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VI. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
 

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace se předkládá pro účely návrhu vyhlášky, kterou 
se mění vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní 
a silniční osobní dopravu (dále jen „Vyhláška o přepravním řádu“). 

1.2  Definice problému 

Vyhláška o přepravním řádu vznikla v roce 2000 a dosud nebyla novelizována. Tento předpis 
v praxi vyhovoval řadu let. Jeho velkou předností byla jeho multimodalita, neboť od prvotního nabytí 
účinnosti se vztahoval na úpravu práv a povinností při přepravě cestujících veřejnou osobní dopravou 
na železničních dráhách, na dráze tramvajové, trolejbusové či lanové, ale i při využívání veřejné linkové 
dopravy provozované silniční dopravou. V tomto směru byl předpis velmi moderní již v době svého 
vzniku a předjímal řadu tendencí vývoje veřejné dopravy, které se v pozdějším období potvrdily. Je to 
například právě zmíněný víceoborový pohled na veřejnou dopravu jako na jeden systém složený z prvků 
obou základních druhů pozemní dopravy, a to i řešení souvislostí s jinými možnostmi zajištění mobility 
občanů, namísto dřívějšího přístupu přísně odděleného, spočívajícího v dnes již nevhodném modálním 
posuzování veřejné dopravy železniční, silniční a městské jako přísně oddělených systémů. 

Od roku 2000 se však situace ve veřejné osobní dopravě zajišťované v oblasti drážní i silniční 
dopravy dále vyvinula. Hlavními důvody těchto změn byl vstup České republiky do Evropské unie, s tím 
částečně související změny vnitrostátních právních předpisů na zákonné úrovni, dynamický rozvoj 
v oblasti integrovaných dopravních systémů, s liberalizací související připravovaný Systém jednotného 
tarifu, vývoj technologií v oblasti elektronizace jízdních dokladů, a změny v chování cestujících. 
S ohledem na tyto vývojové změny v problematice upravené Vyhláškou o přepravním řádu se jeví jako 
potřebné po 19 letech platnosti stávající úpravy přistoupit k řešení otázky potřeby adaptace právní 
úpravy předmětné oblasti na současné podmínky. 

Služby veřejné osobní dopravy jsou v každodenním životě využívány drtivou většinou občanů. 
Celkové přepravní výkony mají dlouhodobě meziročně vzrůstající tendenci. Informace o rozsahu 
přepravního výkonu je možné získat v každoročně vydávané Ročence dopravy České republiky. Podle 
statistické ročenky bylo v roce 2018  v České republice přepraveno železniční dopravou 190 mil. 
cestujících, autobusovou dopravou 340 mil. cestujících a městskou hromadnou dopravou 2,18 mld. 
cestujících. Oblast veřejné osobní dopravy je třeba považovat za důležitou oblast, které by stát měl 
věnovat pozornost a neměl by rezignovat na snahu řádně a přehledně nastavit mantinely přepravního 
práva.      

1.3 Popis existujícího právního stavu 

V současné době je prostředí přepravního práva ve veřejné osobní dopravě utvářeno přímo 
účinnou unijní úpravou, zejména modálně oddělenými předpisy obsahujícími popis práv a povinností 
cestujících v oblasti železniční dopravy. Je to zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (dále jen 
„Nařízení 1371“) a v oblasti silniční dopravy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 
ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) 
č. 2006/2004 (dále jen „Nařízení 181“). V oblasti silniční dopravy je rovněž platné nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup 
na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006, v platném 
znění, které upravuje problematiku náležitostí jízdních dokladů. Pro oblast veřejné osobní dopravy, 
zejména způsoby uzavírání smluv o veřejných službách, je rovněž zásadním předpisem zejména nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách 
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v přepravě cestujících a o zrušení nařízení (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (dále jen „Nařízení 1370“), 
které bylo novelizováno v roce 2017. 

 

Z hlediska vnitrostátního práva České republiky vyhláška o přepravním řádu přímo souvisí 
s následujícími předpisy na zákonné úrovni: 

 zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dráhách“),  
 zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 

o silniční dopravě“) a 
 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský 

zákoník“).  

Vztah vyhlášky k třem takto zásadním zákonům lze označit jako specifický. Nově je třeba zaznamenat 
i vazbu na později koncipovaný zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících 
a o změně další zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o veřejných službách“), který 
vymezuje postup státu, krajů a obcí při zajišťování veřejných služeb v oblasti přepravy cestujících 
veřejnou dopravou. 

 Právě oblast zajišťování veřejné osobní dopravy je spojena s významnými nároky na státní 
rozpočet i rozpočty jednotlivých krajů a obcí. Statistická ročenka pro rok 2018 uvádí, že v roce 2018 
byly na kompenzace v dálkové železniční osobní dopravě poskytnuty ze strany státu prostředky ve výši 
4,8 mld. Kč a na kompenzace v regionální železniční dopravě prostředky ve výši 10,18 mld. Kč (včetně 
příspěvku státu na dofinancování regionální drážní dopravy). V oblasti autobusové dopravy pak kraje 
ve stejném roce poskytly na kompenzace prostředky ve výši 6,64 mld. Kč. Nejen z hlediska financování, 
ale i z důvodu organizace integrovaných dopravních systémů pak objednatelé veřejných služeb 
v přepravě cestujících mají zájem, aby cestující veřejnost využívala veřejnou osobní dopravu a aby 
přepravní právo bylo jasné a uživatelsky příznivé. 

1.4  Konkretizace problémů a východiska řešení 

Vývoj v řešené oblasti přepravního práva v oblasti veřejné osobní dopravy od přijetí Vyhlášky 
o přepravním řádu v roce 2000 lze stručně charakterizovat v následujících bodech: 

(1) Česká republika vstoupila do Evropské unie. Unijní předpisy o právech a povinnostech cestujících 
pozměnily právní rámec, ve kterém se vyhláška pohybuje. Změnil se i vnitrostátní právní rámec, 
několika novelizacemi prošel jak Zákon o dráhách, tak i Zákon o silniční dopravě. V roce 2010 
byl vytvořen zcela nový Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících. Konečně velmi 
zásadní změny právního prostředí v této oblasti přinesl samotný nový Občanský zákoník z roku 
2012. Těmto všem změnám je třeba předpis přizpůsobit. 

(2) S novými právními předpisy EU, zejména tzv. třetím a čtvrtým železničním balíčkem a předpisy 
o veřejných službách v přepravě cestujících, přišla i do České republiky liberalizace v oblasti 
železniční dopravy. Liberalizací se postupně stala některá ustanovení Vyhlášky o přepravním řádu 
nepoužitelná. Typickým zcela překonaným ustanovením je ustanovení o podmínkách plnění 
smlouvy více dopravci, kdy dosavadní předpis uvádí, že „jízdenka zakoupená u jednoho dopravce 
na dráze celostátní a regionální platí po celé sjednané přepravní cestě na těchto dráhách bez 
ohledu, zda přepravní smlouvu plní jeden nebo více dopravců“ což v podmínkách liberalizované 
železnice je obecně nemožné, neboť každý dopravce má vlastní tarifní systém a vlastní způsob 
odbavení, jiný dopravce například elektronickou jízdenku nepřečte a tudíž u něj nemůže být 
jakákoliv taková jízdenka „platná“, není-li v rámci integrovaného dopravního systému či Systému 
jednotného tarifu standardizována. Tato praxí zcela překonaná ustanovení je třeba zrušit. 

(3) Výrazným rozvojem prošly tzv. „integrované dopravní systémy“, které propojují veřejnou osobní 
drážní a veřejnou linkovou dopravu provozovanou různými dopravci na regionální a obecní 
úrovni do jednoho propojeného systému z hlediska časového provázání (koordinované jízdní 
řády), tarifního provázání (koordinované jízdní doklady) a informačního provázání 
(koordinovaná informační služba). V roce 2000 byly jen v některých krajích, často v začátcích 
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svého působení. V současné době ve všech krajích České republiky buďto integrované dopravní 
systémy fungují, anebo se připravují, a to zpravidla na celém území kraje.  

(4) Rovněž na celostátní úrovni vzniká na základě novely Zákona o veřejných službách tzv. „Systém 
jednotného tarifu“, který bude umožňovat cestování veřejnou dopravou v České republice 
s různými dopravci na základě jednoho jízdního dokladu.  

Rozvoj těchto systémů uvedených v bodech (3) a (4) s provázanou časovou a tarifní nabídkou 
spojů s sebou přináší obtíže, se kterými dříve Vyhláška o přepravním řádu nebyla konfrontována. 
Například se často stává, že prodejce jízdního dokladu je odlišnou právnickou osobou od 
dopravce, který přepravu realizuje. V řadě případů ani dopravce v okamžiku nákupu jízdního 
dokladu cestujícímu není znám, neboť cestující například předem neví, vlakem kterého dopravce 
pojede zpět ze služební cesty. Tyto skutečnosti vedou k potřebě změnit úpravu náležitostí jízdního 
dokladu a způsoby jeho užití. 

(5) Dynamickým vývojem prošla elektronizace jízdní dokladů. V roce 2000 byl široce vnímán právní 
konstrukt „jízdenky“, jako nejčastěji fyzicky existujícího (papírového) dokladu, prokazující 
oprávněnost cestujícího nastoupit do dopravní služby a uzavřít přepravní smlouvu. Elektronické 
doklady byly spíše výjimkou. V současné době je vnímán doklad opravňující cestujícího uzavřít 
přepravní smlouvu mnohem šířeji. Jízdní doklad sám je principiálně soubor informací, ať už 
natištěný na papíru s ochrannými prvky, stále častěji jde však o elektronický záznam zapsaný na 
jiném nosiči (např. karta s čipem). Nejnovějším trendem je jízdní doklad, který cestující u sebe 
vůbec nemá: po předložení příslušného identifikátoru je z informačního systému dopravce 
přenesena informace o existenci jeho práva na přepravu, podobně jako je to zcela běžné v letecké 
dopravě.  Zde právní úprava vymezující podmínky používání „jízdních dokladů“ obsahujících 
právo na přepravu musí reagovat na vývoj informačních technologií a vývoj praktického chování 
cestujících při využívání jízdních dokladů. 

Samostatným problémem je otázka ztotožnění nepřenosných jízdních dokladů s cestujícím. 
Ne vždy musí být na jízdním dokladu uvedeno jméno; nepřenosný jízdní doklad může být 
s cestujícím ztotožněn i jiným způsobem při prvním použití, takové případy nastávají například 
v oblasti lanových drah a lyžařských areálů, ale s rozvojem moderní technicky není vyloučen 
rozvoj takových typů jízdních dokladů i do jiných oborů veřejné dopravy. 

(6) Konečně se za 19 let platnosti Vyhlášky o přepravním řádu změnilo chování samotných 
cestujících. Cestující, který dnes stojí na zastávce na znamení, například není zvyklý, že vozidlo 
zastaví, pouze pokud bude zvedat paži či o svém úmyslu nastoupit bude dávat vědět jiným 
aktivním způsobem. Stejně jako v jiných evropských státech očekává, že vozidlo zastaví, pokud 
je v prostoru stanice přítomna osoba. Cestující očekává široké možnosti rezervací a dalších 
doprovodných služeb ve vozidle, které si zajišťuje stále více vzdáleným přístupem 
prostřednictvím internetu. Zařízeními pro zlepšení či zrychlení mobility pro běžné cestující už 
zdaleka není jen jízdní kolo, ale i řada dalších dopravních prostředků, které mohou flexibilně 
vymezit smluvní přepravní podmínky jednotlivých dopravců. V posledních letech stoupá počet 
cestujících se sníženou mobilitou. Osoby se zdravotním postižením začínají ve větší míře využívat 
asistenčních psů. Tyto všechny drobné změny ve svém souhrnu vyžadují v drobných formulacích 
přehodnotit stávající právní úpravu. 

1.5 Popis cílového stavu 

S ohledem na obtíže, vymezené v předchozí kapitole, lze jako cílový stav označit právní prostředí 
v oblasti přepravního práva ve veřejné osobní dopravě, které splňuje následující základní parametry: 

 je v souladu s pravidly stanovenými unijním právem (zejména nařízeními o právech 
a povinnostech cestujících) i souvisejícími právními předpisy českého vnitrostátního práva, 
zejména Zákonem a dráhách, Zákonem o silniční dopravě a Zákonem o veřejných službách, 

 je v souladu s požadavky trhu veřejné dopravy a trhu veřejných služeb v přepravě cestujících, 
který je reálně plně liberalizován v oblasti veřejné linkové dopravy a bude liberalizován 
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v návaznosti na tzv. čtvrtý železniční balíček EU v oblasti železniční dopravy, přičemž těžiště 
otevírání veřejných služeb na železnici lze předpokládat v letech 2023-2033, 

 podporuje rozvoj tzv. integrovaných dopravních systémů na úrovni krajů a obcí a Systému 
jednotného tarifu v celostátním měřítku, 

 respektuje elektronizaci odbavení ve veřejné dopravě, vnímá elektronický jízdní doklad jako 
rovnocennou variantu jeho papírové verze, vnímá jízdní doklad a související cestovní doklady 
(rezervace, doplatky a přípatky) spíše jako odpovídající způsobem zabezpečený souhlas dat, 
nesoucí informaci o právu cestujícího na uzavření přepravní smlouvy; takový doklad může 
nabývat fyzické nebo i zcela virtuální podoby, 

 nejde svou koncepcí proti rozumně odůvodnitelným změnám v chování cestujících, kteří jsou 
klienty veřejné dopravy a kvůli nimž veřejná doprava existuje. 

V případě Vyhlášky o přepravním řádu je obtížné stanovit číselné ukazatele, neboť hodnota nové 
právní úpravy bude spíše kvalitativní než kvantitativní a tendence mohou být pro jednotlivé zájmové 
skupiny zčásti protichůdné. Tyto tendence budou blíže popsány v kapitole 3 této zprávy. 

1.6 Identifikace dotčených subjektů 

V rámci přípravy novelizace Vyhlášky o přepravním řádu byly vymezeny následující zájmové 
skupiny, kterých se plánované změny právní úpravy mohou týkat: 

(1) Dopravci v oblasti veřejné dopravy 

 dopravci v oblasti železniční veřejné osobní dopravy, dosud výrazně dominantní dopravce 
České dráhy, a.s., jakož i další minoritní dopravci (RegioJet, a.s., ARRIVA vlaky s.r.o., 
Leo Express, a.s., GW Train Regio, a.s. a někteří další), 

 dopravci v oblasti silniční veřejné osobní dopravy (regionální, dálkové), sdruženi 
v organizaci ČESMAD Bohemia a 

 dopravci v oblasti městské hromadné dopravy, sdruženi ve Sdružení dopravních podniků. 

(2) Objednatelé veřejných služeb v přepravě cestujících, kterými jsou 

 Ministerstvo dopravy pro dálkovou železniční dopravu, 
 kraje, které zajišťují dopravní obslužnost kraje a 
 obce, zajišťující dopravní obslužnost obce 

podle ust. §§ 3 a 4 Zákona o veřejných službách. 

(3) Organizátoři veřejných služeb v přepravě cestujících podle ust. § 6 Zákona o veřejných službách, 
sdruženi v České asociaci organizátorů veřejné dopravy 

(4) Orgány veřejné správy, zajišťující dodržování předpisů v oblasti veřejné dopravy 

(5) Cestující, kteří nejsou sdruženi v oficiálním sdružení, přesto jsou však zásadní zájmovou 
skupinou veřejné dopravy, bez níž by provozování služeb postrádalo smysl. 

 

2 Návrh variant řešení včetně varianty nulové 

2.1  Varianta 1: Nulová varianta 

Nulová varianta by zachovala právní úpravu ve stávající podobě. V takovém případě by nebylo 
možné dosáhnout konzistence s unijním právem (Vyhláška o přepravním řádu vznikla před vstupem 
České republiky do EU), ani zmíněnými vnitrostátními předpisy, které od roku 2000 byly mnohokrát 
novelizovány.  

Některé formulace stávající úpravy jsou problematické z hlediska integrovaných dopravních 
systémů, i Systému jednotného tarifu (například náležitosti jízdního dokladu); již dnes praxe kolísá na 
hranici slučitelnosti se současnou podobou vyhlášky. Ustanovení o plnění přepravní smlouvy více 
dopravci na železničních dráhách jsou pro účely liberalizovaného trhu nepoužitelná. Konečně, jak 
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vytýkala některá připomínková místa, nelze předpis z roku 2000 označit jako „moderní přepravní řád“ 
z hlediska popisu chování cestujících, které neodpovídá současným trendům ve společnosti. 
Z uvedených důvodů již na začátku úvah nebylo možno označit nulovou variantu jako za řešení, které 
by splňovalo cíle, které si předkladatel pro svou práci vytyčil. 

2.2 Varianta 2: „Laisses-faire“ 

Při koncipování postupu pro budoucí vývoj právní úpravy předmětné oblasti bylo zvažováno, 
že úprava vztahu mezi cestujícími a dopravci v oblasti veřejné osobní dopravy, i pokud nepřihlížíme 
k Vyhlášce o přepravním řádu, není v právním vakuu. Proto by bylo variantou Vyhlášku o přepravním 
řádu zrušit. Existují výše uvedené unijní přímo účinné předpisy, které tyto vztahy popisují, a stejně tak 
na úrovni vnitrostátního práva existují ustanovení Občanského zákoníku (ust. §§ 2550-2554 a §§ 2578-
2581), která se vztahují k problematice závazků smluv o přepravě. Občanským zákoníkem je zejména 
upraven věcně pojem smlouvy o přepravě osoby, jsou uvedeny základní povinnosti dopravce (postará 
se o bezpečnost a pohodlí cestujícího), stanoví elementární pravidla po přepravu zavazadel (přepravuje 
je dopravce buď společně s cestujícím a pod jeho dohledem, nebo odděleně), v pravidelné přepravě osob 
zmocňuje přepravní řády pro úpravu postupu pro případ, kdy doprava nebyla provedena včas, rámcově 
se dotýká problematiky vzniklé újmy při přepravě. Občanský zákoník rovněž stanoví, že „spojí-li se k 
provedení přepravy několik dopravců, mohou přepravní řády stanovit, který z dopravců a za jakých 
podmínek za přepravu odpovídá.“ Občanský zákoník však předjímá, že „podrobnější úpravu přepravy 
osob a věcí stanoví jiný právní předpis, zejména předpisy, kterými se stanoví přepravní řády, nestanoví-
li tak přímo použitelný předpis Evropských společenství.“ Ani Občanský zákoník, tím méně modální 
zákony dopravní, tedy variantu, u které by veškerá podzákonná úprava přepravního práva absentovala 
a byla nahrazena přepravními řády vydanými dopravci, nepodporuje. 

Tato varianta by plnila některé cíle, které si předkladatel vytyčil. Absence Vyhlášky o přepravním 
řádu by především poskytla větší flexibilitu dopravcům při sjednávání smluv o přepravě, a tedy by 
fakticky odstranila některé bariéry, které brání v rozvoji integrovaným dopravním systémům. Absence 
vyhlášky o přepravním řádu by ani nebyla v rozporu s unijní úpravou, a pokud se týče oblasti, která byla 
v této zprávě označena jako vývoj chování cestujících. Vliv takové varianty je z hlediska této oblasti 
sporný, neboť by řadu otázek spojených s touto problematikou (například úpravu zastavení spoje na 
znamení) ponechala fakticky na přepravních řádech jednotlivých dopravců. Zároveň však pro některé 
jiné oblasti je působení této varianty striktně negativní: bez opory v podzákonné úpravě by bylo jen 
velmi obtížné vytvořit Systém jednotného tarifu na celostátní úrovni, varianta nenaplňuje zákonná 
zmocnění a z hlediska elektronizace jízdních dokladů absentuje úprava jejich náležitostí a sjednocení 
jejich druhů. Konečně ponechává řadu práv a povinností mezi smluvními stranami (cestující a dopravce) 
neupravených a tedy fakticky na smluvní úpravě, což může být kontraproduktivní v případě, že 
připustíme tezi cestujícího jako slabší smluvní strany v tomto vztahu, což je základní právní teze všech 
předpisů, které upravují práva a povinnosti spotřebitelů v různých oblastech podnikání. 

2.3  Varianta 3: Novelizace Vyhlášky o přepravním řádu 

Tato varianta by kromě dosažení základních cílů novelizace popsaných v bodě 1.5 přizpůsobila 
právní regulaci společenskopolitické poptávce tak, aby bylo legální poskytovat služby ve veřejné 
dopravě, o které má zájem širší společnost. Varianta provádí nezbytné úpravy Vyhlášky o přepravním 
řádu, přispívající k naplnění výše uvedených cílů, a to konkrétně: 

(1) Úvodem lze uvést, že předpis obsahuje vhodnější navázání pojmosloví na existující nadřazené 
právní předpisy na vnitrostátní i unijní úrovni, zejména upřesnění vazby předpisu na pojem 
„veřejná (silniční) linková doprava“ užívaný Zákonem o silniční dopravě, jasnější vymezení 
pojmu „městská hromadná doprava“, jehož hranice jsou dnes zcela nejasné, pojem „smluvní 
přepravní podmínky“ se navazuje lépe na zákonná ustanovení, upravuje se výslovně podřízený 
vztah k přímo použitelným předpisům Evropské unie, zároveň se navrhuje odstranit definice, 
které vymezují již příslušné zákony (například „veřejná drážní osobní doprava“, „vozidlo“ či 
„pravidelná přeprava osob“). Odkaz na pojem „základní dopravní obslužnost“, který v Zákoně 
o veřejných službách již neexistuje, je nahrazen aktuálním odkazem. Upravují se rovněž odkazy 
na nadřazené předpisy, zejména nově koncipovaný Občanský zákoník. 
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(2) Nová struktura navrhované právní úpravy ust. § 4 a násl., věnující se náležitostem jízdních 
dokladů a souvisejících cestovních dokladů, stanoví náležitosti těchto dokladů splnitelné i při 
plnění přepravní smlouvy více, předem nevymezenými, dopravci, čímž podporuje integrované 
dopravní systémy a Systém jednotného tarifu, a zpřesňuje pravidla při posuzování jízdního 
dokladu, přičemž předvídá i situace, kdy jízdní doklad může být nepovažován za platný, ale 
platnosti může nabýt v době pozdější, je-li cestujícím špatně použit, proto také se nepředpokládá 
apriorní odebrání takového dokladu, který se například později může stát platným, což souvisí 
i s rozšířeným vydávání přepravních dokladů platných pouze na konkrétní spoje v předprodeji. 
Navrhovaná podoba novely také naplňuje zmocnění Zákona o veřejných službách týkající se nově 
koncipovaného Systému jednotného tarifu, umožňující flexibilní využití všech veřejných služeb 
v přepravě cestujících na železničních dráhách v České republice, konkrétně zejména náležitosti 
jednotného jízdního dokladu a stanovení pravidel pro jejich prodej. 

(3) Návrh novely Vyhlášky o přepravním řádu je koncipován tak, aby podporoval elektronizaci 
přepravních dokladů. Částečně i z tohoto důvodu je poněkud zavádějící pojem „jízdenka“ 
nahrazen v celém návrhu novely Vyhlášky o přepravním řádu vhodnějším pojmem „jízdní 
doklad“ a „místenka“ pojmem „rezervační doklad na místo“, přičemž systematicky pak navazuje 
analogická úprava „rezervačního dokladu na lůžko“ a lehátko. Nově jsou upraveny i podmínky 
nepřenosnosti jízdních dokladů, přičemž ke ztotožnění může dojít i automatizovanými 
elektronickými prostředky v době po nákupu jízdního dokladu. 

(5) Navrhovaný předpis poněkud zvyšuje flexibilitu dopravce v některých partiích, přičemž nadále 
respektuje cestujícího jako slabší smluvní stranu. Jde zejména o oblast oprávnění cestujícího 
obsadit místo k sezení, vymezení osoby, která je oprávněna vyloučit cestujícího z přepravy, 
stanovit ve smluvních přepravních podmínkách jednání cestujícího, které je nepřijatelné a upravit 
blíže přepravu hořlavých a nebezpečných věcí. Část stávající Vyhlášky o přepravním řádu, 
týkající se práv z přepravní smlouvy o přepravě zavazadel, je plně upravena v Občanském 
zákoníku a unijních právních předpisech, další úprava je podle názoru předkladatele zcela 
nadbytečná a měla by být zrušena. 

(8) Jak již bylo zmíněno v této zprávě výše, souvislosti s vývojem liberalizace veřejné dopravy 
učinily do značné míry překonanou pasáž vyhlášky týkající se podmínek plnění přepravní 
smlouvy více dopravci. Ačkoliv v rámci integrovaných systémů i v Systému jednotného tarifu 
bude k plnění přepravní smlouvy více dopravci doházet stále častěji, úprava musí obsahovat 
vyváženost práv a povinností, například, jak již bylo uvedeno výše, nelze rozumně požadovat po 
dopravci, aby uznával jízdní doklady jiných dopravců bez smluvní dohody. Tato pasáž je proto 
nezbytně navržena ke změnám. 

(9) Jak již bylo zmíněno, chování cestujících se za 19 let platnosti stávajícího předpisu změnilo; 
uživateli veřejné dopravy je také zcela nová generace zákazníků. V rozporu s praxí se tak 
například stala úprava, která požaduje po cestujících, aby na zastávce na znamení dal osobě řídící 
vozidlo signál zdvižením paže, od čehož se některé dopravní podniky i integrované dopravní 
systémy mají tendenci odchýlit. Stejně tak je zcela překonané zveřejnění dlouhých textů 
smluvních přepravních podmínek ve vozidle. Navrhovaná úprava nechává na dopravcích, zda 
budou mít ve vozidle vyvěšeny smluvní přepravní podmínky, požaduje však, aby byly zveřejněny 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Rovněž v dalších pasážích je zohledněna situace, kdy 
uživateli veřejné dopravy jsou v nemalé míře cestující disponující moderní technikou 
a vybavením a očekávají, že veřejná doprava k nim nebude nepřátelská a ukáže jim 
modernější   jim srozumitelnější tvář; tím nepřímo motivuje novou generaci k využívání veřejné 
dopravy jako alternativy k jiným způsobům zajištění mobility.  

(10) „(10) Tento přístup je vyvážen s posílením práv přístupu pro cestující ze specifických skupin 
(starší generace, zdravotně postižených osob), pro které je využívání veřejné dopravy také velmi 
důležité. V návaznosti na  celkovou koncepci práva v této oblasti rozšiřuje úpravu přepravy psů 
pomáhajících zdravotně postiženým osobám a kromě dosavadní úpravy vodících psů rozšiřuje 
povinnost přepravy i na asistenční psy doprovázející zdravotně postiženou osobu 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBNYENN52)



 

7 
 

Varianta odpovídá směru nastavenému Programovým prohlášením stávající vlády České republiky 
v oblasti integrovaných služeb: „V rámci veřejné dopravy chceme vytvořit jednotný dopravní 
integrovaný systém založený na principu jedné jízdenky a jednotných přepravních podmínek. Bez ohledu 
na to, jakou dopravní společnost cestující ke své cestě využije.“ Naplňuje cíle, které si předkladatel při 
přípravě novelizace přepravního práva ve veřejné osobní dopravě vytyčil, v plném rozsahu. 

Konečně by mělo být poznamenáno, že řešitelský tým prověřoval i variantu přípravy zcela nové 
vyhlášky, upravující předmětnou problematiku. Tato varianta nebyla dále zkoumána, protože je v dané 
chvíli nepřiměřená a neproveditelná. Její nepřiměřenost spočívá v tom, že v současné době 
se připravuje na unijní úrovni novelizace Nařízení 1371, které opětovně celou oblast práv a povinností 
cestujících v železniční dopravě upraví odchylným způsobem. Její nerealizovatelnost naopak spočívá 
v tom, že proces přípravy celého právního předpisu by nebylo možné stihnout v požadované době, dané 
například předpokládaným zahájením provozu Systému jednotného tarifu, nebo potřebám regionálních 
orgánů veřejné správy plynoucích ze zajišťování provozu integrovaných dopravních systémů. 

 

3 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant včetně varianty nulové a zhodnocení rizika 

 Náklady a přínosy jednotlivých variant pro jednotlivé zájmové skupiny lze shrnout v následující 
přehledné tabulce: 

Zájmová 
skupina 

Varianta 1 

Nulová varianta 

Varianta 2 

„Laisses-faire“ 

Varianta 3 

Novelizace Vyhlášky 
o přepravním řádu 

Dopravci 
v oblasti 
železniční 
veřejné 
osobní 
dopravy 

Přínosy oproti stávajícímu 
stavu nebyly zjištěny. 

Negativem jsou především 
prohlubující se obtíže při 
používání překonané právní 
úpravy při plnění přepravní 
smlouvy více dopravci, 
obtíže při neexistenci 
prováděcího předpisu pro 
Systém jednotného tarifu, 
vysoká rigidita současné 
Vyhlášky o přepravním řádu 
ve vztahu ke skutečnostem, 
které lze upravit ve 
smluvních přepravních 
podmínkách, obtíže při 
elektronizaci jízdních 
dokladů, neprovázanost 
vyhlášky o přepravním řádu 
s právními předpisy vyšší 
právní síly (zákony České 
republiky a předpisy 
unijního práva). 

Přínosem je vyšší flexibilita 
dopravců, která je však 
zároveň doprovázena 
nejasností při uplatňování 
práv a povinností cestujících, 
kteří se budou dovolávat 
velmi kusých pravidel, která 
jsou uvedena v unijních 
přímo použitelných právních 
předpisech. Shodně jako 
u předchozí varianty lze 
předpokládat obtíže při 
neexistenci prováděcího 
předpisu pro Systém 
jednotného tarifu, obtíže při 
elektronizaci jízdních 
dokladů a obecně obtíže 
spojené s nenaplněním 
zmocnění v Zákoně 
o dráhách, Zákoně o silniční 
dopravě, Zákoně o veřejných 
službách a Občanském 
zákoníku. 

Přínosem pro železniční 
dopravce je konformita 
s pravidly stanovenými 
unijním právem 
i souvisejícími právními 
předpisy českého 
vnitrostátního práva, soulad 
s rozvojem tzv. 
integrovaných dopravních 
systémů na úrovni krajů 
a obcí a Systému jednotného 
tarifu v celostátním měřítku, 
soulad s elektronizací 
odbavení ve veřejné dopravě, 
návrh odpovídá 
odůvodnitelným změnám 
v chování cestujících, kteří 
jsou klienty veřejné dopravy 
a kvůli nimž samotná veřejná 
doprava existuje. Přínosem 
je i omezení povinností 
dopravců týkající se těžkých 
zavazadel (nad 50kg). 

Náklady spojené se 
Systémem jednotného tarifu 
jsou primárně vyvolány již 
samotným zněním Zákona 
o veřejných službách a 
nejsou primárně vyvolány 
návrhem znění této vyhlášky. 
Zvýšené náklady blíže 
předem neurčitelné může 
vyvolat přeprava 
asistenčních psů, která je 
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však celospolečenskou 
prioritou. Další ukládané 
povinnosti, které mohou 
zvýšit náklady dopravců, lze 
blíže ošetřit ve smluvních 
přepravních podmínkách tak, 
aby dopad byl pro dopravce 
úměrný přínosům plynoucím 
z takové přepravy. Lze tedy 
shrnout, že přírůstky nákladů 
železničních dopravců, 
vyvolané novou úpravou, 
jsou malé.  

Dopravci 
v oblasti 
silniční 
veřejné 
osobní 
dopravy 
(regionální, 
dálkové) 

Přínosy oproti stávajícímu 
stavu nebyly zjištěny. 

Negativem jsou zejména 
obtíže při zajišťování 
integrovaných dopravních 
systémů, vysoká rigidita 
současné Vyhlášky 
o přepravním řádu ve vztahu 
ke skutečnostem, které lze 
upravit ve smluvních 
přepravních podmínkách, 
obtíže při elektronizaci 
jízdních dokladů, 
neprovázanost Vyhlášky 
o přepravním řádu 
s právními předpisy vyšší 
právní síly (zákony České 
republiky a předpisy 
unijního práva). 

Přínosem je vyšší flexibilita 
dopravců, která je však 
zároveň doprovázena 
nejasností při uplatňování 
práv a povinností cestujících, 
kteří se budou dovolávat 
velmi kusých pravidel, která 
jsou uvedena v unijních 
přímo použitelných právních 
předpisech. Shodně jako 
u předchozí varianty lze 
předpokládat obtíže při 
konstituci integrovaných 
dopravních systémů, obtíže 
při elektronizaci jízdních 
dokladů a obecně obtíže 
spojené s nenaplněním 
zmocnění v Zákoně 
o dráhách, Zákoně o silniční 
dopravě, Zákoně o veřejných 
službách a Občanském 
zákoníku. 

Stejně tak i autobusoví 
dopravci profitují z dosažené 
konformity s pravidly 
stanovenými unijním právem 
i souvisejícími právními 
předpisy českého 
vnitrostátního práva, soulad 
s rozvojem tzv. 
integrovaných dopravních 
systémů na úrovni krajů 
a obcí a popřípadě Systému 
jednotného tarifu 
v celostátním měřítku (i když 
je určen v první fázi 
primárně pro železniční 
dopravce), soulad 
s elektronizací odbavení ve 
veřejné dopravě, návrh 
odpovídá odůvodnitelným 
změnám v chování 
cestujících, kteří jsou klienty 
veřejné dopravy a kvůli nimž 
samotná veřejná doprava 
existuje.  

Zvýšené náklady blíže 
předem neurčitelné může 
vyvolat přeprava 
asistenčních psů, která je 
však celospolečenskou 
prioritou. Další ukládané 
povinnosti, které mohou 
zvýšit náklady dopravců, lze 
blíže ošetřit ve smluvních 
přepravních podmínkách tak, 
aby dopad byl pro dopravce 
úměrný přínosům plynoucím 
z takové přepravy. Lze tedy 
shrnout, že přírůstky nákladů 
železničních dopravců, 
vyvolané novou úpravou, 
jsou malé.  

Dopravci 
v oblasti 
městské 

Přínosy oproti stávajícímu 
stavu nebyly zjištěny. 

Negativem jsou zejména 
obtíže při zajišťování 

Tato kategorie v případě 
neexistence Vyhlášky 
o přepravním řádu nedává 
smysl, neboť samotný pojem 
použitý v definici této 

Pro „městské dopravní 
podniky“ není mnoho jiných 
varianty než novelizace 
Vyhlášky o přepravním řádu 
reálných. Zde je třeba 
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hromadné 
dopravy 

integrovaných dopravních 
systémů, vysoká rigidita 
současné Vyhlášky 
o přepravním řádu ve vztahu 
ke skutečnostem, které lze 
upravit ve smluvních 
přepravních podmínkách, 
obtíže při elektronizaci 
jízdních dokladů, 
neprovázanost vyhlášky 
o přepravním řádu 
s právními předpisy vyšší 
právní síly (zákony České 
republiky a předpisy 
unijního práva). 

zájmové skupiny – tedy 
„městská hromadná 
doprava“ je vymezen právě 
a jen Vyhláškou 
o přepravním řádu. Na 
opakovaných jednáních bylo 
opětovně konstatováno, že 
pro velké podniky městské 
dopravy by zrušení Vyhlášky 
o přepravním řádu bylo zcela 
nepřijatelné. Zdánlivá 
výhoda vyšší flexibility 
v situaci, kdy skutečný 
předmět podnikání těchto 
dopravců (tedy určité 
zajišťování multimodální 
obecní veřejné dopravy) není 
definován, by byla velice 
sporná a fakticky žádné 
reálné přínosy nepřináší.  

vyzdvihnout zejména soulad 
s rozvojem tzv. 
integrovaných dopravních 
systémů na úrovni krajů 
a obcí, soulad s elektronizací 
odbavení ve veřejné dopravě, 
návrh odpovídá 
odůvodnitelným změnám 
v chování cestujících.  

Zvýšené náklady blíže 
předem neurčitelné může 
stejně jako u jiných dopravců 
vyvolat přeprava 
asistenčních psů, která je 
však celospolečenskou 
prioritou. Další ukládané 
povinnosti, které mohou 
zvýšit náklady dopravců, lze 
blíže ošetřit ve smluvních 
přepravních podmínkách tak, 
aby dopad byl pro dopravce 
úměrný přínosům plynoucím 
z takové přepravy. Lze tedy 
shrnout, že přírůstky nákladů 
dopravců v oblasti městské 
hromadné dopravy, vyvolané 
novou úpravou, jsou malé. 

Ministerstvo 
dopravy, 
objednatel 
dálkové 
dopravy 

Ani pro Ministerstvo dopravy 
není nulová varianta spojena 
s žádnými přínosy. 

Zásadním negativem je 
absence prováděcího 
předpisu pro Systém 
jednotného tarifu, která by 
určitým způsobem 
komplikovala jeho zavedení.  

V širší podobě i ministerstvo 
vnímá současný předpis jako 
poněkud zastarávající, nejen 
v oblasti elektronizace 
přepravních dokladů 
a přizpůsobení se současné 
právní úpravě především 
v oblasti liberalizace 
veřejných služeb. 

Absence prováděcího 
předpisu předvídaného 
čtyřmi zákony nemá ani pro 
Ministerstvo dopravy mnoho 
přínosů. Zrušení vyhlášky 
sice oblast veřejné dopravy 
činí flexibilnější, ale některá 
práva a povinnosti ponechá 
neupravená, což nutně 
povede ke zvýšení počtu 
sporů mezi cestujícími a 
dopravci, které řeší následně 
i Ministerstvo dopravy. 

Zásadním negativem je 
kromě obecného nenaplnění 
předvídaných zákonných 
zmocnění zejména absence 
prováděcího předpisu pro 
Systém jednotného tarifu, 
která by určitým způsobem 
komplikovala jeho zavedení.  

Výše uvedené zvýšení sporů 
plynoucí z neupravení 
některých povinností absencí 
Vyhlášky o přepravním řádu 
může vést druhotně ke 
zvýšení administrativních 
nákladů souvisejících 
s řešením sporů mezi 
cestujícími a dopravci ve 

Ministerstvo dopravy vnímá 
jako zásadní přínos soulad 
s rozvojem tzv. 
integrovaných dopravních 
systémů na úrovni krajů 
a obcí a zejména Systému 
jednotného tarifu 
v celostátním měřítku. 

Přínosem je konformita 
s pravidly stanovenými 
unijním právem 
i souvisejícími právními 
předpisy českého 
vnitrostátního práva, soulad 
s elektronizací odbavení ve 
veřejné dopravě, návrh 
odpovídá odůvodnitelným 
změnám v chování 
cestujících.  

Náklady pro Ministerstvo 
dopravy novou navrhovanou 
právní úpravou přepravního 
práva přímo nevznikají. 
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výši, kterou v současné době 
je velmi obtížné odhadnout. 

Ministerstvo dopravy proto 
tuto variantu vnímá jako 
extrémně nepřijatelnou. 

Kraje, které 
zajišťují 
dopravní 
obslužnost 
kraje 

Pro kraje není nulová 
varianta spojena s žádnými 
přínosy. 

Zásadním negativem je 
absence prováděcího 
předpisu pro Systém 
jednotného tarifu, která by 
určitým způsobem 
komplikovala jeho zavedení. 
Kraje jsou postiženy 
svazujícími pravidly 
současného přepravního 
řádu, týkající se 
integrovaných dopravních 
systémů.  

 

Přínosem pro kraje by bylo 
jednoznačně zvýšení 
flexibility, které by jim 
umožnilo svobodněji 
zajišťovat veřejné služby. 

Krajů by se však ze všech 
subjektů nejsilněji dotkl 
problém spočívající v tom, 
že absence vyhlášky 
o přepravním řádu některá 
práva a povinnosti ponechá 
neupravená, což nutně 
povede ke zvýšení počtu 
sporů mezi cestujícími 
a dopravci, které řeší 
následně i kraje, což může 
vést druhotně ke zvýšení 
administrativních nákladů ve 
výši, kterou v současné době 
je velmi obtížné odhadnout. 

Přínosy varianty jsou 
(s možnou odlišnou vahou 
akcentů v jednotlivých 
oblastech) totožné jako 
pro Ministerstvo dopravy. 

Náklady pro kraje novou 
navrhovanou právní úpravou 
přepravního práva přímo 
nevznikají. 

Obce, 
zajišťující 
dopravní 
obslužnost 
obce 

Pro obce není nulová varianta 
spojena s žádnými přínosy. 

Negativem jsou zejména 
obtíže při zajišťování 
integrovaných dopravních 
systémů, vysoká rigidita 
současné Vyhlášky 
o přepravním řádu ve vztahu 
ke skutečnostem, které lze 
upravit ve smluvních 
přepravních podmínkách, 
obtíže při elektronizaci 
jízdních dokladů, 
neprovázanost Vyhlášky 
o přepravním řádu 
s právními předpisy vyšší 
právní síly (zákony České 
republiky a předpisy 
unijního práva). 

 

Přínosem pro obce by sice 
bylo jednoznačně zvýšení 
flexibility, které by jim 
umožnilo svobodněji 
zajišťovat veřejné služby. To 
je ale u obcí výrazně 
převáženo absencí právní 
úpravy městské hromadné 
dopravy jako celku.  

Rovněž obcí by se dotkl 
problém spočívající v tom, 
že absence Vyhlášky 
o přepravním řádu některá 
práva a povinnosti ponechá 
neupravená, což nutně 
povede ke zvýšení počtu 
sporů mezi cestujícími 
a dopravci, které řeší 
následně i obce, což může 
vést druhotně ke zvýšení 
administrativních nákladů ve 
výši, kterou v současné době 
je velmi obtížné odhadnout. 

Přínosy varianty jsou 
(s možnou odlišnou vahou 
akcentů v jednotlivých 
oblastech) totožné jako 
pro Ministerstvo dopravy. 

Náklady pro obce novou 
navrhovanou právní úpravou 
přepravního práva přímo 
nevznikají. 

Organizátoři 
veřejných 
služeb 
v přepravě 
cestujících 

Přínosy oproti stávajícímu 
stavu nebyly zjištěny. 

Negativem jsou zejména 
obtíže při zajišťování 
integrovaných dopravních 
systémů, rovněž tak 
i Systému jednotného tarifu, 
vysoká rigidita současné 
Vyhlášky o přepravním řádu 

Přínosem je vyšší flexibilita 
organizátorů při zajišťování 
integrovaných veřejných 
služeb, která je však zároveň 
doprovázena nejasností při 
uplatňování práv 
a povinností cestujících, kteří 
se budou dovolávat velmi 
kusých pravidel, která jsou 

Přínosy varianty jsou 
(s možnou odlišnou vahou 
akcentů v jednotlivých 
oblastech) totožné jako 
pro Ministerstvo dopravy. 

Náklady pro organizátory 
služeb v přepravě cestujících 
novou navrhovanou právní 
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ve vztahu ke skutečnostem, 
které lze upravit ve 
smluvních přepravních 
podmínkách, obtíže při 
elektronizaci jízdních 
dokladů, neprovázanost 
Vyhlášky o přepravním řádu 
s právními předpisy vyšší 
právní síly (zákony České 
republiky a předpisy 
unijního práva). 

uvedena v unijních přímo 
použitelných právních 
předpisech. Shodně jako 
u předchozí varianty lze 
předpokládat obtíže při 
konstituci integrovaných 
dopravních systémů, obtíže 
při elektronizaci jízdních 
dokladů a dále pak v obecné 
rovině obtíže spojené 
s nenaplněním zmocnění 
v Zákoně o dráhách, Zákoně 
o silniční dopravě, Zákoně o 
veřejných službách a 
Občanském zákoníku. 

úpravou přepravního práva 
přímo nevznikají. 

Orgány 
veřejné 
správy, 
zajišťující 
dodržování 
předpisů 
v oblasti 
veřejné 
dopravy 

Přínosy oproti současnému 
stavu nejsou. Stejně tak 
náklady odpovídají 
stávajícím. 

Přínosem je zjednodušení 
agend. Zároveň však 
v některých případech je 
obtížné provádět kontrolu, 
nejsou-li některé skutečnosti 
upraveny (například způsob 
zveřejňování smluvních 
přepravních podmínek). 
Celkově lze označit poměr 
přínosů a nákladů jako mírně 
negativní. 

Přínosem je vhodnější 
vyvážení mezi skutečnostmi, 
které jsou ponechány na 
uvážení dopravce a mezi 
pravidly, která musí být 
dodržována, což usnadňuje 
kontrolu a dozor oproti 
současnému stavu. Lepší 
provázání s nadřazenými 
právními předpisy též 
zlepšuje průběh sporů mezi 
dopravci a cestujícími, které 
například v oblasti železniční 
dopravy řeší z pověření 
Zákona o dráhách Drážní 
úřad. 

Cestující Pro cestující nemá nulová 
varianta žádné přínosy, ani 
žádné nevýhody oproti 
stávajícímu stavu. 

Paradoxně pro cestujícího, 
který stojí na opačné straně 
smlouvy o přepravě, má 
absence podzákonné právní 
úpravy prakticky stejný 
dopad jako na dopravce. Sice 
mu v některých oblastech 
může zajistit vyšší flexibilitu 
(není upravena neplatnost 
jízdního dokladu, právo na 
obsazení míst ve vozidle, 
přeprava dětí, dětských 
kočárků a jízdních kol atd.), 
nicméně právě tato 
skutečnost vede k tomu, že 
vztah mezi cestujícím 
a dopravcem je nejasný 
a může vést k obtížně 
řešitelným sporům. 

Přínosem nové úpravy je 
podpora vzniku Systému 
jednotného tarifu a podpora 
integrovaných dopravních 
systémů. Cestující bude 
profitovat z usnadnění 
elektronizace přepravních 
dokladů, vhodnější úpravy 
zohledňující vývoj chování 
cestujících (úprava chování 
cestujícího na zastávce na 
znamení, způsob 
zveřejňování smluvních 
přepravních podmínek atd.) 
a zlepšení přípravy osob se 
sníženou schopností pohybu 
a orientace (úprava 
předpravy asistenčních psů). 

Cestující nenese žádné přímo 
vyvolané náklady spojené 
s novelou Vyhlášky 
o přepravním řádu. 

 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

4.1  Nulová varianta 
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Shrneme-li výše uvedené, nulová varianta nemá pro žádnou zájmovou skupinu v předmětné 
oblasti identifikovány přínosy. Náklady a nevýhody však určité má: zejména pro objednatele 
v železniční dopravě znesnadňuje vytvoření Systému jednotného tarifu a nepodporuje ani integrované 
dopravní systémy. Původní regulace nepředpokládá, že „jízdenka“ či „místenka“ bude mít podobu 
elektronického záznamu v databázi dopravce, tím méně podobu SMS zprávy v mobilu. Vývoj za 
posledních 19 let kvalitní úpravu z roku 2000 překonal. 

Varianta není vyloučena obecně, ale jeví se jako nevhodná i pro nesoulad s unijními 
předpisy a konečně i s nadřazenými předpisy českého vnitrostátního práva, zejména Zákonem 
o dráhách, Zákonem o silniční dopravě, Zákonem o veřejných službách a Občanským zákoníkem. 

4.2 „Laisses-faire“ 
Tuto variantu je třeba vyloučit pro absenci prakticky jakýchkoli výrazných přínosů, vyjma přínosů 

plynoucích pro některé subjekty z porušování právní úpravy či neupravenosti některých oblastí. Pro 
některé zájmové skupiny by ale neexistence právního předpisu byla zcela nepřijatelná; již sama 
skutečnost, že pojem „městská hromadná doprava“ by nebyl v českém vnitrostátním právu upraven, se 
jeví jako ne zcela akceptovatelná; modální oborové předpisy tento multimodální pojem logicky 
neužívají. Nejde však primárně o samotný pojem, ale o celkovou koncepci přepravního práva jako 
mezioborového popisu systému složeného ze subsystému železniční osobní dopravy, veřejné linkové 
dopravy a městské hromadné dopravy. 

V kontextu bilance nákladů a přínosů této varianty, uvedených v části 3 této zprávy, se jeví 
jako zcela nepřijatelnou pro Ministerstvo dopravy, městské dopravní podniky a obecní 
objednatele, a je jí třeba v dalším posuzování odmítnout jako nejhorší z posuzovaných variant. 

4.3  Novelizace Vyhlášky o přepravním řádu 

Tato varianta má mnoho výhod, jak bylo popsáno dříve. Zejména zachování koncepce právní 
úpravy, jednotná úroveň povinností pro dopravce poskytující služby v oblasti jednotlivých oborů 
veřejné osobní dopravy a lepší provázání s nadřazenými právními předpisy, stejně jako dosahování cílů 
vytyčených v úvodu této zprávy, tuto variantu preferuje. 

Jak lze u prováděcího právního předpisu očekávat, nejsou s implementací novely spojené velké 
dodatečné náklady. Náklady spojené se Systémem jednotného tarifu jsou primárně vyvolány již 
samotným zněním Zákona o veřejných službách a nejsou primárně vyvolány návrhem znění této 
vyhlášky. Zvýšené náklady blíže předem neurčitelné může u dopravců vyvolat přeprava asistenčních 
psů, která je však celospolečenskou prioritou. Další ukládané povinnosti, které mohou zvýšit náklady 
dopravců, lze blíže ošetřit ve smluvních přepravních podmínkách tak, aby dopad byl pro dopravce 
úměrný přínosům plynoucím z takové přepravy. Lze tedy shrnout, že přírůstky nákladů dopravců, 
vyvolané novou úpravou, jsou malé. 

Předkladatel proto doporučuje tuto variantu k dalšímu sledování. 

 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Vzhledem k tomu, že se jedná o prováděcí právní předpis, je tato část méně závažná, neboť 
principy implementace a vynucování jsou primárně nastaveny v předpisech nadřazených, tj. zejména 
v zákonech obsahujících zmocňovací ustanovení. Tak například nad plněním požadavků Zákona 
o veřejných službách dohlíží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, nad plněním práv a povinností 
cestujících v železniční dopravě dohlíží Drážní úřad a podobně. 

Rovněž skutečnost, že se nejedná o nový předpis, ale novelizaci vybraných ustanovení 
existujícího předpisu, činí otázku implementace jednodušší, neboť bude probíhat v zásadě podle 
stávajících nastavených rámců, přičemž se zcela nemění věcná materie, která je upravována, ale toliko 
způsob provedení této úpravy. 

  
6. Přezkum účinnosti regulace 
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Při přezkumu účinnosti regulace ve znění přijímané novely předmětné Vyhlášky o přepravním 
řádu bude postupováno stejně jako doposud při předchozích novelizacích obdobných předpisů. 
Ministerstvo dopravy nadále bude v kontaktu s praxí a průběžně bude vyhodnocovat účinnost nové 
právní úpravy. Zástupci ministerstva se nadále budou setkávat jak se zástupci státní správy na obvyklých 
i ad hoc jednáních, kontrolách dopravních úřadů apod., tak i se zástupci praxe – dopravci, objednateli 
apod. Vlastní poznatky bude ministerstvo čerpat i z pozice objednatele, zčásti i odvolacího orgánu 
a orgánu vrchního státního dozoru.  

Jak bylo popsáno v bodě 1.5, je značně problematické stanovit objektivně měřitelné ukazatele, 
zejm. proto, že dosažení jednotlivých cílů novelizace bude mít v týchž ukazatelích zcela protichůdné 
tendence. Pokud se podaří zefektivnit kontrolní činnost, stoupne počet kontrolních zjištění a uložených 
pokut. Naproti tomu zakotvení povinností všech subjektů jasnějším způsobem přestane motivovat 
k porušování právních předpisů ze strany dopravců i cestujících a míra porušování právních předpisů 
poklesne. V následujících letech se předpokládá novelizace Nařízení 1371, které zásadním způsobem 
oblast veřejné železniční osobní dopravy bude nově utvářet, a vyloučena není ani novelizace podobného 
Nařízení 181 v oblasti silniční veřejné linkové dopravy. V návaznosti na to bude na místě přezkoumat, 
zda novelizovaná vyhláška splňuje požadavky na moderní přepravní řád a prověřit další možný postup 
spojený s další novelizací nebo vytvořením zcela nového předpisu. 

 
7. Konzultace a zdroje dat 

Před zpracováním návrhu novely Vyhlášky o přepravním řádu proběhlo velké množství jednání 
na různých úrovních, především lze zmínit opakovaná jednání se zástupci krajů, organizátorů veřejných 
služeb v přepravě cestujících a sdruženími dopravců v oblasti silniční, železniční i městské dopravy.  

Ještě před vznikem návrhu vyhlášky byly o podněty směřující k potřebným úpravám požádány 
Sdružení dopravních podniků (zastupující 19 největších dopravních podniků v městské hromadné 
dopravě), Sdružení ČESMAD Bohemia (zastupující dopravce v autobusové dopravě) a České dráhy, a.s. 
(jako nejvýznamnější dopravce v železniční dopravě). Ve vztahu k přenositelnosti jízdních dokladů byly 
provedeny opakované konzultace se zástupci Asociace horských středisek České republiky.  I na základě 
získaných doporučení a podnětů byl nastaven rozsah prováděných změn. 

První verze návrhu vyhlášky byla konzultována se zástupci České asociace organizátorů veřejné 
dopravy (zastupující krajské organizátory integrovaných dopravních systémů) na členské schůzi konané 
dne 2. dubna 2019 v Březnici.  

Následně dopracovaná verze návrhu vyhlášky byla dne 10. května 2019 zaslána k připomínkám 
krajům. Téhož dne byl návrh vyhlášky distribuován mezi dopravce v železniční osobní dopravě (jak 
dominantním Českým dráhám, a.s., tak i dalším významným dopravců v oblasti veřejné osobní 
železniční dopravy), rovněž za účelem získání podnětů ve vztahu k připravovanému Systému jednotného 
tarifu. Dne 28. května 2019 byl návrh vyhlášky podrobně diskutován na jednání odborné sekce osobní 
dopravy Sdružení ČESMAD Bohemia. Se zástupci autobusových společností z oblasti středních Čech 
byl následně návrhy vyhlášky projednán dne 11. června 2019 na zasedání členské schůze Asociace 
dopravních, spedičních a servisních společností středních Čech (ADSSS).  

Na základě získaných připomínek a podnětů byl následně návrh podzákonných změn věcně 
upraven a byl dopracován legislativní text celé vyhlášky. Vedle uvedených konzultací a stanovisek bylo 
při zpracování novelizace samozřejmě vycházeno z vlastních poznatků pracovníků Ministerstva 
dopravy a skutečností jim známých z úřední činnosti, zejména z výkonu agendy objednatele veřejných 
služeb v přepravě cestujících v dálkové železniční dopravě, z pozice orgánu vrchního státního 
odborného dozoru v oblasti silniční osobní dopravy a s tím spojeného poskytování metodické pomoci 
a z průběžného kontaktu jak s pracovníky městských i krajských úřadů, tak s dopravci v železniční, 
silniční i městské drážní dopravě. 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBNYENN52)



 

14 
 

Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace zpracoval Ing. František Vichta, vedoucí 
oddělení koncepce a rozvoje, odbor veřejné dopravy, Ministerstvo dopravy, tel. 225 131 674, e-mail: 
frantisek.vichta@mdcr.cz. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBNYENN52)
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