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III. 
 

O d ů v o d n ě n í 
 

 
I. Obecná část 
 
 
 1. Název  

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

 
2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, důvod jejího předložení 
Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, nabyla účinnosti dne 

1. ledna roku 1995. Od tohoto okamžiku do současnosti byla vyhláška podrobena několika 
dílčím novelizacím, avšak s ohledem na postupný technologický vývoj v oblasti drážní 
dopravy se některá z ustanovení stala pro praxi překonanými a v mnoha případech i fakticky 
neaplikovatelnými. 

Z tohoto důvodu přistoupilo Ministerstvo dopravy ke zpracování novely vyhlášky 
č. 173/1995 Sb., jejímž cílem je reagovat na potřeby aplikační praxe a přizpůsobit ustanovení 
vyhlášky reálnému, zejména technologickému vývoji v oblasti drážní dopravy. 

Návrh byl zanesen do Plánu vyhlášek na zbývající část roku 2014 s předpokládaným 
termínem nabytí účinnosti ke dni 1. ledna 2015. S ohledem na obsahový charakter, kdy jsou 
navrhovány především změny technického rázu, není k návrhu předkládané vyhlášky 
zpracována závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA).  

 
3. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
Platné znění vyhlášky č. 173/1995 Sb. již v určitých částech nekoresponduje s faktickým 

pokrokem, který v mezidobí od posledních novelizací do současnosti nastal, což v oblasti 
drážní dopravy vytváří neuspokojivou situaci, kdy právní úprava již není s to zajistit, aby 
soudobé technické požadavky v této oblasti byly závazně aplikovány. 

Na druhé straně však vyhláška č. 173/1995 Sb. působí v praxi opačný problém, neboť 
některá ustanovení kladou na uživatele požadavky, které jsou v dnešní době nadbytečné 
a překonané, čímž de facto v mnoha případech znemožňují užívání moderních technologií 
v drážní dopravě. 

Za účelem odstranění bariér, které právní úprava aplikační praxi klade či naopak nastavení 
pravidel tak, aby odrážela moderní technickoprovozní vývoj, je Ministerstvem dopravy 
předkládán návrh novely vyhlášky č. 173/1995 Sb. 

 
4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, s mezinárodními smlouvami a s právními akty Evropské unie  
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

pozdějších předpisů, k jehož provedení je navržena, jakož i se zákonným zmocněním k jejímu 
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vydání. Navrhovaná změna vyhlášky č. 173/1995 Sb. nepřekračuje rozsah zákonného 
zmocnění a do vnitrostátního právního řádu zapracovává změny vyplývající z nových 
technických a technickoprovozních řešení. Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v ustanoveních 
§ 66 odst. 1 a 4 výslovně zmocňuje Ministerstvo dopravy, aby v daném vymezení vydalo 
podzákonný právní předpis k jeho provedení. 

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

Návrh vyhlášky nikterak nezasahuje do oblasti upravené mezinárodním právem. 
Prostřednictvím navrhované vyhlášky není do českého právního řádu implementována 

úprava vycházející z právních předpisů Evropské unie, navržená právní úprava nezasahuje do 
materie obsažené ve směrnici EP a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových 
drahách pro dopravu osob. 

V případě navržených změn týkajících se jiných drah, než drah lanových, nepřináší nová 
právní úprava rovněž zásadních změn, které by zasahovaly do právní úpravy obsažené v 
technických specifikacích pro interoperabilitu (TSI). Požadavky vyplývající z jednotlivých 
TSI jsou do českého právního řádu promítnuty (stanovena jejich závaznost) zejména 
prostřednictvím zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (ustanovení 
§ 49a), resp. vyhlášky č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského 
železničního systému, ve znění pozdějších předpisů. 

 
5. Předpokládané dopady navrhované právní úpravy 
 
5.1. Hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy, zejména nároky na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky 
Hospodářské dopady spojené s nutností vynaložení zvýšených finančních prostředků 

se v přímé souvislosti s přijetím navrhované vyhlášky nepředpokládají. 
Návrh obsahuje zčásti spíše legislativně technické změny, jejichž cílem je upřesnit 

stávající právní úpravu a zejména pak ustanovení, která jsou svou povahou technického 
charakteru. 

V určitém procentu navržených změn lze spíše usoudit, že budou mít na dotčené subjekty 
pozitivní dopad, neboť prostřednictvím přijetí navrhovaných změn dojde k upuštění 
od některých požadavků, které jsou uživatelé nuceni podle stávající právní úpravy plnit.  

 
5.2. Sociální dopady 
Sociální dopady včetně dopadu na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé a národnostní menšiny a vliv na rovné postavení mužů a žen se v důsledku přijetí 
navrhované vyhlášky nepředpokládají. 

 
5.3. Dopady na životní prostředí 
Návrh novely vyhlášky nepřináší žádné negativní dopady na životní prostředí. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Q7DBX82)



 3 

5.4. Dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
V této oblasti se rovněž nepředpokládají žádné dopady. 
 
5.5. Zhodnocení předloženého návrhu z hlediska korupčních rizik 
Z hlediska zvažování korupčních rizik nezakládá navrhovaná úprava prostor pro možné 

korupční jednání v této oblasti. 
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II. Zvláštní část 
 
K čl. I 
K bodu 1 

Navrhovaná změna souvisí se změnou v pojetí trolejbusové dráhy, kdy do budoucna 
bude možné, aby v její části existoval úsek, který není vybaven trakčním vedením. Takováto 
změna je součástí doprovodného návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., 
kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů. 

Jedná se o reakci na technologický vývoj v oblasti trolejbusové dopravy, 
tj. na existenci tzv. duobusů a vytvoření legislativního rámce pro jejich provoz na pozemních 
komunikacích, a to bez potřeby dodatečného schvalování podle zákona pro silniční vozidla. 
K bodu 2 

Navrhuje se upravit definici jízdy podle rozhledových poměrů s ohledem na 
výkladové nejasnosti, které v praxi vznikají. 
K bodu 3 

Doplňuje se ustanovení s cílem zvýšit bezpečnost při výlukách trakčního vedení. 
Výnosem č. 1 SŽDC D1 je upraven čl. 3431 při nezměněné podobě čl. 3432 - t.j. jsou zrušena 
přenosná návěstidla pro elektrický provoz celooranžové barvy nebo modré barvy s oranžovým 
orámováním, t.j. přenosná i nepřenosná návěstidla budou zcela shodná. Přitom nadále platí, 
že zdvihnout sběrač lze až na návěst dávanou přenosným návěstidlem, které bude strojvedoucí 
však aktuálně obtížně rozlišovat. 
K bodu 4 

Doplňuje se ustanovení § 18 odst. 1 z důvodu umožnění jízdy na vyloučenou kolej 
na žádost složek integrovaného záchranného systému. 
K bodu 5 a 6 

Navrhované znění zevrubněji upravuje problematiku operativního řízení dopravy 
a stanovuje podmínky pro případné odebírání kapacity dopravní cesty z důvodu dočasných 
omezení. Upravuje se konkrétní postup pro provozovatele dráhy při sestavování výlukového 
jízdního řádu. Zároveň jsou stanoveny i podmínky, za kterých a jakým způsobem se tohoto 
procesu účastní i dotčení dopravci. 
K bodu 7 

S rozvojem diagnostiky a zvyšováním rychlostí je nutné zabránit poškozování 
infrastruktury a zajistit bezpečnost provozu pro všechny dopravce shodně a nerozdílně. 
K bodům 8 až 12 

Jedná se spíše o formulační změny, které zpřesňují stávající podmínky, za kterých je 
možné řídit drážní vozidla. 
K bodům 13 až 15 
 V souvislosti se zavedením systému GSM-R nelze využívat tzv. následy vlaků, 
do doby plného nasazení elektronického jízdního řádu na vozidlech dopravců je třeba v rámci 
jízd vlaků, které nemají pevně stanovenou polohu a pro vlaky v režimu ad hoc umožnit jízdu 
vlaku i s tzv. vzorovým jízdním řádem, který nemůže splňovat všechny uvedené. Tento 
způsob je běžně používán i v rámci přeshraniční dopravy s dopravci ze sousedních států. 
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Zároveň dochází k revizi znění písmen e) a f) tohoto ustanovení, neboť zde uvedené údaje 
se již v sešitovém jízdním řádu neuvádí. 
 
K bodu 16 

Na základě předmětného ustanovení se rozlišuje v délce a jejím vyjádřením u 
nákladních a osobních vlaků. Toto ustanovení je v současnosti již překonané a navrhuje se 
tento nedůvodný rozdíl vypustit a napříště uvádět údaj o délce vlaku pouze v metrech. 
K bodům 17 až 19 

Tímto návrhem se mění způsob stanovení skutečných brzdicích procent vlaku. Změna 
spočívá ve vyškrtnutí tabulek pro krátké resp. dlouhé vlaky (které jsou již delší dobu ryze 
českou (a slovenskou) specialitou) a zavedení korekčního koeficientu kappa v souladu 
s mezinárodně uznávanými standardy a právními předpisy. 
K bodu 20 

Jedná se o legislativně technickou změnu související s úpravou výpočtu brzdících 
procent. 
K bodům 21 a 22 

V souladu s poznatky z provozní praxe se rozšiřuje okruh případů, kdy je nutné 
provést zkoušku činnosti průběžné brzdy. Zároveň se stanovuje, že takovouto zkoušku není 
nezbytně nutné provést před odjezdem ve výchozí dopravně, neboť v určitých případech to 
není reálně možné. 
K bodu 23 

V mezinárodní železniční nákladní dopravě dochází k předávkám vlaků mezi dopravci 
v ČR a zahraničními dopravními podniky. Při přejímkách vlaků v pohraničních přechodových 
stanicích je nutné akceptovat nepodepsané zápisy vystavené jinými dopravci a přejímat vlaky 
bez nutnosti provádění nové zkoušky brzdy s následným vystavením nového zápisu o zkoušce 
brzdy s podpisy zúčastněných zaměstnanců dopravců v ČR vzhledem ke znění písmene g). 

Ve vztahu mezi právnickými osobami zúčastněnými na přepravě (provozovatelé 
dráhy, dopravci, přepravci) vystupuje jako odpovědná osoba za provedení zkoušky brzdy 
vždy ten dopravce, který vystavil zápis o provedení zkoušky brzdy, bez ohledu 
na zaměstnance, který zkoušku brzdy provedl. 

V případě prokazování odpovědnosti nemůže podpis zaměstnance, bez evidence 
podpisového vzoru a evidence prováděných výkonů sloužit jako důkaz o odpovědnosti 
konkrétní osoby. Odpovědnost je prokazatelná na základě uvedeného názvu provozního 
pracoviště, ve kterém byl tiskopis vystaven a na základě evidence výkonů na tomto pracovišti. 
U dopravců v ČR, obdobně jako u zahraničních dopravců, je zpravidla evidence prováděná 
za pomoci informačních systémů elektronickou formou a tudíž dostupná k prokazování 
odpovědnosti. 

Při provádění nových zkoušek brzd dochází k prodlužování pobytu vlaků 
v pohraničních přechodových stanicích a tímto k prodlužování přepravní doby zásilek. 

Z tohoto důvodu se navrhuje úprava znění písmene g) tak, aby nebylo vyžadováno 
uvádění podpisů všech osob provádějících zkoušku brzdy v zápisech o zkoušce brzdy, které 
jsou tištěny z informačních systémů. 
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K bodu 24 
 Doplňuje se explicitní ustanovení o tom, že u trolejbusů je nutné ověřit celkový 
izolační stav. 
K bodu 25 
 Legislativně technická změna reagující na obsoletnost stávající úpravy. 
K bodům 26 a 37 

Stanovuje se úprava zveřejňování údajů z platného jízdního řádu, jakož i schválených 
jízdních řádů po jejich předání do Centrálního informačního systému. 
K bodům 27 až 35 

Jedná se o aktualizaci náležitostí údajů a informací, které jsou obsaženy v jízdních 
řádech. S postupem času se určité dosud vyhláškou vyžadované údaje staly zcela zbytnými, 
naopak v určitých případech vyvstala potřeba doplnění dosud chybějících náležitostí. 
K bodům 37 a 38 

Navrhuje se aktualizovat právní úpravu podmínek pro schvalování změn na drážních 
vozidlech, resp. jejich změn. 
K bodu 39 
 Podrobnější úprava podmínek pro instalaci přemístěných lanových drah (drážních 
vozidel) ve vztahu k zajištění bezpečného provozování takovéto lanové dráhy. 
K bodu 40 a 42 
 Doplnění ustanovení technického charakteru do dikce vyhlášky spočívající v tom, 
že přenosné radiové zařízení není součástí drážního vozidla, resp. že dopravce je povinen 
využívat na jmenovaných typech tratí pouze kompatibilní drážní vozidla vybavená příslušným 
systémem. Zároveň dochází k prodloužení doby, po kterou musí být registrován provoz 
záznamovým zařízením. 
K bodu 43 
 Aktualizace ustanovení týkajících se informačních systémů pro veřejnost. Výslovně 
se zakotvuje povinnost podávat informace o mezinárodních spojích, resp. vnitrostátních 
expresních vlacích v anglickém či německém jazyce. 
K bodům 44 až 46 
 Dochází k odstranění nelogického rozlišování v terminologii týkající se mimořádných 
událostí a jejich dělení. 
K bodu 47 

Předmětné ustanovení je do návrhu doplňováno v reakci na technologický pokrok 
v této oblasti, neboť v případě ponechání původního znění vyhlášky by nebylo možné použít 
vydané novější edice norem a byl by tak konzervován stav platný v době schválení vyhlášky. 
K bodům 33 až 36 

Dochází k revizi současného znění přílohy č. 1 k vyhlášce, která upravuje základní 
návěsti na dráze celostátní, dráze regionální a na vlečce a jejich používání. Navržené změny 
byly vyvolány potřebou aplikační praxe a technologickým vývojem v oblasti drážní dopravy, 
např. používání reflexních materiálů, které zlepšují viditelnost návěstidel. 
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V případě předvěstníku se zrušení povinného bílého kraje, což ve svém důsledku 
umožní zvětšení číslice při zachování rozměrů návěstidla a tím lepší čitelnost návěsti. 
Předvěstní štít by měl být umísťován přednostně na základnu, aby z tvaru návěstidla bylo 
na první pohled patrno, zda se jedná o předvěstník nebo předvěstní štít. U návěstidel 
pro elektrický provoz je umožněno pro zvýraznění dočasné platnosti návěstidla využití 
oranžové barvy. 
K bodu 37 
 Dochází ke komplexní revizi přílohy č. 2 v návaznosti na úpravu samotného textu 
vyhlášky (zejména úprava brzdících procent).  
K bodům 38 až 45 
 Dochází k dílčím úpravám přílohy č. 3 v návaznosti na úpravu samotného textu 
vyhlášky a zároveň na technický a technologický vývoj. 
K bodům 46 až 54 
 Obdobně jako v případě přílohy č. 1 a zejména přílohy č. 2 k vyhlášce je navrhována 
i revize přílohy č. 4 v rámci jednotlivých ustanovení. 
 
K čl. II 
 Navrhuje se stanovit pětileté přechodné období, ve kterém by měly být příslušná 
drážní vozidla dovybavena kompatibilní mobilní částí rádiového zařízení. 
 
K čl. III 
 Nabytí účinnosti předmětné vyhlášky se navrhuje ke dni 1. ledna 2015 s výjimkou 
ustanovení, které obsahují úpravu zveřejňování jízdních řádů, kde se navrhuje odložení 
účinnosti až ke dni 1. září 2015. Důvodem je snaha o zajištění souladu s právní úpravou 
zakotvenou ve vyhlášce č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy. Jeví se 
jako účelné, aby obě právní úpravy vstoupily v účinnost shodně k 1. září 2015. 
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