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 III. 

Odůvodnění 
Obecná část: 
 
1. Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 
Návrh vyhlášky novelizuje stávající vyhlášku č. 175/2000 Sb., o přepravím řádu pro veřejnou drážní 
a silniční osobní dopravu. 
Vyhláška byla vydána v roce 2000 a do dnešního dne dosud nebyla novelizována. V mezidobí byl 
kodifikován nový občanský zákoník, po vstupu České republiky do EU začaly na oblast veřejné 
dopravy dopadat právní předpisy EU v oblasti práv cestujících v autobusové i železniční dopravě, 
v uplynulých 15 letech zároveň dochází k zásadnímu rozvoji elektronického prodeje jízdních dokladů 
a využívání elektronických odbavovacích systémů.  
Přijetí návrhu je tak nezbytné nejen z důvodu zavedení Systému jednotného tarifu, ale rovněž 
s ohledem na celospolečenské změny, které se v sektoru veřejné dopravy za posledních 19 let udály, 
zejména v oblasti poskytování integrovaných veřejných služeb. Návrh novely vyhlášky reaguje na 
požadavky praxe a zvyšuje právní jistotu cestujícím i provozovatelům dopravy. 
Návrh je v souladu se zákonnými zmocněními k vydání vyhlášky, konkrétně uvedenými v § 37 odst. 
7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, § 18b odst. 2 zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a § 7a odst. 7 zákona 
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Ministerstvo dopravy zvažovalo, zda namísto novely vyhlášky nepřipravit vyhlášku novou. Mimo 
nezbytných věcných úprav je přistupováno k nahrazení některých pojmů. Například pojem 
„jízdenka“ je nahrazen novým pojmem „jízdní doklad“ a pojem „místenka“ pojmem „rezervační 
doklad“, které jsou širší a lépe reflektují nové elektronické způsoby odbavení. Nahrazení pojmů se 
pak promítá do celé vyhlášky a v řadě ustanovení (např. § 7 odst. 2 až 7, § 9, § 40 až 41) je jediným 
důvodem pro změnu předmětných ustanovení. Celkový rozsah změn vyhlášky se tak může jevit jako 
značný, rozsáhlost změn vyvolaná změnou pojmosloví však z pohledu Ministerstva dopravy není 
důvodem, proč by namísto novely vyhlášky měla být vydána nová vyhláška.   
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákony, které provádí 
Návrh vyhlášky byl zpracován v souladu s ustanovením § 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, podle § 18b odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů a podle §7a odst. 7 a § 36 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o 
veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Meze zákonných zmocnění nebyly překročeny. 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právními předpisy Evropské unie 
a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 
Návrh vyhlášky není v rozporu s právními předpisy Evropské unie, neboť v oblastech, které jsou 
upravovány sektorovými nařízeními týkajícími se práv cestujících, se podle § 1 použije přímo 
použitelný evropský předpis. 
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4. Zhodnocení finančního dopadu navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty a na hospodářské subjekty 
Návrh vyhlášky nemá žádný dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty ani na hospodářské 
subjekty. 
 
5. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska korupčních rizik 
Návrh vyhlášky nerozšiřuje ani nezpřesňuje pravomoci orgánů veřejné správy. Systém kontroly 
dodržování povinností stanovených vyhláškou není dotčen a řídí se ustanoveními zákona 
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vyhlášky upravuje výhradně podmínky pro přepravu 
osob, zavazadel, věcí a živých zvířat ve veřejné drážní a silniční osobní dopravě, včetně podmínek 
pro plnění jedné přepravní smlouvy více dopravci. 
 
6. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska zákazu diskriminace 
Návrh vyhlášky upravuje podmínky pro přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat ve veřejné 
drážní a silniční osobní dopravě, včetně podmínek pro plnění jedné přepravní smlouvy více dopravci. 
Vyhláška zajišťuje práva pro cestující na vozíku a cestující omezenou schopností pohybu a orientace. 
Nepředstavuje tedy právní úpravu, která by přímo či nepřímo zakládala jakoukoli diskriminaci. 
 
7. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska ochrany soukromí a osobních údajů 
Návrh vyhlášky odstranil původní úpravu vztahující se k osobním údajům, v návaznosti na tuto 
úpravu se přeprava cestujících řídí příslušnou obecnou legislativou k ochraně osobních údajů. Návrh 
vyhlášky tedy nemá žádné dopady do sféry ochrany soukromí a osobních údajů. 
 
8. Zhodnocení navrhované právní úpravy z hlediska dopadů na bezpečnost a obranu státu 
Návrh vyhlášky upravuje podmínky pro přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat ve veřejné 
drážní a silniční osobní dopravě, včetně podmínek pro plnění jedné přepravní smlouvy více dopravci. 
Nemá tedy žádné dopady na bezpečnost a obranu státu. 
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Zvláštní část: 
 
K čl. I 
K bodu 1 
V úvodní větě je doplněn nově zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících 
a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon o veřejných službách“), který ve zmocnění v § 7a nově 
zavádí jednotný jízdní doklad, jehož náležitosti a způsob prodeje má stanovit prováděcí předpis. 
Vzhledem k tomu, že přepravní řád řeší náležitosti jízdních dokladů i druhy dokladů používaných při 
přepravě, jevilo se Ministerstvu dopravy jako logické provést zmocnění zákona o veřejných službách 
v rámci novely vyhlášky k přepravnímu řádu a nevytvářet pro náležitosti jednotného jízdního dokladu 
a způsobu jeho prodeje samostatný nový podzákonný právní předpis. 
 
K bodu 2 a 3 
Úprava je zvolena vzhledem ke sjednocení terminologie užívané v primárních zákonných předpisech, 
konkrétně zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. (dále jen „zákon 
o dráhách“) a zákoně č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 (dále jen „zákon 
o silniční dopravě“). Dochází tak především ke sjednocení terminologie s § 1 odst. 1 zákona 
o veřejných službách, který vymezuje, jakým způsobem se zajišťuje dopravní obslužnost.  Současně 
je odstraněna výkladová nejasnost z oblasti silniční osobní dopravy, že nová úprava jasně definuje, 
že se vyhláška nevztahuje na taxislužbu.  
 
K bodu 4 
Úprava přepravního řádu řeší společnou materii pro oblast veřejné drážní a silniční osobní dopravy, 
včetně integrovaných služeb v přepravě cestujících. Ve vztahu k právům cestujících ve veřejné drážní 
a silniční osobní dopravě byla vydána dvě přímo použitelná evropská nařízení (nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě 
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové 
a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004). Práva v železniční a silniční dopravě 
jsou upravována mírně odlišně, proto je zohlednění těchto evropských nařízení provedeno odkazem 
na ně. Ministerstvo dopravy posoudilo i variantu, kdy by v návaznosti na obě nařízení o právech 
cestujících vyhláškou řešilo pouze neupravené vztahy, vzhledem k odlišnostem v silniční, 
v železniční a ostatní drážní dopravě (tzn. v metru, tramvajích, trolejbusech a na dráze lanové) by 
byla podzákonná právní úprava značně nepřehledná a roztříštěná, což by u uživatelů snižovalo důvěru 
v nastavení přepravních vztahů.     
 
K bodu 5 
Ustanovení § 2 dostálo změn, které jsou vyvolány sjednocením pojmů mezi jednotlivými právními 
předpisy, pojmy upravené v zákonech o dráhách a o silniční dopravě byly redukovány a ponechány 
jen pojmy zaváděné až přepravním řádem. Pojem integrované veřejné služby v zákoně o veřejných 
službách existuje, nicméně je širší než samotný pojem městská hromadná doprava, proto je pojem 
městská hromadná doprava zachován. V městské hromadné dopravě je úprava přepravních podmínek 
prováděna odlišně například v oblasti přepravy zavazadel. 
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K bodu 6 
Vzhledem k evropskému právu i celospolečenskému vývoj v oblasti přepravy a odbavení je v textu 
vyhlášky nahrazen pojem „jízdenka“ novým pojmem „jízdní doklad“, aby nedocházelo k rozporům 
a dvojímu označení. Původní pojem „jízdenka“ se zpravidla ztotožňuje s jízdním dokladem na 
papírovém nosiči (stručně papírová jízdenka). „Jízdní doklad“ je pojem širší a lépe reflektuje nové 
elektronické způsoby odbavení. Nahrazení pojmu „jízdenka“ novým pojmem „jízdní doklad“ se 
promítá do celé vyhlášky a v řadě ustanovení (např. § 7 odst. 3 až 7) je jediným důvodem pro změnu 
předmětných ustanovení.  
 
K bodu 7 
Rozmachem integrovaných veřejných služeb (zejm. vznikem integrovaných dopravních systémů) byl 
úvodní taxativní výčet osob spadajících pod pojem „pověřená osoba“ příliš úzký, proto dochází k jeho 
rozvolnění a kromě pověřených osob ve smyslu zákona o dráhách a zákona o silniční dopravě může 
kontrolu jízdních dokladů provádět jakákoliv osoba, která má od dopravce pověření k tomuto úkonu 
(v praxi tedy i zaměstnanec organizátora integrovaného dopravního systému apod.). 
 
K bodu 8 
Původní definice jízdního dokladu ve vyhlášce je již překonaná, proto došlo ke změně definice 
jízdního dokladu a zavedení pojmu související cestovní doklad. Novou definicí jízdního 
a souvisejícího cestovního dokladu se zjednodušila a celkově zpřehlednila celá úprava napříč 
vyhláškou.  
Jízdní doklad pro jednotlivou jízdu v sobě zahrnuje i zpáteční jízdní doklady, protože naplňuje 
podmínku, že v rámci jeho platnosti časové a prostorové je možné uzavřít jednu nebo více 
přepravních smluv. 
Časové jízdní doklady umožňují opakované využití přepravních služeb, jedná se tedy o jízdní doklady 
celodenní vydané bez vazby na konkrétní trasu, vícedenní, týdenní, měsíční, čtvrtletní a roční jízdní 
doklady, platné na vybrané síti spojů, na trati, nebo konkrétním úseku dopravní sítě. Druhem 
časového jízdního dokladu se rozumí výše uvedené časové a případně i prostorové vymezení jeho 
platnosti (tedy síťový jízdní doklad roční, týdenní traťový jízdní doklad apod.). 
Jiným jízdním dokladem se rozumí jiné doklady vydané podle zvláštních právních předpisů, které 
zakládají právo na přepravu (může jít např. o občanský průkaz, průkaz ZTP, řidičský průkaz, apod.) 
V této souvislosti je potřeba upozornit, že průkaz opravňující cestujícího získat jízdní doklad se 
slevou není jízdním dokladem. Pokud cestující k jízdnímu dokladu se slevou nepředloží doklad na 
slevu, který cestujícího opravňuje k využití jízdního dokladu se slevou, není zlevněný jízdní doklad 
považován za platný podle § 6 odst. 2. 
Úprava náležitostí jízdního dokladu v § 5 reflektuje současný vývoj v oblasti praxe. Vzhledem 
k rozvoji integrovaných veřejných služeb je účelné mít na jízdním dokladu uvedeno nikoliv jen název 
jednoho dopravce (jak bylo v původní úpravě), ale informaci o skupině dopravců, kteří jsou zapojení 
do příslušných integrovaných veřejných služeb, nebo kteří si vzájemně jízdní doklad uznávají. 
Oznámení informace o dopravcích je splněno i odkazem na internetové stránky, na kterých je seznam 
zúčastněných dopravců uveden, u nichž je jízdní doklad platný a je tedy možné s nimi na základě 
tohoto jízdního dokladu uzavřít přepravní smlouvu.  
Na základě nového zmocnění zákona o veřejných službách jsou v § 5 odst. 4 uvedeny náležitosti 
jednotného jízdního dokladu.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBK2G9EXG)



5 
 

K bodu 9 
Původní úprava platnosti jízdního dokladu nebyla přesná, protože jízdní doklad nemusel být neplatný 
sám o sobě, ale stal se neplatným až špatným použitím ze strany cestujícího. Návětí odstavce 1 je 
proto terminologicky upraveno tak, že jízdní doklad není považován za platný pro daný způsob užití 
cestujícím.  
 
K bodu 10 
Dopravci na železnici začali prodávat jízdní doklady vázané na určitý spoj nebo od určitého spoje. 
Z tohoto důvodu byl upraven § 6 odst. 1 písm. g) a neplatnost je rozšířena i na období před zahájením 
platnosti jízdního dokladu. Využití tohoto ustanovení je možné nalézt i u předplatních jízdních 
dokladů časových. 
 
K bodu 11 
Nový odstavec 2 řeší situaci oddělení dokladu na slevu od jízdního dokladu. Je doplněno explicitní 
vyjádření neplatnosti jízdního dokladu vydávaného ve spojení s dokladem na slevu. 
 
K bodu 12 
Ustanovení § 6 odst. 3 bylo zrušeno, především z důvodu, že jízdní doklady mohou mít podobu 
elektronického zápisu (na základě § 46 odst. 4), kdy není možné takové jízdní doklady odebrat. 
 
K bodu 13 až 21 
Úprava § 7 spočívá především v úpravě terminologie v souvislosti s její novou úpravou ve vyhlášce. 
Nově je přidán odstavec 8, který provádí nové zmocnění zákona o veřejných službách k definování 
způsobu prodeje jednotných jízdních dokladů. 
 
K bodu 22 
Nová úprava umožňující smluvními přepravními podmínkami (dále jen „SPP“) umožnit obsazení 
více míst k sezení je reakcí na trend v letecké dopravě, kde některé letecké společnosti zavádí 
povinnost obsazení více míst k sezení pro korpulentní osoby. Cílem úpravy je umožnit zavést tato 
pravidla i pro dopravce v pozemní dopravě s ohledem na zprávu Státního zdravotního úřadu o růstu 
obezity české společnosti.  
 
K bodu 23 
Změna odkazu spočívá v náhradě původní vyhlášky č. 174/1994 Sb. novou vyhláškou 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
 
K bodu 24 až 30 
Úprava názvosloví z důvodu změny pojmů používaných ve vyhlášce. V případě § 9 dochází ke 
zjednodušení úpravy z důvodu sjednocení pojmů v oblasti rezervačních dokladů. Stávající znění 
ustanovení § 9 odst. 5 a 6 se bez náhrady vypouští s tím, že podrobnosti týkající se podmínek 
obsazování rezervovaných míst stanoví dopravce v SPP.   
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K bodu 31 
I na základě připomínek dopravců vyplývajících ze zkušeností s cestováním dětí bylo zrušeno 
stávající ustanovení § 10 odst. 2. Vývoj slev může vést i k zavedení bezplatného cestování i pro 
studenty do 18 let věku, v takovém případě je nepravděpodobné, že by doprovod studenta s ním sdílel 
jen jedno místo k sezení. Případné podmínky pro přepravu dětí může dopravce stanovit v SPP. 
 
K bodu 32 a 33 
Zákon o veřejných službách ani zákon o dráhách již neznají definici „základní dopravní obslužnost“, 
proto došlo k úpravě textu na dopravní obslužnost, která je zákonem o veřejných službách definována 
v ustanovení § 2. 
 
K bodu 34 
Na trhu se v posledních letech objevila celá řada nových typů dopravních prostředků, které můžou 
sloužit jako náhrada jízdního kola. Tyto obdobné dopravní prostředky mají různé parametry, některé 
mohou být více skladné (např. skládací koloběžka, odrážedla), jiné naopak parametry kola překračují 
(např. tříkolky). Stejně tak na straně dopravních prostředků mohou být různé možnosti přepravy 
jízdního kola (na palubě na místech k tomu určených, v zavazadlovém prostoru, ve speciálních 
nosičích apod.). Obecně je pak problematické najít vhodné omezení přepravy, proto je přenecháno 
dopravci rozhodnout, jaké obdobné dopravní prostředky (např. v závislosti na jejich parametrech) 
k přepravě připustí. 
      
K bodu 35 
Původní úprava je příliš kazuistická, nákup místenky na místa pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace je umožněn pouze osobám, které mají na místo nárok. Z výkladu vyplývá, že 
rezervační doklad by nemohl pořídit ani nikdo jiný, zastupující osobu s omezenou schopností pohybu 
a orientace. Současně se vzhledem k rozmachu nákupu jízdních dokladů „online“ vytratila možnost 
kontroly takového nákupu, protože neexistuje veřejná databáze osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace. Z výše uvedených důvodů bylo ustanovení zrušeno. To však neznamená, že nebudou 
dodržována jiná ustanovení evropských předpisů zajištující práva cestujících vztahující se k přepravě 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Každé neoprávněné obsazení místa pro osobu 
s omezenou schopností pohybu a orientace, může být sankcionováno v souladu se SPP a nastavením 
dalších povinností plynoucích z vyhlášky.  
 
K bodu 36 až 38 
Současná praxe uveřejňování dlouhých textů SPP v dopravních prostředcích drobným písmem není 
zcela ideální. Původní úprava rovněž neuvažovala se zveřejněním SPP na internetu. Novelizační 
úprava § 14 toto řeší. Dopravci na dobrovolné bázi mohou stále mít ve vozidle vyvěšena ustanovení 
SPP, která považují za účelná ve vozidle mít, ale není to jejich povinnost, nově je povinností zveřejnit 
SPP způsobem umožňující dálkový přístup.  
 
K bodu 39 
Všechny dopravní prostředky v pozemní dopravě mají nově stejnou úpravu vztahující se 
k oznamování zastávek technickým zařízením ve vozidle.  
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K bodu 40 
Současná úprava používání vhodných vozidel je překonaná a příliš obecná. Povinnosti z hlediska 
parametrů vozidel nasazených ve veřejných službách v přepravě cestujících jsou stanoveny v Příloze 
zákona o veřejných službách. Další parametry na komfort ve vozidle stanovují příslušné technické 
předpisy z oblasti železniční a silniční dopravy. Z výše uvedených důvodů byla úprava shledána 
nadbytečnou. 
 
K bodu 41 až 43 
Úprava § 15 odst. 1 souvisí s novou terminologií vyhlášky. Praxe ukazuje, že dopravci se v různých 
částech republiky dostávají do styku s různými dalšími prohřešky cestujících, které je možné 
klasifikovat jako porušení SPP. Vzhledem k tomu, že již nyní je důvodů k porušení SPP ve vyhlášce 
celá řada a další důvody jsou připomínkovány lokálně, novelizace novým odst. 2 umožňuje rozšířit 
SPP o další jednání cestujícího, které bude považováno za porušení SPP. Předkladatel se nepřiklonil 
k rozšiřování současného seznamu i s ohledem na možné pokušení takové jednání provádět i v jiných 
oblastech, než ze kterých připomínky přišly. SPP se mění při výskytu problematického chování 
cestujících rychleji, než ustanovení vyhlášky. Předkladatel od úpravy očekává účinnější potlačování 
nežádoucího chování cestujících. 
 
K bodu 44 
Doplněním slova „trolejbusu“ dohází k narovnání podmínek v přepravě, kdy zamykání nebo 
odemykání dveří cestujícím je ve všech dopravních prostředcích porušením SPP. 
  
K bodu 45 a 46 
Úprava § 15 odst. 1 písm. s) souvisí s novou terminologií vyhlášky. 
 
K bodu 47 a 48 
Vzhledem k množství připomínek od dopravců byla zavedena nová povinnost pro cestujícího ukončit 
nástup po zaznění zvukové výzvy. Výzvou se může rozumět i hvizd píšťalky. Původní úprava 
zastavení na zastávce na znamení byla přesunuta do § 16a. Nová úprava nástupu a výstupu na zastávce 
na znamení, je učiněna s ohledem na vývoj praxe, kdy některé dopravní systémy přecházejí na 
zastavení v zastávce při pouhém stání osoby v prostoru zastávky. Toto nová úprava zohledňuje 
a současně respektuje dopravní systémy, kde je při nástupu vyžadován úkon ze strany cestujícího 
(mávnutí, zvednutí paže, použití signalizačního zařízení v zastávce…), proto v ustanovení § 16a 
odst. 3 ponechává možnost dopravci povinnost při nástupu a výstupu na zastávce na znamení upravit 
v SPP.    
 
K bodu 49 až 51 
Celospolečenský vývoj v dopravě vedl k rozdělení funkce dopravce a provozovatele 
infrastruktury/provozovatele stanice/provozovatele terminálu. Informační zařízení ve stanicích 
a terminálech již nebývají spravována a obsluhována dopravcem, proto bylo přikročeno k úpravě 
ustanovení § 17. 
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K bodu 52 až 54 
Úprava obsahu zavazadel sleduje vývoj v dané oblasti a odstraňuje některé duplicity způsobené 
jinými právními předpisy. Z hlediska přepravy nebezpečných věcí se vždy uplatní příslušná 
ustanovení předpisů Evropská dohoda o mezinárodní železniční přepravě nebezpečných věcí – Řád 
pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) a Evropská dohoda o mezinárodní 
silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Předkladatel dále považuje břemena těžší než 50 kg za 
zásilky nikoliv za zavazadla, proto vyhláška nově stanovuje horní hranici hmotnosti zavazadel bez 
výjimky. Omezení hmotnosti následně může vyplynout z jiných předpisů (např. při přepravě 
nebezpečných věcí). 
 
K bodu 55 
Cena za přepravu spoluzavazadel je určována tarifem dopravce, v České republice není cenový 
předpis, který by cenu přímo určoval. 
 
K bodu 56 a 57 
Některé služby v přepravě cestujících, které jsou součástí integrovaných veřejných služeb, mohou 
zajišťovat dopravu po území města, ačkoliv primární účel je přeprava po regionu, stejně tak lanové 
dráhy mohou být uzpůsobeny pro přepravu zavazadel. Z výše uvedených důvodů Ministerstvo 
dopravy nepovažuje za vhodné městskou dopravu a lanové dráhy z přepravy cestovních zavazadel 
vyloučit. Pro zjednodušení odbavení je za jedno cestovní zavazadlo nově považován jeden kus 
zavazadla. Každé další zavazadlo je odbaveno samostatně, bez ohledu na souhrnnou hmotnost.   
 
K bodu 58 
Úprava poznámky pod čarou 8) souvisí s vydáním nové vyhlášky, která řeší technickou způsobilost 
a technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích.  
 
K bodu 59 až 63 
Nová úprava dále rozšiřuje pravomoc dopravce v souvislosti s přepravou živých zvířat tím, že může 
z některých spojů přepravu živých zvířat zcela vyloučit nebo vhodně omezit z hlediska parametrů 
dopravního prostředku. Současná právní úprava umožňovala překrucovat původně zamýšlený záměr 
ochrany cestujících proti pokousání. Cestujícím je nově exaktně nařízeno, že pes musí mít košík po 
celou dobu přepravy nasazen. Současně je umožněna přeprava asistenčním psům, které není možné 
vyloučit z přepravy, pokud doprovázejí osobu se zdravotním postižením. Ministerstvo práce 
a sociálních věcí aktuálně projednává definici asistenčního psa, předkladatel novou úpravou § 23 
odst. 5 ve shodě s přechozí dohodou s Ministerstvem práce a sociálních věcí a dotčenými 
organizacemi zastupujícími zdravotně postižené asistenčního psa řadí na úroveň vodícího psa 
doprovázejícího nevidomou osobu.  
   
K bodu 64 
Cenu za přepravu zavazadel určuje dopravce tarifem. 
 
K bodu 65 
Povinnost označit zavazadlo není striktně uložena cestujícímu, protože s rozvojem informačních 
systémů může zavazadlo označit dopravce.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBK2G9EXG)



9 
 

 
K bodu 66 
Úprava § 29 odst. 4 souvisí s novou terminologií vyhlášky. 
 
K bodu 67 až 71  
Úprava § 34 a 35 souvisí se změnou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, který se věnuje problematice přepravy v §§ 2550-2581, a novelou zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
K bodu 72 až 74 
V souvislosti s rozvojem integrovaných dopravních služeb je jasněji vymezeno pravidlo pro 
uplatňování práv vůči dopravci. V návaznosti na možnost elektronického odbavení je zdůrazněna 
možnost požadovat další doklad pro vyřízení uplatněného práva, v tomto případě pak záleží, jak je 
systém elektronických dokladů u dopravce zajištěn. V textu § 38 je novelizováno pojmosloví 
v souladu s celým textem vyhlášky. Reformulací § 38 odst. 1 došlo ke zpřesnění osoby oprávnění 
uplatňovat práva vůči dopravci. 
 
K bodu 75 a 76 
Úprava § 39 souvisí s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. Lhůty stanovené přepravním řádem nebyly změnou občanského zákoníku dotčeny 
a odpovídají lhůtám stanoveným v § 2253 a v § 2569 v návaznosti na § 2554 občanského zákoníku. 
 
K bodu 77 až 92 
Úprava textu §§ 40, 41 a 42 souvisí se změnou terminologie ve vyhlášce. V textu dochází k náhradě 
pojmů „jízdenka“, „místenka“ jejich novými ekvivalenty „jízdní doklad“, „rezervační doklad“ 
a podobně. Nově je umožněna náhrada poškozeného nebo ztraceného jízdního dokladu.  
 
K bodu 93 
Problematika řešení práv cestujících plynoucí z přepravy cestovních zavazadel je upravena v zákoně 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v nařízeních pro práva cestující 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 o právech a povinnostech cestujících 
v železniční dopravě a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 o právech 
cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004). Další úprava 
je dle názoru předkladatele nadbytečná. 
 
K bodu 94 až 96 
Úprava má za cíl zpřehlednit situaci v integrovaných veřejných službách a reflektovat vývoj praxe 
v této oblasti. Integrované veřejné služby v podmínkách České republiky zpravidla nevznikají 
dohodou dopravců. Na to je potřeba reagovat úpravou ustanovení § 46 odst. 1. Původní úprava 
předpokládala zavedení plošného lomeného jízdného, které by umožnilo clearing tržeb mezi více 
dopravci na dráze celostátní a regionální. Praxe však ukázala, že v rámci komerční dopravy mezi 
sebou dopravci soupeří a uznávání jízdních dokladů mezi nimi neprobíhá. Současně s rozvojem 
integrovaných veřejných služeb ve vyhlášce chyběla úprava provázanosti i mezi jízdními doklady ve 
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veřejné silniční dopravě. Všechny výše uvedené problémy původní úpravy novela řeší a současně 
zpřehledňuje způsob uplatnění práva z přepravní smlouvy v rámci integrovaných dopravních služeb. 
 
K bodu 97 
Současná praxe je taková, že jednotliví organizátoři upravují SPP pro více dopravců, nová úprava na 
tuto skutečnost reaguje a umožňuje dopravcům převzít SPP příslušného systému integrovaných 
veřejných služeb.  
 
K bodu 98 
Úprava ustanovení § 46 odst. 4 souvisí s novou terminologií vyhlášky. 
 
K čl. II. 
Účinnost je navržena dnem 1. října 2020, a to s ohledem skutečnost, že k uvedenému datu nabývá 
účinnosti novela zákona o veřejných službách upravující v § 7a problematiku jednotného jízdního 
dokladu, kterou v návaznosti na § 7a odst. 7 a § 36 odst. 2 provádí tato vyhláška. Současně je třeba 
poskytnout dopravcům dostatek prostoru na adaptaci jejich smluvních přepravních podmínek 
s novelizovaným zněním vyhlášky. 
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