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III. 

O D Ů V O D N Ě N Í 
 

I. OBECNÁ ČÁST 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených 
s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní 
cesty, je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České 
dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 77/2002 Sb.“). 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 13. září tohoto roku 
vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony (projednáván jako sněmovní tisk č. 326). Součástí tohoto 
vládního návrhu je v části čtvrté změna zákona č. 77/2002 Sb. 

V rámci projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně byl přijat a následně také 
odsouhlasen poslanecký pozměňovací návrh, který spočívá ve zrušení ustanovení § 22 a § 38b 
tohoto zákona zakotvující mimo jiné zmocnění pro Ministerstvo dopravy k vydání prováděcí 
vyhlášky, která stanoví vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní 
cesty, zajišťováním její provozuschopnosti, modernizace a rozvoje, způsob jejich výpočtu, 
doklady, kterými musí být výpočty nákladů doloženy, vymezení přiměřeného zisku a způsob 
výkonu státního dozoru nad financováním provozování železniční dopravní cesty, zajišťováním 
její provozuschopnosti, modernizace a rozvoje. Toto zákonné zmocnění bylo naplněno právě 
prostřednictvím vyhlášky č. 501/2005 Sb. 

Byť Senát Parlamentu České republiky vrátil návrh zákona zpět Poslanecké sněmovně 
s pozměňovacími návrhy, lze důvodně předpokládat, že výše uvedená zmocňovací ustanovení 
v zákoně č. 77/2002 Sb. budou vypuštěna, neboť pozměňovací návrhy Senátu se nikterak 
netýkají tohoto zákona. 

Ponechání předmětné vyhlášky č. 501/2005 Sb. v platnosti po zrušení citovaných 
ustanovení v zákoně č. 77/2002 Sb. není myslitelné, neboť by byl porušen zásadní ústavní 
princip zakotvený v čl. 79 odst. 3 Ústavy České republiky, kdy jsou ministerstva nadána 
pravomocí vydávat právní předpisy toliko na základě a v mezích zákona, a dále jsou-li k tomu 
zákonem zmocněna. Jednalo by se o zcela nepatřičný stav contra constitutionem. 
2.  Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Hlavním cílem zákona č. 77/2002 Sb. bylo reorganizovat a transformovat původní státní 
organizaci České dráhy. Na základě zákona č. 77/2002 Sb. tak ke dni 1. ledna 2003 vznikly 
samostatná akciová společnost České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty jako nástupnické subjekty původní státní organizace České dráhy. Základním cílem 
transformace bylo institucionálně oddělit výkon funkcí vlastníka dráhy celostátní a drah 
regionálních od provozování těchto drah a provozování drážní dopravy na nich, kdy všechny 
tyto činnosti byly do 31. prosince 2002 integrovány ve státní organizaci České dráhy. 

Zákon č. 77/2002 Sb. upravoval v § 22 rovněž obchodní či finanční vztahy mezi Správou 
železniční dopravní cesty, s. o. (dále jen „SŽDC“), a akciovou společností České dráhy 
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(dále jen „ČD“) při provozování železniční dopravní cesty, neboť v té době ČD 
zprostředkovávaly funkci provozovatele železniční dopravní cesty. Spolu s převodem funkce 
provozovatele železniční dopravní na SŽDC byly zákonem č. 179/2008 Sb. tato ustanovení 
ze zákona č. 77/2002 Sb. vypuštěna, neboť pozbyla relevance. 

V současném znění ustanovení § 22 zákona č. 77/2002 Sb. tak v zásadě přetrvalo pouze 
ustanovení (nyní) odstavce 1, které obsahuje zmocnění pro Ministerstvo dopravy k vydání 
příslušné vyhlášky. 

Od vzniku SŽDC a ČD, resp. od vydání zákona č. 77/2002 Sb. uplynulo v současnosti více 
než 15 let. Vyhláška č. 501/2005 Sb. nedoznala za dobu své platnosti a účinnosti žádných změn. 
Právní úprava v ní zakotvená tak postrádá promítnutí zásadních skutečností, které vyplývají 
pro Českou republiku z členství v Evropské unii. Problematika provozování drah a železniční 
dopravy byla v posledních letech předmětem zásadního zájmu Evropské unie. Řada aspektů 
byla a je regulována prostřednictvím širokého okruhu právních aktů, z nichž mnohé nevyžadují 
promítnutí do vnitrostátních právních řádů a jsou přímo použitelnými. Nejinak je tomu 
i v případě financování provozování drah, způsobu výpočtu nákladů na jejich provozování 
apod. 

Zároveň se z pohledu současného vnímání jeví jako omezující rovněž oblast působnosti 
dané vyhlášky. Ta je z logiky věci navázána na zákon č. 77/2002 Sb., tudíž stanovuje vymezení 
nákladů a jejich výpočet ve vztahu k železniční dopravní cestě. Ta je definována zákonem 
č. 77/2002 Sb. jako železniční cesta celostátní dráhy a drah regionálních ve vlastnictví státu 
určená k provozování železniční dopravy železničními dopravci, k níž stát zaručuje dopravcům 
rovný a nediskriminační přístup, zejména při udělování licencí, přidělování kapacity 
a stanovení ceny za její užití. 

Tato zákonná definice železniční dopravní cesty nereflektuje a s ohledem na datum vstupu 
zákona č. 77/2002 Sb. v platnost ani nemůže reflektovat současný stav, kdy ne všechny dráhy 
regionální (do budoucna nelze vyloučit ani části dráhy celostátní) jsou ve vlastnictví státu. 
Zároveň není pojem železniční dopravní cesty ani jeho definice zcela konzistentní s obecnou 
právní úpravou provozování drah a drážní dopravy zakotvené v zákoně č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), neboť ten s daným 
pojmem nepracuje. Zákon o dráhách nadto nově v souvislosti s transpozicí unijní legislativy 
zavedl (sub)kategorii veřejně přístupné vlečky, která je z pohledu financování a závazně 
upraveného stanovování nákladů na její provoz rovněž relevantní z pohledu unijního práva, 
na což vyhláška č. 501/2005 Sb. taktéž nepamatuje. 
 
3.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním  

Navrhovaná právní úprava splňuje požadavky ustanovení čl. 79 odst. 3 ústavního zákona 
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, 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. 

Vyhláška č. 501/2005 Sb. je vydávána na základě zmocnění uvedených v ustanoveních 
§ 22 odst. 1 a § 38b zákona č. 77/2002 Sb. Vzhledem navrhované změně tohoto zákona, 
podrobněji pospané v bodě 1. tohoto odůvodnění, která spočívá ve vypuštění shora uvedených 
zákonných zmocňovacích ustanovení, by se po účinnosti novely zákona dostala předmětná 
vyhláška mimo mantinely ústavnosti uvedené v předchozím odstavci (zejm. čl. 79 odst. 3 
Ústavy České republiky).  
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4.  Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  

Vedle primárního aspektu ústavní konformity je účelné zrušení vyhlášky č. 501/2005 Sb. 
pro její věcnou obsoletnost, neboť právní úprava v ní obsažená se v období od nabytí účinnosti 
do současnosti stala v zásadě nadbytečnou. Právní úprava provozování drah a železniční 
dopravy doznala vlivem svého vývoje zásadních změn, zároveň je tato úprava zachycena 
v současné době unijní právní úpravou. 

Návrh vyhlášky tak v zásadě narovnává vnitrostátní právní úpravu zachycenou ve vyhlášce 
č. 501/2005 Sb. ve vztahu k této oblasti upravené právními předpisy Evropské unie. 
 
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 nebude mít negativní dopad na státní rozpočet, ani ostatní veřejné 
rozpočty. Lze uvažovat s určitým ulehčením administrativy vlivem zrušení vyhlášky 
č. 501/2005 Sb. bez náhrady. 

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 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 

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 

Zrušení vyhlášky č. 501/2005 Sb. není relevantním z hlediska zvažování korupčních rizik. 
 

9.  Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná úprava není úpravou, která má přímé nebo nepřímé dopady na bezpečnost 

nebo obranu státu. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 

Navrhuje se zrušení vyhlášky č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy 
spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje 
železniční dopravní cesty, bez náhrady. 
K § 2 

Nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 
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