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III. 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 

I. OBECNÁ ČÁST 
 

1. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění 

pozdějších předpisů, je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů. Předkládaný návrh novely vyhlášky č. 177/1995 Sb. je zpracován 
z důvodu nutnosti provést změny prováděcího právního předpisu v souvislosti s přípravou 
a realizací systému automatického metra, navrhovaného na trase D pražského metra. V Poslanecké 
sněmovně Parlamentu České republiky byl dne 13. září 2019 schválen poslanecký návrh 
poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 191), 
který má za cíl umožnit provoz automatického metra bez přítomnosti osoby řídící drážní 
vozidlo ve vlaku. Návrh zákona (projednáván jako senátní tisk č. 140) byl dne 31. října 2019 
schválen rovněž Senátem. Vyhláška č. 177/1995 Sb. v současně platném a účinném znění 
neposkytuje dostatečnou oporu pro budování automatického metra včetně jízdy vlaků bez 
přítomnosti strojvedoucího. Cílem navrhovaných úprav prováděcího právního předpisu je 
doplnit chybějící úpravu některých praktických aspektů automatického provozování drážní 
dopravy, aktualizovat zastaralá ustanovení podle současného stavu užívaných technologií a 
odstranit legislativní překážky či nežádoucí omezení v této oblasti.  
2.  Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů 
Cílem navrhovaných úprav prováděcího právního předpisu je doplnit chybějící úpravu 

některých praktických aspektů automatického provozování drážní dopravy, aktualizovat 
zastaralá ustanovení podle současného stavu užívaných technologií a odstranit legislativní 
překážky či nežádoucí omezení v této oblasti. Návrh je zpracován z důvodu nutnosti provést 
změny prováděcího právního předpisu v souvislosti s přípravou a realizací výstavby trasy 
speciální dráhy – linky D pražského metra, na které je navrhováno užití systému automatického 
metra bez přítomnosti strojvedoucího řídícího vlak. 

Hlavním principem je zachování bezpečnosti cestujících na dráze speciální, a to oddělením 
nástupiště od kolejiště nástupištní stěnou s automaticky otevíranými dveřmi synchronně 
s dveřmi drážního vozidla a stanovení základních bezpečnostních podmínek pro toto řešení. 
Dále se upravují některé podmínky pro napájení elektrickou energií a intenzitu osvětlení prostor 
na dráze speciální, které po dobu účinnosti vyhlášky doznaly technických změn.  

3.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním  
Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněními uvedenými v ustanoveních § 5 odst. 5, § 22 

odst. 5 a § 35 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, k jehož 
provedení je vydávána. 

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

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  
Návrh vyhlášky přímo nezasahuje do oblasti upravené právními předpisy Evropské unie 

a mezinárodním právem.  
5.  Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 
slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 
prostředí 

Navrhovaná úprava bude mít pozitivní dopady při vynakládání investičních nákladů 
při realizaci nově navrhovaných stavebně technických řešení pro automatické provozování 
drážní dopravy na dráze speciální (metro). 

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

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

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem diskriminace. 
Tato právní úprava se vztahuje shodně na muže a ženy, proto je genderově neutrální.  
7.  Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 
osobních údajů 

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

Navrhovaná právní úprava vymezuje některé technické požadavky na stavbu dráhy 
speciální a na drážní vozidla na této dráze. Z hlediska zvažování korupčních rizik se jedná 
o rozhodování ve stavebním řízení nebo při pořízení nových vozidel. Navržená právní úprava 
korupční rizika nepředstavuje, protože se jedná o úpravu technických a technologických 
opatření. 
9.  Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná úprava není úpravou, která má přímé nebo nepřímé dopady na bezpečnost 
nebo obranu státu. Právní úprava obsahuje podmínku zajištění náhradního způsobu řízení 
drážní dopravy při poruše nebo výpadku automatického systému řízení. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K čl. I 
K bodu 1 
 Doplňuje se definice nástupišťní stěny jako zásadního bezpečnostního řešení provozu 
automatického metra ve stanicích.   
K bodu 2 a 3 

Ustanovení o vybavenosti stanic a zastávek, stanovené v roce 1995, je v současnosti 
již v nesouladu s ustanovením evropského přímo použitelného předpisu (Nařízení Komise (EU) 
č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu 
týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením 
a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a s později vydaným právním předpisem, 
vyhláškou č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem 
dráhy a provozovatelem zařízení služeb. Z tohoto důvodu je nezbytné v uvedeném právním 
předpise oba kolizní odstavce (1 a 2) spojit a stanovit tak minimální vybavenost železničních 
stanic a zastávek souhrnně, a to ve vazbě na shora uvedené právní předpisy, a dále rovněž 
v návaznosti na koncepci Ministerstva dopravy věnující se vybavení železničních stanic 
a zastávek.  
K bodu 4 
 Stávající výčet používaných elektrických vedení a osvětlení se upravuje podle současného 
stavu technických a technologických řešení a příslušných normativů.  
K bodům 5 a 6 
 Doplňuje se možnost použití nových technických řešení pro kontrolu volnosti úseků dráhy 
a podmínky pro zajištění bezpečnosti provozu v koncových stanicích dráhy.   
K bodu 7 
 Bude-li kolejiště od hrany nástupiště odděleno nástupištní stěnou, není zřizování 
bezpečnostního pásu na nástupišti nezbytné.  
K bodu 8 
 V ustanovení se definují základní požadavky na provedení, funkci a kontrolu nástupištní 
stěny oddělující při automatickém provozu drážní dopravy okraj nástupiště od kolejiště. 
Cestující bude moci do vozidla nastupovat a vystupovat jen při souosém a synchronizovaném 
otevření dveří v nástupištní stěně a ve vozidle, do kolejiště bude přístup zamezen. Pro potřebu 
obsluhy a údržby dráhy budou v nástupištní stěně zřízeny na konci nástupiště další dálkové 
kontrolované dveře, přístupné jen provozním zaměstnancům dráhy.  
K bodu 9 

V ustanovení se upravují požadavky na osvětlení a jeho napájení v souladu se stávajícími 
normativy a standardy.   
K bodům 10 až 15 
 Novelizací se provádí aktualizace uvedených právních norem ve vztahu k systémům 
zásobování elektrickou energií. Podrobněji se specifikuje ustanovení pro spolehlivé napájení 
elektrickou energií a zkratování úseků napájecí trakční kolejnice.  
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K bodu 16 
 Na nových kolejnicích nelze dodržet fyzikální parametry pro zjišťování volnosti 
kolejových úseků, proto se do doby ojetí kolejnic umožňuje tyto parametry nedodržovat 
a bezpečnost drážní dopravy zajišťovat alternativním způsobem. 
 K bodu 17 
 Pro zjišťování volnosti kolejových úseků se používají i jiná technická řešení, např. počítače 
náprav, proto je právní úprava příslušně doplněna.  
K bodu 18 
 Tabulka intenzity osvětlení vybraných prostorů a zařízení metra včetně vysvětlivek pod 
tabulkou je převzata z ustanovení příslušné technické normy, která byla během platnosti této 
vyhlášky revidována. Proto se přebírají do ustanovení právního předpisu nově stanovené 
hodnoty intenzity osvětlení vybraných prostorů a zařízení metra.  
K bodu 19 
 Vyhláška upravovala „Jmenovitá napětí elektrických sítí metra a ochrana před 
nebezpečným dotykovým napětím neživých částí“ podle technických a bezpečnostních 
požadavků, platných v době jejího schválení, tj. od roku 1995. Od této doby došlo k revidování 
řady souvisejících technických norem a přijetí evropských technických specifikací, proto je 
nezbytné zastaralé požadavky nahradit novými poznatky podle současného stavu technické 
normalizace. Vzhledem ke skutečnosti, že ochranu před nebezpečným dotykovým napětím 
v sítích nízkého a vysokého napětí lze řešit mnoha různými způsoby podle typů zařízení a jeho 
užití, ponechává se rozhodnutí o použitém řešení na projektu stavby při dodržení požadavků 
technických norem. Nově se definují pouze jmenovitá napětí použitá v elektrických sítích metra 
a způsoby ochrany před nebezpečným dotykovým napětím pro zařízení sdělovací 
a zabezpečovací techniky.  
 
K čl. II 
 Účinnost vyhlášky nevyžaduje delší legisvakanční lhůtu, proto se účinnost vyhlášky 
navrhuje standardně patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů. 
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