovány, a proto je jim třeba přiznávat 
smysl běžný v odborných kruzích. Ministerstvo dopravy 
zastává konzistentně (stejně jako při přijetí zákona č. 319/2016 
Sb.) stanovisko, že vlečky paušálně z působnosti pravidel 
obsažených ve směrnici 2012/34/EU vyjmout nelze a musí 
nadále trvat na rozlišení mezi vlečkami veřejně přístupnými a 
nepřístupnými s tím, že jejich vymezení je dle požadavků 
unijního práva žádoucí upřesnit.   
  
 Je třeba zdůraznit, že předkladatelem navrhovaná formulace 
obsahuje alternativní výčet podmínek, při jejichž splnění je 
vlečka vlečkou veřejně nepřístupnou, tj. postačí splnění byť jen 
jedné z uvedených podmínek. Návrh zákona tak v souladu se 
směrnicí 2012/34/EU zahrnuje mezi veřejně nepřístupné 
vlečky paradoxně širší okruh drah, než by tomu bylo při úpravě 
návrhu zákona dle navržené formulace obsažené v připomínce 
Hospodářské komory. 
 
V návaznosti na argumenty Hospodářské komory uvedené 
v této připomínce bylo nicméně ustanovení § 22a odst. 1 
v souladu se směrnicí 2012/34 upraveno tím způsobem, aby 
podmínky veřejné nepřístupnosti vlečky uvedené v § 22a odst. 
1 písm. b) a c) byly dány pro nákladní dopravu a nikoliv pro 
dopravu osobní, a dále aby podmínka uvedená v § 22a odst. 1 
písm. a) návrhu zákona dopadala na areály průmyslové obecně 
(tedy nikoliv na konkrétně vymezená odvětví průmyslu (jak je 
tomu i v případě stávající právní úpravy)) a rovněž na areály 
zemědělské. 
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kategorie železniční infrastruktury dle směrnice vůbec nespadají. 
Z definice sítě stanovené v článku 3 odst. 25 směrnice jednoznačně 
a bezvýhradně vyplývá, že součástí sítě železniční infrastruktury 
nejsou vlečky. Podle definice se „sítí“ pro účely směrnice rozumí 
„celá železniční infrastruktura řízená provozovatelem 
infrastruktury“. 

2. Ze znění čl. 3 odst. 3 směrnice, kde se stanoví, že 
„železniční infrastrukturou“ se pro účely směrnice rozumí 
„položky uvedené v příloze I“ směrnice, a příloha I směrnice jasně 
a bezrozporně stanoví, že: „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…“ 

3. V odstavci 12) výkladové preambule směrnice, se jasně a 
bezrozporně stanoví, že: „Vzhledem k tomu, že soukromé 
železniční přípojky a vlečky, jako jsou vlečky a tratě v 
soukromých průmyslových zařízeních, nejsou součástí železniční 
infrastruktury vymezené v této směrnici, na provozovatele těchto 
infrastruktur by se neměly vztahovat povinnosti, které 
provozovatelům infrastruktury ukládá tato směrnice.“         
Z výše uvedeného plyne následující: 

- pojem „síť“, respektive „regionální síť pro regionální 
nákladní dopravu“ není v žádném případě ve smyslu směrnice 
vlečkou;     

- na vlečce dle českého právního řádu lze provozovat jak 
nákladní, tak i osobní dopravu, což se podává z ust. § 3 odst. 1 
písm. d) zákona o dráhách a z ust. § 25 odst. 2 téhož zákona. 
Směrnice se však ve svém čl. 2 odst. 3 písm. c) týká výlučně 
nákladní dopravy; 

- rovněž platí, že statut vlečky, tedy to, zda je veřejná či 
neveřejná, nemůže být odvislý od počtu dopravců, kteří na ní 
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provozují drážní dopravu. Je-li totiž vlečka neveřejná, závisí 
pouze a výlučně na rozhodnutí vlastníka, resp. jejího 
provozovatele v mezích výkonu vlastnického práva k vlečce, s 
kterými dopravci uzavře smlouvu provozování drážní dopravy na 
vlečce; ad absurdum by platilo, že statut vlečky by se měnil v čase 
pouze podle toho, kolik dopravců na ní provozuje dopravu, což je 
fakticky i právně nemožné; 

- navrhované ustanovení písm. c) v § 22a  je protiústavní, 
neboť znamená zásah do výkonu vlastnického práva, protože 
pokud zákonodárce učiní z dosud soukromě používané vlečky 
vlečku otevřenou veřejnému užívání, omezil vlastnické právo 
jejího vlastníka. V souladu s čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv 
a svobod tak může učinit, mimo jiné, jen ve veřejném zájmu. Sama 
skutečnost, že vlečka podle § 22a odst. 1 písm. a) zákona o dráhách 
není součástí areálu využívaného v těžebním, zpracovatelském 
nebo energetickém průmyslu, ani sama skutečnost, že neslouží 
výhradně potřebě svého vlastníka nebo jiné osoby, nebo drážní 
dopravu na ní provozuje více než jeden dopravce podle písm. c) 
téhož odstavce, veřejným zájmem nejsou. Tím je pouze napojení 
zařízení služeb na celostátní a regionální dráhu, jelikož § 22a odst. 
2 písm. b) tu kazuisticky pro oblast drážní dopravy stanoví 
povinnost vlastníka nezbytného zařízení (essential facility), zde 
vlečky zajišťující přístup k zařízení služeb, umožnit k takovému 
nezbytnému zařízení přístup ostatním (soutěžitelům). Obecně byla 
tato povinnost i pro oblast drážní dopravy dosud stanovena jen v 
§ 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže, odkud ji také drážní správní úřady 
dovozovaly. 

- v předložené důvodové zprávě, jakožto rovněž v důvodové 
zprávě k zákonu č. 319/2016 Sb., schází odůvodnění, proč se 
zákonodárce vymezuje pouze na tři průmyslové areály (tj. těžební, 
zpracovatelský a energetický), když samotná Směrnice v recitálu 
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(12), jenž byl jedním z hlavních důvodů pro rozdělení vleček na 
veřejně přístupné a nepřístupné, hovoří a to navíc pouze 
příkladmo, o vlečkách a tratích v soukromých průmyslových 
zařízeních. Dle názoru Hospodářské komory ČR se tak jedná o 
neúplnou transpozici Směrnice, která by mohla vést k diskriminaci 
podnikatelů, jež provozují vlečku ve zbývajících neuvedených 
průmyslových areálech. Z tohoto důvodu by měla být veřejně 
nepřístupná každá vlečka, která se nachází v jakémkoli 
průmyslovém areálu. 

K písm. a) původního návrhu:  Nejsou věcné, ani právní 
důvody, proč by ostatní odvětví ekonomiky měla být z této 
definice veřejně nepřístupné vlečky vyloučena. Úprava tak v 
rozporu s čl. 11 odst. 1 Listiny nedůvodně rozlišuje mezi vlastníky 
vlečky podle odvětví ekonomiky, a tak podle odvětví z některých 
vleček činí vlečku veřejně přístupnou a z ostatních veřejně 
nepřístupnou, aniž by to z hlediska ochrany hospodářské soutěže 
a užívání vleček mělo opodstatnění. Není tedy důvod, aby veřejně 
nepřístupnou nebyla i vlečka zemědělského areálu či lesnického 
areálu, kde nedochází ke zpracování, ale jen k uskladnění 
zemědělských, lesních či lesnických produktů nebo produktů v 
lesnictví či zemědělství využívaných, např. osiv nebo hnojiv.  

K písm. b) původního návrhu:  Obdobně není důvodné, aby 
se rozlišovalo mezi vlastníkem a provozovatelem vlečky. 
Ustanovení je současně v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 
266/1994 Sb., o dráhách, v dosud účinném znění, který hovoří o 
provozovateli dráhy, a který neveřejnost vlečky neomezuje jen na 
jejího provozovatele, nýbrž tím, že a contrario § 3 odst. 1 písm. a) 
a b) neslouží veřejné dopravě. Tzn., že v závislosti na rozhodnutí 
svého provozovatele může sloužit jakémukoliv množství dalších 
podnikatelů od něj odlišných, ale nemusí být poskytnuta k užívání 
komukoliv v rozporu s vůlí svého provozovatele. 
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K písm. c) původního návrhu: Pokud bude mít vlečka 
povahu nezbytného zařízení ve smyslu § 11 odst. 1 písm. f) zák. č. 
143/2001 Sb., ale její provozovatel uzavře smlouvu jen s jedním 
dopravcem nebo jím bude sám, tak ostatní dopravce z užívání 
vyloučí. Veřejnost vlečky nemůže být dána rozhodnutím svého 
provozovatele o tom, s kolika dopravci uzavře smlouvu o 
provozování dráhy, nýbrž jen její povahou jakožto nezbytného 
zařízení. 

Tato připomínka je zásadní. 
K § 22a odst. 2 písm. b) zákona o dráhách 

Požadujeme text upravit takto:  
„b) k zařízení služeb, jde-li o vlečku podle odstavce 1 písm. c) 
napojují-li vlečka nebo její část na sebe napojené vlečky 
celostátní nebo regionální dráhu k zařízení služeb, nebo 
Odůvodnění: 

Ustanovení je formulováno nevhodně, opomíjí fakt, že 
zařízení služeb může být napojeno na celostátní nebo regionální 
dráhy skrze další vlečky, tj. nepřímo; je-li zařízení služeb napojeno 
takto nepřímo, pak by provozovatel dotčené veřejně nepřístupné 
vlečky nebyl adresátem povinnosti zakotvené v navrhovaném 
ustanovení. Písm. a) a c) uvedeného odstavce přitom nepřináší 
řešení, neboť předpokladem vzniku povinnosti je fakt, že daná 
skutečnost vnějšího světa (vlečka, manipulační místo aj.) má 
oproti vlečce, jejíž užití má být zajištěno, odlišného vlastníka. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak, text návrhu zákona upraven. 
 
Ustanovení § 22a odst. 2 písm. b) – nově § 22a odst. 3 písm. b) 
bude znít: 
 
„b) k zařízení služeb, napojuje-li vlečka nebo její část, přímo 
nebo prostřednictvím jiné vlečky, celostátní nebo regionální 
dráhu k zařízení služeb, nebo“. 

K § 22a odst. 4 zákona o dráhách 
Požadujeme následující znění § 22a odst. 4:  

„(4) Provozovatel vlečky sdělí údaj o její nepřístupnosti včetně 
odůvodnění Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen 
"Úřad") a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup do 
10 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Nesdělí-
li provozovatel vlečky Úřadu údaj o její nepřístupnosti, 

Akceptováno jinak, text návrhu zákona upraven. 
 
Ustanovení § 22a bylo upraveno tak, že notifikační povinnost 
bude uložena provozovateli vlečky v případě, stane-li se vlečka 
veřejně přístupnou, nebo bude-li provozovatel veřejně 
nepřístupné vlečky povinen umožnit její užití stanoveným 
způsobem (za účelem přístupu k jiné dráze, zařízení služeb 
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provozuje vlečku jako veřejně přístupnou do doby provedení 
tohoto sdělení. Vlečka je veřejně nepřístupná, ledaže Úřad pro 
přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) v řízení 
zahájeném z moci úřední nebo na základě návrhu dopravce, 
který odůvodní svůj právní zájem přístupu na vlečku, 
rozhodne, že není splněna podmínka pro veřejnou 
nepřístupnost vlečky podle odstavce 1. Dojde-li Úřad k závěru, 
že není splněna podmínka pro vyloučení veřejné přístupnosti 
veřejnou nepřístupnost vlečky podle odstavce 1 písm. a), b) nebo 
c), uloží z moci úřední provozovateli vlečky, aby ji provozoval 
jako veřejně přístupnou a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. 
Provozovatel veřejně přístupné vlečky sdělí údaj o její veřejné 
přístupnosti Úřadu, ledaže je Úřadu již z jeho úřední činnosti 
znám, a dále jej provozovatel zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato 
skutečnost nastala.“ 
Odůvodnění:  

Tato připomínka souvisí s připomínkou 2. Předložený návrh 
je právně nesystematický, jsoucí kromě toho v příkrém logickém 
rozporu s ostatním částmi právní úpravy i s principy efektivní 
veřejné správy, jejímž základním způsobem jednání musí být co 
nejméně zatěžovat adresáty právní normy, a nikoli je zatěžovat pro 
praxi a fungování drážní dopravy naprosto zbytečnou 
administrativou.  

Předně, jak vyplývá ze samotné systematiky zákona, vlečky 
jsou zásadně neveřejné, a pouze v určitých, zákonem taxativně 
vymezených případech jsou veřejné, nebo je jejich provozovateli 
uložena povinnost umožnění přístupu k jiným drahám, zařízením 
služeb/manipulačním místům, a to bez ztráty statusu veřejné 
nepřístupnosti.               

O tom, zda vlečka je veřejná a jako taková bude 
provozována, rozhodne zásadně buď jen vlastník nebo s jeho 

nebo jinému zařízení nebo manipulačnímu místu podle § 22a 
odst. 3 písm. a) až c) návrhu zákona v upraveném znění). 
Notifikační povinnost se pak bude vztahovat i na změnu 
uvedených skutečností. Hospodářské komoře i dalším 
vybraným zástupcům odborné veřejnosti tak bylo vyhověno 
tím, že provozovatele veřejně nepřístupných vleček nebude 
zatěžovat notifikační povinnost a s absencí jejího provedení 
nebude spojen následek spočívající v povinnosti provozovat 
vlečku jako veřejně přístupnou.  
 
Rovněž bude stanoveno, že Úřad pro přístup k dopravní 
infrastruktuře na žádost dopravce nebo z moci úřední rozhodne, 
zda vlečka, která je provozována jako veřejně nepřístupná, 
splňuje některou z podmínek pro veřejnou nepřístupnost. 
Nebude-li vlečka některou z podmínek pro veřejnou 
nepřístupnost splňovat, uloží Úřad pro přístup k dopravní 
infrastruktuře provozovateli takové vlečky, aby ji provozoval 
jako veřejně přístupnou a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.  
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souhlasem provozovatel sám, nebo orgán veřejné správy, v tomto 
případě Úřad (též v těchto připomínkách „ÚPDI“) po řádném 
řízení pravomocným rozhodnutím, což se normuje v tomtéž 
odstavci předmětného ustanovení in fine i s povinným 
poskytnutím provozovateli přiměřené lhůty ze strany Úřadu.  

Status provozování vlečky jako veřejné či neveřejné nemůže 
záviset na pouhém faktu toho, zda provozovatel sdělí Úřadu či 
nikoli, zda je vlečka veřejně nepřístupná, neboť v takovém případě 
by poslední věta téhož odstavce a lhůta ke splnění povinnosti 
provozovat vlečku jako veřejnou se stala obsoletní, resp. v těchto 
případech nepoužitelnou. Nelze však vlastníka/provozovatele 
vlečky zbavit jeho procesních práv vůči vrchnostenskému 
správnímu orgánu jen proto, že neučinil formální oznámení Úřadu.        

Navíc, provozovatele veřejné vlečky stíhá řada ekonomicky 
a organizačně náročných povinností, zejména příděl kapacity 
včetně jeho koordinace s jinými přídělci a vůči dopravcům, 
povinnosti informační, ekonomické atd., od nichž odvozují svá 
práva třetí osoby, a to ať už další provozovatelé dráhy, nebo 
provozovatelé drážní dopravy, opět tyto katalogy práv a 
povinností nemohou záviset na pouhém faktu předmětného 
neoznámení.  

Nedodržují-li na základě dosavadní zkušenosti 
provozovatelé vleček stávající povinnost oznamovat, že vlečka je 
veřejně nepřístupná, má být postup zákonodárce přesně opačný, a 
to už vzhledem k tomu, že v praxi provozovatelů drah a drážní 
dopravy to praktické problémy nevyvolává, tedy normovat, že 
není-li učiněno žádné oznámení, vlečka je veřejně nepřístupná, a 
veřejně přístupná vlečka je jen a pouze tehdy, pokud se tak 
rozhodne její vlastník/provozovatel ze své vlastní vůle, nebo tak 
na základě zákona a veřejného zájmu po řádném řízení rozhodne 
správní orgán, který to i oznámí.  
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Úřad má možnost zahájit řízení o nepřístupnosti vlečky i bez 
návrhu, anebo na návrh dopravce, který však musí odůvodnit svůj 
právní zájem přístupu na vlečku, čímž se předchází podávání zcela 
zjevně neopodstatněných a nekvalifikovaných či šikanozních 
návrhů.                

V souvislosti s požadovanou úpravou novelizačního bodu 8 
a s ohledem na výše uvedený rozbor směrnice a platného práva, se 
požaduje ve znění navrhovaného odstavce. 4 vypustit druhou větu 
„Nesdělí-li provozovatel vlečky Úřadu údaj o její nepřístupnosti, 
provozuje vlečku jako veřejně přístupnou do doby provedení 
tohoto sdělení.“ a to bez náhrady, a vypustit odkaz na odstavec 1 
písm. c). Současně se požaduje text upravit tak, aby odpovídal 
ústavněprávním principům a směrnici. 

Tato připomínka je zásadní. 
K § 22a odst. 6 zákona o dráhách 

Požadujeme upravit text nově vkládaného odstavce takto: 
„(6) Úřad zveřejní seznam veřejně přístupných vleček a jejich 
provozovatelů způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ 
Odůvodnění:  

V souvislosti s návrhy k novelizačnímu bodu 8 a 11 
požaduje se změnit text doplněného odstavce 6 tak, že Úřad 
zveřejňuje seznam vleček veřejně přístupných. Úřad tak vede 
pouze seznam veřejně přístupných vleček, nikoli veřejně 
nepřístupných vleček, což zároveň sníží významně jeho 
administrativní zátěž a tím ušetří výdaje státu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak, text návrhu zákona upraven. 
 
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře bude na svých 
internetových stránkách zveřejňovat nejen seznam veřejně 
přístupných vleček, ale rovněž seznam veřejně nepřístupných 
vleček, jejichž užití jsou jejich provozovatelé povinni umožnit 
za účelem přístupu k jiné dráze, zařízení služeb nebo jinému 
zařízení nebo manipulačnímu místu podle § 22a odst. 3 písm. 
a) až c) návrhu zákona v upraveném znění.  
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře na svých 
internetových stránkách rovněž zveřejní údaje o 
provozovatelích těchto vleček, jimiž se rozumí jejich jméno, 
popřípadě jména, a příjmení, obchodní firma nebo název a 
sídlo. 

K § 22b odst. 2 – 4 zákona o dráhách 
Požadujeme upravit text nově vkládaných odstavců 2 – 4 

takto: 

Neakceptováno, vysvětleno. Hospodářská komora na 
připomínce trvá. 
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„(2) Členem statutárního orgánu provozovatele dráhy celostátní 
nebo regionální nesmí být osoba, která je členem statutárního 
orgánu dopravce odlišného od tohoto provozovatele dráhy. 
Členem kontrolního orgánu provozovatele dráhy celostátní nebo 
regionální anebo veřejně přístupné vlečky nesmí být osoba, která 
je členem kontrolního orgánu dopravce odlišného od tohoto 
provozovatele dráhy. 
(3) Provozovatel dráhy celostátní nebo regionální anebo veřejně 
přístupné vlečky smí příjmy z provozování dráhy a finanční 
prostředky poskytnuté z veřejných rozpočtů k provozování dráhy 
použít pouze k financování vlastního podnikání a k rozdělení 
zisku. 
(4) Provozovatel dráhy celostátní nebo regionální anebo veřejně 
přístupné vlečky a dopravce si navzájem nesmí poskytovat 
zápůjčku, úvěr nebo jiné obdobné plnění.“ 
Odůvodnění:  

V navrhovaném znění je třeba vypustit slova „veřejně 
přístupné vlečky“. Zákonodárce jde daleko nad rámec směrnice 
(2370/2016/EU novelizující směrnici 34/2012/EU), neboť ta ve 
svém článku 7 odst. 3 písm. a) a c) výslovně normuje pouze o 
personálním zamezení střetu zájmů u provozovatelů 
infrastruktury, resp. sítě. Jak bylo výše ukázáno v připomínce č. 3, 
směrnice jednotně a bezrozporně sítí, infrastrukturou a železniční 
infrastrukturou bez výjimky nerozumí vlečky a soukromé přípojky 
a tak se čl. 7 odst. 3 písm. a) a c) a článek 7d směrnice nevztahují 
ani na veřejné či neveřejné vlečky, nýbrž pouze na provozovatele 
dráhy celostátní a regionální. Nestrannost přídělu kapacity a 
výkonu hlavních funkcí u provozovatele veřejné vlečky je již 
vyřešena jak v ust. § 32 odst 3 zákona, tak ust. § 32a. zákona. 

Tato připomínka je zásadní. 

Pravidla chování (povinnosti) obsažené v ustanovení § 22b 
odst. 2 až 4 návrhu zákona dopadají podle směrnice 
2012/34/EU ve znění směrnice (EU) 2016/2370 na 
provozovatele železniční infrastruktury, což podle výše 
podaného výkladu zahrnuje dle Ministerstva dopravy i 
provozovatele veřejně přístupných vleček. Dráhy, které jsou 
z působnosti uvedených předpisů Evropské unie vyňaty, 
odpovídají vymezení veřejně nepřístupné vlečky tak, jak je 
obsaženo v ustanovení § 22a odst. 1 návrhu zákona.  
  
Z tohoto důvodu nebylo možné připomínku akceptovat. 

K § 23 odst. 1 písm. h) zákona o dráhách Neakceptováno, vysvětleno. Hospodářská komora na 
připomínce netrvá. 
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Požadujeme návrh ustanovení vypustit a ponechat stávající 
znění.  
Odůvodnění:  

Jde o rozpor s § 20 odst. 1 a 2 ZoD, který obdobné povinnosti 
stanoví vlastníku, a to jakékoliv dráhy, nikoliv provozovateli a to 
jen celostátní/regionální dráhy a veřejně přístupné vlečky (dále 
souborně jen „veřejná dráha“).  

Navíc ZoD postrádá mechanismus, jak přimět vlastníka 
dráhy, aby ve smlouvě o provozování dráhy s provozovatelem k 
takové výstavbě, modernizaci, údržbě a opravám svolil. 
Provozovatel veřejně dráhy resp. vlastník by neměl být limitován 
jejími technickými parametry, nýbrž požadavky dopravců resp. 
objednatelů veřejných služeb v přepravě cestujících. (Viz i nově 
navrhovaný § 24 odst. 1 zák. č. 77/2002 Sb.). 

Jestliže cenový výměr neumožňuje jejímu provozovateli 
zahrnout do ceny za užití veřejné dráhy přiměřený zisk, ale jen 
ekonomicky odůvodněné náklady, měl by mít SFDI pro dodržení 
nové povinnosti provozovatele veřejné dráhy dle § 23 odst. 1 písm. 
h) ZoD povinnost mu poskytnout dotaci podle § 2 odst. 1 písm. b) 
zák. č. 104/2000 Sb., o SFDI. Současně by měl být upraven § 2 
odst. 3 zák. č. 104/2000 Sb. tak, aby nadále v právu na dotaci 
nediskriminoval žadatele podle vlastnické struktury nebo právní 
formy, jelikož ZoD resp. směrnice 2012/34 nerozlišuje 
provozovatele dráhy dle vlastnické struktury či právní formy. 

Tato připomínka je zásadní. 

 
Členské státy jsou podle směrnice (EU) 2016/2370 (viz článek 
7 odst. 1) povinny zajistit, aby byl provozovatel infrastruktury 
odpovědný za provoz, údržbu a obnovu sítě a aby byl pověřen 
rozvojem železniční infrastruktury na této síti, a to v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy. Vlastník dráhy bude i nadále 
(podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona o dráhách) povinen 
zajistit údržbu a opravu dráhy v rozsahu nezbytném pro její 
provozuschopnost a umožnit styk dráhy s jinými dráhami 
(návrh zákona v tomto ohledu nic nemění), bude též povinen 
pečovat o rozvoj a modernizaci dráhy v rozsahu nezbytném pro 
zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti území 
kraje a provozovatel dráhy bude povinen provádět výstavbu, 
modernizaci, údržbu a opravu jím provozované dráhy 
v souladu s technickými podmínkami a požadavky na tuto 
dráhu a technickými podmínkami její provozuschopnosti a 
jejího styku s jinými dráhami. 
 
Pokud je vlastník dráhy současně i jejím provozovatelem, bude 
vykonávat činnosti dle nově navrženého ustanovení § 23 odst. 
1 písm. h) sám a bude za jejich výkon i odpovědný.  
 
V případě, že vlastník dráhy není současně jejím 
provozovatelem, bude povinen zajistit provádění činností 
uvedených v § 20 odst. 1 a 2 a § 21 odst. 1 prostřednictvím 
osoby, která bude držitelem úředního povolení v souladu s § 11 
odst. 1 zákona o dráhách, což bude obvykle zajištěno na 
smluvním základě. Povinností vlastníka bude tedy vytvořit 
vhodné předpoklady (právní, finanční i věcné) pro provádění 
rozvoje, modernizace, údržby a opravy dráhy jejím 
provozovatelem, a to v rozsahu předvídaném § 20 odst. 1 a 2 
zákona.  Výstavba, modernizace, údržba a oprava dráhy bude 
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prováděna provozovatelem dráhy, který musí postupovat s 
odbornou péčí a bude odpovědný za odborné dodržení 
technických požadavků stanovených na tyto činnosti předpisy 
Evropské unie i České republiky.   
 

K § 23b odst. 3 zákona o dráhách 
Požadujeme text upravit takto: 

„(3) Provozovatel dráhy zpracuje návrh plánu omezení 
provozování dráhy nebo její části z důvodu provádění činností 
spojených s údržbou nebo opravou dráhy a činností spojených s 
uskutečňováním stavby dráhy nebo na dráze nebo jiných činnosti 
ohrožujících bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy na dráze, 
jde-li o stavby s jedním stavebním povolením, u nichž 
překračuje-li předpokládaná doba omezení v souhrnu 24 hodin. 
Návrh plánu obsahuje alespoň vymezení časového období, na 
které je plán zpracováván, počtu, umístění a předpokládané doby 
trvání jednotlivých omezení a jejich důvodů a předpokládaného 
rozsahu omezení provozování drážní dopravy na dráze.“ 
Odůvodnění:  

Aktuální účinné znění § 23b odst. 3 je využíváno 
provozovatelem dráhy k obcházení zákona tím, že stavba dle 
stavebního povolení je rozdělena na jednotlivé etapy výstavby 
podle technologických postupů a činností, které budou 
realizovány a ve správním řízení je UPDI žádáno souhlas s 
konáním výluk pouze u etap, které splňují podmínku nepřetržitosti 
24 hod. Tím nastává situace, že provozování dráhy je omezeno či 
zastaveno v řádu desítek až stovek dnů, ale souhlas s konáním 
výluky je z toho UPDI udělován pouze pro etapy, které splňují 
podmínku nepřetržitosti. O ostatních, byť zásadně zasahují do 
zajišťování provozování drážní dopravy v době přepravních 
špiček, nejsou objednatelé ani UPDI s dostatečným předstihem 
seznamováni, a nemají tak možnost uplatnění případných námitek 

Neakceptováno, vysvětleno. Hospodářská komora na 
připomínce netrvá. 
 
Ustanovení § 23b odst. 3 zákona o dráhách podle předkladatele 
není možno vykládat nastíněným způsobem. Ministerstvo 
dopravy již v minulosti zaujalo v tomto smyslu stanovisko 
k výkladu tohoto ustanovení. V případech, kdy provozovatel 
dráhy nezpracuje v souladu s ustanovením § 23b odst. 3 zákona 
o dráhách plán omezení provozování dráhy nebo její části, 
ačkoliv k tomu byl povinen, vznikne odpovědnost za přestupek 
podle § 51 odst. 4 písm. h) zákona o dráhách, který projednává 
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře. K řešení případů, 
v nichž lze spatřovat obcházení nebo přímé nedodržování 
zákona ve vztahu k uvedenému ustanovení, tak postačují 
postupy, které umožňuje stávající právní úprava. 
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či návrhů na řešení dopravní situace. Stejně tak dochází k 
případům, kdy s ohledem na podmínku nepřetržitosti je výluka 
uměle prodlužována formou denních výluk. Uvedené se vztahuje 
např. na výluky na trati Plzeň – Domažlice s dobou trvání 6-8 
hod./den při celkovém počtu 45 dní výluk, stavba Sudoměřice – 
Votice, která mimo nepřetržitě konané výluky zahrnuje i 106 dní 
výluk o délce 8 hod. nebo výluky na trati 170 v úseku Zdice – 
Beroun 32 dní výluk o délce 8 hod. Současně nyní účinné znění 
znamená zhoršení stavu projednávání a vydání souhlasného 
stanoviska s omezením či zastavením provozování dráhy či drážní 
dopravy s drážním správním úřadem oproti znění zákona, 
platnému do 31. 3. 2017, kdy souhlasu s omezením či zastavením 
provozování dráhy podléhaly všechny výluky se stavebním 
povolením (t,j. rekonstrukce a modernizace dráhy) bez omezení 
doby trvání. 

Stávající praxe, kdy SŽDC zaměňuje sdělení 
předpokládaného rozsahu omezení provozování drážní dopravy na 
konstatování procentuálního snížení kapacity dráhy, není pro 
přípravu a zpracování opatření dopravců a jejich projednání s 
objednateli či zákazníky dostačující (je v podstatě nic neříkající). 
Je nezbytné zajistit podporu pro aplikaci § 21a  vyhl. 173/1995 Sb. 

Stávající praxe SŽDC znamená, že v rámci plánu výluk jsou, 
bez ohledu na skutečnost, že jde o jednu akci/stavbu, vedeny pro 
potřeby přípravy plánu výluk pod samostatným číslem výluky 
jednotlivé části (etapy) stavby/činnosti, které jsou pak následně 
zahrnuty v jednom ROV (věcně spolu souvisí). Tato skutečnost 
vede k tomu, že v rámci projednávání plánu omezení provozování 
dráhy s objednateli a dopravci a následně podané žádosti o 
rozhodnutí mají jak dopravci a objednatelé/zákazníci, tak následně 
ÚPDI výrazně zhoršenou možnost a) komplexně posoudit dopad 
takto plánované stavby a b) připravit relevantní opatření k 
minimalizaci dopadu takového omezení. Omezení či zastavení 
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provozování dráhy, které nepřesáhne souvislou dobu trvání 24 
hod., pak nemusí být projednáváno, mimo případy, kdy SŽDC 
usoudí na potřebu VNJŘ, vůbec, ačkoliv se jedná o omezení, která 
mohou výrazně narušit či omezit provoz železniční dopravy. Jedná 
se např. o denní výluky trvající po celý měsíc.  

Situace v plánování a projednávání omezení provozování 
dráhy a s tím souvisejícího omezení či zastavení provozování 
drážní dopravy je proto horší a současně se prohloubily 
ekonomické dopady takového omezení v případech, na které se 
nevztahuje § 23b ZoD nemožností uplatnění náhrady škody, neboť 
nadále není povinností dopravce zajistit náhradní dopravu mimo 
případy uvedené v § 36 odst. 1 písm. g) ZoD.  

Absence povinnosti plánování a projednávání takového 
plánu omezení s objednateli a dopravci, mimo případy, kdy se 
jedná o omezení delší než 24 hodin nepřetržitě, bez ohledu na 
faktické dopady takového omezení, znemožňuje jak na straně 
objednatelů, tak i dopravců přijmout adekvátní opatření k 
minimalizaci dopadů takového omezení. 

Tato připomínka je zásadní. 
K § 23c odst. 2 zákona o dráhách 

Požadujeme text upravit takto: 
„(2) Úřad nebo drážní správní úřad návrh plánu omezení 
provozování dráhy nebo její části schválí, jsou-li splněny 
požadavky podle § 23b a je-li dostatečně zabezpečena náhradní 
doprava za veřejnou osobní drážní dopravu dotčenou 
omezením provozování dráhy. Splňuje-li návrh plánu 
požadavky podle § 23b nebo požadavek na zajištění náhradní 
dopravy pouze ve vztahu k některým plánovaným omezením, 
schválí jej Úřad nebo drážní správní úřad pouze v části týkající se 
těchto omezení a ve zbytku žádost o schválení plánu zamítne.“ 
Odůvodnění: 

Neakceptováno, vysvětleno. Hospodářská komora na 
připomínce netrvá. 
 
Schválení plánu omezení provozování dráhy nebo její části 
není možno vázat na zabezpečení náhradní dopravy za veřejnou 
osobní drážní dopravu dotčenou omezením provozování dráhy. 
Povinnost zpracovat plán omezení provozování dráhy je dána 
provozovateli dráhy, zatímco povinnost zajistit náhradní 
dopravu je podle ustanovení § 36 zákona o dráhách uložena 
dopravci. Jde o samostatně uložené povinnosti, přičemž vázat 
schválení plánu omezení provozování dráhy právě na splnění 
povinnosti dopravce se nejeví jako vhodné. Navíc, zpracování 
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Plynulé provozování veřejné osobní drážní dopravy je 
veřejným zájmem, reflektovaným § 22 odst. 1 písm. a) ZoD a § 36 
odst. 1 písm. a) a b) ZoD. Veřejným zájmem je i zajištění dopravní 
obslužnosti kraje a státu podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 
194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o 
změně dalších zákonů. Tyto veřejné zájmy je ÚPDI povinen podle 
§ 2 odst. 4 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, v rámci svého rozhodování dle § 23c respektovat. To 
znamená, že by měl plán omezení provozování dráhy schválit jen 
tehdy, je-li zajištěna náhradní (autobusová) doprava za omezenou 
osobní drážní dopravu. Jeho dosavadní rozhodovací praxe se této 
zásadě nicméně vzpírá a ÚPDI argumentuje tím, že povinnost 
zohlednit zajištění náhradní (autobusové) dopravy nemá v zákoně 
stanovenu výslovně. 

Schválí-li návrh plánu příslušný správní orgán toliko v části, 
pak musí žádost o schválení tohoto plánu ve zbytku zamítnout 
(rozhodnutí o celém předmětu řízení, není-li postupováno tak, že 
dřívějším rozhodnutím rozhodne o části návrhu ve smyslu § 148 
správního řádu). Doporučujeme tuto skutečnost výslovně uzákonit 
tak, aby nedocházelo ke vzniku nezákonných rozhodnutí ve 
smyslu opomenutí rozhodnutí o celém předmětu řízení. 

Tato připomínka je zásadní. 

a předložení plánu omezení provozování dráhy může výrazně 
časově předcházet řešení náhradní dopravy dopravcem.  
 
Navrhované doplnění ustanovení, podle něhož Úřad pro přístup 
k dopravní infrastruktuře nebo drážní správní úřad v případě, 
schválí-li návrh plánu omezení provozování dráhy pouze 
v části týkající se omezení splňujícího požadavky § 23b, ve 
zbytku žádost o schválení plánu zamítne, považuje předkladatel 
za nadbytečné, neboť nutnost správního úřadu rozhodnout o 
celém předmětu řízení vyplývá z obecné právní úpravy 
správního řízení. 

K § 32 odst. 3 zákona o dráhách 
Požadujeme text upravit takto:  

„(3) Kapacitu dráhy přiděluje provozovatel dotčené dráhy. Je-li 
dráha ve vlastnictví státu, přiděluje kapacitu dráhy státní 
organizace Správa železniční dopravní cesty. Jde-li o úsek dráhy 
ve vlastnictví státu od státní hranice České republiky po nejbližší 
železniční stanici na území České republiky, použije se věta první. 
Provozuje-li provozovatel dráhy drážní dopravu, která neslouží 
výhradně k zajištění provozování dráhy, obstará za něj výkon 
hlavních činností osoba, která drážní dopravu na takové dráze 

Neakceptováno, vysvětleno. Hospodářská komora na 
připomínce netrvá. 
 
Pravidlo, podle něhož kapacitu dráhy v případě, že jde o dráhu 
ve vlastnictví státu, přiděluje státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty, obsahuje již stávající právní úprava 
(viz ustanovení § 32 odst. 1 věta druhá). Jde tedy pouze o 
legislativně technické přesunutí daného pravidla do ustanovení, 
které nově komplexně upravuje pravidla pro přidělování 
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neprovozuje a je způsobilá výkon těchto činností obstarat 
nestranně (dále jen „nezávislý přídělce“); to neplatí, pokud jde o 
dráhu ve vlastnictví státu a zároveň nejde o úsek dráhy podle věty 
třetí. Přídělcem se pro účely tohoto zákona rozumí, 

a) provozovatel dráhy nebo státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty, přiděluje-li kapacitu dráhy podle věty 
první, druhé nebo třetí, nebo   

b) nezávislý přídělce, obstarává-li za provozovatele dráhy 
výkon hlavních činností podle věty čtvrté.“ 
Odůvodnění: 

Relevantní sekundární prameny práva Evropské unie 
nepředpokládají zvýhodnění veřejnoprávních korporací 
(konkrétně pak Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace) ve smyslu personální exempce těchto z povinnosti 
oddělení hlavních funkcí v případě souběhu výkonu činnosti 
dopravce a provozovatele dráhy – i v takovém případě musí být 
zajištěno oddělení výkonu hlavních funkcí. Zvýhodnění obsažené 
ve větě předposlední návětí je v rozporu s cíli obsaženými v 
transponované právní úpravě. Řešením shora uvedeného je 
oprávnění provozovatele dráhy zajišťovat přepravu osob a věcí pro 
vlastní potřeby v rámci výkonu činnosti provozovatele dráhy na 
základě úředního povolení (oprávnění k provozování drážní 
dopravy inkorporované v licenci je pak zhola nadbytečné). 

Tato připomínka je zásadní. 

kapacity dráhy, a to zcela v souladu se směrnicí 2012/34/EU ve 
znění směrnice (EU) 2016/2370. 
 
Ministerstvo dopravy zastává stanovisko, že je třeba zajistit, 
aby na státem vlastněných dráhách nepůsobilo více přídělců, 
kteří by svou činnost složitě koordinovali a mohli by 
disponovat odlišným programovým vybavením pro tvorbu 
jízdních řádů. Navrhuje se proto, aby kapacitu dráhy na státem 
vlastněných dráhách vždy přidělovala státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty bez ohledu na to, kdo je 
provozovatelem dráhy. Předmětná právní úprava není s unijním 
právem v rozporu a potažmo nezakládá zvláštní zvýhodnění 
Správy železniční dopravní cesty, jelikož v souladu s § 21 odst. 
1 zákona o státní organizaci Správa železniční dopravní cesty 
nesmí být předmětem činnosti této státní organizace 
provozování drážní dopravy a potažmo nemůže nastat 
nepřípustná situace, že by státní organizace Správa železniční 
dopravní cesty přidělovala kapacitu dráhy z pozice 
provozovatele dráhy i dopravce. 
 
S ohledem na shora uvedené je přitom třeba dané pravidlo, 
podle kterého přiděluje kapacitu dráhy v případě státem 
vlastněných drah vždy státní organizace Správa železniční 
dopravní cesty, zachovat i v případě, kdy by tato organizace 
nebyla zároveň provozovatelem takové dráhy (státem 
vlastněné), zejména při jejich přenechání k užívání jinou 
osobou na základě nájemní smlouvy (viz § 21 odst. 1 zákona o 
státní organizaci Správa železniční dopravní cesty). Z tohoto 
důvodu je třeba výslovně zmínit, že nezávislý přídělce 
neobstarává výkon hlavních činností v případě uvedeném v § 
32 odst. 3 větě třetí návrhu zákona. V případě státem 
vlastněných drah tak totiž i v případě jejich pronájmu jinému 
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provozovateli bude činit státní organizace Správa železniční 
dopravní cesty).  

K § 32a odst. 3 a 4 zákona o dráhách 
Požadujeme přiměřeně zkrátit karenční dobu pro výkon 

přídělce, například takto: 
„(3) Členem statutárního orgánu nebo zaměstnancem přídělce 
vykonávajícím hlavní činnosti nesmí být osoba, která v posledním 
roce v posledních šesti měsících před ustavením do funkce nebo 
vznikem pracovněprávního vztahu 

a) podnikala jako dopravce, 
b vykonávala funkci člena statutárního orgánu dopravce, 
c) ovládala dopravce podle zákona o obchodních 

korporacích16), 
d) obstarávala záležitosti dopravce nebo pro něj 

zprostředkovávala uzavírání smluv nebo 
e) vykonávala závislou práci pro dopravce. 

(4) Osoba, která byla členem statutárního orgánu nebo 
zaměstnancem přídělce a vykonávala hlavní činnosti, se po dobu 
1 roku šesti měsíců od zániku funkce nebo pracovněprávního 
vztahu zdrží výkonu činností uvedených v odst. 3 písm. a) až e).“ 
Odůvodnění:  

HK ČR nerozporuje stanovení karenční lhůty pro vyloučení 
či omezení střetu zájmů, ale upozorňuje, že stanovení zákazu 
činnosti po dobu 1 roku u odstavce 3 a 4 je nepřiměřeně přísné a 
brání tak odborně znalým a zkušeným osobám ve výkonu funkce. 
Domníváme se, že na poměry v České republice je takto přísné 
pravidlo spíše nevhodné a tato doba by měla být zkrácena.  
Směrnice 2016/2370 žádnou karenční lhůtu neurčuje. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text návrhu zákona upraven. 
 
Ustanovení § 32a odst. 3 a 4 budou nadále znít: 
 
„(3) Členem statutárního orgánu nebo zaměstnancem přídělce 
vykonávajícím hlavní činnosti nesmí být osoba, která v 
posledních 6 měsících před ustavením do funkce nebo vznikem 
pracovněprávního vztahu 
a) podnikala jako dopravce, 
b vykonávala funkci člena statutárního orgánu dopravce, 
c) ovládala dopravce podle zákona o obchodních 
korporacích16), 
d) obstarávala záležitosti dopravce nebo pro něj 
zprostředkovávala uzavírání smluv nebo 
e) vykonávala závislou práci pro dopravce. 
 
(4) Osoba, která byla členem statutárního orgánu nebo 
zaměstnancem přídělce a vykonávala hlavní činnosti, se po 
dobu 6 měsíců od zániku funkce nebo pracovněprávního vztahu 
zdrží výkonu činností uvedených v odst. 3 písm. a) až e).“. 

K § 34a odst. 5 zákona o dráhách 
Požadujeme text upravit takto:  

Neakceptováno, vysvětleno. Připomínka přesahuje rámec 
předloženého návrhu. Hospodářská komora na připomínce 
netrvá. 
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„(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 v přepravě cestujících, ostatní 
veřejné drážní osobní dopravy, 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 ostatní veřejné drážní osobní 
dopravy, 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.“ 
Odůvodnění: 

Navrhuje se změna § 34a odst. 5 zákona o dráhách, kdy 
stávající právní úprava nereflektuje fakt společenského významu 
veřejné osobní drážní dopravy provozované i mimo režim smluv 
o veřejných službách v přepravě cestujících (srov. čl. 47 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU), například na lince 
Praha – Ostrava, kdy touto komerční formou přepravních služeb 
byly v plném rozsahu nahrazeny služby obecného hospodářského 
zájmu poskytované v daném rozsahu a relaci. Dotčenými 
komerčními službami tak fakticky dochází k dosažení účelu jinak 

 
Připomínka byla uplatněna nad rámec návrhu zákona, který je 
(až na drobné výjimky legislativně technického charakteru) 
čistě implementační povahy. Předkladatel již v předkládací 
zprávě k návrhu zákona upozorňoval na to, že s ohledem na 
závazky České republiky vyplývající z předpisů práva 
Evropské unie a stanovenou transpoziční lhůtu u směrnice (EU) 
2016/2370 bude Ministerstvo dopravy i v dalším legislativním 
procesu prosazovat ponechání této legislativní předlohy v 
navrženém rozsahu. Otevírání nových témat přesahujících 
oblast působnosti zmíněných unijních předpisů by totiž mohlo 
ohrozit včasnou transpozici směrnice (EU) 2016/2370 do 
českého právního řádu. 
 
Kromě shora uvedeného směřuje uplatněná připomínka 
k novému řešení věcných otázek, které by musely být 
podrobeny zevrubnému posouzení a hlubší a detailnější diskusi 
na úrovni odborné veřejnosti i v rámci příslušných útvarů 
Ministerstva dopravy. V krajním případě by akceptace 
připomínek věcné (nikoliv pouze formální či legislativně 
technické) povahy mohla vést k nutnosti rozeslat materiál do 
nového mezirezortního připomínkového řízení (z důvodu 
významných změn materiálu). 
 
Dále je nutno konstatovat, že s ohledem na ryze implementační 
charakter návrhu zákona v podobě, v jaké byl rozeslán do 
mezirezortního připomínkového řízení, bylo rozhodnuto (viz 
příslušný úkol obsažený v Plánu legislativních prací vlády na 
zbývající část roku 2018), že k němu není třeba zpracovávat 
závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA). 
Rozšířením navrhované právní úpravy o nové věcné otázky, 
které nejsou z hlediska práva Evropské unie relevantní, by 
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vyhrazeného veřejným službám v přepravě cestujících, tj. 
obstarání dopravní obslužnosti území státu. 

Tato připomínka je zásadní. 

nejspíš znamenalo, že k daným okruhům bude muset být 
závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
dodatečně zpracována, pro což s ohledem na stanovenou 
transpoziční lhůtu směrnice (EU) 2016/2370 a rovněž 
s ohledem na související termín pro předložení materiálu vládě 
není prostor. 
 
Předložený návrh zákona je zaměřen na implementaci předpisů 
tzv. tržního pilíře čtvrtého železničního balíčku. Na podzim 
tohoto roku budou obnoveny přípravné práce na novele zákona 
o dráhách v souvislosti s implementací předpisů tzv. 
technického pilíře čtvrtého železničního balíčku. V návaznosti 
na zevrubné věcné posouzení zaslaného podnětu by mohl být 
případně připraven odpovídající návrh změny vnitrostátní 
právní úpravy. Legislativní podnět je proto třeba v první řadě 
projednat s věcně příslušnými útvary Ministerstva dopravy.  
 
Ze všech shora uvedených důvodů nebylo možné tuto 
připomínku v současné fázi legislativního procesu akceptovat. 
 

K § 34d odst. 1 zákona o dráhách 
Požadujeme text upravit takto:  

„(1) Osoba, která hodlá podat žádost o přidělení kapacity dráhy 
pro účely provozování pravidelné veřejné osobní drážní dopravy 
bez smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, jež má 
povahu nové služby v osobní drážní dopravě, na dráze, na níž 
je provozována pravidelná veřejná drážní osobní doprava na 
základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, 
oznámí tuto skutečnost nejpozději 18 měsíců přede dnem nabytí 
platnosti jízdního řádu Úřadu a přídělci kapacity dotčené dráhy. 
Přídělce kapacitu dráhy pro účely provozování osobní drážní 

Akceptováno jinak, text návrhu zákona upraven. 
 
Do ustanovení § 34d odst. 1 návrhu zákona bude doplněn odkaz 
na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující test 
hospodářské vyváženosti. Uvedenou úpravou bude text návrhu 
zákona dostatečně (tj. ve smyslu uplatněné připomínky) 
upřesněn tak, aby bylo zřejmé, že notifikační povinnost se 
vztahuje pouze na tzv. nové služby v osobní železniční dopravě 
ve smyslu nařízení Evropské komise.  
 
Ustanovení § 34d odst. 1 návrhu zákona bude nadále znít: 
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dopravy bez smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
nepřidělí, pokud žadatel svůj záměr neoznámí podle věty první.“  
Odůvodnění: 

Adresátem zde uvedené povinnosti jistě nemůže být každý 
žadatel, jenž hodlá podat žádost  

o přidělení kapacity dráhy pro účely provozování osobní 
drážní dopravy bez smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících – uvedené ustanovení je nesmyslné, neboť zcela 
opomíjí fakt, že: 

• drážní doprava může být provozována i neveřejně, tj. k 
uspokojení individuálních přepravních potřeb (tyto jsou pojmově 
uspokojovány právě takovou, a nikoliv veřejnou, dopravou), 

• v případě dopravy nepravidelné, nahodilé lze stěží hovořit 
o tom, že tato by byť potenciálně mohla zasáhnout do zájmů 
chráněných předmětným ustanovením (nostalgické vlaky, 
turistické spoje sezónního rázu aj.), 

• dochází k faktickému vyloučení institutu přidělování 
kapacity dráhy ad hoc (k tomu dobu v délce 18 měsíců), 

• není řešena působnost předmětného ustanovení ve vztahu 
ke stávajícím a novým službám v přepravě osob, resp. stávajícím 
službám podléhajícím významné změně. 

Tato připomínka je zásadní. 

„(1) Osoba, která hodlá podat žádost o přidělení kapacity dráhy 
pro účely provozování osobní drážní dopravy bez smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího test 
hospodářské vyváženosti, oznámí tuto skutečnost nejpozději 18 
měsíců přede dnem nabytí platnosti jízdního řádu Úřadu a 
přídělci kapacity dotčené dráhy. Přídělce kapacitu dráhy pro 
účely provozování osobní drážní dopravy bez smlouvy 
o veřejných službách v přepravě cestujících nepřidělí, pokud 
žadatel svůj záměr neoznámí podle věty první.“.  
 

K § 34d zákona o dráhách 
Požadujeme doplnit nový odst. 7 v tomto znění: 

„(7) Oznámení podle odstavce 1 nepodléhají jednorázové akce 
propagačního charakteru pro podporu hromadné dopravy 
nebo turistického ruchu a jednorázové přepravy organizované 
z důvodu předpokládané či oznámené zvýšené poptávky po 
přepravě v důsledku konání sportovních, společenských a 
kulturních akcí.“ 
Odůvodnění:  

Akceptováno jinak, text návrhu zákona upraven. 
 
Do ustanovení § 34d odst. 1 návrhu zákona bude doplněn odkaz 
na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující test 
hospodářské vyváženosti. Uvedenou úpravou bude text návrhu 
zákona dostatečně (tj. ve smyslu uplatněné připomínky) 
upřesněn. 
 
„(1) Osoba, která hodlá podat žádost o přidělení kapacity dráhy 
pro účely provozování osobní drážní dopravy bez smlouvy o 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNB4HHVX9U)



72 
 

Jednorázové akce mají charakter propagační na podporu 
turistického ruchu v regionu nebo na podporu železniční dopravy 
obecně, kdy vzhledem ke své četnosti a typu nasazených vozidel 
nemohou ze své podstaty znamenat ohrožení hospodářské 
vyváženosti závazkové drážní dopravy, navíc se ve většině 
případů organizují sice na obchodní riziko dopravce, avšak s 
vědomím objednatele. Další skupinu jednorázových přeprav tvoří 
zvláštní vlaky, primárně realizované v období očekávané zvýšené 
frekvence ať již v souvislosti s rozložením svátků v kalendářním 
roce nebo v souvislosti s konáním sportovních, kulturních 
společenských a dalších akcí, kdy standardní rozsah závazkové 
dopravy potřebnou kapacitu nenabízí a pravidelné vlaky nelze dále 
posílit (výkon vozidel, délka vlaku, hmotnostní limit, délka 
nástupišť apod.). V případě, že bude zachováno původní znění, 
musela by být podávána s předstihem 18 měsíců žádost o 
rozhodnutí UPDI při každé propagační jízdě parního vlaku, při 
jízdách na Den železnice, pro Dny NATO apod. V rámci 
jednorázových aktivit s takovým předstihem nelze u organizátorů 
akce zjistit potřebu zavedení zvláštního vlaku. 

Tato připomínka je zásadní. 

veřejných službách v přepravě cestujících podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího test 
hospodářské vyváženosti, oznámí tuto skutečnost nejpozději 18 
měsíců přede dnem nabytí platnosti jízdního řádu Úřadu a 
přídělci kapacity dotčené dráhy. Přídělce kapacitu dráhy pro 
účely provozování osobní drážní dopravy bez smlouvy 
o veřejných službách v přepravě cestujících nepřidělí, pokud 
žadatel svůj záměr neoznámí podle věty první.“. 

K § 34h zákona o dráhách 
Požadujeme vložit nové písm. h) 

„(1) Úřad na návrh dopravce nebo z moci úřední rozhodne, 
zda provozovatel dráhy jedná při operativním řízení drážní 
dopravy v rozporu s tímto zákonem. 
(2) Návrh musí obsahovat údaje o tom, v čem je rozpor jednání 
provozovatele dráhy při operativním řízení drážní dopravy s 
tímto zákonem spatřován, a označení důkazů potřebných k 
jeho prokázání. 
(3) Jde-li o řízení na návrh, jsou jeho účastníky pouze 
navrhovatel a provozovatel dráhy. 

Neakceptováno, vysvětleno. Hospodářská komora na 
připomínce netrvá. 
 
Směrnice 2012/34/EU termín řízení provozu nijak nedefinuje. 
Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře přitom jsou/budou 
přiznány určité kompetence, jež se této problematiky týkají, 
například kompetence týkající se posuzování omezení 
provozování dráhy nebo pravomoc projednávat vybrané 
přestupky. Do budoucna lze zvážit v této oblasti i výraznější 
změnu kompetencí mezi Drážním úřadem a Úřadem pro přístup 
k dopravní infrastruktuře.     
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(4) Rozhodne-li Úřad, že provozovatel dráhy jedná při 
operativním řízení drážní dopravy v rozporu s tímto zákonem, 
uloží provozovateli dráhy opatření k nápravě včetně doby, v 
níž má být toto opatření přijato. 
(5) Úřad je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 40 dnů ode 
dne zahájení řízení.“ 
Dosavadní § 34h se mění na § 34i. 
Odůvodnění: 

Bez tohoto nového ustanovení není transponován čl. 56 odst. 
1 písm. h) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU 
ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/2370/EU 
v rozsahu řízení dopravy (resp. řízení provozu). Jedná se o 
problematiku sporů při operativním řízení provozu, kdy 
nesprávným postupem dojde k poškození jednoho dopravce ve 
prospěch jiných; podotýkáme, že shora citovaný sekundární 
pramen práva Evropské unie explicitně zakotvuje pravomoc 
dohledu a regulace v této části organizace drážní dopravy 
regulačnímu subjektu.   

V rámci zachování systematiky zákona se navrhuje změna § 
34h a označení dosavadního § 34h jako § 34i. 

Tato připomínka je zásadní. 
K § 36 odst. 1 písm. d) zákona o dráhách 

Požadujeme text upravit takto: 
„d) na žádost cestujícího uzavřít přepravní smlouvu i na úsek 
dráhy celostátní nebo dráhy regionální provozovaný jiným 
dopravcem, pokud je takové odbavení možné; toto ustanovení se 
vztahuje na dopravce, kteří provozují veřejnou drážní dopravu na 
dráze celostátní nebo na dráze regionální,“. 
Odůvodnění: 

Odbavování cestujících na vlaky jiných dopravců je možné 
pouze v případě, pokud dopravci spolu uzavřou smlouvu o 
odbavování za dohodnutých podmínek, nejedná se o automatickou 

Neakceptováno, vysvětleno. Připomínka přesahuje rámec 
předloženého návrhu. Hospodářská komora na připomínce 
netrvá. 
 
V obecné rovině byly důvody, pro které nebylo možné 
připomínce vyhovět, jakož i doporučení dalšího postupu, 
zevrubně popsány u připomínky směrující k úpravě § 34a odst. 
5.  
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záležitost (to bude platit až v případě zavedení jednotné železniční 
jízdenky, a tedy zase bude platit, "pokud je takové odbavení 
možné"). 

Tato připomínka je zásadní. 
K § 37 zákona o dráhách 

Požadujeme text upravit takto: 
„§ 37 

Přepravní řád 
(1) Podmínky, za nichž se přepravují osoby a jejich zavazadla ve 
veřejné drážní osobní dopravě a věci ve veřejné drážní nákladní 
dopravě, stanoví přepravní řády.  
(2) V přepravním řádu pro přepravu osob a jejich zavazadel ve 
veřejné drážní osobní dopravě se uvede zejména  

a) vznik, obsah a ukončení přepravní smlouvy, způsob 
prokazování jejího vzniku, včetně úpravy vztahů mezi dopravcem 
a cestujícím,   

b) náležitosti jízdního dokladu pro přepravu osob, způsob 
placení jízdného a posuzování platnosti jízdních dokladů,   

c) náležitosti přepravního dokladu pro přepravu živých 
zvířat nebo zavazadel, způsob placení přepravného,   

d) právo na obsazení míst k sezení v drážním vozidle a 
podmínky pro poskytování rezervačních a ubytovacích služeb ve 
vlacích,   

e) podmínky přepravy dětí, cestujících s omezenou 
schopností pohybu a orientace,   

f) způsob vracení jízdného a přepravného při neprovedení 
přepravy osob, jejich zavazadel, včetně a živých zvířat,   

g) rozsah a podmínky přepravy ručních zavazadel a 
cestovních zavazadel a jejich druhy,   

h) podmínky a způsob používání sdělovacích, 
bezpečnostních a informačních zařízení cestujícími na dráze a v 
drážních vozidlech,   

Neakceptováno, vysvětleno. Připomínka přesahuje rámec 
předloženého návrhu. Hospodářská komora na připomínce 
netrvá. 
 
V obecné rovině byly důvody, pro které nebylo možné 
připomínce vyhovět, jakož i doporučení dalšího postupu, 
zevrubně popsány u připomínky směrující k úpravě § 34a odst. 
5. 
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i) věci vyloučené z přepravy zavazadel,   
j) zvláštní podmínky pro přepravu zavazadel, kterými jsou 

nebezpečné věci, snadno zkazitelné věci, živá zvířata, vozíky pro 
invalidy, dětské kočárky, jízdní kola, osobní automobily,   

k) rozsah nároků cestujícího vůči dopravci z přepravní 
smlouvy o přepravě osob a z přepravní smlouvy o přepravě 
zavazadel a způsob jejich uplatňování,   

l) vztah mezi dopravci ve veřejné drážní dopravě při plnění 
jedné přepravní smlouvy.  
(3) V přepravním řádu pro přepravu věcí ve veřejné drážní 
nákladní dopravě se uvede zejména  

 a) vznik, obsah a ukončení přepravní smlouvy, včetně 
úpravy vztahů mezi dopravcem a odesílatelem nebo příjemcem při 
uzavírání, plnění a ukončení přepravní smlouvy,   

b) náležitosti přepravního dokladu pro přepravu věcí, způsob 
placení přepravného,   

c) věci z přepravy vyloučené,   
d) podmínky pro přepravu nebezpečných věcí, zemřelých 

osob, snadno zkazitelných věcí, živých zvířat, odpadů, kolejových 
vozidel na vlastních kolech, věcí mimořádných rozměrů, 
neobvyklé hmotnosti nebo zvláštní povahy,   

e) podmínky pro ustanovení, působnost a získání odborné 
způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných 
věcí,   

f) způsob převzetí zásilky dopravcem a její vydání příjemci,   
g) odpovědnost dopravce při škodě na zásilce a jiné škodě,   
h) rozsah nároků odesílatele nebo příjemce vůči dopravci a 

způsob jejich uplatňování,   
i) vztah mezi dopravci v nákladní drážní dopravě při plnění 

jedné přepravní smlouvy.  
(4) Průvodčí drážního vozidla, osoba, která řídí drážní vozidlo, 
nebo jiná osoba ve veřejné drážní osobní dopravě pověřená 
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dopravcem a vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem 
dopravce (dále jen "pověřená osoba") je oprávněna dávat 
cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, 
bezpečnosti ostatních cestujících a bezpečnosti a plynulosti 
dopravy. Pověřená osoba je oprávněna  

 a) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu 
pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní 
povinnost zaplatit jízdné a přirážku,  

b) vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu 
zaplacení přirážky, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní 
řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje drážní vozidlo 
nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících 
nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; vyloučením z přepravy nesmí 
být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího,  

c) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo 
cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou 
bezpečné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících 
nebo pokud jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky,   

d) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním 
dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému nebo 
vyžadovat od cestujícího osobní údaje potřebné k vymáhání 
jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na místě; 
osobními údaji potřebnými k vymáhání jízdného a přirážky k 
jízdnému se rozumí jméno, příjmení a datum a místo narození, 
adresa pro doručování6i) a číslo osobního dokladu.  
(5) Cestující je povinen při nástupu do drážního vozidla, pobytu v 
něm a při výstupu z drážního vozidla chovat se tak, aby neohrozil 
svou bezpečnost, bezpečnost jiných osob, bezpečnost a plynulost 
drážní dopravy, a dbát přiměřené opatrnosti dané povahou drážní 
dopravy. Cestující je dále povinen   

a) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují k 
zajištění bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, jeho bezpečnosti 
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nebo bezpečnosti ostatních cestujících,   
b) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním 

dokladem; neprokáže-li se platným jízdním dokladem z příčin na 
své straně, zaplatit jízdné z nástupní do cílové stanice nebo, nelze-
li bezpečně zjistit stanici, kde cestující nastoupil, z výchozí stanice 
vlaku a přirážku k jízdnému, nebo pokud nezaplatí cestující na 
místě, prokázat se osobním dokladem a sdělit osobní údaje 
potřebné k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému [odstavec 4 
písm. d)],   

c) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za 
nedodržování přepravního řádu.   

d) na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné 
pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo na výzvu 
pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby 
oprávněné zjistit totožnost cestujícího, a to nesplní-li povinnosti 
uvedené v písmenu b).  
(6) Výše Výši přirážky stanoví dopravce v přepravních 
podmínkách. Výše přirážky nesmí přesáhnout částku 1 500 Kč. 
Přirážka za porušení podmínek stanovených přepravním řádem 
činí nejvýše 1 500 Kč.  
(7) Vláda vydá nařízením přepravní řád pro veřejnou nákladní 
drážní dopravu. Ministerstvo dopravy vydá vyhláškou přepravní 
řád pro veřejnou drážní osobní dopravu. Podrobnosti přepravních 
podmínek mohou být stanoveny ve smluvních přepravních 
podmínkách.  
(8) Osoba oprávněná zjistit totožnost cestujícího podle zvláštního 
právního předpisu je oprávněna sdělit osobní údaje podle odstavce 
4 písm. d) pověřené osobě.  
(9) Dopravce je oprávněn pro účely vymáhání zaplacení jízdného 
a přirážky k jízdnému zpracovávat osobní údaje podle odstavce 4 
písm. d).“ 
Odůvodnění: 
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K § 37 odst. 2 písm. c): V písm. f) téhož paragrafu je na živá 
zvířata v souvislosti s přepravným odkazováno. 

K § 37 odst. 2 písm. f): Stávající text navozuje představu, že 
živá zvířata jsou zavazadlo (tedy věc), přičemž nová 
občanskoprávní úprava mezi nimi již rozlišuje. 

K § 37 odst. 2 písm. g): Je potřeba vypustit ze zákona druhy 
přeprav zavazadel (žádní dopravci obecně v Evropě například 
neprovádějí přepravu cestovních zavazadel) a ponechat pouze 
obecnou povinnost. 

K § 37 odst. 2 písm. h): Přepravní řád, určený dopravcům, 
nemůže stanovovat podmínky používání informačních zařízení 
provozovatele dráhy nebo stanice. 

K § 37 odst. 6: Při poslední úpravě, související se zvýšením 
výše přirážky, se do zákona dostala věta navíc. 

Tato připomínka je zásadní. 
K § 42a odst. 3 zákona o dráhách 

Požadujeme upřesnit text nově vkládaného odstavce § 42a 
odst. 3. 
Odůvodnění:  

U uvedeného ustanovení není postaveno na jisto, zda „hlavní 
činnost“ se vztahuje pouze k zaměstnanci vykonávající hlavní 
činnost, nebo také ke statutárnímu orgánu. 

Připomínkované ustanovení totiž v návrhu zní: „Člen 
statutárního orgánu provozovatele dráhy nebo jeho zaměstnanec 
vykonávající hlavní činnost nesmí přijímat majetková plnění od 
jiného podnikatele v rámci téhož vertikálně integrovaného 
podniku; odměňování tohoto člena statutárního orgánu nebo 
zaměstnance nesmí být závislé na hospodářských výsledcích 
dosahovaných dopravcem v rámci téhož podniku.“  

Není však vůbec jazykově zřejmé, resp., je dvojznačné, zda 
se spojení „vykonávající hlavní činnost“ vztahuje pouze k 
zaměstnanci, anebo zda se vztahuje také k onomu členu 

Akceptováno, text návrhu zákona upraven. 
 
Ustanovení § 42a odst. 3 bude nadále znít: 
 
„(3) Člen statutárního orgánu provozovatele dráhy 
vykonávající hlavní činnosti nebo jeho zaměstnanec 
vykonávající tyto činnosti nesmí přijímat žádná majetková 
plnění od jiného podnikatele v rámci téhož vertikálně 
integrovaného podniku; odměňování tohoto člena statutárního 
orgánu nebo zaměstnance nesmí být závislé na hospodářských 
výsledcích dosahovaných dopravcem v rámci téhož podniku.“ 
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statutárního orgánu provozovatele dráhy, jelikož větu lze číst 
oběma způsoby. To však odporuje legislativním pravidlům. 

Tato připomínka je zásadní. 
K § 42a odst. 4 zákona o dráhách 

Požadujeme upřesnit text nově vkládaného odstavce § 42a 
odst. 4 takto: 
„(4) Provozovatel dráhy, který je součástí vertikálně 
integrovaného podniku, zajistí, aby přístup k běžně nedostupným 
citlivým informacím souvisejícím s hlavními činnostmi měly 
pouze osoby tyto činnosti vykonávající; tyto osoby musí o těchto 
informacích zachovávat mlčenlivost.“ 
Odůvodnění:  

Směrnice hovoří přímo o citlivých informacích. Pojem 
citlivé informace je běžně užívaný. V zásadě jde o informace 
tvořící obchodní tajemství, mající rozhodující hospodářskou 
důležitost. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno. Hospodářská komora na 
připomínce netrvá. 
 
 
Pojem „citlivé informace“ je do značné míry pojmem 
neurčitým (navíc ve spojení citlivé údaje směřuje spíše do 
oblasti ochrany osobních údajů). Navíc, v zájmu zajištění plné 
a dostačující transpozice směrnice (EU) 2016/2370 a tedy 
naplnění jejích cílů by tento pojem mohl být vnímán jako příliš 
zužující.  

K § 46e zákona o dráhách 
Požadujeme text upravit takto: 

„§ 46e 
Všeobecná odborná způsobilost 

(1) Všeobecnou odbornou způsobilost prokazuje žadatel 
úspěšným složením zkoušky, která se skládá z teoretické a 
praktické části s využitím technických prostředků pro 
simulaci jízdy vlaku, před komisí jmenovanou drážním správním 
úřadem. Předsedou komise musí být zaměstnanec drážního 
správního úřadu.   
(2) O výsledku zkoušky vyhotoví komise protokol, který její 
předseda předá bez zbytečného odkladu drážnímu správnímu 
úřadu a oznámí výsledky zkoušky žadateli.   
(3) Skládat zkoušku prokazující všeobecnou odbornou způsobilost 
může žadatel, který absolvoval školení pro získání příslušných 

Neakceptováno, vysvětleno. Připomínka přesahuje rámec 
předloženého návrhu. Hospodářská komora na připomínce 
netrvá. 
 
V obecné rovině byly důvody, pro které nebylo možné 
připomínce vyhovět, jakož i doporučení dalšího postupu, 
zevrubně popsány u připomínky směrující k úpravě § 34a odst. 
5. 
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znalostí, dovedností a postupů.   
(4) Prokázání všeobecné odborné způsobilosti zkouškou se 
nepožaduje, pokud žadatel vykonával před podáním žádosti o 
vydání licence strojvedoucího činnost strojvedoucího nepřetržitě 
alespoň 3 roky. 
(5) Způsobí-li strojvedoucí incident spočívající v nepovoleném 
projetí návěstidla, je povinen podrobit se mimořádné 
praktické části zkoušky prokazující všeobecnou odbornou 
způsobilost s využitím technických prostředků pro simulaci 
jízdy vlaku. Nesloží-li strojvedoucí nejpozději do 3 měsíců od 
doručení závěrečné zprávy o výsledcích šetření Drážní 
inspekce dopravci praktickou část zkoušky prokazující 
všeobecnou odbornou způsobilost, pozbývá nejbližším 
následujícím pracovním dnem všeobecnou odbornou 
způsobilost.   
(5) (6) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah a obsah základních 
obecných znalostí, dovedností a postupů, nezbytných pro řízení 
drážního vozidla a výkon činnosti strojvedoucího, rozsah, obsah a 
způsob provádění zkoušky, způsob hodnocení výsledků zkoušky, 
formální a obsahové náležitosti protokolu o výsledku zkoušky, 
počet členů komise, požadavky na členy komise a rozsah a obsah 
školení.“. 
Odůvodnění: 

Vzhledem k počtu případů projetí návěstidel, kdy důvodem 
je faktické „nedobrždění“ a současně s ohledem na nedostatek 
zaměstnanců na pozici strojvedoucího považujeme za nezbytné a) 
posílit prevenci vzniku mimořádných událostí, tj. řešit systémové 
vzdělávání strojvedoucích v dané oblasti, b) podle dopadu 
mimořádné události legalizovat postup, využitelný pro udržení 
kvalifikace. Proto se navrhuje doplnění § 46e, který se týká 
všeobecné odborné způsobilosti, novým ustanovením vázaným k 
získání licence, kdy je součástí zkoušky i praktická část a řešení 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNB4HHVX9U)



81 
 

pro udržení kvalifikace v případě incidentu "projetí návěstidla" 
zaviněné strojvedoucím, při které nedošlo k žádným přímým 
škodám na majetku a zdraví. Navrhované doplnění reaguje i na 
návrh zrušit ust. § 46s bez náhrady. 

Tato připomínka je zásadní. 
K bodu č. 41 - zrušení hlavy třetí v sedmé části, tj. zrušení § 
46s zákona o dráhách 

Požadujeme text vypustit bez náhrady.  
„41. V části sedmé se hlava třetí včetně nadpisu zrušuje.“ 

Odůvodnění:  
Nesouhlasíme s vypuštěním a rozporujeme stanovisko 

důvodové zprávy, která toto ustanovení označuje za nefunkční a 
v některých ohledech duplicitní k jiným právním předpisům. 
K duplicitě se výrazně nevyjadřujeme, nicméně nepovažujeme ji 
za natolik problematickou, pokud jsou dané povinnosti stanoveny 
v jednotlivých právních předpisech byť duplicitně, nicméně ne ve 
vzájemném rozporu. Zásadně však poukazujeme na to, že celá 
řada subjektů, zejména většina významných dopravců či 
provozovatelů drah na území ČR již v současné době disponuje 
Akreditací ve smyslu § 46s a zcela řádně a velmi kvalitně 
provádějí zkoušky odborné způsobilosti, viz webové stránky 
https://www.ducr.cz/cs/potrebuji-si-vyridit/sekce-provozne-
technicka/rizeni-draznich-vozidel. 

Je nutné zdůraznit, že za tímto účelem jednotlivé subjekty 
vydaly značné náklady a to zejména k zajištění odborně 
kvalifikovaných pedagogických pracovníků, organizaci školení a 
další. Navrhovaná právní úprava, tj. vypuštění § 46s, je zcela 
v rozporu se zájmem o rozvoj provozování dráhy a drážní 
dopravy. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno. Hospodářská komora na 
připomínce netrvá. 
 
Předmětné ustanovení bylo do zákona o dráhách včleněno jeho 
novelou č. 319/2016 Sb., a to na základě poslaneckého 
pozměňovacího návrhu v rámci projednávání v Parlamentu 
České republiky. Důvodem tohoto doplnění měla být realizace 
požadavku na legislativní zakotvení povinnosti školení 
zaměstnanců provozovatele železniční dráhy a dopravců.  
 
S odstupem času lze konstatovat, že navržená úprava je v praxi 
nefunkční a navíc je v některých ohledech i duplicitní 
k povinnostem provozovatelů dráhy i dopravců již 
zakotvených zákonem.  
 
Ustanovení § 46s se v jeho současné podobě vztahuje na 
všechny dráhy, nejen na dráhy železniční, včetně vleček a 
metra, ale i na dráhy tramvajové a lanové, což nebylo ani 
původním záměrem předkladatele pozměňovacího návrhu. 
Současné znění předmětného ustanovení nereflektuje fakt, že 
existují odlišné vnitřní předpisy jednotlivých provozovatelů 
dráhy a dopravců, navržené s ohledem na specifika dané dráhy. 
V praxi není reálné, aby akreditovaná osoba podle odst. 3 znala 
všechny tyto předpisy a zajišťovala přípravu k odborným 
zkouškám a pravidelná školení obecně pro všechny 
zaměstnance na všech dráhách. Zastřešení přípravy 
k odborným zkouškám a následujícím pravidelným školením 
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akreditovanou osobou tak v praxi paradoxně nevede ke 
zkvalitnění školících procesů a tím i zvýšení odborné 
způsobilosti zaměstnanců, což bylo zajisté motivací 
pozměňovacího návrhu, nýbrž k formálnímu proškolování 
nespecifických znalostí s velkou mírou obecnosti.  
 
Vypuštění předmětného ustanovení se navrhuje z důvodu jeho 
nadbytečnosti, rozpornosti s jinými ustanoveními zákona o 
dráhách a zejména z důvodu naprosto neúměrného 
administrativního a finančního zatížení adresátů právní normy. 
Jeho duplicita s již existující jinou právní úpravou je pouze 
jedním z důvodů jeho vypuštění. 

K části první Čl. II Přechodná ustanovení 
V souvislosti s návrhy k části první Čl. I novelizačního bodu 

8 a 11 požadujeme v čl. II přechodná ustanovení, bod 1 vypustit 
bez náhrady, dosavadní body 2 a 3 označit jako body 1 a 2 a v 
bodu 1 upravit odkaz na § 22a odst. 1.  

Navrhovaný bod 1 zní: 
„1. Je-li vlečka přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
provozována jako veřejně nepřístupná a ke dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona nesplňuje podmínku pro veřejnou nepřístupnost 
podle § 22a odst. 1 písm. a), b) nebo c) zákona č. 266/1994 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
provozovatel této vlečky přijme a zveřejní prohlášení o dráze do 
12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a provozuje ji 
jako veřejně přístupnou. Do doby přidělení kapacity dráhy na 
základě přijatého prohlášení o dráze umožní dopravcům užití 
vlečky nediskriminačním způsobem za cenu sjednanou podle 
cenových předpisů.“ 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text návrhu zákona upraven. 
 
V souvislosti s úpravami provedenými v ustanovení § 22a 
návrhu zákona byly provedeny odpovídající změny 
v příslušných přechodných ustanoveních. 
 
Přechodná ustanovení budou znít: 
 
„1. Provozovatel vlečky, která je ke dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona vlečkou veřejně přístupnou podle § 22a odst. 2 zákona 
č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, sdělí tuto skutečnost Úřadu do 1 měsíce ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona. Byla-li tato vlečka přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona provozována jako veřejně 
nepřístupná, její provozovatel do 12 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona přijme a zveřejní prohlášení o dráze a 
zahájí provozování vlečky jako veřejně přístupné. Do doby 
přidělení kapacity dráhy na základě přijatého prohlášení o 
dráze umožní dopravcům užití vlečky nediskriminačním 
způsobem za cenu sjednanou podle cenových předpisů.   
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2. Je-li provozovatel veřejně nepřístupné vlečky ke dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona povinen umožnit její užití způsobem 
podle § 22a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, sdělí tuto skutečnost 
Úřadu do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

K § 1 odst. 2 zákona o akciové společnosti České dráhy 
Navrhujeme toto znění odst. 2 a poznámky pod čarou 3): 

„(2) Na založení, vznik, činnost, postavení orgánů a právní 
poměry akciové společnosti České dráhy se vztahuje obchodní 
zákoník,3) zákon o obchodních korporacích,3) pokud tento zákon 
nestanoví jinak. 

------------------ 
3) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
ve znění pozdějších předpisů.“.  
Odůvodnění: 

Z důvodu obsoletnosti právního předpisu se navrhuje 
nahrazení jeho názvu právním předpisem pro danou oblast 
účinným. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, text návrhu zákona upraven. 
 
Bude doplněn nový novelizační bod obsahující změnu 
ustanovení § 1 odst. 2, které bude včetně poznámky pod čarou 
znít: 
 
„(2) Na založení, vznik, činnost, postavení orgánů a právní 
poměry akciové společnosti České dráhy se vztahuje zákon o 
obchodních korporacích3), pokud tento zákon nestanoví jinak. 
 

3) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 
pozdějších předpisů.“.  
 

K § 17 zákona o akciové společnosti České dráhy 
Požadujeme text upravit takto: 

„§ 17  
 Za stavu nebezpečí, stavu ohrožení státu, nouzového 

stavu11) nebo válečného stavu je akciová společnost České dráhy 
povinna zabezpečovat provozování železniční dopravy v souladu 
s potřebami obrany státu6) a potřebami systému hospodářských 
opatření pro krizové stavy.12) Náklady spojené se 
zabezpečováním provozování železniční dopravy v případech 

Neakceptováno, vysvětleno. Připomínka přesahuje rámec 
předloženého návrhu. Hospodářská komora na připomínce 
netrvá. 
 
V obecné rovině byly důvody, pro které nebylo možné 
připomínce vyhovět, jakož i doporučení dalšího postupu, 
zevrubně popsány u připomínky směrující k úpravě § 34a odst. 
5. 
K tomu lze navíc dodat, že případné úpravy předmětných 
ustanovení jsou odvislé od zohlednění platné právní úpravy 
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podle věty první jsou akciové společnosti České dráhy hrazeny 
státem.“ 
Odůvodnění: 

Z dikce zákona je zřejmé, že ČD jsou uloženy povinnosti, 
kterými nejsou povinováni jiní dopravci. Není však zřejmé, že ČD 
náleží za připravenost a následně samotné zajištění těchto 
povinností (např. účast v mezinárodních organizacích nebo řešení 
krizových stavů) také úhrada nákladů  
(z podstaty věci mimo náklady závazku veřejné služby), které ČD 
z výše uvedených důvodů vznikají. Pro zamezení nejasností 
považujeme za účelné jednoznačně do zákona právo ČD na úhradu 
předmětných nákladů stanovit. 

Tato připomínka je zásadní. 

obsažené v krizovém zákoně a v zákonech v gesci Ministerstva 
obrany.  

K § 18 zákona o akciové společnosti České dráhy 
Požadujeme znění odst. 2 a 3 upravit takto: 

„(2) K plnění úkolů obrany státu mohou být akciové společnosti 
České dráhy uloženy závazky i ve prospěch spojeneckých 
ozbrojených sil, je-li to třeba ke splnění závazků České republiky 
z mezinárodních smluv, jimiž je vázána.13) Náklady spojené 
s plněním závazků podle věty první jsou akciové společnosti 
České dráhy hrazeny státem. 
(3) Po vyhlášení stavu nebezpečí,14) nouzového stavu, stavu 
ohrožení státu nebo válečného stavu11) mohou být akciové 
společnosti České dráhy uloženy úkoly orgánem krizového 
řízení, jemuž zvláštní právní předpis14) určuje tuto působnost; 
tyto úkoly je akciová společnost České dráhy povinna 
bezodkladně splnit. Náklady spojené s plněním úkolů podle 
věty první jsou akciové společnosti České dráhy hrazeny 
státem.“. 
Odůvodnění: 

K § 18 odst. 2 a odst. 3: Z dikce zákona je zřejmé, že ČD 
jsou uloženy povinnosti, kterými nejsou povinováni jiní dopravci. 

Neakceptováno, vysvětleno. Připomínka přesahuje rámec 
předloženého návrhu. Hospodářská komora na připomínce 
netrvá. 
 
V obecné rovině byly důvody, pro které nebylo možné 
připomínce vyhovět, jakož i doporučení dalšího postupu, 
zevrubně popsány u připomínky směrující k úpravě § 34a odst. 
5. 
K tomu lze navíc dodat, že případné úpravy předmětných 
ustanovení jsou odvislé od zohlednění platné právní úpravy 
obsažené v krizovém zákoně a v zákonech v gesci Ministerstva 
obrany.  
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Není však zřejmé, že ČD náleží za připravenost a následně 
samotné zajištění těchto povinností (např. účast v mezinárodních 
organizacích nebo řešení krizových stavů) také úhrada nákladů (z 
podstaty věci mimo náklady závazku veřejné služby), které ČD z 
výše uvedených důvodů vznikají. Pro zamezení nejasností 
považujeme za účelné jednoznačně do zákona právo ČD na úhradu 
předmětných nákladů stanovit. 

Tato připomínka je zásadní. 
K § 33 zákona o akciové společnosti České dráhy 

V souvislosti se směřováním 4. železničního balíčku 
požadujeme zrušit ustanovení § 33 zákona  
č. 77/2000 Sb. včetně nadpisu.  
Odůvodnění: 

Transponovaný 4. železniční balíček předpokládá postupné 
otevírání trhu v železniční osobní dopravě. Tzv. režijní jízdné, 
zakotvené v § 33 zákona č. 77/2000 Sb., vytváří nerovnost mezi 
dopravci, a to i mezioborově se zaměstnanci v autobusové 
dopravě. Dopravní obslužnost v regionech zajišťují kraje a mělo 
by být na jejich rozhodnutí, v jakých případech a v jakém rozsahu 
bude doprava zajišťována železniční dopravou nebo autobusovou 
dopravou. O stanovení tzv. režijního jízdného pro zaměstnance 
Českých drah a SŽDC pak nerozhoduje přímo objednavatel, ale 
uvedený režim je předem nesystémově nastaven přímo zákonem. 
Za účelem srovnání podmínek je proto vhodné, aby předmětné 
ustanovení § 33 zákona č. 77/2000 Sb., bylo zrušeno. S ohledem 
na možný sociální podtext uvedené legislativní změny může být 
účinnost odložena např. k prosinci 2019, kdy končí platnost 
většiny smluv o veřejných službách v železniční dopravě.  

Pokud nebude shoda na zrušení uvedeného nesystémového 
institutu, navrhujeme alespoň úpravu, kdy se v § 33 zruší slova: 
„zaměstnanců ministerstva“. Nejeví se jako obhajitelné, aby nárok 
na tzv. režijní jízdné měli ze zákona i nadále pracovníci 

Neakceptováno, vysvětleno. Připomínka přesahuje rámec 
předloženého návrhu. Hospodářská komora na připomínce 
netrvá. 
 
V obecné rovině byly důvody, pro které nebylo možné 
připomínce vyhovět, jakož i doporučení dalšího postupu, 
zevrubně popsány u připomínky směrující k úpravě § 34a odst. 
5. 
K tomu lze navíc dodat, že případné úpravy předmětných 
ustanovení jsou odvislé od zohlednění platné právní úpravy 
obsažené v krizovém zákoně a v zákonech v gesci Ministerstva 
obrany. 
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Ministerstva dopravy, tedy státní zaměstnanci vykonávající 
činnost na základě zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě. U této 
skupiny se nejeví jako důvodné, aby měli stejné benefity jako 
zaměstnanci pracující na dráze.  
V případě přijetí této drobné změny by zároveň pracovníci 
ministerstva ztratili potenciální osobní zájem na zachování 
nesystémového ustanovení § 33 zákona č. 77/2000 Sb.  

Sociální benefity má řešit každý subjekt výhradně vůči svým 
zaměstnancům. Případné využití těchto benefitů pro zaměstnance 
jiného subjektu je možné na základě smluvních podmínek a za 
plnou úhradu. 

Tato připomínka je zásadní. 
K § 3 odst. 1 zákona o veřejných službách v přepravě 
cestujících 

Požadujeme doplnit text odstavce takto:¨ 
„(1) Kraje a obce ve své samostatné působnosti stanoví rozsah 
dopravní obslužnosti a zajišťují dopravní obslužnost veřejnými 
službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou 
a veřejnou linkovou dopravou a jejich propojením; v sousedícím 
územním obvodu jiného státu ji mohou zajišťovat po 
předchozí dohodě s příslušným orgánem veřejné moci jiného 
státu.“ 
Odůvodnění: 

Chybějící doplněk ustanovení adaptuje pro úroveň krajů a 
obcí čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec nařízení č. 1370/2007 ve znění 
nařízení 2016/2338 (dále jen „Nařízení“), kde se výslovně uvádí 
„včetně veřejných dopravních služeb, které uspokojují místní a 
regionální dopravní potřeby“. Doplnění textu § 4 odst. 1 v tomto 
smyslu nestačí, protože adaptuje jen text Nařízení na úrovni státu.  

Novela zákona č. 194/2010 Sb. v podobě navržené 
ministerstvem diskriminuje tuzemské kraje a obce a příslušné 
zahraniční objednatele jiné než stát stran možnosti zajištění 

Neakceptováno, vysvětleno. Hospodářská komora na 
připomínce netrvá. 
 
§ 3 odst. 2 zákona o veřejných službách v přepravě cestujících 
již v současné době umožňuje krajům, aby zajišťovaly veřejné 
služby v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou 
a veřejnou linkovou dopravou v sousedícím územním obvodu 
jiného státu po předchozí dohodě s příslušným orgánem veřejné 
moci jiného státu, pokud je to potřeba pro zajištění dopravní 
obslužnosti kraje. Navržené doplnění tedy není třeba. 
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přeshraniční závazkové dopravy pro obyvatele svých území. Jedná 
se o netarifní překážku v přístupu na trh přeshraničních 
přepravních služeb v závazku pro spoje regionální a obecní/místní 
dopravy. Novelizace Nařízení zamýšlela posílit soudržnost 
členských zemí a závazkovou přeshraniční dopravu obecně, 
nikoliv jen v segmentu celostátních spojů. 

Pokud by zůstalo jen doplnění textu § 4 odst. 1, došlo by k 
porušení hlavy VII. Ústavy zajišťující územní samosprávu, do 
jejíž samostatné působnosti dle § 3 odst. 1 zák. č. 194/2010 Sb., 
zajišťování dopravní obslužnosti spadá. 

Tato připomínka je zásadní. 
K § 4b zákona o veřejných službách v přepravě cestujících 

Text § 4b požadujeme upravit a doplnit následovně: 
„§ 4b 

(1) Koncepci veřejné dopravy pořizuje na dobu nejméně 5 let 
Ministerstvo dopravy ve spolupráci s kraji a obcemi pro celé 
území státu a schvaluje ji vláda. Ministerstvo dopravy koncepci 
veřejné dopravy zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
(2) Koncepce veřejné dopravy obsahuje 

a) hlavní cíle a priority státu v oblasti veřejných služeb v 
přepravě cestujících pro zajištění udržitelného rozvoje území, 
ochrany životního prostředí a životních potřeb obyvatel,  

b) hlavní páteřní osy poskytování veřejných služeb v 
přepravě cestujících a rozmístění hlavních přestupních uzlů na 
celostátní úrovni, 

c) základní rámec pro spolupráci státu, krajů a obcí při 
zajišťování dopravní obslužnosti a 

d) nástroje pro její realizaci. 
(3) Návrh koncepce veřejné dopravy projedná Ministerstvo 
dopravy zejména s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále 
jen „Úřad“), Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře, 
ministerstvy, kraji a zástupci dopravců. 

Akceptováno částečně, vysvětleno. Hospodářská komora ve 
zbytku na připomínce netrvá. 
 
§ 4b odst. 3 byl doplněn v tom smyslu, že návrh koncepce 
veřejné dopravy bude projednán rovněž se sdruženími obcí 
s celostátní působností. V této souvislosti je třeba uvést, že již 
dle původně navrženého znění bude návrh koncepce veřejné 
dopravy projednán s kraji. V České republice nicméně působí 
stovky objednatelů a není představitelné, aby byl návrh 
koncepce jako takový zpracováván spolu s kraji i obcemi.  
 
Koncepce veřejné dopravy je strategický dokument, který by 
neměl podléhat častým změnám, zejména by se jeho změny 
neměly odvíjet od změn politické reprezentace. Navržená 
právní úprava počítá s flexibilním nastavením doby, na kterou 
je koncepce pořizována (minimálně na dobu 5 let), přičemž je 
na zpracovateli, aby zvolil takové časové období, které umožní 
sladění koncepce se souvisejícími dokumenty a nástroji (např. 
Dopravní politikou nebo operačními programy). V navrženém 
znění připomínky se přitom změna koncepce váže na 
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(4) Ministerstvo dopravy může koncepci veřejné dopravy 
změnit, nastane-li podstatná změna okolností, za kterých byla 
pořízena; při pořízení změny koncepce veřejné dopravy se 
postupuje dle odst. 1 a 3 obdobně. 
(5) Objednatel může plán dopravní obslužnosti území změnit, 
nastane-li podstatná změna okolností, za kterých byl pořízen; 
při pořízení změny plánu dopravní obslužnosti území se 
postupuje dle odst. 3 a 4 obdobně.  
(6) Podrobnosti přípravy a kontroly realizace koncepce 
veřejné dopravy stanoví prováděcí předpis.“ 
Odůvodnění: 

Pokud by měly být plány dopravní obslužnosti krajů a obcí 
v souladu s koncepcí veřejné dopravy zpracovávanou a 
schvalovanou jen na úrovni státu a s kraji jen projednávanou, 
došlo by k nepřípustnému zásahu do samosprávné působnosti obcí 
a krajů, kam podle § 3 odst. 1 zák.  
č. 194/2010 Sb. zajištění dopravní obslužnosti patří. Obce mají být 
dokonce vyřazeny i z projednávání plánu (§ 4b odst. 3). Tím by 
došlo k porušení hlavy VII. Ústavy.  

Čl. 2a odst. 1 Nařízení, jejž § 4a a 4b adaptují, přitom 
nevylučuje, aby se kraje a obce na tvorbě koncepce veřejné 
dopravy aktivně podílely a ji rovněž schvalovaly.  
Má-li být zajišťována dopravní obslužnost tak, aby veřejné služby 
v přepravě cestujících byly poskytovány v souladu s plány 
dopravní obslužnosti území platnými v okamžiku uzavření 
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících nebo, 
poskytuje-li veřejné služby v přepravě cestujících objednatel sám, 
v okamžiku zahájení jejich poskytování, pak je nezbytné do 
předmětného právního předpisu zakotvit oprávnění (pravomoc) 
pořizovatelů koncepce veřejné dopravy a plánu dopravní 
obslužnosti území tyto v průběhu jejich platnosti měnit, a to např. 

„podstatnou změnu okolností“, což je slovní spojení značně 
vágní.  
 
Pokud jde o navrženou možnost provádění změn plánů 
dopravní obslužnosti území, kraje jakožto (stávající) 
zpracovatelé těchto plánů obdobný požadavek nevznesly. 
Navíc, tyto materiály koncepčního charakteru by se měly 
vyznačovat větší mírou stálosti, jelikož na jejich základě jsou 
plánovány odpovídající postupy objednatelů, ale i dopravců a 
dalších zainteresovaných subjektů. Dobu 5 let pro plány 
dopravní obslužnosti nelze považovat za nikterak excesivní.   
 
Vzhledem k tomu, že proces přípravy koncepce veřejné 
dopravy je již popsán v návrhu zákona, přičemž se v dané 
souvislosti uplatní i Jednací řád vlády, domníváme se, že 
zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu není 
třeba.  
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v návaznosti na vznik a trvání spravedlivého důvodu (změna 
socioekonomických podmínek aj.). 

Vlastní pořízení koncepce veřejné dopravy je v každém 
případě natolik složitý proces, že k tomu bude velmi 
pravděpodobně nezbytná úprava prováděcím předpisem. 

Tato připomínka je zásadní. 
K § 5 odst. 2 zákona o veřejných službách v přepravě 
cestujících 

Požadujeme vložit nové písm. f): 
f) podmínky umožňující dopravcům splnit povinnost podle § 
36 odst. 1 písm. i) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů, 
Navrhované písm. f) se přeznačí na g).  
Odůvodnění: 

Aby mohl dopravce splnit novou povinnost dle § 36 odst. 1 
písm. i) ZoD, měl by být v tomto směru koordinován postup 
objednatelů cestou plánování: 

Tato povinnost je nezbytná pro splnění povinnosti přídělce 
podle § 34a resp. § 23 ZoD a sleduje veřejný zájem na maximálně 
efektivním využití kapacity dráhy, proto její stipulace i vůči 
krajům porušení čl. 101 odst. 4 Ústavy nepředstavuje. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno, vysvětleno. Připomínka přesahuje rámec 
předloženého návrhu. Hospodářská komora na připomínce 
netrvá. 
 
V obecné rovině byly důvody, pro které nebylo možné 
připomínce vyhovět, jakož i doporučení dalšího postupu, 
zevrubně popsány u připomínky směrující k úpravě § 34a odst. 
5. 

K § 7a zákona o veřejných službách v přepravě cestujících 
Navrhovaný § 7a požadujeme zcela vypustit. 

Odůvodnění: 
Pokud nebyly připravovaný systém „jednotného tarifu“ 

projednán s dopravci a zástupci cestujících z hlediska funkčnosti, 
použitelných platebních medií, předpokládaných investičních 
nákladů dopravců, bezpečnosti platebních transakcí, průběhu 
finančních toků mezi vydavatelem jízdenky, prodejcem jízdenky, 
použitým dopravcem/dopravci a cestujícím, dále z hlediska 

Neakceptováno, vysvětleno. Hospodářská komora na 
připomínce trvá. 
 
Systém jednotného jízdního dokladu byl projednáván 
opakovaně jak s dopravci, tak se zástupci odborné veřejnosti. 
Ministerstvo dopravy opakovaně deklarovalo, že takový 
systém připravuje a za jakých podmínek bude použitelný. Další 
bližší podrobnosti fungování tohoto systému, včetně nastavení 
datových vět bude s dotčenými subjekty řešeno v následujících 
měsících. Systém má být plně spuštěn v prosinci 2020, je tedy 
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zabezpečení zájmů a potřeb dopravců a cestujících, je předčasné 
ukládat dopravcům jakékoliv zákonné povinnosti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V rozporu s čl. 13a Nařízení novela zákona zavádí jednotný 

tarif, nikoliv jednotnou jízdenku, oba pojmy přitom nepředstavují 
synonymum. Skutečnost, že dopravce přepravuje na jednotnou 
jízdenku, uznávanou všemi dopravci neznamená, že přepravuje na 
jednotné jízdné, účtované všemi dopravci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dostatečný časový prostor na diskuzi o jednotlivých 
funkcionalitách systému. Vymezení základního právního 
rámce i uložení základních povinností není předčasné, navíc 
když otevření trhu veřejných služeb je realitou. Na některých 
linkách byla již vypsána nabídková řízení (nebo v nejbližší 
době budou) a zejména při uzavírání tzv. velké smlouvy 
Ministerstvo dopravy obdrželo celou řadu nabídek 
„alternativních“ dopravců na zajišťování dopravní obslužnosti. 
V takové situaci se naopak realizace tohoto systému jeví jako 
velmi potřebná a naléhavá. 
 
 
Jízdní doklad se prodává za určitých tarifních podmínek, které 
představují sazebník cen a podmínky jejich použití, takže 
uvedená námitka není opodstatněná. Předkladatel upozorňuje 
na znění normativního textu v článku 13a odst. 1 směrnice 
2012/34/EU ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/2370: „Aniž je dotčeno nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/40/EU, členské státy mohou uložit 
železničním podnikům, které provozují vnitrostátní osobní 
dopravu, aby se účastnily společného informačního systému a 
integrovaného systému výdeje jízdenek, jednotných jízdenek a 
rezervací, nebo k zavedení tohoto systému udělí pravomoc 
příslušným orgánům. V případě zavedení tohoto systému 
členské státy zajistí, aby nenarušoval trh nebo nediskriminoval 
železniční podniky a aby byl spravován veřejným nebo 
soukromým právním subjektem nebo sdružením všech 
železničních podniků, které provozují osobní dopravu“ 
(podržení vloženo předkladatelem). 
 
Příslušné normativní ustanovení směrnice přímo dává 
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Zavedením oktrojovaného jednotného jízdného se narušuje 

hospodářská soutěž mezi dopravci, a to jednak soutěž o 
objednatele, jelikož se jím dopravcům zabraňuje konkurovat si při 
nabídkovém řízení podle § 10 a zák. č. 194/2010 Sb. výší jízdného, 
resp. ji promítnout do výše požadované kompenzace. Je tak 
porušena podmínka čl. 13a směrnice 2012/34, aby nebyl narušen 
trh. Proto kategoricky a jednoznačně se zavedením jednotného, 
fakticky kartelového a protisoutěžního tarifu nesouhlasíme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alternativu k využití již existujících systémů na trhu a 
umožňuje systémy jednotného jízdního dokladu zavést (viz 
slova „nebo k zavedení tohoto systému (tj. integrovaného 
systému výdeje jízdenek, jednotných jízdenek a rezervací) 
udělí pravomoc příslušným orgánům.“). To je přesně 
předmětem navrhované úpravy. Směrnice přitom členským 
státům nijak nebrání, aby byla přeprava na základě jednotného 
jízdního dokladu prováděna za jednotné jízdné. Detaily řešení 
ponechává unijní právo na členských státech, přičemž se 
předkladatel s ohledem na níže uvedené skutečnosti domnívá, 
že předpokladem fungování systému jednotného jízdního 
dokladu je také jednotné jízdné.  
 
 
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že výše jednotného 
jízdného nebude nepřiměřeně nízká, neboť pokud by stát 
stanovil cenu nižší, netržní, pak by především zatěžoval svou 
vlastní objednávanou dopravu potřebou vyšší kompenzace tím, 
že by došlo ke snížení výnosů na linkách objednávaných MD, 
což není cílem předkladatele. Cena jednotného jízdního 
dokladu bude nastavena relativně vysoko, bude tedy 
nákladnější než vlastní jízdenky jednotlivých dopravců.   
 
V této souvislosti bychom chtěli upozornit na to, že valná 
většina osobní železniční dopravy je v ČR provozována 
v závazku veřejné služby, což znamená, že stát a územní 
samosprávné celky objednávající tuto dopravu do ní zasahují a 
nejedná se tedy o plně liberalizovaný trh.  
 
U komerční dopravy po železnici považujeme za důležité uvést, 
že bude plně na rozhodnutí komerčních dopravců, zda se k 
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K narušení trhu dochází i v tom směru, že dopravci 

v závazku nemohou konkurovat dopravcům mimo závazek výší 
jízdného, a nemohou uplatnit ani komerční slevy. Dále se krajům 
a obcím jakožto objednatelům upírá právo sjednat se zvoleným 
dopravcem tarify podle vlastní potřeby, což je popřením jejich 
ústavních práv, a je rovněž v rozporu s touž novelou navrhovaným 
§ 5 odst. 2 písm. e). Protože § 3 odst. 1 zák. č. 194/2010 Sb. svěřil 
krajům a obcím do samostatné působnosti zajištění dopravní 
obslužnosti na svém území, zasahuje návrh jednotného tarifu do 
jejich samosprávné působnosti, což odporuje hlavě VII. Ústavy. 
Návrh totiž v konečném důsledku zásadně ovlivní výši 
kompenzace, kterou jsou kraje povinny dopravci uhradit za 
veřejné služby tím, že se dopravci stanoví obligatorní výše příjmů 
z jízdného. Dopravce pak při nabídce výše kompenzace nemůže 
požadovat méně, než by býval požadoval, kdyby nebylo 
jednotného tarifu. Zapojení krajem objednávané dopravy do 
celostátního systému jednotné jízdenky je možné jen na 
dobrovolném smluvním základě, uzavřením trojstranného 
právního jednání mezi příslušným krajem, MD a příslušným 
dopravcem.  

systému jednotného tarifu připojí, přičemž dopravce si sám 
rozhodne, které služby do systému jednotného tarifu zahrne.  
Jak u dopravy provozované v závazku veřejné služby, tak u 
dopravy komerční je nicméně nutné zcela zásadně zdůraznit, že 
dopravci budou moci i nadále prodávat jakékoliv jiné jízdenky 
(například vázané na dopravce či vlak) podobně jako i dnes 
prodávají ČD své „včasné jízdenky“, britští dopravci prodávají 
své „advanced“ či „off-peak tickets“ či švýcarské SBB 
prodávají „Sparbilette“ a podobné nabídky by bylo možné 
nalézt i v dalších evropských státech.  
 
 
Tvrzení, že „k narušení trhu dochází i v tom směru, že dopravci 
v závazku nemohou konkurovat dopravcům mimo závazek 
výší jízdného“ není příliš srozumitelné, neboť u dopravců 
v závazku není primárně cílem konkurovat dopravcům mimo 
závazek, neboť závazek veřejné služby je určen k uspokojení 
potřeb, které by nebyly uspokojeny, pokud by závazek nebyl 
sjednán. I kdyby tomu tak bylo, jak dopravce v závazku, tak 
dopravce mimo závazek mohou nabízet ceny podle vlastního 
uvážení nižší, než stanoví systém jednotného jízdního dokladu, 
a tedy jejich případná konkurence, byť spíše teoretická, nebude 
narušena. 
 
Dále nelze souhlasit s tezí, že se krajům a obcím „upírá právo 
sjednat se zvoleným dopravcem tarify podle vlastní potřeby“ - 
tarify IDS jsou a mohou být sjednány i nadále a systém 
jednotného jízdního dokladu se této oblasti nedotýká. Je 
nepravděpodobné, že by systém jednotného jízdního dokladu 
byl levnější než jízdní doklady IDS, pokud by to v některých 
případech nastalo, je volba na cestujících, ale v současnosti 
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Kromě toho, jelikož se jednotným tarifem stanoví maximální tarif 
pro všechny cestující, jedná se o obecné pravidlo podle čl. 3 odst. 
2 Nařízení. Ačkoliv je dovoleno zahrnout maximální tarif do 
smlouvy o veřejných službách, z povahy věci to není možné u jiné 
než závazkové dopravy. Novelou stanovená možnost komerčního 
dopravce do systému jednotného tarifu přistoupit rovněž v rozporu 
s čl. 13a směrnice 2012/34 narušuje trh, protože přistoupením si 
takový komerční dopravce přestane konkurovat cenou, výší 
jízdného s dopravci v závazku.  

V rozporu s čl. 13a odst. 1 směrnice 2012/34 není systém 
omezen jen na vnitrostátní dopravu, neboť Nařízení v čl. 1 odst. 2 
dovoluje poskytovat v závazku i dopravu přeshraniční, což 
nachází odraz i v navrhovaném doplnění § 4 odst. 1 (a námi 
navrženém adekvátním doplnění § 3 odst. 1 zákona). Není přitom 
zřejmé, jakým způsobem bude do systému zahrnuta mezinárodní 
doprava, zejména ta mimo závazek veřejné služby. Spoje 
v mezinárodní dopravě jsou tak mimo systém, což rovněž 
v rozporu s čl. 13a směrnice 2012/34 ve znění směrnice 2016/2370 
narušuje trh přepravních služeb vnitrostátní dopravy, jelikož 
znemožňuje, např. při vnitrostátní kabotáži, dopravcům v závazku 
výší jízdného konkurovat spojům v mezinárodní dopravě.  
 

Návrh je v rozporu s § 3 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o 
cenách, a § 2b odst. 1 zák. č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů 
České republiky v oblasti cen. Všeobecně jízdné, kromě výjimek 
např. studentů či ZTP cestujících nebo důchodců, není předmětem 
cenové regulace MF v jeho cenovém výměru coby cenovém 
rozhodnutí MF. MD přitom nemá pravomoc stanovit tarif jízdného 
ve vnitrostátní dopravě, nýbrž jen v mezinárodní dopravě.  

 
 
 

dochází naopak k opačnému problému, že tarify IDS jsou 
cenově výhodnější než železniční tarify.  
 
Pokud jde o to, zda budou kraje systém jednotného jízdního 
dokladu akceptovat, je vhodné konstatovat, že téměř 1/3 
finančních prostředků na realizaci regionální železniční 
dopravy poskytuje stát, a tedy je plně obhajitelné, že má 
v úmyslu spojit poskytování takových částek s určitými 
smluvními podmínkami, jednou z několika málo těchto 
smluvních podmínek je akceptace systému jednotného jízdního 
dokladu. S jednotným jízdním dokladem přitom počítá i 
memorandum uzavřené s kraji. Navíc, kraje vůči právní úpravě 
jednotného jízdního dokladu nevznesly žádné koncepční 
výhrady a všechny jejich připomínky byly bezrozporně 
vypořádány.  
 
 
 
 
 
 
 
Ve vztahu k namítanému nesouladu navržené právní úpravy s 
§ 3 odst. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 2b odst. 1 zák. č. 265/1991 Sb., o působnosti 
orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších 
předpisů, lze uvést, že návrh byl projednán s Ministerstvem 
financí a § 7a odst. 2 návrhu zákona byl upraven tak, aby byl 
zcela v souladu s výše uvedenými právními předpisy. 
Výsledkem jednání je, že výše jednotného jízdného bude 
stanovena cenovým předpisem Ministerstva financí.   
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Z hlediska dopravce se jedná o zásah do jeho vlastnického 
práva, zejména práva stanovit si výši ceny, za které poskytuje své 
služby, a dále případně uzavřít tarifní smlouvu přímo 
s objednatelem, kterýžto zásah z hlediska účelu sledovaného 
jednotnou jízdenkou, nikoliv tedy jednotným jízdným, není 
nezbytný. 

 
Vzhledem k tomu, že veřejného zájmu sledovaného 

zavedením jednotné jízdenky lze dosáhnout i jinak, např. 
clearingem, tj. vypořádáním rozdílů mezi cenou jízdenky 
vystavené jedním dopravcem a příslušným jízdným jiného 
dopravce, který cestujícího ve skutečnosti přepravil, představuje 
požadavek jednotného jízdného rozpor s čl. 11 odst. 4 Listiny, 
jelikož omezuje vlastnické právo dopravce resp. kraje nad míru 
nezbytně nutnou pro uspokojení sledovaného veřejného zájmu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S tvrzením o zásahu navržené právní úpravy do vlastnického 
práva se předkladatel neztotožňuje. K takovému zásahu 
nedochází. Zásah do práva na podnikání by dle názoru 
Ministerstva dopravy uspěl v testu rozumnosti, jenž Ústavní 
soud aplikuje při posuzování zásahů do tohoto typu 
hospodářského práva.  
 
S tvrzením, že „veřejného zájmu sledovaného zavedením 
jednotné jízdenky lze dosáhnout i jinak, např. clearingem, tj. 
vypořádáním rozdílů mezi cenou jízdenky vystavené jedním 
dopravcem a příslušným jízdným jiného dopravce, který 
cestujícího ve skutečnosti přepravil“ se předkladatel 
neztotožňuje.  
 
Varianta vzájemného uznávání jízdenek mezi dopravci byla po 
sérii jednání odmítnuta jako zcela nerealizovatelná. Pokud by 
každý dopravce jezdil za svůj (odlišný) tarif, docházelo by u 
„netto“ smluv při uznávání jízdenek k tzv. „protarifovacím 
ztrátám“ (ztrátám plynoucím z toho, že cestující byl přepraven 
za jiný tarif, než dopravce podle svého obchodního rozhodnutí 
stanovil). Nelze předpokládat, že tyto ztráty, jež by vznikly 
jednostranným stanovením tarifu jedním z dopravců, nesli 
ostatní dopravci, podílející se na systému jednotného jízdního 
dokladu, protože by to vedlo k potenciálně výraznému 
negativnímu zásahu do jejich příjmů a celkového podnikání. 
Tento systém uznávání jízdních dokladů by tak spíše vedl ke 
vzniku tarifního závazku ze strany toho, kdo takové uznávání 
jízdních dokladů uložil (objednatel), a to v kontextu pravidel 
obsažených v unijním právu. Tento tarifní závazek se může stát 
právním problémem pro všechny zúčastněné strany: zatímco 
každý z dopravců je přesvědčen o správnosti své cenotvorby, 
objednatel nemusí být přesvědčen o tom, že tato cena je „tržní“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNB4HHVX9U)



95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zákonodárce nemůže omezit v odst. 5 písm. d) způsoby 

prodeje v rozporu s čl. 9 (zejména odst. 3a 4) nařízení EP a Rady 
1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční 
dopravě. Dopravce tak musí mít za splnění podmínek dle čl. 9 odst. 
4 nařízení 1371/2007 vždy jak právo, tak povinnost nabízet jízdní 
doklady ve vlaku. Totéž nařízení současně neumožňuje z prodeje 
jízdních dokladů vyloučit prodejce přepravních dokladů podle 
svého čl. 3 odst. 7. Zákonodárce tudíž musí prodej jednotné 
jízdenky řešit cestou systému dle čl. 10 nařízení 1371/2007, tedy 
technicky, nikoliv administrativně stanovením způsobu prodeje 
prováděcím předpisem.  

 
Jelikož veřejného zájmu sledovaného zavedením jednotné 

jízdenky lze dosáhnout jinak, představuje požadavek podle § 7a 
odst. 5 písm. f) v tomto rozsahu porušení zásady minimalizace 
zpracování osobních údajů podle čl. 5 odst. 1 písm. c) obecného 
nařízení EP a Rady 2016/679  

Stanovení tržní ceny je přitom klíčové pro účely případného 
vyrovnání protarifovací ztráty, které by mělo pokrývat rozdíl 
mezi tržním jízdným a jízdným stanoveným jednostranně 
některým z dopravců. Stanovení tržní ceny nicméně může být 
krajně problematické s ohledem na to, že přepravní služby 
dopravců se mohou výrazně lišit z hlediska jejich rozsahu i 
kvality a odlišné mohou být i podmínky, za nichž jsou jízdní 
doklady nabízeny.  
 
Stejně tak nelze reálně počítat s variantou, že by cenu jízdného 
doplácel cestující dle toho, u kterého dopravce absolvoval 
zrovna přepravu. Toto opatření by výhody využití jednotného 
jízdního dokladu zásadně omezilo a v prostředí 
liberalizovaného trhu by pro zákazníky nebylo přínosem.  
 
K namítanému omezení způsobu prodeje jízdních dokladů 
upozorňujeme ne to, že způsoby prodeje návrh předmětného 
ustanovení nijak neomezuje, pokud uvádí, že „prodej 
jednotného jízdního dokladu zajišťuje (nikoliv provádí) každý 
dopravce (…)“ a dále v „obchodních místech, ve kterých je 
zajištěn prodej jízdního dokladu“. Takovým obchodním 
místem je i prodej jízdních dokladů ve vlaku. Stejně tak nejsou 
vyloučeni prodejci jízdních dokladů, kteří na základě smlouvy 
budou prodávat jednotné jízdní doklady, typicky obchodní 
místa IDS. 
 
 
K minimalizaci osobních údajů uvádíme následující. Princip 
systému jednotného jízdního dokladu vychází z toho, že záleží 
na cestujícím, jaké osobní údaje bude ochoten systému 
poskytnout. Bude tedy na rozhodnutí konkrétního cestujícího, 
aby si vyhodnotil, který jízdní doklad (tištěný, elektronický, na 
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o ochraně osobních údajů. Není současně zřejmé, jak bude 
zajištěno, aby dopravce neporušil čl. 10 odst. 5 nařízení 
1371/2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

určitý delší časový úsek) a jaký způsob nákupu tohoto dokladu 
(na pokladně, elektronicky) je pro něj nejvhodnější, a to i 
v návaznosti na jeho ochotu poskytnout osobní údaje. 
Neposkytne-li je, bude mít přístup pouze k určitým jízdním 
dokladům.  
Skutečnost, že v systému jednotného jízdního dokladu budou 
obsaženy toliko údaje, které sami jednotlivci při nákupu 
jízdního dokladu poskytnou, byla zvlášť formulačně 
zohledněna v návrhu zákona upraveném dle výsledků 
mezirezortního připomínkového řízení.  
 
Konkrétně se předpokládá, že  

• nebude-li chtít cestující poskytnout vůbec žádné osobní 
údaje, bude si moci pořídit jednotný jízdní doklad ve 
fyzické podobě (u pokladní přepážky, v automatu); 
takový doklad nemusí obsahovat žádnou identifikaci 
cestujícího, protože jeho nekopírovatelnost a 
neupravitelnost zajistí fyzické ochranné prvky; 

• u elektronického jízdního dokladu pořízeného 
vzdáleným přístupem (což v současnosti představuje 
běžný standard nákupu jízdního dokladu),  je s ohledem 
na možnost jeho kopírování nutné zajistit jeho 
jedinečnost, což se provádí vazbou na osobní údaje 
držitele (jméno a příjmení, datum narození); 

• fotografie je v návrhu ustanovení uvedena, aby bylo 
cestujícím umožněno zjednodušení odbavení, tedy  
zjednodušení prokazování se cestujícího v dopravním 
prostředku. Konkrétně platí, že rozhodne-li se cestující 
fotografii systému poskytnout, bude mu následně stačit 
prokázat se jediným dokladem, který ponese všechny 
potřebné informace. Neposkytne-li fotografii, může 
použít pro identifikaci jiný průkaz (občanský, řidičský 
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Zavedení jednotného tarifu je nežádoucí i z hlediska potenciálního 
pozdějšího rozšíření jednotné jízdenky i do autobusové a městské 
dopravy. Zejména u městské dopravy v různých aglomeracích 
nelze s žádným jednotným tarifem počítat, nehledě na možný 
vznik jinak neodůvodněných rozdílů mezi tarify městské železnice 
a ostatní městské a příměstské dopravy na stejné či srovnatelné 
trase.  

Dosavadní postup ministerstva v přípravě jednotné 
železniční jízdenky nebudí dostatečnou důvěru a není vyloučeno, 
že dojde k selhání systému, což by ve veřejnosti zkompromitovalo 
jinak velmi přínosný princip jednotného jízdního dokladu. 
Vzhledem k současné podnikatelské struktuře železniční osobní 
dopravy i k velmi pomalému otevírání jejího trhu není nezbytné 
zavádět k 15. prosinci 2019 nedomyšlený systém, naopak je 
možné jej v klidné spolupráci s dopravci a zástupci veřejnosti 
během 1 – 2 let dopracovat do dlouhodobě použitelné podoby. 

Tato připomínka je zásadní. 

průkaz či cestovní pas) a musí tedy předkládat dva 
doklady najednou, ale bude to možné. 
 

Předkladatel je přesvědčen, tento postup je v plném souladu 
s nařízením GDPR i dalšími právními předpisy v této oblasti. 
V této souvislosti uvádíme též, že návrh byl v rámci 
mezirezortního připomínkového řízení zaslán i Úřadu pro 
ochranu osobních údajů, který k němu neuplatnil žádné 
připomínky. Současně je třeba uvést, že osobní údaje budou 
v systému vedeny jen po nezbytně nutnou dobu stanovenou 
v návaznosti na uplatnění práv z přepravní smlouvy.  
 
Z výše uvedených důvodů je předkladatel přesvědčen, že návrh 
systému jednotného jízdního dokladu má své opodstatnění a 
měl by být v návrhu zákona zachován. Cílem předkladatele 
a výsledkem tohoto úsilí nemá být omezení nabídek pro 
cestující, kteří jsou ochotni svou flexibilitu snížit za cílem 
dosažení nižší ceny. Pokud však v České republice bude 
působit větší množství dopravních společností, je velmi 
důležité, aby se jejich tarif nestal neprostupnou překážkou 
zabraňující používání dopravy na větší vzdálenosti, jakož i 
opakovaným cestám za (pracovními i nepracovními) účely. 
Stejně jako IDS přispíváme k atraktivitě veřejné dopravy, na 
rozdíl od IDS však ponecháváme dopravcům volnost při 
nastavení vlastních tarifních nabídek. Návrh předpokládá 
zavedení systému k 13. prosinci 2020. 

K § 19 odst. 4 zákona o veřejných službách v přepravě 
cestujících 

§ 19 odst. 4 požadujeme doplnit takto: 

Neakceptováno, vysvětleno. Hospodářská komora na 
připomínce netrvá. 
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„Osoba, která má zájem o uzavření stejné smlouvy o veřejných 
službách přímým zadáním a které v důsledku porušení zákona 
nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie1) postupem 
objednatele hrozí nebo vznikla újma na jejích právech nebo 
dopravce, který se důvodně domnívá, že nebyly splněny 
podmínky pro postup objednatele podle § 22 (dále jen 
„stěžovatel“), může podat písemně zdůvodněné námitky 
objednateli do 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle odstavce 
2 nebo 3.“ 
Odůvodnění: 

Zatímco všechny ostatní způsoby uzavření smlouvy, přímo 
i na základě nabídkového řízení, jsou přezkoumatelné ÚOHS a 
poté soudem, postup dle čl. 5 odst. 5 Nařízení resp. § 22 mu 
podroben není, což postrádá právní i věcné odůvodnění a 
představuje to nesystémovou úpravu. 

Jelikož podle § 8 odst. 5 je závazková smlouva 
soukromoprávní, mohl by jiný dopravce než ten, jemuž bylo 
poskytování služeb podle § 22 uloženo, jen žalovat neplatnost 
smlouvy v občanskoprávním řízení podle § 80 zák. č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, který ovšem předpokládá na straně 
žalujícího dopravce naléhavý právní zájem, definovaný 
judikaturou tak, že naléhavý právní zájem je dán zejména tam, kde 
by bez tohoto určení bylo právo nebo právní vztah, na kterém je 
žalobce účasten, ohroženo, popřípadě tam, kde by se bez tohoto 
určení jeho právní postavení stalo nejistým (viz R 6/2003; srov. již 
R 17/72 a SoJ 21/97, NS 3 Cdon 1338/96). Není ovšem jisté, zda 
soud dovodí, že dopravce, který by se domáhal neplatnosti 
smlouvy uzavřené v rozporu s § 22 takový naléhavý zájem má. To 
by bylo možné zcela jistě tvrdit jen tehdy, pokud by bylo 
nepochybné, že by dotčený objednatel s takovým žalujícím 
dopravcem jinak, pokud by nepostupoval podle § 22, uzavřel 
závazkovou smlouvu napřímo.  

Ve vztahu k pochybnostem ohledně vymezení mimořádných 
situací v § 20a došlo k vypuštění § 20a a přesunutí této úpravy 
do § 22, čímž byly odstraněny pochybnosti (odůvodňované 
systematikou zákona) ohledně toho, zda se právní úprava 
vztahuje pouze na mimořádné situace uvedené v tomto 
ustanovení. 
 
Z povahy věci vyplývá, že mimořádné situace vylučují aplikaci 
některých postupů, jež se uplatní v případě běžného jednání o 
uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
(viz např. předchozí oznámení dle § 19 odst. 1 a 2 zákona).  
 
Je však třeba uvést, že již dle stávajících ustanovení zákona lze 
podat podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
v případě, že se určitý subjekt domnívá, že nebyly splněny 
podmínky zákona a přímo použitelného předpisu Evropské 
unie pro postup objednatele při mimořádných situacích (viz § 
25 odst. 2 písm. a) zákona), přičemž v případě nedodržení 
daných postupů objednatele vzniká odpovědnost za přestupek 
podle § 33 odst. 1 písm. f) zákona. 
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Kromě toho není zřejmé, jestli se v § 20a míní jen 
mimořádné situace dle § 22. Systematická interpretace tomu 
nepřitakává, protože v tom případě by vyloučení § 19 muselo se 
dáti v § 22 samém, případně v § 22a. 

Nutno zdůraznit, že postup podle § 22 nedopadá na případy, 
kdy se objednatel dopustí v nabídkovém řízení nebo při uzavírání 
závazkové smlouvy takových chyb, že příslušný orgán veřejné 
moci zakázal tuto smlouvu uzavřít nebo na jejím základě plnit. 
S ohledem na princip profesionality veřejné správy lze naopak 
dovodit, že Nařízení resp. zákon č. 194/2010 Sb. předpokládají, že 
objednatel při řádném plnění své povinnosti zajistit dopravní 
obslužnost zahájí proces vedoucí k uzavření závazkové smlouvy 
s dostatečným předstihem, aby v případě napadení takového 
procesu v řízení před orgánem veřejné moci zajistil dopravní 
obslužnosti standardním způsobem po pravomocném skončení 
takového řízení. Proto také čl. 5 odst. 5 Nařízení i § 22 hovoří o 
přerušení poskytování služeb, tzn. o stavu, kdy po předchozím 
poskytování týmž dopravcem náhle přestanou být poskytovány, a 
to nikoliv z důvodů na straně objednatele. 

Je tedy třeba stipulovat možnost přezkumu úkonů 
objednatele podle § 22 cestou obdobnou, z povahy věci nikoliv 
zcela stejnou, jako v § 19 odst. 2 a 3. Zákonodárce tak současně 
napraví dosud trvající rozpor zákona č. 194/2010 Sb. s čl. 5 odst. 
7 Nařízení. 

Tato připomínka souvisí s následující připomínkou 6. 
Tato připomínka je zásadní. 

K § 22 zákona o veřejných službách v přepravě cestujících 
V textu § 22 požadujeme doplnit nový odstavec 4 takto: 

„(4) V případě, že byl nucen postupovat podle odst. 1, zveřejní 
objednatel do 3 dnů od přijetí tam uvedeného opatření na své 
úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup 
oznámení o  

Neakceptováno, vysvětleno. Hospodářská komora na 
připomínce netrvá. 
 
S ohledem na neakceptaci předchozí připomínky, která s touto 
připomínkou souvisí, nebylo vyhověno ani této připomínce. 
V této souvislosti nicméně dodáváme, že i v případě 
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a) důvodech, obsahu a době trvání opatření, která 
přijal, 

b) identifikačních údajích dopravce, který bude 
veřejné služby v přepravě cestujících poskytovat, 

c) předpokládané průměrné roční hodnotě takto 
zajištěných veřejných služeb a o 

d) předpokládaném rozsahu veřejných služeb.“ 
Dosavadní odstavce 4 a 5 se přeznačí na odstavce 5 a 6.  
Odůvodnění: 

Tím, že je vyloučena revize postupu objednatele jiným 
orgánem veřejné moci se objednatel stává při zadávání veřejných 
služeb coby mimořádném opatření nekontrolovatelným. 
Neexistuje procesní postup, ani věcně příslušný orgán, který by 
nezávisle na objednateli, zejména pokud jím bude MD, za všech 
okolností posoudil, že jsou podmínky mimořádné situace dle čl. 5 
odst. 5 Nařízení resp. § 22 splněny. Nelze tedy vyloučit, že 
objednatel bude této skutečnosti zneužívat a tímto postupem se 
vyhne svým zákonným povinnostem. Proto je nezbytná 
informovanost veřejnosti i dotčeného dopravce/dopravců o povaze 
opatření, která objednatel přijal. 

Tato připomínka je zásadní. 

mimořádných situací bude objednatel povinen uveřejnit 
smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících dle § 219 
zákona o zadávání veřejných zakázek (viz § 22 odst. 6 návrhu 
zákona). 
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