
V.  

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

NÁVRH VYHLÁŠKY, KTEROU SE MĚNÍ VYHLÁŠKA Č. 177/1995 Sb., KTEROU SE VYDÁVÁ STAVEBNÍ A TECHNICKÝ ŘÁD 
DRAH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

Resort Připomínky Vypořádání 

MPO 1. K Čl. I novelizačnímu bodu 1- V uvedeném novelizačním 
bodě doporučujeme slova „V § 1 odst. 2 se v písmeni b) 
tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno“ nahradit 
slovy „V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno“ /čl. 58 odst. 4 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády/. 

2. K Čl. I novelizačním bodům 5 a 6 - Vzhledem ke 
skutečnosti, že uvedené novelizační body se týkají 
stejného ustanovení (konkrétně § 29 odst. 6), 
doporučujeme oba novelizační body spojit v jeden bod 
tohoto znění: „5. V § 29 odst. 6 se slova „izolovaného 
styku“ nahrazují slovy „hranice kolejového úseku“ a na 
konci odstavce se doplňuje věta „Tyto koleje musí být 
ukončeny zarážedly.“.“. 

3. K Čl. I novelizačním bodům 18 a 19 doporučujeme oba 
uvedené novelizační body spojit v jeden bod tohoto znění: 
„X. Přílohy č. 2 a 3 znějí: ……“. 

Akceptováno. 
 
 
 

Akceptováno.  
 
 
 
 
 
Akceptováno.  

MMR 1. K čl. I, bodu 2 
V § 21 odst. 1 požadujeme zachovat stávající požadavek 
„elektronický informační systém musí být zpřístupněn i pro 
osoby s omezenou schopností orientace“. 

Akceptováno jinak. Doplnění odst. 2 ve znění: 
 
„(2) Pokud je železniční stanice nebo železniční zastávka vybavena 
elektronickým informačním systémem, musí být elektronický 
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Odůvodnění: Informace z odjezdové tabule o spoji, čísle 
koleje a zpoždění musí být přístupná též pro osoby se 
zrakovým postižením. 
Tato připomínka je zásadní. 
V § 21 odst. 1 písm. c) slova „hmatového nebo akustického“ 
požadujeme nahradit slovy „hmatového a akustického“. 
Odůvodnění: Evropské a národní právní předpisy požadují 
hmatové i akustické vedení. Oba způsoby vyznačení tvoří 
ucelený systém. 
Tato připomínka je zásadní.  
2. K čl. I, bodu 4 
Doporučujeme vypustit čárku za slovem „měření“ a vložit 
za toto slovo spojku „a“.  
3. K čl. I, bodu 7 
Slova „s dveřmi pro nástup a výstup cestujících z vlaku a do 
vlaku“ se jeví s ohledem na definici nástupištní stěny 
v navrhovaném § 1 odst. 2 písm. c) jako nadbytečná. 
Dáváme proto ke zvážení, zda tato slova z návrhu 
nevypustit.    
4. K čl. I, bodu 8 
4.1. Doporučujeme uvést slova „vlak a nástupištní stěnou“ 
[§ 19 písm. a)] ve stejném pádě, tedy nahradit buď slovo 
„vlak“ slovem „vlakem“ nebo slovo „stěnou“ slovem 
„stěnu“. 
4.2. Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slovo 
„příslušných“ [§ 19 písm. c)]. 
4.3. Doporučujeme nahradit slova „zavřených dveří“ [§ 19 
písm. g)] slovy „nad zavřenými dveřmi“, resp. „nad 
uzavřenými dveřmi“ [viz § 19 písm. f)]. 

informační systém zpřístupněn i pro osoby s omezenou schopností 
orientace.“.          
 

Akceptováno.           
 
 
 
 
 

Akceptováno.          
 
 
Akceptováno, odstranění nadbytečnosti v textu.          
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, odstranění stylistických chyb. 
 
 
 
 

Akceptováno, upřesnění ustanovení. 
 
Akceptováno, upřesnění ustanovení.        
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBLHCYM8Q)



Stránka 3 (celkem 13) 

4.4. Slova „v době blížícího se vlaku“ [§ 19 písm. g)] nejsou 
příliš obratná a ani nedává smysl spojení slov „doba … 
vlaku“. Doporučujeme tedy vhodně přeformulovat, 
například slovy „v okamžiku přibližování vlaku“. 
4.5. Doporučujeme nahradit slova „nástupištní dveře bylo 
možno v případě nouze otevřít“ [§ 19 písm. j)] slovy „bylo 
možné v případě nouze otevřít nástupištní dveře“. 
5. K čl. I, bodu 9 
Doporučujeme vypustit čárku před slovy „a další“ a vložit 
čárku za slovo „jednotek“ (odstavec 4). 
6. K čl. I, bodu 12 
Doporučujeme důsledně používat terminologii vyhlášky a 
slovo „rozvaděč“ označovat jako „rozvaděč“, nikoliv 
„rozváděč“. Doporučujeme tedy nahradit slovo „rozváděč“ 
(odstavec 5) slovem „rozvaděč“. 

Akceptováno, upřesnění ustanovení. 
 
 

Akceptováno, upřesnění ustanovení. 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
Akceptováno, upraveno.      

MV Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 9 – k § 40 odst. 4:  
 S ohledem na terminologii užívanou zákonem č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, doporučujeme slova „požárních jednotek“ 
nahradit slovy „jednotek požární ochrany“. 
 
Připomínka formálního charakteru: 
K čl. I – k úvodní větě: 
Navrhujeme před slovy „se mění takto:“ doplnit chybějící 
čárku. 

 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

MŽP Zásadní připomínky: 
1. Ačkoliv chápeme, že cílem navrhovaných vstupů do 
prováděcího právního předpisu je doplnit chybějící úpravu 

 
Akceptováno jinak, navrhovaná ustanovení doplněna do znění § 40 
odst. 12 takto: 
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některých praktických aspektů stavby automatického metra, 
při kterém je drážní vozidlo řízeno technickým systémem 
bez přítomnosti osoby řídící drážní vozidlo a odstranit 
legislativní překážky či nežádoucí omezení v této oblasti, 
žádáme, aby v rámci této novely byly zohledněny rovněž 
požadavky na přecházení světelného znečištění.  

Žádáme doplnit následující body: 

§ 40  
Osvětlení  

( ) Venkovní osvětlení stanic musí být provedeno tak, aby 
směřovalo pouze do dolního poloprostoru a pouze do míst 
určených k osvětlení. 
( ) Venkovní osvětlení stanic je vypínáno v době, kdy 
stanice není v provozu. 
( ) Pro venkovní osvětlení jsou používány světelné zdroje 
s CCT 2 700 K a nižší. 

„(12) Venkovní osvětlení stanic musí být provedeno tak, aby 
směřovalo pouze do dolního poloprostoru a do míst určených k 
osvětlení. Musí být vypínáno v době, kdy stanice není v provozu, s 
výjimkou potřeby zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
nebo ostrahu majetku. Pro venkovní osvětlení se používají 
používány světelné zdroje s barevnou teplotou 2 700 K a nižší.“. 

Úřad vlády, 
odbor 
kompatibility 

Připomínky a případné návrhy změn:  
K čl. I novelizačním bodům 2 a 3 
Úprava § 21 vyhlášky (Vybavenost železniční stanice a 
železniční zastávky) se dotýká dráhy celostátní a regionální, 
jejichž parametry jsou upraveny výše uvedeným nařízením 
Komise (EU) č. 1300/2014. V odůvodnění předkladatel 
přiznává nesoulad stávající úpravy § 21 s touto TSI. 
Navrhujeme uvést, jakému ustanovení TSI je vyhláška 
přizpůsobována. Správně by pak vnitrostátní adaptační 
ustanovení měl být jako implementační vykázáno. 
Zhodnocení slučitelnosti v obecné části odůvodnění 
navrhujeme upravit.  
Právní poměry dráhy speciální (metro) nejsou dle našich 
poznatků oblastí regulovanou právem EU. Předkladatel 

 
 
Akceptováno, doplněno v odůvodnění. 
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v odůvodnění hovoří v souvislosti s navrhovaným zněním 
přílohy č. 3 vyhlášky o existujících evropských technických 
specifikacích. Navrhujeme uvést, o které specifikace se 
jedná, a charakter těchto aktů. 

Národní rada 
osob se 
zdravotním 
postižením 
ČR 

1. Zásadní připomínka k § 38 Uspořádání a vybavení 
stanic 

(19) Konstrukce, umístění a funkce nástupištní stěny musí 
zajistit, aby: 
d) se vlakové i nástupištní dveře otevíraly a zavíraly 
synchronně; systém musí umožnit otevření dveří 
prostřednictvím vysílačky pro osoby se zrakovým 
postižením (VPN), 
 
2. Zásadní připomínka k § 21 Vybavenost železniční 
stanice a železniční zastávky  
Za písm. c) vložit nový požadavek: 
d) „vizuálními a akustickými informačními systémy“ 
další požadavek označit písm. e). 

Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno. Připomínka nebere v úvahu 
skutečnost, že vybavení železničních stanic je nově upraveno 
v ustanovení vyhlášky č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb 
poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem 
zařízení služeb. Vybavení stanic zařízením pro podávání informací 
je ve vyhlášce 76/2017 Sb. obsaženo. 

Vládní výbor 
pro osoby se 
zdravotním 
postižením 

1. V § 1 odst. 2 se doplňuje písmeno d), která zní: 
„d) vodící linií na dráze speciální hmatová úprava v ploše 
nástupiště a dalších pochozích plochách užívaných 
veřejností.“ 

2. V § 21 odstavec 1 zní, písm. c) zní: 
c)  bezbariérovým přístupem na nástupiště i do ostatních 
prostor využívaných veřejností, včetně hmatového a nebo  
akustického vyznačení přístupu k vlakům pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace 2) a“ 

Akceptováno.  
 
 
 
 
Doporučující připomínka – neakceptováno. Platí ustanovení § 38 
odst. 2, věta první: „Prostory a zařízení sloužící cestujícím musí 
umožňovat přístup a užívání osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace2)“. 
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3. V § 21 odstavec 2 zní: 
„(2) Železniční stanice a železniční zastávky mohou být 
vybaveny informačním systémem pro veřejnost. 
Informační systém musí být zpřístupněn i pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace.“ 
 
4. V § 38 odst. 4 se za větu první vkládá věta „Přechod musí 
být přístupný i pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace, může být součástí navazující přístupové 
komunikace.“ 
 
 
5. V § 38 se na konci odstavce 5 doplňují věta „Ukončení 
nástupiště musí být vizuálně i hmatově vyznačeno.“ 
6. V § 38 odst. 6 se za větu první doplňuje věta „Nástupní 
a výstupní schod schodišťového ramene musí být 
barevně vyznačen.“ a za větu druhou věta „Povrch u 
hrany stupňů pevných schodišť musí být upraven proti 
uklouznutí.“ 
 

Neakceptováno, vysvětleno – viz připomínka Národní rady osob se 
zdravotním postižením ČR. Druhá věta akceptováno podle 
připomínky MMR.  
 
 
 
Doporučující připomínka – neakceptováno. Platí ustanovení § 38 
odst. 2, věta první: „Prostory a zařízení sloužící cestujícím musí 
umožňovat přístup a užívání osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace2)“. 
 
 
Akceptováno.  
 
 
Akceptováno částečně, doplňuje se „Nástupní a výstupní schod ..“; 
ostatní úprava je v odst. 6 obsažena.  
 

MZV K uvedenému legislativnímu návrhu nemá Ministerstvo 
zahraničních věcí zásadní připomínky, upozorňuje však na 
to, že v odůvodnění návrhu vyhlášky není řešena otázka 
souladu navrhované úpravy s unijními předpisy v oblasti 
interoperability železničního systému, zejména směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2008/57 ze dne 17. června 
2008 o interoperabilitě železničního systému 
ve Společenství. 
 
 

Akceptováno. Odůvodnění doplněno s tím, že navrhovaná novela 
není v rozporu s ustanovením směrnice 2008/57/ES – viz 
připomínka Odboru kompatibility Úřadu vlády.  
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MSp 1. K úvodní větě 
2. Do úvodní věty doporučujeme doplnit § 22 odst. 5 zák. 

č. 266/1994 Sb., o drahách, který navrhovaná vyhláška 
rovněž provádí. 

3. K bodu 1 - § 1 odst. 2 písm. c) 
Dle navrhovaného vymezení pojmu nástupištní stěna by 
pádu do kolejiště měly zabraňovat pouze dveře u 
nástupní hrany. Domníváme se, že k tomu účelu má 
sloužit celá nástupištní stěna. Proto navrhujeme 
následující zpřesnění definice nástupištní stěny: 
„Nástupištní stěnou fyzická bariéra, která zabraňuje 
pádu osob do kolejiště a jejíž součástí jsou dveře u 
nástupní hrany, které jsou synchronizovány s otevíráním 
dveří soupravy.“ 

4. K bodu 2 - § 21 odst. 1 
Navrhovanou změnou by došlo k neodůvodněnému 
snížení standardu vybavenosti železničních stanic. Toto 
je v rozporu s jedním z hlavních cílů Koncepce veřejné 
dopravy Ministerstva dopravy pro rok 2015-2020, 
kterým je zvýšení kvality veřejné dopravy. Dle nařízení 
Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o 
technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících 
se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se 
zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace, musí být navíc železniční stanice 
povinně vybaveny informacemi o příjezdu a odjezdu 
vlaků. Doporučujeme proto zachovat alespoň stávající 
standard vybavenosti železničních stanic. 

5. K bodu 7 - § 38 odst. 5 

Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno. Jde o doporučující připomínku, která 
nebere v úvahu skutečnost, že vybavení železničních stanic je nově 
upraveno v ustanovení vyhlášky č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu 
služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy 
a provozovatelem zařízení služeb. Vybavení stanic zařízením pro 
podávání informací o příjezdu a odjezdu vlaku je ve vyhlášce 
76/2017 Sb. uvedeno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno dle připomínky MMR. 
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Dveře pro nástup a výstup cestujících jsou součástí 
vymezení pojmu nástupištní stěna. Doporučujeme proto 
slova „ s dveřmi pro nástup a výstup cestujících z vlaku 
a do vlaku“ vypustit pro nadbytečnost. 

6. K bodu 8 - § 38 odst. 19 písm. a) 
Ze znění ustanovení není zřejmé, co se myslí technickým 
opatřením. Doporučujeme tedy pro přehlednost a jasnost 
k technickému opatření zavést odkaz na právní předpis, 
který ho upravuje, nebo jej specifikovat přímo v textu 
návrhu. 

7. K bodu 9 - § 40  
K odst. 5 – Ne všechny prostory, ve kterých je nezbytné 
pokračovat v běžné činnosti při poruše normálního 
osvětlení, musí mít i nouzové osvětlení dle odstavce 4. 
Doporučujeme proto slova „ jako součást nouzového 
osvětlení“ na konci tohoto ustanovení nahradit slovy „, 
které může být součástí nouzového osvětlení“. 

8. K bodu 10  
Není zdůvodněno, proč je ustanovení rušeno. Zrušením 
tohoto ustanovení by došlo i ke zrušení jediného odkazu 
na přílohu č. 2, která nadále upravuje intenzity osvětlení 
vybraných prostorů a zařízení metra. Ustanovení čl. 45 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády stanoví, že pokud 
má právní předpis přílohu, je nutno na ni v příslušném 
předpisu odkázat a zároveň stručně vyjádřit její obsah. 
Doporučujeme proto buď ustanovení ponechat v jeho 
dosavadním znění, nebo jeho znění za současného 
zachovaní odkazu na přílohu č. 2 změnit a tuto změnu 
zdůvodnit, anebo jej zcela vypustit a zároveň odkázat na 
přílohu v souladu s Legislativními pravidly vlády 
v jiném ustanovení a takovou změnu zdůvodnit. 

 
 
 

Akceptováno, upraveno. Technickým opatřením se rozumí 
„nouzové otevření dveří“.  
 
 
 
Akceptováno. Upraveno podle připomínky. 
 
 
 
 

Neakceptováno, vysvětleno. Odkaz na přílohu č. 2 je nově uveden 
v odstavci 7. Původní ustanovení odstavce 12 je nahrazeno jiným 
zněním z důvodu původního odkazu na technické normy, který 
neodpovídá čl. 45a Legislativních pravidel vlády.  
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9. K bodu 12 - § 41 odst. 4 
Ustanovení není z jazykového hlediska formulováno 
správně. Doporučujeme proto jeho následující 
přeformulování: 
„Elektrické stanice musí mít možnost napájení ze dvou 
na sobě nezávislých elektrických stanic veřejného 
rozvodu elektrické energie o napětí 22 kV.“ 

10. K bodu 16 
Na nových kolejnicích se dle návrhu umožňuje 
nedodržovat fyzikální parametry pro zjišťování volnosti 
kolejových úseků. Dle odůvodnění má být v těchto 
případech bezpečnost drážní dopravy zajišťována 
alternativním způsobem. V odůvodnění však není 
alternativní způsob zajištění bezpečnosti blíže 
specifikován. Doporučujeme proto odůvodnění v tomto 
směru doplnit. 

Akceptováno.  
 
 
 
 
 
Akceptováno. Doplněno, že se jedná zpravidla o fyzické zjišťování 
volnosti kolejových úseků pověřenou osobou provozovatele dráhy.  

MZe Doporučující připomínka: 
1) Doporučujeme novelizační bod č. 1 uvést podle čl. 
58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel vlády ve tvaru 
„V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a 
doplňuje se písmeno c), které zní:“. 

Akceptováno, upraveno na základě shodné připomínky MPO.  

Drážní 
inspekce 

A) Návrh novely vyhlášky 
§ 1 odst. 2 písm. c) 
V případě, že by žádná z technických norem, na kterou by 
se vyhláška odkazovala, neobsahovala bližší technické 
parametry nástupištní stěny, doporučujeme ve vyhlášce 
definovat alespoň základní požadavky na nástupištní stěnu, 
tj. výšku, vzdálenost od hrany nástupiště, popř. odolnost 
materiálu. Samotný návrh definice nástupištní stěny totiž 

Neakceptováno, doporučující připomínka, která neumožňuje 
volnost projektanta při aplikaci zkušeností s tímto zařízením, 
používaných v zahraničí. Navrhujeme volbu technických 
parametrů nástupištní stěny ponechat na stanovení v projektové 
dokumentaci stavby.  
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hovoří o fyzické bariéře s dveřmi u nástupní hrany, nikoliv 
např. o fyzické bariéře s dveřmi při samém okraji nástupní 
hrany. 
§ 29 odst. 6 
Doporučujeme ve vyhlášce definovat nově zavedený pojem 
„kolejový úsek“, resp. „hranice kolejového úseku“. 
§ 38 odst. 19 písm. g) 
Navrhujeme doplnit text následovně „v případě ztráty 
dohledu zavřených nástupištních dveří nebo při 
neoprávněném otevření dveří na konci nástupiště pro vstup 
zaměstnanců provozovatele dráhy a dopravce do kolejí v 
době blížícího se vlaku byl vydán povel k jeho zastavení“. 
Důvodem navrhovaného znění je přesné vymezení pojmu 
„dveře“, protože při ztrátě dohledu zavřených nástupištních 
dveří je riziko ohrožení bezpečného provozování dráhy a 
drážní dopravy stejné jako při neoprávněném otevření dveří 
na konci nástupiště, jenž jsou určeny pro vstup zaměstnanců 
provozovatele dráhy a dopravce do kolejí. 
§ 38 odst. 19 písm. i) 
Navrhujeme doplnit text následovně „nástupištní dveře 
odstavené z provozu byly označeny, zavřeny a blokovány“. 
Důvodem navrhovaného znění je zajistit odpovídající 
informování cestujících o nástupištních dveřích, které jsou 
odstavené z provozu, a to za účelem předcházení 
nedorozumění a případných tlačenic cestujících vyvolaných 
jejich přemísťováním se na poslední chvíli od blokovaných 
nástupištních dveří odstavených z provozu ke dveřím, které 
v provozu jsou, resp. snahy cestujících o jejich neoprávněné 
(násilné) otevření. 
 

 
 
 
Neakceptováno, pojem je definován v názvoslovné technické 
normě pro zabezpečovací zařízení.  
 
 
Akceptováno, jde o bezpečnostní opatření.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, jde o bezpečnostní opatření. 
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§ 43 odst. 6 
Navrhujeme upřesnit doplňovaný text následovně „Uvedené 
hodnoty neplatí pro jízdu prvních pěti drážních vozidel na 
nově vložených kolejnicích v rámci zkušebního neveřejného 
provozu.“ Předpokládáme, že uvedení do „ostrého“ provozu 
předchází zkušební a ověřovací provoz, který by měl uvést 
šuntovou citlivost do normového stavu ještě před zahájením 
veřejného provozu. Z tohoto důvodu navrhujeme nahradit 
pojem „vlak“ pojmem „drážní vozidlo“ a dále doplnit 
navrhovaný text se zřetelem právě na vyloučení cestující 
veřejnosti. 
B) Odůvodnění 
V odůvodnění je v části I. Obecná část, v bodě 7. 
Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného 
řešení ve vztahu k ochraně osobních údajů, uveden odkaz na 
neplatný zákon č. 101/2000 Sb., tento byl ke dni 24. 4. 2019 
zrušen zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů. Současně uvedený bod především nereflektuje 
evropskou legislativu – nařízení Evropského Parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
Navrhujeme výše uvedené doplnit. 

Neakceptováno, návrh vede k neúčelnému prodlužování 
zkušebního provozu. Činnost zařízení lze přechodně kontrolovat 
fyzickým zjišťování volnosti kolejového úseku pověřenou osobou 
provozovatele dráhy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, odůvodnění upraveno.  

SŽDC, s. o. 
(Správa 
železnic) 

1) k bodu 2 novely, ustanovení § 21 
a) nadpis - SŽDC navrhuje změnit text nadpisu ustanovení a 
to na novou podobu: “Minimální vybavenost železniční 
stanice a zastávky“ - důvodem uvedené změny je skutečnost, 
že změna uvedeného ustanovení může mít vliv na možnosti 
zajištění 

Akceptováno, nadpis § 21 doplněn, resp. upraven.  
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financování stavebních činností ze strany SŽDC ve vztahu k 
vybavenosti stanic a zastávek, kdy právě uvedené 
ustanovení stanoví nezbytné minimum vybavenosti. 
Uzavřením naznačeného výčtu, by snadno bylo možno 
nabýt dojmu, že jiné zařízení není třeba (není nezbytné), což 
by mohlo znemožnit, či značně ztížit jeho financování - 
naznačeným doplněním textu lze dosáhnout toho, že výčet 
bude stanovit jen nezbytné minimum s tím, že není uzavřený 
a je tedy možno - dojde-li k opodstatnění vybavenosti nad 
nezbytný rámec - zajistit financování i jiného vybavení 
stanice a zastávky z veřejných zdrojů; 
b) odst. 1 písmeno b) - v textu užitý termín „přístřešky“ 
navrhujeme nahradit původním textem „prostory“, případně 
navrhujeme užít vazbu „prostory, či přístřešky“ - důvod 
navržené změny spočívá v chápání termínu přístřešek; 
budování přístřešku v lokalitách, kde je zajištěna ochrana 
před nepříznivými vlivy v budově železniční stanice se 
nejeví jako účelné a smysluplné, navržená podoba 
ustanovení však takový postup reálně ukládá. Navrhujeme 
proto v textu buď ponechat původní termín „prostor“, kdy 
pod uvedený termín dosavadní výkladová praxe zahrnovala 
jak prostory, tak přístřešky atd., případně navrhujeme text 
doplnit na podobu „přístřešky, či prostory“, aby bylo zřejmé, 
že postačuje jedno z možných řešení a nejsou nutné obě. 
2) nad rámec novely - § 26 odst. 2 písmeno m) - O13 
SŽDC předkládá k úvaze vypuštění povinnosti uvedené v 
naznačeném ustanovení a to bez náhrady, když realizace 
naznačených činností je v praxi krajně problematická a 
neexistují dostatečné odborné poznatky k tomu, které by 
realizaci naznačené povinnosti opodstatnily jako nezbytnou, 
účelnou a důvodnou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, doplněno „prostory (čekárny) nebo přístřešky“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, navržené změny přesahují rámec novely. 
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3) nad rámec novely - Příloha 5 Vyhlášky - O13 Ve vztahu 
k textu přílohy předkládáme, že údaje v rámci textu uvedené 
již v některých případech ne zcela odpovídají aktuálním 
poznatkům a povinnostem, dle jiných předpisů; např. normy 
na zatížení mostů jsou v dílčím nesouladu s příslušnými TSI 
INF, přičemž nikoli na pro bezpečnost vhodnou stranu 
- s ohledem na uvedené se jeví jako účelné text Přílohy 5 
podrobit důkladné odborné revizi. 

Neakceptováno, příloha č. 5 a odkazy na normy zde uvedené 
neodpovídají podmínkám podle čl. 45a Legislativních pravidel 
vlády o způsobu odkazování na ustanovení technických norem.  

Dopravní 
podnik hl. m. 
Prahy 

1. V § 35 se doplňuje nový odstavec 3, který zní: 
„Vodorovné zatížení dělící stěny může být qk zvoleno 
v rozmezí 3,0 kN/m – 5,0 kN/m.“ 
2. V § 40 odst. 3 upravit ve znění 
(3) Osvětlení veřejných staničních prostor se sdruženým 
osvětlením musí být automaticky ovládáno řídicím 
systémem osvětlení. Osvětlení staničních prostorů musí být 
zajištěno normálním a v prostorech podle odstavce 4 též 
nouzovým osvětlením.   
3. V § 40 odst. 5 upravit ve znění 
(5) V prostorech, ve kterých je nezbytné pokračovat v běžné 
činnosti při poruše normálního osvětlení, se zřizuje náhradní 
osvětlení jako součást nouzového osvětlení. 
 

Akceptováno.  
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Upraveno ve smyslu a znění připomínky MSp. 

Vypracoval: Ing. Miroslav Stehlík  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBLHCYM8Q)




