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V. 
 

Vypořádání zásadních připomínek z mezirezortního připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., 
kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů 

 

Připomínkové místo Obsah zásadní připomínky Způsob vypořádání 

Úřad vlády - OKOM Obecně 
Obdobně jako u novely stavebního a technického řádu drah 
uplatňujeme připomínku týkající se vyhodnocení návrhu jako 
neimplementujícího právo EU. Předkladatel se v rámci 
odůvodnění vyhlášky omezil na konstatování, že vyhláškou není 
do českého právního řádu implementován právní předpis 
Evropské unie.  
Jsme názoru, že předmětu úpravy návrhu se mohou dotýkat také 
předpisy na úrovni práva EU, a to technické specifikace pro 
interoperabilitu vydané na základě směrnice 2008/57/ES, 
v konsolidovaném znění. Dle našich poznatků by se mohlo jednat 
především o CCS TSI – rozhodnutí Komise 2012/88/EU 
o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se 
subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského 
železničního systému, ve znění rozhodnutí Komise 2012/696/EU, 
či OPE TSI - rozhodnutí Komise 2012/757/EU o technické 
specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a 
řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii, ve znění 
rozhodnutí Komise 2013/710/EU. Zejména úpravu týkající se 
vlakových zabezpečovačů bychom považovali za implementační 
– viz např. novelizační bod 3. /§ 9 odst. 1 písm. b)/ k bodu 2.2 
Přílohy III rozhodnutí či část novelizačního bodu 38. /Příloha č. 3 
část II. bod 5./ k bodu 7.3.3 Přílohy III rozhodnutí.  

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl v části týkající se 
zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 
s právními akty Evropské unie upraven 
a doplněn. 
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). 
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Předkladatel by měl vzít relevantní technické specifikace pro 
interoparabilitu v úvahu, tj. dát s nimi návrh do souladu a 
předmětná ustanovení dle Legislativních pravidel vlády jako 
implementační vykázat (viz Příloha č. 5). V opačném případě 
navrhujeme doplnit část odůvodnění týkající se hodnocení 
slučitelnosti s právem EU o podrobnější vyjádření, z jakého 
důvodu není třeba technické specifikace pro interoperabilitu 
v rámci předloženého návrhu zohledňovat. 
Tím se opětovně dostáváme také k problematice způsobu 
implementace předmětných TSI do vnitrostátního právního řádu, 
které jsme připomínkovali u minulé novelizace této vyhlášky. 
Odbor kompatibility je názoru, že rozhodnutí 2012/88/EU má – 
z pohledu čl. 24 odst. 1 Metodických pokynů – povahu směrnice 
a je třeba také jako směrnice do vnitrostátního právního řádu 
implementovat. Svůj názor opíráme zejména o skutečnost, že 
rozhodnutí je přijato na základě směrnice a článkem 9 je určeno 
pouze členským státům. Povinnosti z něho plynoucí tedy nejsou 
bez řádné transpozice vymahatelné vůči soukromým osobám. 
Z toho pro nás vyplývá i nesprávnost odkazů na takové 
rozhodnutí (viz novelizační body 3., 30., 38.), obdobně jako 
tomu je v případě směrnic, tj. odkazovat se má na odpovídající 
transpoziční ustanovení, kterým je předpis přenesen do 
vnitrostátního práva, nikoli na samotný předpis práva EU. 
Je nutné, aby se předkladatel k implementačnímu, resp. 
neimplementačnímu charakteru návrhu blíže vyjádřil. 
V návaznosti na to je třeba, aby se vyjádřil ke zvolenému 
způsobu implementace a k existenci odkazů na předpis práva EU 
vyžadujícího implementaci. Dojdeme-li následně ke shodě, že 
použití odkazů na „evropský“ předpis zde přípustné je (viz čl. 
20a Metodických pokynů), je třeba části předpisu EU, na které je 
v návrhu odkazováno, konkretizovat v odůvodnění. 
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Podotýkáme, že v databázi ISAP č. 2 (Monitoring implementace) 
je rozhodnutí 2012/88/EU stále vykazováno jako přímo 
použitelný předpis bez nutnosti adaptace vnitrostátního práva. 

Ministr pro lidská 
práva, rovné příležitosti 
a legislativu 

1. K § 72 odst. 3, poznámka pod čarou (nad rámec novely) 
 
Požadujeme následující znění poznámky pod čarou č. 11: 
 
„11) § 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.“ 
 
Odůvodnění: 
Vyhláška Ministerstva hospodářství č. 174/1994 Sb., na kterou 
současné znění odkazuje, byla zrušena již k 15. 12. 2001. 

Vysvětleno. 
Poznámky pod čarou se dle čl. 55 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády zpravidla 
samostatně nenovelizují. 
  

 2. K § 73 odst. 5 (nad rámec novely)  
 
Na konci odstavce požadujeme za slova “… se sníženou 
schopností pohybu a orientace.„ doplnit větu: “Zdrojem 
souběžných zvukových a obrazových informací pro cestující 
veřejnost musí být vždy jediné zařízení umožňující využití i 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.“ 

 
Odůvodnění: 
Moderní elektronická informační zařízení na nádražích mohou 
sloužit i cestujícím s omezenou schopností orientace - není to ani 
technický problém, ani to není finančně náročné. Separátní 
zařízení není potřeba. 

Vysvětleno. 
Jedná se o připomínku nad rámec návrhu. 
Zároveň není podle našeho názoru nutné, aby 
zdrojem informací pro cestující bylo vždy jen 
jedno jediné zařízení. Stávající znění vyhlášky 
je konkrétní a podle názoru předkladatele 
rovněž dostatečné. 

 3. K bodu 42, příloze č. 3, části IV. Drážní vozidla dráhy 
tramvajové 

 
Požadujeme následující znění navrhovaného bodu č. 42: 

Akceptováno. 
Text návrhu byl požadovaným způsobem 
doplněn. 
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„42. Drážní vozidla dráhy tramvajové musí být vybavena 
vnějšími a vnitřními informačními systémy pro cestující, včetně 
cestujících s omezenou schopností orientace, které poskytnou 
informace o trase jízdy a provozní informace rovněž v pro ně 
přístupném formátu.“. 
 
Odůvodnění: 
Požadavek na vybavení drážních vozidel MHD (trolejbusů, 
tramvají) hlášením provozních informací ve formě přístupné pro 
cestující se zrakovým či sluchovým postižením je legalizací 
stávajícího stavu. Je zárukou, že dopravci nebudou toto opatření, 
jímž mají většinu svých vozidel vybaveno a provozují je, rušit. 

 4. K bodu 45, příloze č. 3, části V. Drážní vozidla dráhy 
trolejbusové 

 
Požadujeme následující znění navrhovaného bodu č. 29.:  
 
„29. Drážní vozidla dráhy trolejbusové musí být vybavena 
vnějšími a vnitřními informačními systémy pro cestující, včetně 
cestujících s omezenou schopností orientace, které poskytnou 
informace o trase jízdy a provozní informace rovněž v pro ně 
přístupném formátu.“ 
 
Odůvodnění: 
Viz odůvodnění k předchozímu bodu. 

Akceptováno. 
Text návrhu byl požadovaným způsobem 
doplněn. 

Liberecký kraj K § 71 odst. 5: 
Toto ustanovení nařizuje použití vozidlových radiostanic tam, 
kde je jejich traťová část vč. přenosu dat a stopu. Není zde 

Akceptováno. 
Návrh vyhlášky byl v kontextu této 
připomínky upraven. 
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uvedena žádná výjimka ani časová lhůta od kdy má být 
zavedeno. Na území Libereckého kraje provozují železniční 
dopravu i zahraniční dopravci na základě vyhraných výběrových 
řízení s vozidly schválenými Drážním úřadem. Tato vozidla jsou 
vybavena radiostanicemi, která splňují všechna požadovaná 
kritéria, pouze kromě radiostopu.   
V tomto článku by měla být určitá časová lhůta (např. přechodné 
období 5 let), kdy začne tento článek platit striktně bez výjimky. 
Odůvodnění: 
Okamžitá aplikace úpravy (s účinností novely vyhlášky) by si 
vyžádala značné vícenáklady na úpravy vozidel dopravců, kteří 
by je následně mohli požadovat kompenzovat  
po objednatelích. Z tohoto důvodu je žádoucí přechodné 
ustanovení, které striktní vyžadování časově posune tak, aby se 
na to dopravci mohli postupně připravit v rámci 
obnovy/modernizace vozového parku. 

Hospodářská komora 1. Důvod pro vydání této nové vyhlášky je sporný, protože je 
odvozena od zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů. Ten je zastaralý, již byla avizována 
připravována jeho náhrada novým zákonem  
Odůvodnění:  
Nový zákon, vyhovující současným podmínkám a respektující 
legislativní rovnost všech druhů dopravy, by měl být předřazen 
všem těmto úpravám podzákonných norem. 

Vysvětleno. 
Právě s ohledem na skutečnost, že nedošlo k 
přijetí zcela nového zákona o dráhách a na něj 
navazujících nových podzákonných právních 
předpisů, je zapotřebí přizpůsobit stávající 
právní úpravu technickému vývoji a aplikační 
praxi. 

 2. Vyhláška zapracovává pravidla interoparability (technické a 
provozní propojenosti) paralelně k národním pravidlům. To 
neodpovídá zákonu o dráhách, podle kterého jsou pravidla 
interoperability součástí národních pravidel.  

Částečně akceptováno. 
Bylo doplněno odůvodnění vyhlášky. 
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Odůvodnění: 
Zákon o dráhách č. 266/1994 Sb. zavádí pravidla propojenosti 
jako součást národních pravidel (viz § 49a). 

 3. Připomínka k Odůvodnění, str. 2, bod 4, poslední odstavec  
Text navrhujeme upřesnit doplněním poslední věty:  
„Návrh vyhlášky nikterak nezasahuje do oblasti upravené 
mezinárodním právem. Navržené změny Vyhlášky č. 173/1995 
Sb. nevytvářejí žádné nové národní požadavky při schvalování 
technické způsobilosti vozidel podle § 43b zákona o dráhách č. 
266/1994 Sb.“  
Odůvodnění:  
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách umožňuje nejen schvalování 
technické způsobilosti podle § 43, pro který je vyhláška č. 
173/1995 Sb. (dále jen „vyhláška“) prováděcím předpisem, ale i 
podle § 43 b, pro který jsou relevantní především Technické 
specifikace pro interoperabilitu EU, respektive národní předpisy 
jiných států EU. Proto je potřebné jednoznačně sdělit, že 
navržené změny vyhlášky nevytvářejí nové požadavky nad 
rámec požadavků TSI, nebo že takové požadavky vytvářejí, 
avšak tyto jsou pro ČR v technických specifikacích propojenosti 
(TSI) uvedeny jako specifické body, respektive jako otevřené 
body. 

Částečně akceptováno. 
Viz výše. 

 4. Připomínka k Odůvodnění, str. 2, bod 5.1, první odstavec  
Navrhujeme text upřesnit takto: 
„Hospodářské dopady spojené s nutností vynaložených 
zvýšených finančních prostředků se v přímé souvislosti s přijetím 
navrhované vyhlášky nepředpokládají u povinného vybavování 

Vysvětleno. 
Problematika případného financování palubní 
části vlakového zabezpečovacího zařízení 
ERTMS/ETCS v rámci předkládaného návrhu 
vyhlášky není a zároveň ani nemůže být 
řešena. 
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tratí a vozidel mobilní částí ERTMS/ETCS. Tyto budou z 
podstatné části hrazeny z fondů EU (z programu OPD) a 
konfinancovány z SFDI, respektive z rozpočtové kapitoly MD 
ČR.“ 

 5. Připomínka k Odůvodnění, str. 3, bod 1, první odstavec  
Text navrhujeme upřesnit doplněním poslední věty:  
„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. Cílem je, 
aby duobusy, schválené podle zákona o dráhách, mohly být 
provozovány i mimo dráhu trolejbusovou, a to bez potřeby 
dodatečného schvalování podle zákona pro silniční vozidla.“  
Odůvodnění:  
Z textu není patrné, zda se po navržené úpravě bude na duobus 
vztahovat jen zákon o dráhách, nebo i zákon pro silniční vozidla 
(zda bude schvalován a provozován jen jako drážní, nebo i jako 
silniční vozidlo). 

Akceptováno. 
Text odůvodnění byl doplněn. 

 6. Připomínka k § 1, písm. e), bod 1  
Navrhujeme text upravit takto:  
„… drážním vozidlem dráhy trolejbusové je i vozidlo, primárně 
určené pro jízdu při napájení z trakčního vedení (trolejbus), 
pohybující se vlastní silou mimo trakční vedení a napájené z 
nezávislého zdroje,“.  
Odůvodnění:  
Navržená formulace je nepřesná, vztahovala by se nejen na 
trolejbusy s přídavným zdrojem, ale i na veškerá nezávislá 
vozidla s elektrickým zdrojem energie pro pohon (elektromobily, 

Akceptováno. 
Text návrhu vyhlášky byl doplněn. 
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elektrobusy, hybridní vozidla, elektrokola, dieselelektrická 
vozidla, …). 

 7. Připomínka k § 9, odst. 4  
Navrhujeme text upřesnit doplněním poslední věty:  
„Tratě s traťovou rychlostí vyšší než 100 km.h-1, musí být 
vybaveny traťovou částí vlakového zabezpečovače. U nových 
instalací a modernizací traťové části vlakového zabezpečovače je 
nutno v souladu s Národním implementračním plánem použít 
systém ERTMS/ETCS.“ 
Odůvodnění: 
U projektů spolufinancovaných z fondů EU (což je v ČR 
pravidlem) je povinnost použít ERTMS/ETCS (viz Rozhodnutí 
2012/88/EU, bod 7.3.2.4). 

Vysvětleno. 
Právní úprava týkající vlakového 
zabezpečovače byla s ohledem na řadu 
připomínek z návrhu vyhlášky kompletně 
vypuštěna.  

 8. Připomínka k § 9, odst. 5  
Navrhujeme text upravit takto:  
„Tratě zařazené do transevropského evropského železničního 
systému18), tedy dráhy celostátní, musí být postupně vybaveny 
traťovou částí vlakového zabezpečovače systému ERTMS/ETCS 
podle předpisu Evropské unie14) navrhovaným a budovaným v 
souladu s národním implementačním plánem.“  
Odůvodnění:  
Podle směrnice 2008/57/EU a podle zákona o dráhách č. 
266/1994 Sb. (§ 3a, §49a) se interoperabilita a tedy i rozhodnutí 
2012/88/EU (TSI CCS) vztahuje na tratě evropského 
železničního systému, nikoliv jen na tratě transevropského 
železničního systému podle Nařízení č. 1315/2013, ty jsou jen 
jejich podmnožinou. 

Vysvětleno. 
Viz výše. 
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 9. Připomínka k § 9, poznámka pod čarou 18  
Navrhujeme Nařízení č. 1315/2013 nahradit směrnicí 
2008/57/EU.  
Odůvodnění:  
Podle směrnice 2008/57/EU a podle zákona o dráhách č. 
266/1994 Sb. (§ 3a, § 49a) se interoperabilita a tedy i rozhodnutí 
2012/88/EU (TSI CCS) vztahuje na tratě evropského 
železničního systému, nikoliv jen na tratě transevropského 
železničního systému podle Nařízení č. 1315/2013, ty jsou jen 
jejich podmnožinou. 

Vysvětleno. 
Viz výše. 

 10. Připomínka k § 9, odst. 8  
Navrhujeme velmi pečlivě uvážit vhodnost navrhovaného textu. 
Pojmy návěst a návěstidlo jsou v tomto textu použity příliš 
obecně, což umožňuje nejednoznačný výklad. Pro jednoznačnost 
je potřebné u jednotlivých návěstí a návěstidel uvést, zda jsou při 
jízdě pod plným dohledem ERTMS/ETCS platná či nikoliv, 
respektive za jakých podmínek. Zároveň je potřebné stanovit, 
jakým způsobem je nutno informovat strojvedoucího při jízdě 
pod plným dohledem ERTMS/ETCS o skutečnosti, že příslušné 
návěstidlo či návěst pro něho neplatí, neboť mu nařizuje nižší 
rychlost, než vlaku dovoluje jeho aktuální dynamický rychlostní 
profil. 
Odůvodnění:  
Do doby demontáže návěstidel je potřebné stanovit předpisem na 
úrovni státu (a tím je právě Dopravní řád drah) rámcová pravidla 
platnosti návěstidel a návěstí při jízdě pod plným dohledem 
ERTMS/ETCS. Podrobnosti pak stanoví prováděcí pokyny a 
předpisy provozovatele dráhy. 

Vysvětleno. 
Viz výše. 
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 11. Připomínka k § 37, odstavec 4, bod 12  
Doplnit, zda jsou hodnoty součinitele kapa podle přílohy 2 platné 
i pro vlaky s elektropneumatickou brzdou, či nikoliv.  
Odůvodnění:  
Elektropneumatická brzda snižuje prodlevu na počátku brzdění. 

Akceptováno. 
Návrh byl v tomto směru dopracován. 

 12. Připomínka k § 37, odstavec 8, bod 14 
V rámci této změny by bylo dobré text celého § 37, odstavec 8 
vyhlášky č. 173/1995 Sb. přepracovat tak, aby plnohodnotně 
popisoval situace při vybavení tratě systémem ERTMS. 
Odůvodnění: 
Při navrhovaném neuplatnění pojmů návěst a návěstidlo nedává 
text smysl, chybí definování pravidel pro aplikaci 
ERTMS/ETCS. Viz připomínka k § 9. 

Vysvětleno. 
Viz výše. 

 13. Připomínka k § 71, bod 30  
Navrhujeme text upřesnit takto:  
„(5) Dopravce je povinen použít pro provoz:  
a) na tratích nebo části tratě s provozovanou traťovou částí 
systému vlakového rádiového zařízení třídy B (TRS) sloužícího k 
zajištění řízení drážní dopravy a pro obousměrný přenos povelů, 
signálů, hlášení či datový přenos drážní vozidlo vybavené 
kompatibilní funkční mobilní částí rádiového zařízení třídy B 
(TRS); přenáší-li vlakové rádiové zařízení povel k samočinnému 
zastavení vlaku, musí být drážní vozidlo vybaveno technickými 
prostředky pro jeho realizaci,  
b) na tratích nebo části tratě vybavené vlakovým rádiovým 
zařízením systému třídy A (ERTSM/EIRENE s technologií GSM-

Vysvětleno. 
Podle názoru předkladatele je kategorizace 
navržena tak, aby byla dostatečně zřejmá a 
nečinila tak v praxi problémy. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9Q7DBZAJ)



 11 

R), zajišťujícím komunikační a hlasové funkce a datovou 
komunikaci v systému ETCS, drážní vozidlo vybavené 
kompatibilní mobilní částí systému třídy A (ERTSM/EIRENE s 
technologií GSM-R) 14).“.  
Odůvodnění:  
Jedná se o zpřesnění textu, aby bylo zřejmé, k jakým zařízením 
se jednotlivé požadavky vztahují:  
- odstavec a) k zařízení třídy B podle rozhodnutí 2012/88/EU 
(TSI CCS),  
- odstavec b) k zařízení třídy A podle rozhodnutí 2012/88/EU 
(TSI CCS).  

 14. Připomínka § 76, odst. 5, bod 32  
Navrhujeme doplnit, k jakému časovému okamžiku se vztahuje 
platnost nedatovaných odkazů a jak je řešena souběžná platnost 
dvou dokumentů různého data.  
Odůvodnění:  
Z textu není zřejmé, zda se relevantním časovým okamžikem pro 
platnost dokumentů rozumí datum vydání této vyhlášky, nebo 
libovolný čas v době její platnosti a není řešena otázka dvou 
platných dokumentů odlišených jen datem vydání (například: 
ČSN 34 2613). 

Vysvětleno. 
Rozhodným okamžikem je datum nabytí 
účinnosti navržené vyhlášky. 

 15. - 18. Připomínky k příloze č. 1 části I.  
Navrhujeme doplnit, které z citovaných návěstidel a návěstí platí 
absolutně, a které jen pro jízdu, která není pod plným dohledem 
ERTMS/ETCS, respektive za jakých podmínek.  
Odůvodnění:  
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Je potřebné jednoznačně stanovit, za jakých podmínek může 
strojvedoucí nerespektovat návěst stůj (a analogicky i veškeré 
další návěsti a návěstidla, která vyžadují od strojvedoucího 
snížení rychlosti či jiné úkony).  

 19. Připomínka k příloze č. 3 části II., bod 38  
Navrhujeme text odst. 2 doplnit a upravit takto:  
„Každé vedoucí drážní vozidlo, při jehož řízení má být přítomna 
pouze jedna osoba (s výjimkou drážních vozidel určených 
výhradně pro posun), musí být vybaveno funkčním 
zabezpečovacím zařízením pro kontrolu bdělosti strojvedoucího 
se schválenou způsobilostí k provozu podle zákona o dráhách, 
které zajišťuje kontrolu činnosti osoby řídící drážní vozidlo s 
funkcí výstrahy upozornění a následného zastavení vlaku při 
negativním vyhodnocení činnosti osoby řídící drážní vozidlo. Za 
jízdy vlaku musí být toto zařízení v činnosti, a to s výjimkou jízdy 
pod kontrolou liniového vlakového zabezpečovače typu LS podle 
§ 9, odstavec (1), písm. a, který tuto funkci přebírá.  
Vedoucí drážní vozidlo určené pro provoz na tratích vybavených 
traťovou částí vlakového zabezpečovače ERTMS/ETCS musí být 
od data stanoveného pro příslušnou trať provozovatelem dráhy, 
a oznámeným alespoň 3 roky před tímto datem, vybavena 
kompatibilní funkční mobilní částí vlakového zabezpečovače typu 
ERTMS/ETCS podle § 9, odstavec (1) písm. b této vyhlášky. 
Vedoucí drážní vozidlo s konstrukční nejvyšší provozní rychlostí 
větší než 100 km.h-1 určené pro provoz na tratích vybavených 
traťovou částí vlakového zabezpečovače železničního liniového 
systému musí být vybavena kompatibilní funkční mobilní částí 
vlakového zabezpečovače typu LS podle § 9 odstavec (1) písm. a 
této vyhlášky, respektive příslušným STM modulem vlakového 
zabezpečovače ERTMS/ETCS podle § 9 odstavec (1) písm. b této 

Akceptováno částečně. 
S ohledem na skutečnost, že právní úprava 
vlakového zabezpečovače nebyla nově 
upravována, nebyly související změny 
promítnuty ani do tohoto ustanovení přílohy 
vyhlášky. 
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vyhlášky. Má-li být drážní vozidlo provozováno na tratích 
regionálních s řízením drážního provozu pomocí souboru 
technických zařízení a administrativních opatření pro řízení 
dopravy na tratích regionálních s jednoduchými dopravními 
poměry, musí být vybaveno kompatibilním technickým zařízením 
(terminálem) pro zajištění součinnosti.“ 

 20. - 21. Připomínky k příloze č. 3 části II.  
Požadujeme ustanovení článku 16 nahradit odkazem na 
požadavek příslušné TSI a vyžadovat jeho splnění i u drážních 
vozidel pro dráhy regionální.  
Odůvodnění:  
Nezavádět další národní požadavky do posuzování technické 
způsobilosti vozidel.  

Akceptováno částečně. 
Viz výše odůvodnění u 2. připomínky. 
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