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VI.
ROZDÍLOVÁ TABULKA
Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů
Předkladatel: Ministerstvo dopravy
Navrhovaný právní předpis

Odpovídající předpis EU

Ustanovení

Obsah

Celex č.

Ustanovení

Obsah

Čl. I bod 1
(poznámka pod
čarou č. 1)

Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze
dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím
obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému
Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze
dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského
železničního prostoru.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze
dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému
v Evropské unii.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze
dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2370 ze
dne 14. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2012/34/EU,
pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě
cestujících po železnici a správu a řízení železniční
infrastruktury.“.

32016L0797

Čl. 57 odst. 3
věta první

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz
na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při
jejich úředním vyhlášení.

32016L0798

Čl. 33 odst. 3
věta první

32016L0797

Čl. 2 bod 11

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz
na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při
jejich úředním vyhlášení.
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)

Čl. I bod 2 (§ 2
odst. 14)

V § 2 se doplňují odstavce 14 až 19, které znějí:
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„(14) Technickou specifikací pro interoperabilitu se rozumí
přímo použitelný předpis Evropské unie, který upravuje
konkrétní požadavky odpovídající základním požadavkům
za účelem dosažení technické a provozní propojenosti drah v
Evropské unii a na nich provozovaných drážních vozidel a je
jako technická specifikace pro interoperabilitu označen.

Čl. I bod 2 (§ 2
odst. 15)

Čl. I bod 2 (§ 2
odst. 16)

(15) Základním požadavkem se rozumí požadavek na prvek
interoperability, subsystém, dráhu nebo drážní vozidlo
týkající se jejich bezpečnosti, spolehlivosti, dostupnosti,
technické kompatibility, přístupnosti pro vybrané skupiny
osob nebo ochrany zdraví nebo životního prostředí.
(16) Prvkem interoperability se rozumí součást subsystému,
na které závisí dosažení technické a provozní propojenosti
dráhy celostátní, drah regionálních a vybraných drah jiných
členských států a drážních vozidel na nich provozovaných a
který je jako prvek interoperability označen v technické
specifikaci pro interoperabilitu.

„technickou specifikací pro interoperabilitu“ (TSI)
specifikace přijatá v souladu s touto směrnicí, která se
vztahuje na každý subsystém nebo část subsystému tak, aby
bylo vyhověno základním požadavkům a zajištěna
interoperabilita železničního systému Unie;
32016L0798

Čl. 3 odst. 4

32016L0797

Čl. 2 bod 9

32016L0797

Příloha III

32016L0797

Čl. 2 bod 7

32016L0797

Čl. 4 odst. 3
písm. d)

32016L0798

Čl. 3 odst. 18
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„technickou specifikací pro interoperabilitu“ (TSI)
specifikace přijatá v souladu se směrnicí (EU) 2016/797,
která se vztahuje na každý subsystém nebo část subsystému
tak, aby bylo vyhověno základním požadavkům a zajištěna
interoperabilita železničního systému Unie;
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„základními požadavky“ veškeré podmínky stanovené v
příloze III, které železniční systém Unie, subsystémy a
prvky interoperability, včetně rozhraní, musí splňovat;
Základní požadavky
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„prvky interoperability“ veškeré základní konstrukční části,
skupiny konstrukčních částí, podsestavy nebo úplné sestavy
zařízení, které jsou nebo mají být v budoucnu zahrnuty do
subsystému a na nichž přímo nebo nepřímo závisí
interoperabilita železničního systému, včetně hmotných i
nehmotných předmětů;
V rozsahu nezbytném k dosažení cílů této směrnice
uvedených v článku 1 musí být v každé TSI:
(…)
d) určeny prvky interoperability a rozhraní, které musí být
předmětem evropských specifikací, včetně evropských
norem, a které jsou nezbytné v zájmu dosažení
interoperability železničního systému Unie;
„prvky interoperability“ prvky interoperability ve smyslu čl.
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2 bodu 7 směrnice (EU) 2016/797;
Čl. I bod 2 (§ 2
odst. 17)

Čl. I bod 2 (§ 2
odst. 18)

Čl. I bod 2 (§ 2
odst. 19)

(17) Subsystémem se rozumí součást dráhy nebo drážního
vozidla, na které závisí dosažení technické a provozní
propojenosti dráhy celostátní, drah regionálních a vybraných
drah jiných členských států a drážních vozidel na nich
provozovaných a která je jako subsystém označena v
technické specifikaci pro interoperabilitu.

(18) Výrobcem se rozumí osoba, která vyrábí nebo nechává
si navrhnout nebo vyrobit prvek interoperability, subsystém
nebo drážní vozidlo a uvádí prvek interoperability,
subsystém nebo drážní vozidlo na trh pod svým jménem
nebo ochrannou známkou.

(19) Držitelem drážního vozidla se rozumí osoba, která
a) drážní vozidlo vlastní nebo má právo jej užívat,
b) drážní vozidlo využívá k provozování drážní dopravy a
c) je jako jeho držitel zapsána v registru drážních vozidel.“.

32016L0797

Čl. 2 bod 5

Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„subsystémy“ strukturální nebo funkční části železničního
systému Unie uvedené v příloze II;

32016L0797

Čl. 2 bod 11

32016L0797

Čl. 2 bod 36

32016L0798

Čl. 3 odst. 22

32016L0797

Čl. 2 bod 21

32016L0798

Čl. 3 odst. 19

Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„technickou specifikací pro interoperabilitu“ (TSI)
specifikace přijatá v souladu s touto směrnicí, která se
vztahuje na každý subsystém nebo část subsystému tak, aby
bylo vyhověno základním požadavkům a zajištěna
interoperabilita železničního systému Unie;
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí
výrobek v podobě prvku interoperability, subsystému či
vozidla nebo dává takový výrobek navrhnout nebo vyrobit a
tento výrobek uvádí na trh pod svým jménem nebo
ochrannou známkou;
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„výrobcem“ výrobce ve smyslu čl. 2 bodu 36 směrnice (EU)
2016/797;
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„držitelem“ fyzická nebo právnická osoba, jež vozidlo
vlastní nebo má právo je užívat, užívá vozidlo jako dopravní
prostředek a je zapsána jako vlastník vozidla nebo jako
osoba oprávněná je užívat v registru vozidel uvedeném v
článku 47;
Pro účely této směrnice se rozumí:
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Čl. I bod 3 (§ 2
odst. 19)

Čl. I bod 5 (§ 7
odst. 2 věta
třetí)
Čl. I bod 8 (§
11 odst. 1)

V § 2 odstavec 19 včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:
„(19) Držitelem drážního vozidla se rozumí osoba, která
a) drážní vozidlo vlastní nebo má právo jej užívat,
b) drážní vozidlo využívá k provozování drážní dopravy a
c) je jako jeho držitel zapsána v evropském registru
vozidel20).“.
V § 7 odst. 2 se za větu druhou vkládá věta „Podmínkou pro
vydání kolaudačního souhlasu k využívání stavby dráhy
celostátní nebo regionální je vydání průkazu způsobilosti
dráhy, je-li tento průkaz dle § 49d nebo § 49f vyžadován.“.
V § 11 odst. 1 a § 57a odst. 1 písm. a) bodu 2 se slova
„osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy“ nahrazují
slovy „osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy“.

32016L0797

Čl. 2 bod 21

32016L0797

Čl. 18 odst. 1

32016L0798

Čl. 2 odst. 1 až
3

4

(…)
„držitelem“ fyzická nebo právnická osoba, která vozidlo
vlastní nebo má právo je užívat, užívá vozidlo jako dopravní
prostředek a je zapsána jako vlastník vozidla nebo jako
osoba oprávněná je užívat v registru vozidel uvedeném v
článku 47 směrnice (EU) 2016/797;
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„držitelem“ fyzická nebo právnická osoba, jež vozidlo
vlastní nebo má právo je užívat, užívá vozidlo jako dopravní
prostředek a je zapsána jako vlastník vozidla nebo jako
osoba oprávněná je užívat v registru vozidel uvedeném v
článku 47;
Subsystémy „traťové řízení a zabezpečení“, „energie“ a
„infrastruktura“ smějí být do provozu uvedeny jen tehdy,
jestliže jsou navrženy, zhotoveny a instalovány takovým
způsobem, že vyhovují základním požadavkům, a obdržely
příslušné povolení v souladu s odstavci 3 a 4.
1. Tato směrnice se vztahuje na železniční systém v
členských státech, který se může dělit na subsystémy podle
strukturálních a funkčních oblastí. Vztahuje se na
bezpečnostní požadavky systému jako celku, včetně
zajišťování bezpečného provozování infrastruktury a
dopravy a součinnosti železničních podniků, provozovatelů
infrastruktury a dalších subjektů působících v železničním
systému Unie.
2. Tato směrnice se nevztahuje na:
a) metro;
b) tramvaje a městská kolejová vozidla a na infrastrukturu,
kterou využívají výhradně tato vozidla, ani
c) sítě, které jsou funkčně oddělené od zbytku železničního
systému Unie a jsou určeny pouze pro provozování místní,
městské nebo příměstské osobní dopravy, a na podniky
využívající výhradně tyto sítě.
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32016L0798

Čl. 3 odst. 2

32016L0798

Čl. 4 odst. 1
písm. d) bod
iii)

5

3. Členské státy mohou z oblasti působnosti opatření, která
přijmou k provedení této směrnice, vyloučit:
a) železniční infrastrukturu v soukromém vlastnictví, včetně
vedlejších
kolejí,
používanou
vlastníkem
nebo
provozovatelem pro účely jejich nákladní dopravy či osobní
dopravy pro nekomerční účely a vozidla používaná výlučně
na této infrastruktuře;
b) infrastrukturu a vozidla vyhrazené výlučně pro místní,
historické nebo turistické využití;
c) městskou kolejovou infrastrukturu příležitostně
využívanou pro těžká kolejová vozidla za provozních
podmínek městských kolejových systémů, pouze pokud je
nezbytná k používání takových vozidel z důvodů
propojenosti, a
d) vozidla používaná především na městské kolejové
infrastruktuře, která jsou však vybavena některými díly pro
těžká kolejová vozidla nezbytnými pro umožnění tranzitu na
omezeném úseku těžké kolejové infrastruktury, a to pouze z
důvodů propojenosti.
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„provozovatelem infrastruktury“ provozovatel infrastruktury
ve smyslu čl. 3 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2012/34/EU;
S cílem rozvíjet a zvyšovat bezpečnost železnic členské
státy v mezích svých pravomocí:
(…)
d) zajišťují, aby odpovědnost za bezpečné provozování
železničního systému Unie a usměrňování rizik s tím
spojených nesli provozovatelé infrastruktury a železniční
podniky, každý z nich za svou část systému, tím, že jim
uloží, aby:
(…)
iii) zaváděli systémy zajišťování bezpečnosti v souladu s
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Čl. I bod 9 (§
19 odst. 1)

Za § 18 se vkládají nové § 19 až 19c, které včetně nadpisů a
poznámky pod čarou č. 21 znějí:

32016L0798

Čl. 12 odst. 1

32016L0797

Čl. 2 bod 44

32016L0798

Čl. 12 odst. 1

„§ 19
Vydání osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy
(1) Žádost o vydání osvědčení bezpečnosti provozovatele
dráhy se podává u drážního správního úřadu. K žádosti se
přiloží doklady prokazující zavedení systému zajišťování
bezpečnosti provozování dráhy a přijetí opatření k jeho
dodržování.

6

touto směrnicí,
Provozovatel infrastruktury musí k tomu, aby mohl
spravovat a provozovat železniční infrastrukturu, získat
schválení z hlediska bezpečnosti od vnitrostátního
bezpečnostního orgánu v členském státu, ve kterém se
infrastruktura nachází.
Schválení z hlediska bezpečnosti zahrnuje osvědčení o
uznání systému zajišťování bezpečnosti provozovatele
infrastruktury stanoveného v článku 9 a obsahuje postupy a
ustanovení splňující požadavky nezbytné pro bezpečné
projektování, údržbu a provoz železniční infrastruktury,
případně i včetně údržby a provozu systému řízení a
zabezpečení dopravy.
Vnitrostátní bezpečnostní orgán vysvětlí požadavky týkající
se schválení z hlediska bezpečnosti a nezbytných
dokumentů, a to případně formou pokynů pro podávání
žádostí.
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„provozovatelem infrastruktury“ provozovatel infrastruktury
ve smyslu čl. 3 bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2012/34/EU (11);
Provozovatel infrastruktury musí k tomu, aby mohl
spravovat a provozovat železniční infrastrukturu, získat
schválení z hlediska bezpečnosti od vnitrostátního
bezpečnostního orgánu v členském státu, ve kterém se
infrastruktura nachází.
Schválení z hlediska bezpečnosti zahrnuje osvědčení o
uznání systému zajišťování bezpečnosti provozovatele
infrastruktury stanoveného v článku 9 a obsahuje postupy a
ustanovení splňující požadavky nezbytné pro bezpečné
projektování, údržbu a provoz železniční infrastruktury,
případně i včetně údržby a provozu systému řízení a
zabezpečení dopravy.
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Čl. I bod 9 (§
19 odst. 2)

(2) Je-li to nezbytné pro vyřízení žádosti, umožní žadatel
zaměstnanci drážního správního úřadu vstupovat do staveb,
na pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež
vlastní nebo užívá, a poskytne mu další potřebnou
součinnost. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o vydání
osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy činí 4 měsíce.

Čl. I bod 9 (§ (3) Drážní správní úřad vydá namísto písemného vyhotovení
19 odst. 3)
rozhodnutí osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy,
a) zavedl-li žadatel systém zajišťování bezpečnosti
provozování dráhy podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího společné bezpečnostní metody
týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti21) a
b) přijal-li žadatel opatření k dodržování systému zajišťování
bezpečnosti provozování dráhy.

32016L0798

Čl. 12 odst. 3

32016L0798

Čl. 18 odst. 2

32016L0798

Čl. 12 odst. 1

7

Vnitrostátní bezpečnostní orgán vysvětlí požadavky týkající
se schválení z hlediska bezpečnosti a nezbytných
dokumentů, a to případně formou pokynů pro podávání
žádostí.
Vnitrostátní bezpečnostní orgán rozhodne o žádosti o
schválení z hlediska bezpečnosti neprodleně a v každém
případě do čtyř měsíců od okamžiku, kdy od žadatele obdrží
všechny povinné informace a veškeré doplňující informace,
které si vyžádá.
Vnitrostátní bezpečnostní orgány smějí provádět veškeré
kontroly, audity a šetření, které jsou nezbytné pro plnění
jejich úkolů, a je jim umožněn přístup ke všem důležitým
dokumentům, do všech objektů a k veškerému zařízení a
vybavení provozovatelů infrastruktury a železničních
podniků a případně jakéhokoliv subjektu uvedeného v
článku 4. Agentura má stejná práva ve vztahu k železničním
podnikům při provádění svých úkolů spojených s certifikací
podle čl. 10 odst. 5.
Provozovatel infrastruktury musí k tomu, aby mohl
spravovat a provozovat železniční infrastrukturu, získat
schválení z hlediska bezpečnosti od vnitrostátního
bezpečnostního orgánu v členském státu, ve kterém se
infrastruktura nachází.
Schválení z hlediska bezpečnosti zahrnuje osvědčení o
uznání systému zajišťování bezpečnosti provozovatele
infrastruktury stanoveného v článku 9 a obsahuje postupy a
ustanovení splňující požadavky nezbytné pro bezpečné
projektování, údržbu a provoz železniční infrastruktury,
případně i včetně údržby a provozu systému řízení a
zabezpečení dopravy.
Vnitrostátní bezpečnostní orgán vysvětlí požadavky týkající
se schválení z hlediska bezpečnosti a nezbytných
dokumentů, a to případně formou pokynů pro podávání
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žádostí.
Čl. I bod 9 (§ (4) Při rozhodování o žádosti o vydání osvědčení bezpečnosti
19 odst. 4)
provozovatele dráhy se zohlední zjištění získaná při výkonu
státního dozoru, provozoval-li žadatel již před podáním
žádosti dráhu celostátní nebo regionální. Drážní správní úřad
v osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy může stanovit
podmínky k zajištění bezpečné výstavby, modernizace,
údržby a opravy dráhy. Proti rozhodnutí o žádosti o vydání
osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy se nelze odvolat a
nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.

Čl. I bod 9 (§ (5) Osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy je platné po
19 odst. 5)
dobu 5 let.
Čl. I bod 9 (§ (6) Drážní správní úřad spolupracuje v souvislosti s
19 odst. 6)
vydáváním osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy s
příslušným orgánem dotčeného členského státu, jde-li o dráhu
přesahující státní hranici České republiky.
Čl. I bod 9 (§ (1) Dojde-li k podstatné změně právního předpisu
19b odst. 1 věta upravujícího požadavky na bezpečné provozování dráhy, která
učiní zavedený systém zajišťování bezpečnosti provozování
první)
dráhy nedostatečným, uloží drážní správní úřad provozovateli

32016L0798

Čl. 12 odst. 1

32016L0798

Čl. 17 odst. 12
věta druhá

32016L0798

Čl. 18 odst. 3

32016L0798

Čl. 12 odst. 2
věta první
Čl. 12 odst. 5

32016L0798

32016L0798

8

Čl. 12 odst. 2
pododstavec
druhý

Provozovatel infrastruktury musí k tomu, aby mohl
spravovat a provozovat železniční infrastrukturu, získat
schválení z hlediska bezpečnosti od vnitrostátního
bezpečnostního orgánu v členském státu, ve kterém se
infrastruktura nachází.
Schválení z hlediska bezpečnosti zahrnuje osvědčení o
uznání systému zajišťování bezpečnosti provozovatele
infrastruktury stanoveného v článku 9 a obsahuje postupy a
ustanovení splňující požadavky nezbytné pro bezpečné
projektování, údržbu a provoz železniční infrastruktury,
případně i včetně údržby a provozu systému řízení a
zabezpečení dopravy.
Vnitrostátní bezpečnostní orgán vysvětlí požadavky týkající
se schválení z hlediska bezpečnosti a nezbytných
dokumentů, a to případně formou pokynů pro podávání
žádostí.
Pro účely obnovení schválení z hlediska bezpečnosti
vnitrostátní bezpečnostní orgán rovněž použije informace
získané během svých činností dohledu.
Členské státy přijmou nezbytná opatření, jimiž zajistí, aby
rozhodnutí přijatá vnitrostátními bezpečnostními orgány
podléhala soudnímu přezkumu.
Schválení z hlediska bezpečnosti je platné po dobu pěti
let a lze je na žádost provozovatele infrastruktury obnovit.
V případě přeshraniční infrastruktury příslušné
vnitrostátní bezpečnostní orgány spolupracují za účelem
vydání schválení z hlediska bezpečnosti.
Vnitrostátní bezpečnostní orgán může požadovat, aby
bylo schválení z hlediska bezpečnosti revidováno z
důvodu podstatných změn právního rámce v oblasti
bezpečnosti.
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dráhy povinnost tento systém upravit a stanoví mu k tomu
přiměřenou lhůtu.
Čl. I bod 9 (§ (2) Přestal-li provozovatel dráhy splňovat podmínky pro
19b odst. 2)
vydání osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy, drážní
správní úřad podle povahy a rozsahu zjištěných nedostatků
oprávnění provozovatele dráhy provozovat dráhu na základě
tohoto osvědčení omezí nebo odejme. Proti rozhodnutí o
omezení nebo odnětí oprávnění provozovatele dráhy
provozovat dráhu na základě osvědčení bezpečnosti
provozovatele dráhy se nelze odvolat a nelze je přezkoumat v
přezkumném řízení.

32016L0798

Čl. 17 odst. 7
věta třetí

Pokud vnitrostátní bezpečnostní orgán zjistí, že
provozovatel infrastruktury již nesplňuje podmínky svého
schválení z hlediska bezpečnosti, omezí nebo odebere
toto schválení a uvede důvody svého rozhodnutí.

32016L0798

Čl. 18 odst. 3

Čl. I bod 9 (§ Drážní správní úřad informuje Agenturu Evropské unie pro
19c)
železnice o vydání osvědčení bezpečnosti provozovatele
dráhy a o omezení nebo odnětí oprávnění provozovatele dráhy
provozovat dráhu na základě tohoto osvědčení bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 2 týdnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí.

32016L0798

Čl. 12 odst. 4

Čl. I bod 11 (§ V § 22 odst. 2 písmeno d) zní:
22 odst. 2 písm.
„d) zajistit, aby jím zavedený systém bezpečnosti
d))
provozovatele dráhy podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího společné bezpečnostní metody
týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti21)
1. zohledňoval rozsah a předmět jeho činnosti a činnosti
různých dopravců vykonávaných na jím provozované dráze,
2. umožňoval provozování dráhy a drážní dopravy v souladu s
technickými specifikacemi pro interoperabilitu, jinými
právními předpisy a osvědčeními dopravce a
3. byl dodržován,“.

32016L0798

Čl. 4 odst. 1
písm. d) bod
iii)

Členské státy přijmou nezbytná opatření, jimiž zajistí, aby
rozhodnutí přijatá vnitrostátními bezpečnostními orgány
podléhala soudnímu přezkumu.
Vnitrostátní bezpečnostní orgán uvědomí agenturu
neprodleně a v každém případě do dvou týdnů o
schváleních z hlediska bezpečnosti, která vydá, obnoví,
změní nebo odebere. Uvede název a adresu provozovatele
infrastruktury, datum vydání, rozsah a dobu platnosti
schválení z hlediska bezpečnosti a v případě odebrání
důvody svého rozhodnutí.
S cílem rozvíjet a zvyšovat bezpečnost železnic členské
státy v mezích svých pravomocí:
(…)
d) zajišťují, aby odpovědnost za bezpečné provozování
železničního systému Unie a usměrňování rizik s tím
spojených nesli provozovatelé infrastruktury a železniční
podniky, každý z nich za svou část systému, tím, že jim
uloží, aby:
(…)
iii) zaváděli systémy zajišťování bezpečnosti v souladu s
touto směrnicí,

9

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBKNHAE4S)

Čl. I bod 12 (§ V § 22 odst. 2 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) až
22 odst. 2 písm. i), která včetně poznámek pod čarou č. 22 a 23 znějí:
„e) přijmout nezbytná opatření spočívající v analýze,
e))
hodnocení a usměrňování rizik podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní
metodu pro hodnocení a posuzování rizik22),

32016L0798

Čl. 9 odst. 1

32016L0798

Čl. 9 odst. 4
věta první

32016L0798

Čl. 9 odst. 5
pododstavec
první

32016L0798

Čl. 17 odst. 1
pododstavec
první

32016L0798

Čl. 4 odst. 1
písm. d) bod i)

32016L0798

Čl. 4 odst. 3

10

Provozovatelé infrastruktury a železniční podniky
zavedou vlastní systémy zajišťování bezpečnosti s cílem
zajistit, že železniční systém Unie je schopen dosáhnout
alespoň CST, že je v souladu s bezpečnostními
požadavky stanovenými v TSI a že jsou používány
odpovídající části CSM a vnitrostátní předpisy oznámené
podle článku 8.
Systém zajišťování bezpečnosti musí být přizpůsoben
druhu, rozsahu, oblasti provozu a jiným podmínkám
vykonávaných činností.
Systém zajišťování bezpečnosti každého provozovatele
infrastruktury musí zohledňovat důsledky činnosti
různých železničních podniků na síti a musí zajistit, aby
mohly všechny železniční podniky vykonávat svou
činnost v souladu s TSI a vnitrostátními předpisy a v
souladu s podmínkami stanovenými v jejich osvědčení o
bezpečnosti.
Vnitrostátní bezpečnostní orgány dohlížejí na to, aby
železniční podniky a provozovatelé infrastruktury
soustavně plnili svou právní povinnost používat systém
zajišťování bezpečnosti podle článku 9.
S cílem rozvíjet a zvyšovat bezpečnost železnic členské
státy v mezích svých pravomocí:
(…)
d) zajišťují, aby odpovědnost za bezpečné provozování
železničního systému Unie a usměrňování rizik s tím
spojených nesli provozovatelé infrastruktury a železniční
podniky, každý z nich za svou část systému, tím, že jim
uloží, aby:
(…)
i) zavedli nezbytná opatření k usměrňování rizik podle čl.
6 odst. 1 písm. a) a podle potřeby na nich spolupracovali,
Železniční podniky a provozovatelé infrastruktury:
a) zavádějí nezbytná opatření k usměrňování rizik
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Čl. I bod 12 (§ f) prostřednictvím smluvních ujednání zajistit, aby osoby,
22 odst. 2 písm. jejichž činnost může mít dopad na bezpečnost provozování
dráhy nebo drážní dopravy a jsou zahrnuty v systému
f))
zajišťování bezpečnosti provozování dráhy podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společné
bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém
zajišťování bezpečnosti21),
1. dodávaly věci nebo poskytovaly služby neohrožující
bezpečné provozování dráhy nebo drážní dopravy,
2. přijaly nezbytná opatření spočívající v analýze, hodnocení a
usměrňování rizik podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní metodu
pro hodnocení a posuzování rizik22),
3. přijaly nezbytná opatření k odstranění či jinému usměrnění
jim známého bezpečnostního rizika vyplývajícího z
konstrukční či technické závady dráhy, drážního vozidla nebo
jiného technického zařízení sloužícího k zabezpečení

32016L0798
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Čl. 4 odst. 3, 4
a5

podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a podle potřeby na
nich spolupracují vzájemně i s dalšími subjekty;
b) ve svých systémech zajišťování bezpečnosti
zohledňují rizika spojená s činnostmi dalších
subjektů a třetích stran;
c) kde je to vhodné, smluvně zavazují ostatní
subjekty uvedené v odstavci 4, které mohou mít
vliv na bezpečný provoz železničního systému
Unie, aby provedly opatření k usměrňování
rizik, a
d) zajišťují, aby jejich subdodavatelé prováděli
opatření k usměrňování rizik tím, že uplatní
CSM pro postupy sledování stanovené v CSM
pro sledování podle čl. 6 odst. 1 písm. c), a aby
tak bylo stanoveno ve smlouvách, které budou
sděleny na žádost agentury nebo vnitrostátního
bezpečnostního orgánu.
3. Železniční podniky a provozovatelé infrastruktury:
a) zavádějí nezbytná opatření k usměrňování rizik
podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a podle potřeby na
nich spolupracují vzájemně i s dalšími subjekty;
b) ve svých systémech zajišťování bezpečnosti
zohledňují rizika spojená s činnostmi dalších
subjektů a třetích stran;
c) kde je to vhodné, smluvně zavazují ostatní
subjekty uvedené v odstavci 4, které mohou mít
vliv na bezpečný provoz železničního systému
Unie, aby provedly opatření k usměrňování
rizik, a
d) zajišťují, aby jejich subdodavatelé prováděli
opatření k usměrňování rizik tím, že uplatní
CSM pro postupy sledování stanovené v CSM
pro sledování podle čl. 6 odst. 1 písm. c), a aby
tak bylo stanoveno ve smlouvách, které budou
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sděleny na žádost agentury nebo vnitrostátního
bezpečnostního orgánu.
4. Aniž je dotčena odpovědnost železničních podniků a
provozovatelů infrastruktury podle odstavce 3, subjekty
odpovědné za údržbu a všechny další subjekty mající
potenciální dopad na bezpečný provoz železničního
systému Unie, včetně výrobců, opravárenských podniků,
držitelů, poskytovatelů služeb, zadavatelů, dopravců,
odesílatelů, příjemců a podniků zajišťujících nakládku,
vykládku, plnění a vyprazdňování vozů:
a) zavádějí nezbytná opatření k usměrňování
rizik a podle potřeby na nich spolupracují s
dalšími subjekty;
b) zajišťují, aby subsystémy, příslušenství,
vybavení a služby, které dodávají, splňovaly
stanovené požadavky a podmínky použití tak,
aby mohly být dotčeným železničním podnikem
nebo provozovatelem infrastruktury bezpečně
provozovány.
5. Železniční podniky, provozovatelé infrastruktury a
kterýkoli subjekt uvedený v odstavci 4, které zjistí
bezpečnostní riziko spojené se závadou a konstrukčními
nedostatky či selháním technického vybavení, a to i na
strukturálních subsystémech, nebo jsou o takovém riziku
informovány, v mezích svých pravomocí:
a) přijmou veškerá nezbytná opatření k řešení
zjištěného bezpečnostního rizika;
b) nahlásí tato rizika příslušným zúčastněným
stranám s cílem umožnit jim přijmout veškerá
nezbytná nápravná opatření a zajistit tak
nepřetržitý stav bezpečnosti železničního
systému Unie. Agentura může zřídit nástroj,
který usnadní tuto výměnu informací mezi
příslušnými subjekty s přihlédnutím k soukromí

provozování dráhy nebo drážní dopravy a toto riziko oznámily
osobám, které mohou přispět k odstranění či jinému
usměrnění tohoto bezpečnostního rizika,

12
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Čl. I bod 12 (§ g) sledovat podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
22 odst. 2 písm. upravujícího společnou bezpečnostní metodu sledování
používanou provozovateli infrastruktury, železničními
g), h))
podniky a subjekty odpovědnými za údržbu23), zda byla
opatření podle písm. f) bodu 2 přijata,
h) předložit na žádost Agentury Evropské unie pro železnice
smluvní ujednání podle písmene f),

32016L0798

Čl. 4 odst. 3
písm. d)

Čl. I bod 12 (§
22 odst. 2 písm.
i))

i) přijmout nezbytná opatření k odstranění či jinému
usměrnění
jemu
známého
bezpečnostního
rizika
vyplývajícího z konstrukční či technické závady dráhy,
drážního vozidla nebo jiného technického zařízení sloužícího
k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy a toto
riziko oznámit osobám, které mohou přispět k odstranění či
jinému usměrnění tohoto bezpečnostního rizika,

32016L0798

Čl. 4 odst. 5

Čl. I bod 13 (§ V § 22 odst. 2 písm. j) a § 35 odst. 2 písm. g) se slova „30.
22 odst. 2 písm. června“ nahrazují slovy „31. května“.
j))

32016L0798

Čl. 9 odst. 6

13

zúčastněných uživatelů, výsledkům analýzy
nákladů a přínosů, jakož i k informatickým
aplikacím a registrům, které agentura již
zavedla.
Železniční podniky a provozovatelé infrastruktury:
(…)
d) zajišťují, aby jejich subdodavatelé prováděli
opatření k usměrňování rizik tím, že uplatní
CSM pro postupy sledování stanovené v CSM
pro sledování podle čl. 6 odst. 1 písm. c), a aby
tak bylo stanoveno ve smlouvách, které budou
sděleny na žádost agentury nebo vnitrostátního
bezpečnostního orgánu.
Železniční podniky, provozovatelé infrastruktury a
kterýkoli subjekt uvedený v odstavci 4, které zjistí
bezpečnostní riziko spojené se závadou a konstrukčními
nedostatky či selháním technického vybavení, a to i na
strukturálních subsystémech, nebo jsou o takovém riziku
informovány, v mezích svých pravomocí:
a) přijmou veškerá nezbytná opatření k řešení zjištěného
bezpečnostního rizika;
b) nahlásí tato rizika příslušným zúčastněným stranám s
cílem umožnit jim přijmout veškerá nezbytná nápravná
opatření a zajistit tak nepřetržitý stav bezpečnosti
železničního systému Unie. Agentura může zřídit nástroj,
který usnadní tuto výměnu informací mezi příslušnými
subjekty s přihlédnutím k soukromí zúčastněných
uživatelů, výsledkům analýzy nákladů a přínosů, jakož i k
informatickým aplikacím a registrům, které agentura již
zavedla.
Všichni provozovatelé infrastruktury a všechny železniční
podniky předloží každoročně do 31. května
vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu výroční zprávu o
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Čl. I bod 14 (§ V § 22 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a
22 odst. 2 písm. doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) neprodleně oznámit nebo jinak zpřístupnit v elektronické
k))
podobě drážnímu správnímu úřadu údaje získané od dopravce
podle § 35 odst. 2 písm. p) a uchovávat je po dobu 3 let od
jejich získání.“.

32016L0798

Čl. 17 odst. 4

Čl. I bod 17 (§ V § 24a odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova
24a odst. 1 „vydaného drážním správním úřadem nebo Agenturou
Evropské unie pro železnice“.
písm. b))

32016L0798

Čl. 2 odst. 1 až
3

14

bezpečnosti za předcházející kalendářní rok. Zpráva o
bezpečnosti obsahuje:
a) informace o tom, jak jsou plněny
bezpečnostní cíle organizace, a výsledky plánů v
oblasti bezpečnosti;
b) zprávu o vývoji vnitrostátních bezpečnostních
ukazatelů a CSI uvedených v článku 5, pokud je
to pro dotyčnou organizaci významné;
c) výsledky vnitřního bezpečnostního auditu;
d) údaje o nedostatcích a selháních v
železničním
provozu
a
provozování
infrastruktury, které by mohly být pro
vnitrostátní bezpečnostní orgán důležité, včetně
přehledu informací poskytnutých příslušnými
subjekty podle čl. 4 odst. 5 písm. b) a
e) zprávu o uplatňování příslušných CSM.
Příslušné orgány určené členskými státy zajistí, aby bylo
sledováno dodržování použitelných pravidel týkajících se
pracovní doby, doby řízení a doby odpočinku
strojvedoucích. Pokud dodržování použitelných pravidel
nesledují vnitrostátní bezpečnostní orgány samy,
spolupracují s nimi příslušné orgány s cílem umožnit jim
plnit jejich úlohu spočívající v dohledu nad bezpečností
železnic.
1. Tato směrnice se vztahuje na železniční systém v
členských státech, který se může dělit na subsystémy
podle strukturálních a funkčních oblastí. Vztahuje se na
bezpečnostní požadavky systému jako celku, včetně
zajišťování bezpečného provozování infrastruktury a
dopravy
a
součinnosti
železničních
podniků,
provozovatelů infrastruktury a dalších subjektů
působících v železničním systému Unie.
2. Tato směrnice se nevztahuje na:
a) metro;
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b) tramvaje a městská kolejová vozidla a na
infrastrukturu, kterou využívají výhradně tato vozidla, ani
c) sítě, které jsou funkčně oddělené od zbytku
železničního systému Unie a jsou určeny pouze pro
provozování místní, městské nebo příměstské osobní
dopravy, a na podniky využívající výhradně tyto sítě.
3. Členské státy mohou z oblasti působnosti opatření,
která přijmou k provedení této směrnice, vyloučit:
a) železniční infrastrukturu v soukromém vlastnictví,
včetně vedlejších kolejí, používanou vlastníkem nebo
provozovatelem pro účely jejich nákladní dopravy či
osobní dopravy pro nekomerční účely a vozidla
používaná výlučně na této infrastruktuře;
b) infrastrukturu a vozidla vyhrazené výlučně pro místní,
historické nebo turistické využití;
c) městskou kolejovou infrastrukturu příležitostně
využívanou pro těžká kolejová vozidla za provozních
podmínek městských kolejových systémů, pouze pokud je
nezbytná k používání takových vozidel z důvodů
propojenosti, a
d) vozidla používaná především na městské kolejové
infrastruktuře, která jsou však vybavena některými díly
pro těžká kolejová vozidla nezbytnými pro umožnění
tranzitu na omezeném úseku těžké kolejové
infrastruktury, a to pouze z důvodů propojenosti.
32016L0798
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Čl. 3 odst. 3

Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„železničním podnikem“ železniční podnik ve smyslu čl.
3 bodu 1 směrnice 2012/34/EU a jakýkoli jiný veřejný
nebo soukromý podnik, jehož činností je železniční
přeprava zboží nebo cestujících, přičemž tento podnik
zajišťuje trakci; jsou zde rovněž zahrnuty podniky, které
poskytují pouze trakci;
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Čl. I bod 21 (§ Za § 31 se vkládají nové § 31a až 31d, které včetně nadpisů a
31a odst. 1)
poznámek pod čarou č. 24 a 25 znějí:
„§ 31a
Vydání osvědčení dopravce

32016L0798

Čl. 4 odst. 1
písm. d) bod
iii)

32016L0798

Čl. 10 odst. 1

32016L0797

Čl. 2 bod 45

32016L0798

Čl. 10 odst. 1

(1) Hodlá-li žadatel provozovat drážní dopravu pouze na
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S cílem rozvíjet a zvyšovat bezpečnost železnic členské
státy v mezích svých pravomocí:
(…)
d) zajišťují, aby odpovědnost za bezpečné provozování
železničního systému Unie a usměrňování rizik s tím
spojených nesli provozovatelé infrastruktury a železniční
podniky, každý z nich za svou část systému, tím, že jim
uloží, aby:
(…)
iii) zaváděli systémy zajišťování bezpečnosti v souladu s
touto směrnicí,
Aniž je dotčen odstavec 9, udělí se přístup k železniční
infrastruktuře pouze železničním podnikům, které jsou
držiteli jednotného osvědčení o bezpečnosti vydaného
agenturou podle odstavců 5 až 7 či vnitrostátním
bezpečnostním orgánem podle odstavce 8.
Účelem jednotného osvědčení o bezpečnosti je doložit, že
dotčený železniční podnik zavedl svůj systém zajišťování
bezpečnosti a že je schopen zajistit v zamýšlené oblasti
provozu bezpečný provoz.
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„železničním podnikem“ železniční podnik ve smyslu čl.
3 bodu 1 směrnice 2012/34/EU a jakýkoli jiný veřejný
nebo soukromý podnik, jehož činností je železniční
přeprava zboží nebo cestujících, přičemž tento podnik
zajišťuje trakci; jsou zde zahrnuty i podniky zajišťující
pouze trakci.
Aniž je dotčen odstavec 9, udělí se přístup k železniční
infrastruktuře pouze železničním podnikům, které jsou
držiteli jednotného osvědčení o bezpečnosti vydaného
agenturou podle odstavců 5 až 7 či vnitrostátním
bezpečnostním orgánem podle odstavce 8.
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území České republiky, podá žádost o vydání osvědčení
dopravce u drážního správního úřadu nebo Agentury
Evropské unie pro železnice. Hodlá-li žadatel provozovat
drážní dopravu rovněž v jiném členském státě, podá žádost o
vydání osvědčení dopravce u Agentury Evropské unie pro
železnice.

Čl. I bod 21 (§ (2) Žádost o vydání osvědčení dopravce obsahuje
31a odst. 2)
a) náležitosti podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího praktická pravidla pro vydávání jednotných
osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům24),
b) údaje o druhu provozu, jímž se rozumí
1. osobní drážní doprava zahrnující vysokorychlostní dopravu,
2. osobní drážní doprava nezahrnující vysokorychlostní
dopravu,
3. nákladní drážní doprava zahrnující dopravu nebezpečných
věcí,
4. nákladní drážní doprava nezahrnující dopravu
nebezpečných věcí, nebo
5. výhradně posun,
c) údaje o oblasti provozu, jíž se rozumí
1. dráha celostátní a regionální,
2. úsek dráhy celostátní nebo regionální, na kterém žadatel
hodlá provozovat drážní dopravu, nebo
3. dráha na území jiného členského státu, na které žadatel
hodlá provozovat drážní dopravu,
d) údaje o rozsahu provozu, jímž se rozumí předpokládaný
počet přepravovaných cestujících a množství přepravovaného

Účelem jednotného osvědčení o bezpečnosti je doložit, že
dotčený železniční podnik zavedl svůj systém zajišťování
bezpečnosti a že je schopen zajistit v zamýšlené oblasti
provozu bezpečný provoz.
32016L0798

Čl. 10 odst. 5
věta první

32016L0798

Čl. 10 odst. 8
věta první

32016L0798

Čl. 3 odst. 31
až 33

Agentura vydá jednotné osvědčení o bezpečnosti
železničním podnikům majícím oblast provozu v jednom
či více členských státech.
Je-li oblast provozu omezena na jeden členský stát, může
vnitrostátní bezpečnostní orgán tohoto členského státu na
vlastní odpovědnost a na žádost žadatele vydat jednotné
osvědčení o bezpečnosti.
Pro účely této směrnice se rozumí:
31) „druhem činnosti“ druh osobní dopravy, která
zahrnuje či nezahrnuje vysokorychlostní služby, nákladní
dopravy, která zahrnuje či nezahrnuje služby týkající se
nebezpečných věcí, nebo pouze posunovací služby;
32) „rozsahem činnosti“ rozsah podle počtu cestujících či
objemu zboží a odhadované velikosti železničního
podniku podle počtu zaměstnanců pracujících v odvětví
železniční dopravy (tj. jako mikropodnik, malý podnik,
střední podnik nebo velký podnik);
33) „oblastí provozu“ síť nebo sítě v jednom či několika
členských státech, kde má železniční podnik v úmyslu
zajišťovat svůj provoz.
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nákladu za rok a předpoklad toho, zda bude žadatel s ohledem
na předpokládaný počet zaměstnanců mikropodnikem nebo
malým, středním či velkým podnikem podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie25).

Čl. I bod 21 (§
31a odst. 4 věta
druhá)

Čl. I bod 21 (§
31a odst. 5)

Čl. I bod 21 (§
31a odst. 6)

Je-li to nezbytné pro vyřízení žádosti, umožní žadatel
zaměstnanci drážního správního úřadu nebo Agentury
Evropské unie pro železnice vstupovat do staveb, drážních
vozidel, na pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí,
jež vlastní nebo užívá, a poskytne mu další potřebnou
součinnost.

(5) Osvědčení dopravce obsahuje náležitosti podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího praktická
pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti
železničním podnikům24) a údaje o druhu, oblasti a rozsahu
provozu.
(6) Odvolání proti rozhodnutí o žádosti o vydání osvědčení
dopravce lze podat u orgánu, který rozhodnutí vydal.
Odvolací lhůta činí 1 měsíc. Drážní správní úřad, který
napadené rozhodnutí vydal, je na základě podaného odvolání
do 2 měsíců ode dne jeho doručení přezkoumá a jsou-li pro
to důvody, napadené rozhodnutí zruší a osvědčení dopravce
vydá. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Neshledá-li

32016L0798

Čl. 10 odst. 2

32016L0798

Čl. 10 odst. 5
pododstavec
druhý

32016L0798

Čl. 18 odst. 2

32016L0798

Čl. 10 odst. 11
věta první

32016L0798

Čl. 10 odst. 12
pododstavec 1
a3
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V žádosti o jednotné osvědčení o bezpečnosti železniční
podnik uvede druh a rozsah železničního provozu, na
které se žádost vztahuje, a zamýšlenou oblast provozu.
V rámci uvedených posouzení jsou agentura nebo
vnitrostátní bezpečnostní orgány oprávněny provést
návštěvy a kontroly na místě u železničního podniku a
audity a mohou požádat o příslušné doplňující informace.
Agentura a vnitrostátní bezpečnostní orgány koordinují
pořádání těchto návštěv, auditů a kontrol.
Vnitrostátní bezpečnostní orgány smějí provádět veškeré
kontroly, audity a šetření, které jsou nezbytné pro plnění
jejich úkolů, a je jim umožněn přístup ke všem důležitým
dokumentům, do všech objektů a k veškerému zařízení a
vybavení provozovatelů infrastruktury a železničních
podniků a případně jakéhokoliv subjektu uvedeného v
článku 4. Agentura má stejná práva ve vztahu k
železničním podnikům při provádění svých úkolů
spojených s certifikací podle čl. 10 odst. 5.
Jednotná osvědčení o bezpečnosti uvádějí druh a rozsah
železničního provozu, na který se vztahují, a oblast
provozu.

Všechna rozhodnutí o zamítnutí vydání jednotného
osvědčení o bezpečnosti nebo o vyloučení části sítě v
souladu se zamítavým posouzením podle odstavce 7 musí
být řádně zdůvodněna. Žadatel může ve lhůtě jednoho
měsíce od obdržení rozhodnutí požádat agenturu či
případně vnitrostátní bezpečnostní orgán o jeho
přezkoumání. Agentura nebo vnitrostátní bezpečnostní

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBKNHAE4S)

drážní správní úřad důvody pro zrušení napadeného
rozhodnutí, v téže lhůtě předá spis spolu se svým
stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu.

Čl. I bod 21 (§
31b odst. 1)
Čl. I bod 21 (§
31b odst. 2)

(1) Dopravce může na základě vydaného osvědčení dopravce
provozovat drážní dopravu jiného než v něm uvedeného
druhu nebo v jiném než v něm uvedeném rozsahu pouze
tehdy, nejde-li o podstatnou změnu.
(2) Hodlá-li dopravce provozovat drážní dopravu jiného než
v osvědčení dopravce uvedeného druhu nebo v jiném než v
něm uvedeném rozsahu, požádá orgán, který osvědčení
dopravce vydal, aby rozhodl, zda zamýšlená změna je
podstatná, a je-li tomu tak, aby vydal nové osvědčení. Hodláli dopravce rozšířit oblast provozu, požádá o vydání nového
osvědčení dopravce
a) drážní správní úřad, vydal-li osvědčení dopravce, nebo
b) Agenturu Evropské unie pro železnice, vydala-li
osvědčení dopravce nebo hodlá-li žadatel provozovat drážní
dopravu rovněž v jiném členském státě.

32016L0798

Čl. 10 odst. 13
věta druhá

orgán své rozhodnutí potvrdí nebo zruší ve lhůtě dvou
měsíců ode dne obdržení žádosti o přezkum.
(…)
Je-li potvrzeno zamítavé rozhodnutí vnitrostátního
bezpečnostního orgánu, může se proti němu žadatel
odvolat k odvolacímu orgánu podle vnitrostátního práva.
Členské státy mohou pro účely tohoto odvolacího řízení
určit regulační subjekt uvedený v článku 56 směrnice
2012/34/EU. V takovém případě se použije čl. 18 odst. 3
této směrnice.
Aktualizuje se plně nebo zčásti, kdykoli se podstatně
mění druh nebo rozsah provozu.

32016L0798

Čl. 10 odst. 13
věta druhá

Aktualizuje se plně nebo zčásti, kdykoli se podstatně
mění druh nebo rozsah provozu.

32016L0798

Čl. 10 odst. 14

Má-li žadatel již jednotné osvědčení o bezpečnosti
vydané podle odstavců 5 až 7 a přeje-li si rozšířit svoji
oblast provozu, nebo má-li již jednotné osvědčení o
bezpečnosti vydané podle odstavce 8 a přeje-li si rozšířit
oblast provozu na další členský stát, doplní soubor
dokumentů o příslušné dokumenty uvedené v odstavci 3
týkající se doplňované oblasti provozu. Železniční podnik
předloží soubor dokumentů agentuře, která po provedení
postupů stanovených v odstavcích 4 až 7 vydá
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aktualizované jednotné osvědčení o bezpečnosti
vztahující se na rozšířenou oblast provozu. V takovém
případě se za účelem posouzení souboru dokumentů
stanoveného v odst. 3 prvním pododstavci písm. b)
konzultují pouze vnitrostátní bezpečnostní orgány
dotčené rozšířením provozu.

Čl. I bod 21 (§
31b odst. 3 věta
třetí)

Čl. I bod 21 (§
31b odst. 4)

Je-li to nezbytné k vyřízení žádosti, umožní žadatel
zaměstnanci drážního správního úřadu nebo Agentury
Evropské unie pro železnice vstupovat do staveb, drážních
vozidel, na pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí,
jež vlastní nebo užívá, a poskytne mu další potřebnou
součinnost.
(4) Shledá-li drážní správní úřad, že zamýšlená změna druhu
nebo rozsahu provozu
a) je podstatná a ve vztahu k této změně jsou splněny
podmínky pro změnu osvědčení dopravce podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího praktická
pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti
železničním podnikům24), vydá nové osvědčení dopravce,
b) je podstatná a ve vztahu k této změně nejsou splněny
podmínky pro změnu osvědčení dopravce podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího praktická

32016L0798

Čl. 10 odst. 5
věta třetí

32016L0798

Čl. 10 odst. 13
věta druhá
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Obdržel-li železniční podnik v souladu s odstavcem 8
jednotné osvědčení o bezpečnosti a přeje-li si rozšířit
oblast provozu v daném členském státě, doplní soubor
dokumentů o příslušné dokumenty uvedené v odstavci 3
týkající se doplňované oblasti provozu. Železniční podnik
předloží soubor dokumentů, prostřednictvím jednotného
kontaktního místa uvedeného v nařízení (EU) 2016/796,
vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu, který po
provedení postupů stanovených v odstavci 8 vydá
aktualizované jednotné osvědčení o bezpečnosti
vztahující se na rozšířenou oblast provozu.
V rámci uvedených posouzení jsou agentura nebo
vnitrostátní bezpečnostní orgány oprávněny provést
návštěvy a kontroly na místě u železničního podniku a
audity a mohou požádat o příslušné doplňující informace.
Aktualizuje se plně nebo zčásti, kdykoli se podstatně
mění druh nebo rozsah provozu.
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Čl. I bod 21 (§
31b odst. 5)

Čl. I bod 21 (§
31b odst. 6 věta
první)
Čl. I bod 21 (§
31c odst. 1 věta
první)

Čl. I bod 21 (§
31c odst. 2)

pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti
železničním podnikům24), žádost o vydání nového
osvědčení dopravce zamítne, nebo
c) není podstatná, prohlásí tuto skutečnost v rozhodnutí.
(5) Shledá-li drážní správní úřad, že ve vztahu k rozšiřované
oblasti provozu jsou splněny podmínky pro vydání
osvědčení dopravce podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího praktická pravidla pro vydávání
jednotných
osvědčení
o
bezpečnosti
železničním
podnikům24), vydá nové osvědčení dopravce.

32016L0798

Čl. 10 odst. 14
pododstavec
druhý

Proti rozhodnutí vydanému podle odstavce 4 nebo 5 se nelze
odvolat a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.

32016L0798

Čl. 18 odst. 3

(1) Dojde-li k podstatné změně právního předpisu
upravujícího požadavky na bezpečné provozování drážní
dopravy, která učiní zavedený systém zajišťování
bezpečnosti drážní dopravy nedostatečným, uloží drážní
správní úřad dopravci povinnost tento systém upravit, vydalli osvědčení dopravce, a stanoví mu k tomu přiměřenou
lhůtu.
(2) Přestal-li dopravce splňovat podmínky pro vydání
osvědčení dopravce podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího praktická pravidla pro vydávání
jednotných
osvědčení
o
bezpečnosti
železničním
podnikům24), drážní správní úřad
a) podle povahy a rozsahu zjištěných nedostatků oprávnění
dopravce provozovat drážní dopravu na základě osvědčení
dopravce omezí nebo odejme, vydal-li osvědčení dopravce,
nebo

32016L0798

Čl. 10 odst. 15

32016L0798

Čl. 17 odst. 5
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Obdržel-li železniční podnik v souladu s odstavcem 8
jednotné osvědčení o bezpečnosti a přeje-li si rozšířit
oblast provozu v daném členském státě, doplní soubor
dokumentů o příslušné dokumenty uvedené v odstavci 3
týkající se doplňované oblasti provozu. Železniční podnik
předloží soubor dokumentů, prostřednictvím jednotného
kontaktního místa uvedeného v nařízení (EU) 2016/796,
vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu, který po
provedení postupů stanovených v odstavci 8 vydá
aktualizované jednotné osvědčení o bezpečnosti
vztahující se na rozšířenou oblast provozu.
Členské státy přijmou nezbytná opatření, jimiž zajistí, aby
rozhodnutí přijatá vnitrostátními bezpečnostními orgány
podléhala soudnímu přezkumu.
Agentura a příslušné vnitrostátní bezpečnostní orgány
mohou požadovat, aby bylo jimi vydané jednotné
osvědčení o bezpečnosti revidováno z důvodu
podstatných změn právního rámce v oblasti bezpečnosti.

Pokud vnitrostátní bezpečnostní orgán zjistí, že držitel
jednotného osvědčení o bezpečnosti již nesplňuje
podmínky pro jeho udělení, požádá agenturu, aby
osvědčení omezila nebo odebrala. Agentura neprodleně
uvědomí všechny příslušné vnitrostátní bezpečnostní
orgány. Pokud se agentura rozhodne jednotné osvědčení o
bezpečnosti omezit nebo odebrat, uvede důvody svého
rozhodnutí.
V případě neshody mezi agenturou a vnitrostátním
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b) informuje o této skutečnosti Agenturu Evropské unie pro
železnice, vydala-li osvědčení dopravce.

bezpečnostním orgánem se použije rozhodčí řízení
uvedené v čl. 10 odst. 7. Je-li výsledkem tohoto
rozhodčího řízení, že jednotné osvědčení o bezpečnosti
nemá být omezeno ani odebráno, pozastavuje se platnost
dočasných bezpečnostních opatření uvedených v odstavci
6 tohoto článku.
Vydal-li vnitrostátní bezpečnostní orgán jednotné
osvědčení o bezpečnosti podle čl. 10 odst. 8 sám, může
osvědčení omezit nebo odebrat, přičemž uvede důvody
svého rozhodnutí a informuje agenturu.

Čl. I bod 21 (§
31c odst. 4)

(4) Zjistí-li drážní správní úřad při výkonu státního dozoru
nedostatky závažně ohrožující bezpečné provozování drážní
dopravy, uloží dopravci povinnost k jejich odstranění a
stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. V rozhodnutí drážní
správní úřad může do doby odstranění zjištěných nedostatků
zakázat provozování drážní dopravy nebo omezit druh,
oblast nebo rozsah provozu. Proti tomuto rozhodnutí se nelze
odvolat a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení. O svém
rozhodnutí drážní správní úřad informuje Agenturu Evropské
unie pro železnice, vydala-li osvědčení dopravce, a poskytne
jí rovněž podklady pro jeho vydání; neodstranil-li dopravce
zjištěné nedostatky do 3 měsíců ode dne vydání rozhodnutí,
drážní správní úřad o tom informuje Agenturu Evropské unie
pro železnice.

32016L0798

Čl. 17 odst. 6

Držitel jednotného osvědčení o bezpečnosti, jemuž
agentura či vnitrostátní bezpečnostní orgán omezil nebo
odebral osvědčení, má právo podat odvolání podle čl. 10
odst. 12.
Zjistí-li vnitrostátní bezpečnostní orgán během dohledu
závažné bezpečnostní riziko, může kdykoliv uplatnit
dočasná bezpečnostní opatření, včetně okamžitého
omezení nebo pozastavení dotčených činností. Bylo-li
jednotné osvědčení o bezpečnosti vydáno agenturou,
vnitrostátní bezpečnostní orgán o tom neprodleně
agenturu uvědomí a poskytne podpůrné důkazy pro své
rozhodnutí.
Shledá-li agentura, že držitel jednotného osvědčení o
bezpečnosti již nesplňuje podmínky osvědčení,
neprodleně toto osvědčení omezí nebo odebere.
Shledá-li agentura, že jsou opatření uplatněná
vnitrostátním bezpečnostním orgánem nepřiměřená, může
jej požádat, aby tato opatření zrušil nebo změnil.
Agentura a vnitrostátní bezpečnostní orgán spolupracují s
cílem dosáhnout vzájemně přijatelného řešení. V případě
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nutnosti se tohoto postupu účastní rovněž železniční
podnik. Není-li tento postup úspěšný, rozhodnutí
vnitrostátního bezpečnostního orgánu o uplatnění
dočasných opatření zůstává v platnosti.
Rozhodnutí vnitrostátního bezpečnostního orgánu týkající
se dočasných bezpečnostních opatření podléhá
vnitrostátnímu soudnímu přezkumu uvedenému v čl. 18
odst. 3. V takovém případě se dočasná bezpečnostní
opatření uplatňují až do provedení soudního přezkumu,
aniž je dotčen odstavec 5 tohoto článku.

Čl. I bod 21 (§
31d)

Čl. I bod 26 (§
35 odst. 2 písm.
f))

Drážní správní úřad informuje Agenturu Evropské unie pro
železnice o vydání osvědčení dopravce a o omezení nebo
odnětí oprávnění provozovat drážní dopravu na základě
osvědčení dopravce bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2
týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

V § 35 odst. 2 písmeno f) zní:

Je-li trvání dočasného opatření delší než tři měsíce,
požádá vnitrostátní bezpečnostní orgán agenturu, aby
jednotné osvědčení o bezpečnosti omezila nebo odebrala,
a použije se postup podle odstavce 5 tohoto článku.
V případě jednotných osvědčení o bezpečnosti vydaných
vnitrostátními bezpečnostními orgány poskytne příslušný
vnitrostátní bezpečnostní orgán či orgány stejné
informace agentuře v téže lhůtě.

32016L0798

Čl. 10 odst. 16
věta
čtvrtá
směrnice

32016L0798

Čl. 17 odst. 5
pododst. 3

Vydal-li vnitrostátní bezpečnostní orgán jednotné osvědčení
o bezpečnosti podle čl. 10 odst. 8 sám, může osvědčení
omezit nebo odebrat, přičemž uvede důvody svého
rozhodnutí a informuje agenturu.

32016L0798

Čl. 4 odst. 1
písm. d) bod
iii)

S cílem rozvíjet a zvyšovat bezpečnost železnic členské
státy v mezích svých pravomocí:
(…)
d) zajišťují, aby odpovědnost za bezpečné provozování
železničního systému Unie a usměrňování rizik s tím
spojených nesli provozovatelé infrastruktury a železniční
podniky, každý z nich za svou část systému, tím, že jim
uloží, aby:

„f) zajistit, aby jím zavedený systém zajišťování bezpečnosti
drážní dopravy podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího společné bezpečnostní metody týkající se
požadavků na systém zajišťování bezpečnosti21)
zohledňoval druh, oblast a rozsah provozu a byl
dodržován,“.
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Čl. I bod 27 (§
35 odst. 2 písm.
g))

V § 35 odst. 2 se za písmeno f) vkládají nová písmena g) až
m), která včetně poznámky pod čarou č. 26 znějí:

32016L0798

Čl. 9 odst. 1

32016L0798

Čl. 9 odst. 4
věta první

32016L0798

Čl. 17 odst. 1
pododstavec
první

32016L0798

Čl. 4 odst. 1
písm. d) bod i)

32016L0798

Čl. 4 odst. 3

„g) přijmout nezbytná opatření spočívající v analýze,
hodnocení a usměrňování rizik podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní
metodu pro hodnocení a posuzování rizik22),

24

(…)
iii) zaváděli systémy zajišťování bezpečnosti v souladu s
touto směrnicí,
Provozovatelé infrastruktury a železniční podniky
zavedou vlastní systémy zajišťování bezpečnosti s cílem
zajistit, že železniční systém Unie je schopen dosáhnout
alespoň CST, že je v souladu s bezpečnostními
požadavky stanovenými v TSI a že jsou používány
odpovídající části CSM a vnitrostátní předpisy oznámené
podle článku 8.
Systém zajišťování bezpečnosti musí být přizpůsoben
druhu, rozsahu, oblasti provozu a jiným podmínkám
vykonávaných činností.
Vnitrostátní bezpečnostní orgány dohlížejí na to, aby
železniční podniky a provozovatelé infrastruktury
soustavně plnili svou právní povinnost používat systém
zajišťování bezpečnosti podle článku 9.
S cílem rozvíjet a zvyšovat bezpečnost železnic členské
státy v mezích svých pravomocí:
(…)
d) zajišťují, aby odpovědnost za bezpečné provozování
železničního systému Unie a usměrňování rizik s tím
spojených nesli provozovatelé infrastruktury a železniční
podniky, každý z nich za svou část systému, tím, že jim
uloží, aby:
i) zavedli nezbytná opatření k usměrňování rizik podle čl.
6 odst. 1 písm. a) a podle potřeby na nich spolupracovali,
(…)
Železniční podniky a provozovatelé infrastruktury:
a) zavádějí nezbytná opatření k usměrňování rizik podle čl.
6 odst. 1 písm. a) a podle potřeby na nich spolupracují
vzájemně i s dalšími subjekty;
b) ve svých systémech zajišťování bezpečnosti zohledňují
rizika spojená s činnostmi dalších subjektů a třetích stran;
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Čl. I bod 27 (§
35 odst. 2 písm.
h))

h) prostřednictvím smluvních ujednání zajistit, aby osoby,
jejichž činnost může mít dopad na bezpečnost provozování
dráhy nebo drážní dopravy a jsou zahrnuty v systému
zajišťování bezpečnosti drážní dopravy podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společné
bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém
zajišťování bezpečnosti21),
1. dodávaly věci nebo poskytovaly služby neohrožující
bezpečné provozování dráhy nebo drážní dopravy,
2. přijaly nezbytná opatření spočívající v analýze, hodnocení
a usměrňování rizik podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní metodu
pro hodnocení a posuzování rizik22),
3. přijaly nezbytná opatření k odstranění či jinému
usměrnění jim známého bezpečnostního rizika vyplývajícího
z konstrukční či technické závady dráhy, drážního vozidla
nebo jiného technického zařízení sloužícího k zabezpečení
provozování dráhy nebo drážní dopravy a toto riziko oznámit
osobám, které mohou přispět k odstranění či jinému
usměrnění tohoto bezpečnostního rizika,

32016L0798
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Čl. 4 odst. 3, 4
a5

c) kde je to vhodné, smluvně zavazují ostatní subjekty
uvedené v odstavci 4, které mohou mít vliv na bezpečný
provoz železničního systému Unie, aby provedly opatření k
usměrňování rizik, a
d) zajišťují, aby jejich subdodavatelé prováděli opatření k
usměrňování rizik tím, že uplatní CSM pro postupy
sledování stanovené v CSM pro sledování podle čl. 6 odst. 1
písm. c), a aby tak bylo stanoveno ve smlouvách, které
budou sděleny na žádost agentury nebo vnitrostátního
bezpečnostního orgánu.
3. Železniční podniky a provozovatelé infrastruktury:
a) zavádějí nezbytná opatření k usměrňování rizik
podle čl. 6 odst. 1 písm. a) a podle potřeby na
nich spolupracují vzájemně i s dalšími subjekty;
b) ve svých systémech zajišťování bezpečnosti
zohledňují rizika spojená s činnostmi dalších
subjektů a třetích stran;
c) kde je to vhodné, smluvně zavazují ostatní
subjekty uvedené v odstavci 4, které mohou mít
vliv na bezpečný provoz železničního systému
Unie, aby provedly opatření k usměrňování
rizik, a
d) zajišťují, aby jejich subdodavatelé prováděli
opatření k usměrňování rizik tím, že uplatní
CSM pro postupy sledování stanovené v CSM
pro sledování podle čl. 6 odst. 1 písm. c), a aby
tak bylo stanoveno ve smlouvách, které budou
sděleny na žádost agentury nebo vnitrostátního
bezpečnostního orgánu.
4. Aniž je dotčena odpovědnost železničních podniků a
provozovatelů infrastruktury podle odstavce 3, subjekty
odpovědné za údržbu a všechny další subjekty mající
potenciální dopad na bezpečný provoz železničního
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Čl. I bod 27 (§
35 odst. 2 písm.
i), j))

i) sledovat podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího společnou bezpečnostní metodu sledování
používanou provozovateli infrastruktury, železničními
podniky a subjekty odpovědnými za údržbu23), zda byla

32016L0798
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Čl. 4 odst. 3
písm. d)

systému Unie, včetně výrobců, opravárenských podniků,
držitelů, poskytovatelů služeb, zadavatelů, dopravců,
odesílatelů, příjemců a podniků zajišťujících nakládku,
vykládku, plnění a vyprazdňování vozů:
a) zavádějí nezbytná opatření k usměrňování
rizik a podle potřeby na nich spolupracují s
dalšími subjekty;
b) zajišťují, aby subsystémy, příslušenství,
vybavení a služby, které dodávají, splňovaly
stanovené požadavky a podmínky použití tak,
aby mohly být dotčeným železničním podnikem
nebo provozovatelem infrastruktury bezpečně
provozovány.
5. Železniční podniky, provozovatelé infrastruktury a
kterýkoli subjekt uvedený v odstavci 4, které zjistí
bezpečnostní riziko spojené se závadou a konstrukčními
nedostatky či selháním technického vybavení, a to i na
strukturálních subsystémech, nebo jsou o takovém riziku
informovány, v mezích svých pravomocí:
a) přijmou veškerá nezbytná opatření k řešení
zjištěného bezpečnostního rizika;
b) nahlásí tato rizika příslušným zúčastněným stranám s
cílem umožnit jim přijmout veškerá nezbytná nápravná
opatření a zajistit tak nepřetržitý stav bezpečnosti
železničního systému Unie. Agentura může zřídit nástroj,
který usnadní tuto výměnu informací mezi příslušnými
subjekty s přihlédnutím k soukromí zúčastněných uživatelů,
výsledkům analýzy nákladů a přínosů, jakož i k
informatickým aplikacím a registrům, které agentura již
zavedla.
Železniční podniky a provozovatelé infrastruktury:
(…)
d) zajišťují, aby jejich subdodavatelé prováděli
opatření k usměrňování rizik tím, že uplatní
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opatření podle písmene h) bodu 2 přijata,
j) předložit na žádost Agentury Evropské unie pro železnice
smluvní ujednání podle písmene h),

CSM pro postupy sledování stanovené v CSM
pro sledování podle čl. 6 odst. 1 písm. c), a aby
tak bylo stanoveno ve smlouvách, které budou
sděleny na žádost agentury nebo vnitrostátního
bezpečnostního orgánu.

Čl. I bod 27 (§
35 odst. 2 písm.
k))

k) přijmout nezbytná opatření k odstranění či jinému
usměrnění
jemu
známého
bezpečnostního
rizika
vyplývajícího z konstrukční či technické závady dráhy,
drážního vozidla nebo jiného technického zařízení sloužícího
k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy a toto
riziko oznámit osobám, které mohou přispět k odstranění či
jinému usměrnění tohoto bezpečnostního rizika,
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Čl. 4 odst. 5

Čl. I bod 27 (§
35 odst. 2 písm.
l))

l) oznámit drážnímu správnímu úřadu 2 měsíce předem
zahájení
provozování
veřejné
drážní
dopravy
prostřednictvím dosud jím neprovozovaného typu drážních
vozidel nebo s využitím nových funkcí zaměstnanců; v
oznámení dopravce uvede údaje o nově používaném typu
drážních vozidel nebo nových funkcích zaměstnanců,

32016L0798

Čl. 17 odst. 2 a
3

Čl. I bod 27 (§
35 odst. 2 písm.

m) opatřit si informace o technickém a provozním stavu
drážního vozidla a přepravovaném nákladu důležité z
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Čl. 4 odst. 6
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Železniční podniky, provozovatelé infrastruktury a
kterýkoli subjekt uvedený v odstavci 4, které zjistí
bezpečnostní riziko spojené se závadou a konstrukčními
nedostatky či selháním technického vybavení, a to i na
strukturálních subsystémech, nebo jsou o takovém riziku
informovány, v mezích svých pravomocí:
a) přijmou veškerá nezbytná opatření k řešení zjištěného
bezpečnostního rizika;
b) nahlásí tato rizika příslušným zúčastněným stranám s
cílem umožnit jim přijmout veškerá nezbytná nápravná
opatření a zajistit tak nepřetržitý stav bezpečnosti
železničního systému Unie. Agentura může zřídit nástroj,
který usnadní tuto výměnu informací mezi příslušnými
subjekty s přihlédnutím k soukromí zúčastněných uživatelů,
výsledkům analýzy nákladů a přínosů, jakož i k
informatickým aplikacím a registrům, které agentura již
zavedla.
2. Železniční podniky informují příslušné vnitrostátní
bezpečnostní orgány alespoň dva měsíce před zahájením
jakékoliv nové služby v železniční dopravě s cílem umožnit
jim plánování činností dohledu. Železniční podniky rovněž
poskytnou rozpis kategorií zaměstnanců a typů vozidel.
3. Držitel jednotného osvědčení o bezpečnosti neprodleně
informuje příslušné vnitrostátní bezpečnostní orgány o všech
významných změnách informací uvedených v odstavci 2.
V případě výměny vozidel mezi železničními podniky
poskytne každý zúčastněný subjekt veškeré informace
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m))

Čl. I bod 32 (§
36 odst. 1 písm.
g))

Čl. I bod 33 (§
43 odst. 1)

hlediska bezpečného provozu tohoto vozidla, včetně
příslušných částí dokumentace nezbytné pro údržbu drážního
vozidla podle technické specifikace pro interoperabilitu pro
subsystém kolejová vozidla26), hodlá-li provozovat drážní
vozidlo, které bylo doposud provozováno jinou osobou,
V § 36 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g),
které zní:
„g) v případě vážné nehody na dráze celostátní nebo
regionální ve veřejné drážní osobní dopravě poskytnout
pomoc osobám s újmou na zdraví nebo majetku při
vyřizování stížností podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího práva a povinnosti cestujících v
železniční přepravě17) a zajistit poskytnutí psychologické
podpory uvedeným osobám a osobám jim blízkým,“.
Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písmena h) až j).
§ 43 až 43b včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 27 až
29 znějí:

důležité pro bezpečný provoz, včetně informací o stavu a
historii dotyčného vozidla, části knihy údržby pro účely
vysledovatelnosti, vysledovatelnosti nakládkových operací a
nákladních listů.
32016L0798

Čl. 9 odst. 5
pododstavec
třetí

Po vážné nehodě musí železniční podnik poskytnout obětem
pomoc, pokud jde o postupy pro vyřizování stížností podle
právních předpisů Unie, zejména podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 (1), aniž jsou tím
dotčeny povinnosti jiných stran. Při této pomoci musí být
využity prostředky pro komunikaci s rodinami obětí a tato
pomoc musí zahrnovat psychologickou podporu pro oběti
nehody a jejich rodiny.

32016L0797

Čl. 22 odst. 1

Před prvním použitím vozidla a po udělení povolení k
uvedení na trh podle článku 21 se vozidlo na žádost držitele
zaregistruje v registru vozidel podle článku 47.

„§ 43
Provozování drážních vozidel na dráze celostátní nebo
regionální
(1) Na dráze celostátní nebo regionální smí
dopravce provozovat pouze takové drážní vozidlo,
a) k němuž bylo vydáno povolení k jeho uvedení na trh
drážním správním úřadem nebo Agenturou Evropské unie
pro železnice,
b) které je zapsáno v registru drážních vozidel nebo obdobné
evidenci jiného členského státu anebo v evropském registru
vozidel20),
c) které je technicky kompatibilní s touto dráhou v souladu s
technickou specifikací pro interoperabilitu a s údaji
obsaženými v registru drah podle přímo použitelného
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předpisu Evropské unie upravujícího specifikace registru
železniční infrastruktury27) a
d) u něhož je v případě jeho spojení s jiným drážním
vozidlem toto spojení provedeno bezpečně v souladu s
technickou specifikací pro interoperabilitu a systémem
zajišťování bezpečnosti drážní dopravy.
32016L0797

Čl. 23 odst. 1

Čl. I bod 33 (§
43 odst. 2)

(2) Drážní správní úřad zapíše drážní vozidlo na žádost jeho
držitele do registru drážních vozidel,
a) bylo-li k drážnímu vozidlu vydáno povolení k jeho
uvedení na trh drážním správním úřadem nebo Agenturou
Evropské unie pro železnice a
b) zahrnuje-li oblast provozu podle § 31a odst. 2 písm. c) ve
vztahu k drážnímu vozidlu dráhu na území České republiky.

32016L0797

Čl. 22

Čl. I bod 33 (§
43 odst. 3)

(3) Držitel drážního vozidla oznámí drážnímu správnímu
úřadu jakoukoliv změnu údaje zapsaného v registru drážních
vozidel nebo zničení drážního vozidla do 15 dní ode dne,
kdy tato skutečnost nastala.

32016L0797

Čl. 47 odst. 6

29

Dříve než železniční podnik použije vozidlo v oblasti použití
uvedené v povolení k uvedení na trh, zkontroluje, zda:
a) obdrželo povolení k uvedení na trh podle článku 21 a je
řádně zaregistrováno;
b) je kompatibilní s tratí na základě registru infrastruktury,
příslušných TSI nebo jakýchkoli příslušných informací,
které provozovatel infrastruktury poskytne bezplatně a v
přiměřené lhůtě, pokud takový registr neexistuje nebo není
úplný; a
c) je řádným způsobem zařazeno do vlaku, v němž má být
provozováno, s ohledem na systém řízení bezpečnosti
uvedený v článku 9 směrnice (EU) 2016/798 a v TSI o
provozu a řízení dopravy.
1. Před prvním použitím vozidla a po udělení povolení k
uvedení na trh podle článku 21 se vozidlo na žádost držitele
zaregistruje v registru vozidel podle článku 47.
2. Je-li oblast použití vozidla omezena na území jednoho
členského státu, vozidlo se zaregistruje v tomto členském
státě.
3. Pokrývá-li oblast použití vozidla území větší než jednoho
členského státu, vozidlo se zaregistruje ve vnitrostátním
registru vozidel jednoho z dotčených členských států.
Držitel neprodleně oznámí členskému státu, v němž bylo
vozidlo zaregistrováno, jakékoli změny údajů zanesených do
registrů vozidel, zničení vozidla nebo své rozhodnutí
vozidlo již dále neregistrovat.
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Čl. I bod 33 (§
43 odst. 4 a 5)

(4) Drážní správní úřad přidělí drážnímu vozidlu při jeho
zápisu do registru drážních vozidel evropské číslo
vozidla podle předpisu Evropské unie upravujícího
specifikace registru vozidel28).

32016L0797

Čl. 46 odst. 1 a
3

1. Po registraci přidělí příslušný orgán v členském státě
registrace každému vozidlu v souladu s článkem 22
evropské číslo vozidla (EČV). Každé vozidlo musí být
přiděleným EČV označeno.
3. Každému vozidlu se EČV přidělí pouze jednou, pokud
není v opatřeních uvedených v čl. 47 odst. 2 stanoveno
jinak, v souladu s příslušnou TSI.

(6) Provozovatel dráhy celostátní nebo regionální umožní po
dohodě s dopravcem uskutečnit v nezbytném rozsahu
zkušební provoz drážního vozidla na jím provozované dráze
do 3 měsíců ode dne, kdy o to dopravce požádá, za účelem
ověření technické kompatibility drážního vozidla s dráhou.

32016L0797

Čl. 23 odst. 2

Pro účely odstavce 1 může železniční podnik provádět
zkoušky ve spolupráci s provozovatelem infrastruktury.

(1) Drážní správní úřad vede registr drážních vozidel, v
němž jsou vedeny údaje o drážních vozidlech
provozovaných na dráze celostátní nebo regionální. Údaje v
registru drážních vozidel jsou vedeny způsobem a v rozsahu
podle předpisu Evropské unie upravujícího specifikace
registru vozidel28).

32016L0797

(5) Držitel drážního vozidla zajistí viditelné označení
drážního vozidla přiděleným evropským číslem vozidla
podle předpisu Evropské unie upravujícího specifikace
registru vozidel28).
Čl. I bod 33 (§
43 odst. 6)

Čl. I bod 33 (§
43a)

(2) Drážní správní úřad umožní v rozsahu stanoveném
předpisem Evropské unie upravujícím specifikace registru
vozidel28) dálkový a nepřetržitý přístup k údajům
obsaženým v registru drážních vozidel
a) Agentuře Evropské unie pro železnice za účelem evidence
těchto údajů v evropském registru vozidel20),
b) bezpečnostním orgánům jiných členských států, Drážní
inspekci a inspekčním orgánům jiných členských států,
c) na odůvodněnou žádost Úřadu a regulačním orgánům
jiných členských států a

Čl. 47 odst. 1 a
3

Za konzultace s žadatelem vyvine provozovatel
infrastruktury veškeré úsilí, aby zajistil provedení zkoušek
do tří měsíců od obdržení žádosti žadatele.
1. Dokud nebude uveden do provozu evropský registr
vozidel uvedený v odstavci 5, vede každý členský stát
vnitrostátní registr vozidel. Tento registr musí být:
a) v souladu se společnými specifikacemi uvedenými v
odstavci 2;
b) aktualizován orgánem nezávislým na železničních
podnicích;
c) přístupný vnitrostátním bezpečnostním orgánům a
inspekčním orgánům určeným podle článků 16 a 22
směrnice (EU) 2016/798 a na základě oprávněné žádosti i
regulačním subjektům uvedeným v článku 55 směrnice
2012/34/EU a agentuře, železničním podnikům a
provozovatelům infrastruktury, jakož i osobám či
organizacím, jež registrují vozidla nebo jež jsou v registru
uvedeny.
3. Vnitrostátní registr vozidel musí obsahovat alespoň tyto
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d) na žádost dopravcům, provozovatelům dráhy, vlastníkům
a držitelům drážních vozidel, osobám provádějícím údržbu
drážních vozidel a dalším osobám uvedeným v registru
drážních vozidel, prokážou-li právní zájem.

Čl. I bod 33 (§
43b odst. 1)

Čl. I bod 33 (§
43b odst. 2 až

(1) Držitel drážního vozidla provozovaného na dráze
celostátní nebo regionální zajistí, aby jeho údržbu v souladu
se systémem údržby zabezpečovala osoba,
a) která splňuje podmínky podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího systém udělování
osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel29),
b) jíž bylo vydáno osvědčení podle odstavce 2 nebo 3
dokládající splnění podmínek uvedených v písmeni a), a
c) která je zapsána v registru drážních vozidel.

(2) Údržbu drážního vozidla provozovaného za účelem
přepravy věcí nebo zvířat na dráze celostátní nebo regionální

informace:
a) EČV;
b) odkazy na ES prohlášení o ověření a na vydávající
subjekt;
c) odkazy na evropský registr povolených typů vozidel
uvedený v článku 48;
d) označení vlastníka a držitele vozidla;
e) omezení způsobu užívání vozidla;
f) odkazy na subjekt odpovědný za údržbu.
32016L0798

Čl. 14 odst. 1 a
odst. 2 věta
první

1. Každému vozidlu se před použitím na síti přidělí subjekt
odpovědný za údržbu a tento subjekt musí být zapsán v
registru vozidel v souladu s článkem 47 směrnice (EU)
2016/797.
2. Aniž je dotčena odpovědnost železničních podniků a
provozovatelů infrastruktury za bezpečné provozování vlaku
podle článku 4, subjekt odpovědný za údržbu zajistí, aby
vozidla, za jejichž údržbu je odpovědný, byla v bezpečném
provozuschopném stavu.
(…)

32016L0798

Čl. 3 odst. 20

32016L0797

Čl. 2 odst. 28

32016L0798

Čl. 14 odst. 4 a
5

Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„subjektem odpovědným za údržbu“ subjekt odpovědný za
údržbu vozidla a zapsaný jako takový v registru vozidel
uvedeném v článku 47 směrnice (EU) 2016/797;
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„subjektem odpovědným za údržbu“ subjekt odpovědný za
údržbu ve smyslu čl. 3 bodu 20 směrnice (EU) 2016/798;
4. V případě nákladních vozů a po přijetí prováděcích aktů
podle odst. 8 prvního pododstavce písm. b) v případě jiných
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4)

zabezpečuje osoba, jíž bylo drážním správním úřadem,
orgánem jiného členského státu nebo tímto orgánem
pověřenou osobou vydáno osvědčení osoby zabezpečující
údržbu.

vozidel obdrží každý subjekt odpovědný za údržbu v
souladu s níže uvedenými podmínkami od akreditovaného
nebo uznaného orgánu nebo od vnitrostátního
bezpečnostního orgánu osvědčení subjektu odpovědného za
údržbu:
a) akreditace a uznávání postupů udělování osvědčení jsou
založeny na kritériích nezávislosti, odbornosti a
nestrannosti;
b) systém udělování osvědčení poskytuje důkazy o tom, že
subjekt odpovědný za údržbu zavedl systém údržby s cílem
zajistit bezpečný provozuschopný stav všech vozidel, za
jejichž údržbu je odpovědný;
c) při udělování osvědčení subjektu odpovědnému za údržbu
se vychází z posouzení jeho schopnosti plnit příslušné
požadavky a hodnotící kritéria uvedené v příloze III a
soustavně je uplatňovat. Udělování osvědčení zahrnuje
systém dohledu, který zajišťuje průběžné dodržování
uvedených požadavků a hodnotících kritérií poté, co bylo
osvědčení subjektu odpovědného za údržbu uděleno;
d) při udělování osvědčení údržbářským dílnám se vychází z
dodržování příslušných oddílů přílohy III použitých na
příslušné funkce a činnosti, pro něž má být osvědčení
uděleno.
Pokud je subjektem odpovědným za údržbu železniční
podnik nebo provozovatel infrastruktury, může splnění
podmínek uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce
ověřovat vnitrostátní bezpečnostní orgán postupy uvedenými
v článku 10 nebo 12 a toto splnění může být potvrzeno na
osvědčeních vydaných uvedenými postupy.
5. Osvědčení vydaná v souladu s odstavcem 4 jsou platná v
celé Unii.

(3) Údržbu drážního vozidla jiného než uvedeného v
odstavci 2, provozovaného na dráze celostátní nebo
regionální, zabezpečuje
a) dopravce provozující toto vozidlo,
1. u něhož splnění podmínek podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího systém udělování
osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel29)
dokládá osvědčení dopravce, nebo
2. jemuž bylo drážním správním úřadem, orgánem jiného
členského státu nebo tímto orgánem pověřenou osobou
vydáno osvědčení osoby zabezpečující údržbu, nebo
b) jiná osoba, jíž bylo drážním správním úřadem, orgánem
jiného členského státu nebo tímto orgánem pověřenou
osobou vydáno osvědčení osoby zabezpečující údržbu.

Čl. I bod 33 (§
43b odst. 5 a 6)

(4) Drážní správní úřad vydá namísto písemného vyhotovení
rozhodnutí osvědčení osoby zabezpečující údržbu, jsou-li
splněny podmínky podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího systém udělování osvědčení pro
subjekty odpovědné za údržbu vozidel29). Náležitosti
žádosti, přílohy k ní přikládané, postup v řízení o žádosti o
vydání osvědčení osoby zabezpečující údržbu a náležitosti
tohoto osvědčení stanoví přímo použitelný předpis Evropské
unie upravující systém udělování osvědčení pro subjekty
odpovědné za údržbu vozidel29). Proti rozhodnutí o žádosti
o vydání osvědčení osoby zabezpečující údržbu se nelze
odvolat a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.
(5) Osoba zabezpečující údržbu drážního vozidla
provozovaného na dráze celostátní nebo regionální musí

32016L0798
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Čl. 14 odst. 2 a
3

2. Aniž je dotčena odpovědnost železničních podniků a
provozovatelů infrastruktury za bezpečné provozování vlaku
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splňovat podmínky podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího systém udělování osvědčení pro
subjekty odpovědné za údržbu vozidel29) a za tímto účelem
zavede systém údržby a zajišťuje jeho dodržování. Systém
údržby zahrnuje opatření zajišťující bezpečné provozování
drážního vozidla spočívající v
a) řízení a usměrňování postupů souvisejících s údržbou
drážního vozidla a dohledu nad těmito postupy,
b) soustavné a prokazatelné dokumentaci postupů při údržbě
drážního vozidla,
c) plánovaném odstavování drážního vozidla z provozu za
účelem provádění jeho údržby a jeho navrácení do provozu,
d) řádném provádění údržby drážního vozidla v souladu s
dokumentací nezbytnou pro údržbu drážního vozidla podle
technické specifikace pro interoperabilitu pro subsystém
kolejová vozidla26), technickými specifikacemi pro
interoperabilitu a právními a vnitřními předpisy,
e) provádění analýzy, hodnocení a usměrňování rizik podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
společnou bezpečnostní metodu pro hodnocení a posuzování
rizik22) a
f) uzavírání smluvních ujednání s osobami dodávajícími věci
nebo poskytujícími služby osobě zabezpečující údržbu
drážního vozidla vedoucí k provádění analýzy, hodnocení a
usměrňování rizik těmito osobami podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího společnou bezpečnostní
metodu pro hodnocení a posuzování rizik22).
(6) Osoba zabezpečující údržbu drážního vozidla
provozovaného na dráze celostátní nebo regionální předloží
na žádost Agentury Evropské unie pro železnice smluvní
ujednání podle odstavce 5 písm. f).

podle článku 4, subjekt odpovědný za údržbu zajistí, aby
vozidla, za jejichž údržbu je odpovědný, byla v bezpečném
provozuschopném stavu. Za tímto účelem pro ně zřídí
systém údržby a jeho prostřednictvím:
a) zajišťuje, aby byla vozidla udržována v souladu s knihou
údržby každého vozidla a s platnými požadavky včetně
pravidel pro údržbu a příslušných ustanovení TSI;
b) zavádí nezbytné metody hodnocení a posuzování rizik
stanovené v CSM podle čl. 6 odst. 1 písm. a), případně ve
spolupráci s dalšími subjekty;
c) zajišťuje, aby jeho subdodavatelé prováděli opatření k
usměrňování rizik tím, že použijí CSM pro sledování
uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. c), a aby tak bylo stanoveno ve
smlouvách, které budou sděleny na žádost agentury nebo
vnitrostátního bezpečnostního orgánu, a
d) zajišťuje vysledovatelnost činností údržby.
3. Systém údržby sestává z těchto funkcí:
a) funkce řízení, jejímž účelem je dohlížet na funkce údržby
uvedené v písmenech b), c) a d) a tyto funkce koordinovat a
zajistit bezpečný stav vozidla v železničním systému;
b) funkce rozvoje údržby, jež spočívá v odpovědnosti za
správu dokumentace o údržbě, včetně jejího uspořádání, na
základě údajů o konstrukci a provozu a rovněž na základě
výkonnosti a využívání zkušeností;
c) funkce řízení údržby vozidlového parku, jejímž účelem je
řídit vyjímání vozidel z provozu za účelem provedení
údržby a jejich vracení do provozu po provedení údržby;
d) funkce provádění údržby, jejímž účelem je provádět
požadovanou technickou údržbu vozidla nebo jeho částí,
včetně dokumentace o uvolnění do provozu. Subjekt
odpovědný za údržbu provádí funkci řízení sám, ale funkce
údržby uvedené v prvním pododstavci písm. b) až d) nebo
jejich části může zadat jiným smluvním stranám, jako jsou
údržbářské dílny.
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Čl. I bod 34 (§
43 odst. 1)

V § 43 odstavce 1 až 4 znějí:

32016L0797

Čl. 22 odst. 1

32016L0797

Čl. 23 odst. 1

„(1) Na dráze celostátní nebo regionální smí dopravce
provozovat pouze takové drážní vozidlo,
a) k němuž bylo vydáno povolení k jeho uvedení na trh
drážním správním úřadem nebo Agenturou Evropské unie
pro železnice,
b) které je zapsáno v evropském registru vozidel20),
c) které je technicky kompatibilní s touto dráhou v souladu s
technickou specifikací pro interoperabilitu a s údaji
obsaženými v registru drah podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího specifikace registru
železniční infrastruktury27) a
d) u něhož je v případě jeho spojení s jiným drážním
vozidlem toto spojení provedeno bezpečně v souladu s
technickou specifikací pro interoperabilitu a systémem
zajišťování bezpečnosti drážní dopravy.
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Subjekt odpovědný za údržbu zajistí, aby všechny funkce
uvedené v prvním pododstavci byly v souladu s požadavky a
hodnotícími kritérii stanovenými v příloze III.
Údržbářské dílny uplatňují příslušné oddíly přílohy III
uvedené v prováděcích aktech přijatých podle odst. 8
prvního pododstavce písm. a), které souvisejí s funkcemi a
činnostmi, pro něž má být vydáno osvědčení.
Před prvním použitím vozidla a po udělení povolení k
uvedení na trh podle článku 21 se vozidlo na žádost držitele
zaregistruje v registru vozidel podle článku 47.

Dříve než železniční podnik použije vozidlo v oblasti použití
uvedené v povolení k uvedení na trh, zkontroluje, zda:
a) obdrželo povolení k uvedení na trh podle článku 21 a je
řádně zaregistrováno;
b) je kompatibilní s tratí na základě registru infrastruktury,
příslušných TSI nebo jakýchkoli příslušných informací,
které provozovatel infrastruktury poskytne bezplatně a v
přiměřené lhůtě, pokud takový registr neexistuje nebo není
úplný; a
c) je řádným způsobem zařazeno do vlaku, v němž má být
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Čl. I bod 34 (§
43 odst. 2)

(2) Drážní správní úřad zapíše drážní vozidlo na žádost jeho
držitele do evropského registru vozidel,
a) bylo-li k drážnímu vozidlu vydáno povolení k jeho
uvedení na trh drážním správním úřadem nebo Agenturou
Evropské unie pro železnice a
b) zahrnuje-li oblast provozu podle § 31a odst. 2 písm. c) ve
vztahu k drážnímu vozidlu dráhu na území České republiky.

32016L0797

Čl. 22

Čl. I bod 34 (§
43 odst. 3)

(3) Držitel drážního vozidla oznámí drážnímu správnímu
úřadu jakoukoliv změnu údaje zapsaného v evropském
registru vozidel nebo zničení drážního vozidla do 15 dní ode
dne, kdy tato skutečnost nastala.
(4) Drážní správní úřad přidělí drážnímu vozidlu při jeho
zápisu do evropského registru vozidel evropské číslo vozidla
podle předpisu Evropské unie upravujícího specifikace
registru vozidel28).“.

32016L0797

Čl. 47 odst. 6

32016L0797

Čl. 46 odst. 1 a
3

§ 43a se včetně nadpisu zrušuje.

32016L0797

Čl. 47 odst. 5

Čl. I bod 34 (§
43 odst. 4)

Čl. I bod 35 (§
43a)
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provozováno, s ohledem na systém řízení bezpečnosti
uvedený v článku 9 směrnice (EU) 2016/798 a v TSI o
provozu a řízení dopravy.
1. Před prvním použitím vozidla a po udělení povolení k
uvedení na trh podle článku 21 se vozidlo na žádost držitele
zaregistruje v registru vozidel podle článku 47.
2. Je-li oblast použití vozidla omezena na území jednoho
členského státu, vozidlo se zaregistruje v tomto členském
státě.
3. Pokrývá-li oblast použití vozidla území větší než jednoho
členského státu, vozidlo se zaregistruje ve vnitrostátním
registru vozidel jednoho z dotčených členských států.
Držitel neprodleně oznámí členskému státu, v němž bylo
vozidlo zaregistrováno, jakékoli změny údajů zanesených do
registrů vozidel, zničení vozidla nebo své rozhodnutí
vozidlo již dále neregistrovat.
1. Po registraci přidělí příslušný orgán v členském státě
registrace každému vozidlu v souladu s článkem 22
evropské číslo vozidla (EČV). Každé vozidlo musí být
přiděleným EČV označeno.
3. Každému vozidlu se EČV přidělí pouze jednou, pokud
není v opatřeních uvedených v čl. 47 odst. 2 stanoveno
jinak, v souladu s příslušnou TSI.
S cílem snížit administrativní zátěž a zbytečné náklady pro
členské státy a zúčastněné strany a při zohlednění výsledků
analýzy nákladů a přínosů Komise do 16. června 2018
prostřednictvím prováděcích aktů přijme technické a funkční
specifikace pro evropský registr vozidel, který by zahrnul
vnitrostátní registry vozidel s cílem poskytnout všem
uživatelům harmonizované rozhraní pro registraci vozidel a
správu údajů. Použijí se odst. 1 písm. b) a c) a odstavec 3.
Tyto specifikace zahrnují obsah, formát údajů, funkční a
technické provedení a režim provozu, včetně opatření pro
výměnu údajů, a pravidla vkládání údajů a nahlížení, jakož i
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kroky migrace.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem
podle čl. 51 odst. 3 na základě doporučení agentury.

Čl. I bod 36 (§
43b odst. 1)

V § 43b odstavec 1 zní:

32016L0798

Čl. 14 odst. 1 a
odst. 2 věta
první

32016L0798

Čl. 3 odst. 20

32016L0797

Čl. 2 odst. 28

32016L0797

Čl. 1 odst. 4
písm. b)

„(1) Držitel drážního vozidla provozovaného na dráze
celostátní nebo regionální zajistí, aby jeho údržbu v souladu
se systémem údržby zabezpečovala osoba,
a) která splňuje podmínky podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího systém udělování
osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel29),
b) jíž bylo vydáno osvědčení podle odstavce 2 nebo 3
dokládající splnění podmínek uvedených v písmeni a), a
c) která je zapsána v evropském registru vozidel20).“.

Čl. I bod 37 (§
43f odst. 2,
odst. 3 věta

(2) Historické drážní vozidlo smí být provozováno na dráze
celostátní nebo regionální, splňuje-li podmínky uvedené v §
43 odst. 1 písm. b) až d) a § 43c odst. 1.
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Evropský registr vozidel bude vytvořen s přihlédnutím k již
zavedeným informatickým aplikacím a registrům agentury a
členských států, jako je Evropský centralizovaný virtuální
registr vozidel napojený na vnitrostátní registry vozidel.
Evropský registr vozidel bude zprovozněn do 16. června
2021.
1. Každému vozidlu se před použitím na síti přidělí subjekt
odpovědný za údržbu a tento subjekt musí být zapsán v
registru vozidel v souladu s článkem 47 směrnice (EU)
2016/797.
2. Aniž je dotčena odpovědnost železničních podniků a
provozovatelů infrastruktury za bezpečné provozování vlaku
podle článku 4, subjekt odpovědný za údržbu zajistí, aby
vozidla, za jejichž údržbu je odpovědný, byla v bezpečném
provozuschopném stavu.
(…)
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„subjektem odpovědným za údržbu“ subjekt odpovědný za
údržbu vozidla a zapsaný jako takový v registru vozidel
uvedeném v článku 47 směrnice (EU) 2016/797;
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„subjektem odpovědným za údržbu“ subjekt odpovědný za
údržbu ve smyslu čl. 3 bodu 20 směrnice (EU) 2016/798;
Členské státy mohou z oblasti působnosti opatření, která
přijmou k provedení této směrnice, vyloučit:
(…)
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b) infrastrukturu a vozidla vyhrazené výlučně pro místní,
historické nebo turistické využití;

první, odst. 4)
(3) Pro obnovu nebo modernizaci historického drážního
vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo regionální,
rozšíření oblasti jeho provozu nebo případ změny technické
specifikace pro interoperabilitu se § 49l nepoužije.
(…)

Čl. I bod 41 (§
46s odst. 1, 2 a
7)

(4) Historické drážní vozidlo smí být provozováno na dráze
celostátní, regionální, místní, speciální, tramvajové nebo
trolejbusové anebo na vlečce výlučně k uspokojování
kulturních nebo volnočasových potřeb.“.
(1) Provozovatel dráhy celostátní nebo regionální a dopravce
provozující drážní dopravu na této dráze zajistí, aby
strojvedoucí, člen doprovodu vlaku a jiní jeho zaměstnanci,
kteří jsou jakožto osoby mající rozhodující vliv na
bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy zahrnuti
v systému zajišťování bezpečnosti podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího společné bezpečnostní
metody týkající se požadavků na systém zajišťování
bezpečnosti21), absolvovali školení v souladu s tímto
systémem.

32016L0798

(2) Školení musí být zaměřeno na získání nebo prohlubování
znalosti dráhy, systému řízení a zabezpečení30), postupů při
mimořádných událostech, technických specifikací pro
interoperabilitu, právních předpisů a vnitřních předpisů
provozovatele
dráhy
nebo
dopravce
upravujících
provozování dráhy nebo drážní dopravy.
(…)
(7) O absolvování školení vydá ten, kdo je poskytl,
osvědčení.
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Čl. 13 odst. 1 a
4

1. Členské státy zajistí, aby železniční podniky,
provozovatelé infrastruktury a jejich zaměstnanci plnící
rozhodující úkoly týkající se bezpečnosti měli rovný a
nediskriminující přístup ke školicím zařízením pro
strojvedoucí a doprovod vlaku, kdykoli je takové školení
nezbytné pro provozování služeb v jejich síti.
Školicí služby musí zahrnovat školení zaměřené na
nezbytnou znalost tratě, na provozní předpisy a postupy, na
systémy řízení a zabezpečení a na náhradní nouzové postupy
používané na obsluhovaných tratích.
Pokud součástí školení nejsou zkoušky a vydávání
osvědčení, zajistí členské státy, aby zaměstnanci
železničních podniků a provozovatelů infrastruktury měli k
těmto osvědčením přístup.
Vnitrostátní bezpečnostní orgán zajistí, aby školení byla v
souladu s požadavky stanovenými ve směrnici 2007/59/ES,
v TSI nebo ve vnitrostátních předpisech uvedených v čl. 8
odst. 3 písm. e) této směrnice.
4. Železniční podniky a provozovatelé infrastruktury
odpovídají za úroveň školení a za kvalifikaci svých
zaměstnanců provádějících rozhodující práce týkající se
bezpečnosti.
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Čl. I bod 42 (§
47 odst. 3)

Čl. I bod 44 (§
47 odst. 6)

V § 47 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „;
to neplatí, jde-li o zařízení, které je prvkem interoperability,
k němuž bylo vydáno ES prohlášení o shodě nebo vhodnosti
pro použití, nebo subsystémem, k němuž bylo vydáno ES
prohlášení o ověření“.

V § 47 odstavec 6 zní:

32016L0797

Čl. 8 odst. 2

32016L0797

Čl. 12

32016L0797

Čl. 8 odst. 2

32016L0797

Čl. 12

„(6) Provozovatel dráhy nebo dopravce smí při provozování
dráhy nebo drážní dopravy provozovat pouze určené
technické zařízení, k němuž byl vydán průkaz způsobilosti a
které splňuje podmínky pro konstrukci, výrobu a provoz
určených technických zařízení; to neplatí, jde-li o zařízení,
které je prvkem interoperability, k němuž bylo vydáno ES
prohlášení o shodě nebo vhodnosti pro použití, nebo
subsystémem, k němuž bylo vydáno ES prohlášení o
ověření.“.
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Členské státy nesmějí na svém území na základě této
směrnice zakazovat či omezovat uvádění na trh jednotlivých
prvků interoperability určených k použití v železničním
systému Unie ani tomuto uvádění na trh bránit, jestliže tyto
prvky vyhovují této směrnici. Zejména nesmějí požadovat
kontroly, které již byly provedeny jako součást postupu pro
ES prohlášení o shodě nebo o vhodnosti pro použití
stanoveného v článku 10.
Aniž je dotčena kapitola V, nesmějí členské státy na svém
území na základě této směrnice zakazovat či omezovat
výstavbu, uvádění do provozu a provozování strukturálních
subsystémů tvořících železniční systém Unie ani této
výstavbě, uvádění do provozu a provozování bránit, jestliže
tyto subsystémy vyhovují základním požadavkům. Zejména
nesmějí požadovat kontroly, které již byly provedeny:
a) jako součást postupu, který vede k ES prohlášení o
ověření; nebo
b) v jiných členských státech před vstupem nebo po vstupu
této směrnice v platnost k ověření toho, zda jsou za stejných
provozních podmínek splněny stejné požadavky.
Členské státy nesmějí na svém území na základě této
směrnice zakazovat či omezovat uvádění na trh jednotlivých
prvků interoperability určených k použití v železničním
systému Unie ani tomuto uvádění na trh bránit, jestliže tyto
prvky vyhovují této směrnici. Zejména nesmějí požadovat
kontroly, které již byly provedeny jako součást postupu pro
ES prohlášení o shodě nebo o vhodnosti pro použití
stanoveného v článku 10.

Aniž je dotčena kapitola V, nesmějí členské státy na svém
území na základě této směrnice zakazovat či omezovat
výstavbu, uvádění do provozu a provozování strukturálních
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Čl. I bod 45 (§
48 odst. 2)

Čl. I bod 46 (§
49 odst. 2 věta
druhá)

V § 48 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „; to
neplatí, jde-li o zařízení, které je prvkem interoperability, k
němuž bylo vydáno ES prohlášení o shodě nebo vhodnosti
pro použití, nebo subsystémem, k němuž bylo vydáno ES
prohlášení o ověření“.

V § 49 odst. 2 se slova „velkého rozsahu podle trestního
zákoníku na drážním vozidle, dráze nebo životním prostředí“
nahrazují slovy „na drážním vozidle, dráze nebo životním
prostředí ve výši nejméně 2 000 000 EUR“.

32016L0797

Čl. 8 odst. 2

32016L0797

Čl. 12

32016L0798

Čl. 3 odst. 12
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subsystémů tvořících železniční systém Unie ani této
výstavbě, uvádění do provozu a provozování bránit, jestliže
tyto subsystémy vyhovují základním požadavkům. Zejména
nesmějí požadovat kontroly, které již byly provedeny:
a) jako součást postupu, který vede k ES prohlášení o
ověření; nebo
b) v jiných členských státech před vstupem nebo po vstupu
této směrnice v platnost k ověření toho, zda jsou za stejných
provozních podmínek splněny stejné požadavky.
Členské státy nesmějí na svém území na základě této
směrnice zakazovat či omezovat uvádění na trh jednotlivých
prvků interoperability určených k použití v železničním
systému Unie ani tomuto uvádění na trh bránit, jestliže tyto
prvky vyhovují této směrnici. Zejména nesmějí požadovat
kontroly, které již byly provedeny jako součást postupu pro
ES prohlášení o shodě nebo o vhodnosti pro použití
stanoveného v článku 10.
Aniž je dotčena kapitola V, nesmějí členské státy na svém
území na základě této směrnice zakazovat či omezovat
výstavbu, uvádění do provozu a provozování strukturálních
subsystémů tvořících železniční systém Unie ani této
výstavbě, uvádění do provozu a provozování bránit, jestliže
tyto subsystémy vyhovují základním požadavkům. Zejména
nesmějí požadovat kontroly, které již byly provedeny:
a) jako součást postupu, který vede k ES prohlášení o
ověření; nebo
b) v jiných členských státech před vstupem nebo po vstupu
této směrnice v platnost k ověření toho, zda jsou za stejných
provozních podmínek splněny stejné požadavky.
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„vážnou nehodou“ jakákoli srážka vlaků nebo vykolejení
vlaků s následkem usmrcení nejméně jedné osoby,
závažného zranění nejméně pěti osob nebo rozsáhlé škody
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Čl. I bod 47 (§
49 odst. 3 písm.
a))

V § 49 odst. 3 písm. a) se slova „a současně“ nahrazují slovy
„v rozsahu údajů stanovených v prováděcím právním
předpisu a toto oznámení aktualizovat neprodleně poté, co se
dozvěděli o změně oznámených údajů nebo o nových
údajích dosud do oznámení nezahrnutých, a současně
oznámit“.

32016L0798

Čl. 22 odst. 3

Čl. I bod 48 (§
49a odst. 1
písm. a))

Část osmá včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 31 až 39
zní:
„ČÁST OSMÁ
PROVOZNÍ A TECHNICKÁ PROPOJENOST DRÁHY
CELOSTÁTNÍ, DRAH REGIONÁLNÍCH, VYBRANÝCH
DRAH JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ A DRÁŽNÍCH
VOZIDEL
PROVOZOVANÝCH
NA
TĚCHTO
DRÁHÁCH

32016L0797

Čl. 2 bod 35

§ 49a
Úvodní ustanovení
(1) Pro účely této části se rozumí
a) uvedením na trh první dodání prvku interoperability,
subsystému nebo drážního vozidla k distribuci, spotřebě
nebo použití na trhu Evropské unie v rámci obchodní
činnosti, připraveného v souladu s technickou dokumentací a
dokumentací údržby k běžnému provozu a provozu za
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na kolejovém vozidle, infrastruktuře nebo na životním
prostředí nebo jiná nehoda se stejnými důsledky, která má
zřejmý dopad na regulaci bezpečnosti železnic nebo na
zajišťování bezpečnosti; „rozsáhlou škodou“ se rozumí
škoda, jejíž výši může inspekční orgán ihned odhadnout
nejméně na 2 miliony EUR;
Členské státy uloží železničním podnikům, provozovatelům
infrastruktury a případně vnitrostátním bezpečnostním
orgánům povinnost neprodleně hlásit inspekčnímu orgánu
nehody a mimořádné události podle článku 20 a poskytovat
veškeré dostupné informace. Ve vhodných případech musí
být toto hlášení aktualizováno, jakmile jsou k dispozici
jakékoliv chybějící informace.
Inspekční orgán rozhodne neprodleně a v každém případě do
dvou měsíců od obdržení oznámení o nehodě nebo
mimořádné události o zahájení nebo nezahájení vyšetřování.
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„uvedením na trh“ první dodání prvku interoperability,
subsystému nebo vozidla připraveného k provozu v
referenčním provozním stavu na trh Unie;
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předvídatelně zhoršených podmínek zahrnujících běžné
opotřebení,

Čl. I bod 48 (§
49a odst. 1
písm. b))

b) zadavatelem osoba, která objedná návrh nebo provedení
nového subsystému anebo návrh nebo provedení obnovy
nebo modernizace stávajícího subsystému,

32016L0797

Čl. 2 bod 31

32016L0797

Čl. 2 bod 20

32016L0798

Čl. 3 odst. 30

Čl. I bod 48 (§
49a odst. 1
písm. c))

c) zplnomocněným zástupcem osoba usazená na území
členského státu Evropské unie, která byla písemně pověřena
zadavatelem nebo výrobcem, aby v rozsahu svého pověření
jednala jeho jménem,

32016L0797

Čl. 2 bod 37

Čl. I bod 48 (§
49a odst. 1
písm. d))

d) obnovou subsystému výměna subsystému nebo jeho
podstatné části neměnící jeho celkovou výkonnost a

32016L0797

Čl. 2 bod 15

Čl. I bod 48 (§
49a odst. 1
písm. e))

e) modernizací subsystému podstatná změna subsystému
nebo jeho části představující změnu obsahu technické
dokumentace připojené k ES prohlášení o ověření, byla-li
vypracována, a zvyšující jeho celkovou výkonnost.

32016L0797

Čl. 2 bod 14
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Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„referenčním provozním stavem“ normální provozní režim a
předvídatelné zhoršení podmínek (včetně opotřebení) v
rozsahu a rámci podmínek užívání specifikovaných v
technické dokumentaci a knize údržby;
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„zadavatelem“ veřejný nebo soukromý subjekt, který
objedná projekt, výstavbu, obnovu nebo modernizaci
subsystému;
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„zadavatelem“ veřejný nebo soukromý subjekt, který
objedná projekt, výstavbu, obnovu nebo modernizaci
subsystému;
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„zplnomocněným zástupcem“ fyzická nebo právnická osoba
usazená v Unii, která byla písemně pověřena výrobcem nebo
zadavatelem, aby jednala jeho jménem při plnění
vymezených úkolů;
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„obnovou“ rozsáhlé práce na výměně subsystému nebo jeho
části, které nemění celkovou výkonnost subsystému;
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„modernizací“ větší úprava subsystému nebo jeho části,
která vede ke změně v technické dokumentaci přiložené k
ES prohlášení o ověření, pokud tato dokumentace existuje, a
která zlepšuje celkovou výkonnost subsystému;
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Čl. I bod 48 (§
49a odst. 2)
Čl. I bod 48 (
§49a odst. 3)

Čl. I bod 48 (§
49b odst. 1)

(2) Základní požadavky stanoví prováděcí právní předpis.

32016L0797

Příloha III

Základní požadavky

(3) Členění a součásti drah a drážních vozidel, na něž se
vztahují požadavky na jejich technickou a provozní
propojenost v Evropské unii, stanoví prováděcí právní
předpis.

32016L0797

Čl. 2 odst. 1

Pro účely této směrnice se rozumí:
1) „železničním systémem Unie“ prvky uvedené v příloze I;

32016L0798

Čl. 3 odst. 1

32016L0797

Příloha I

Pro účely této směrnice se rozumí:
„železničním systémem Unie“ železniční systém Unie ve
smyslu čl. 2 bodu 1 směrnice (EU) 2016/797;
Prvky železničního systému unie

32016L0797

Čl. 2 bod 10

Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„evropskou specifikací“ specifikace, která spadá do jedné z
těchto kategorií:
— společná technická specifikace ve smyslu přílohy VIII
směrnice 2014/25/EU,
— evropské technické schválení uvedené v článku 60
směrnice 2014/25/EU, nebo
— evropská norma ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) nařízení
(EU) č. 1025/2012;

32016L0797

Čl. 3 odst. 1

Železniční
systém
Unie,
subsystémy
interoperability, včetně rozhraní, musí
příslušným základním požadavkům.

32016L0797

Čl. 8 odst. 1
písm. a)

Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby prvky
interoperability byly:
a) uvedeny na trh pouze v případě, že umožňují dosažení
interoperability železničního systému Unie a přitom

(1) Na trh smí být uveden pouze takový prvek
interoperability, který splňuje základní požadavky. Splnění
základních požadavků se prokazuje ES prohlášením o shodě
nebo vhodnosti pro použití vypracovaným výrobcem nebo
jeho zplnomocněným zástupcem. ES prohlášení o shodě
nebo vhodnosti pro použití lze vypracovat, pokud
a) prvek interoperability splňuje požadavky na něj stanovené
v
technické specifikaci pro interoperabilitu, obecné
evropské specifikaci v oblasti informačních a komunikačních
technologií31), evropském technickém posouzení32) nebo
evropské
normě
přijaté
evropskou
normalizační
organizací33) a
b) bylo u prvku interoperability provedeno posouzení shody
nebo vhodnosti pro použití postupem podle příslušné
technické specifikace pro interoperabilitu, jímž bylo ověřeno
splnění požadavků uvedených v písmeni a).
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a
prvky
vyhovovat
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vyhovují základním požadavkům;

Čl. I bod 48 (§
49b odst. 2)

Čl. I bod 48 (§
49b odst. 3)

(2) Splňuje-li prvek interoperability požadavky obsažené v
harmonizovaných normách34) nebo jejich částech, na něž
byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie,
má se za to, že splňuje základní požadavky, jichž se tyto
normy nebo jejich části týkají.

(3) Stanoví-li tak u prvku interoperability technická
specifikace pro interoperabilitu, provede posouzení shody
nebo vhodnosti pro použití oznámený subjekt, s nímž

32016L0797

Čl. 8 odst. 2

32016L0797

Čl. 9 odst. 1

32016L0797

Čl. 10 odst. 1

32016L0797

Čl. 2 bod 24

32016L0797

Čl. 17

32016L0797

Čl. 9 odst. 2
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Členské státy nesmějí na svém území na základě této
směrnice zakazovat či omezovat uvádění na trh jednotlivých
prvků interoperability určených k použití v železničním
systému Unie ani tomuto uvádění na trh bránit, jestliže tyto
prvky vyhovují této směrnici. Zejména nesmějí požadovat
kontroly, které již byly provedeny jako součást postupu pro
ES prohlášení o shodě nebo o vhodnosti pro použití
stanoveného v článku 10.
Členské státy a agentura považují prvek interoperability za
vyhovující základním požadavkům, pokud splňuje
podmínky stanovené odpovídajícími TSI nebo odpovídající
evropské specifikace, které byly vypracovány k dodržení
těchto podmínek. ES prohlášení o shodě nebo o vhodnosti
pro použití osvědčuje, že se na prvky interoperability
použily postupy stanovené v příslušných TSI pro posuzování
shody nebo vhodnosti pro použití.
Pro vypracování ES prohlášení o shodě nebo o vhodnosti
pro použití prvku interoperability použije výrobce nebo jeho
zplnomocněný zástupce ustanovení příslušných TSI.
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„harmonizovanou normou“ evropská norma ve smyslu čl. 2
odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1025/2012;
Předpokládá se, že prvky interoperability a subsystémy,
které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich
částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku
Evropské unie, jsou ve shodě se základními požadavky, na
které se tyto normy nebo jejich části vztahují.
Pokud to TSI vyžaduje, k ES prohlášení se přiloží:
a) certifikát vydaný oznámeným subjektem nebo
oznámenými subjekty o skutečné shodě jednotlivého
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výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uzavřel smlouvu.
Splňuje-li prvek interoperability požadavky uvedené v
odstavci 1 písm. a), vydá oznámený subjekt ES certifikát
podle vzoru stanoveného příslušným přímo použitelným
předpisem Evropské unie35).
32016L0797

Čl. 10 odst. 2

Čl. I bod 48 (§
49b odst. 4 věta
druhá)

V ES prohlášení o shodě nebo vhodnosti pro použití prvku
interoperability se uvedou všechny předpisy Evropské unie
vztahující se k danému prvku interoperability.

32016L0797

Čl. 10 odst. 3

Čl. I bod 48 (§
49b odst. 5)

(5) Podmínky uvedené v odstavci 1 a 4 plní osoba, která
a) uvádí prvek interoperability na trh, nebyly-li již splněny
výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem,
b) sestavuje prvky interoperability nebo jejich části různého
původu, nebo
c) vyrábí prvky interoperability pro vlastní potřebu.

32016L0797

Čl. 10 odst. 4

Čl. I bod 48 (§
49b odst. 6)

(6) Byl-li ke dni vstupu příslušné technické specifikace pro
interoperabilitu v platnost prvek interoperability již uveden
na trh, musí splňovat základní požadavky; odstavec 1 věta
druhá se nepoužije, umožňuje-li to tato technická specifikace
pro interoperabilitu.
(7) Prvek interoperability musí být řádně instalován,
udržován a používán, zejména v souladu s ES prohlášením o
shodě nebo vhodnosti pro použití, technickou dokumentací
nebo dokumentací údržby.

32016L0797

Čl. 9 odst. 6

32016L0797

Čl. 8 odst. 1
písm. b)

Čl. I bod 48 (§
49b odst. 7)
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samostatně uvažovaného prvku interoperability s
technickými specifikacemi, které se mají dodržet;
b) certifikát vydaný oznámeným subjektem nebo
oznámenými subjekty o vhodnosti pro použití prvku
interoperability, přičemž se prvek posuzuje v příslušném
železničním prostředí, zejména v případech dotčených
funkčních požadavků.
Jestliže to příslušná TSI vyžaduje, provede posouzení shody
nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability oznámený
subjekt, u kterého výrobce nebo jeho zplnomocněný
zástupce podal žádost.
Jsou-li prvky interoperability předmětem jiných právních
aktů Unie týkajících se jiných záležitostí, musí ES
prohlášení o shodě nebo o vhodnosti pro použití uvádět, že
prvky interoperability rovněž splňují požadavky těchto
jiných právních aktů.
Pokud výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce nesplnil
povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 3, přecházejí tyto
povinnosti na každou osobu, která uvádí prvek
interoperability na trh. Pro účely této směrnice má stejné
povinnosti každý, kdo sestavuje prvky interoperability nebo
jejich části různého původu nebo kdo vyrábí prvky
interoperability pro vlastní potřebu.
TSI mohou stanovit přechodné období pro železniční
produkty uvedené v těchto TSI jako prvky interoperability,
které ke dni vstupu těchto TSI v platnost již byly uvedeny na
trh. Takové prvky musí být v souladu s čl. 8 odst. 1.
Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby prvky
interoperability byly:
(…)
b) určeným způsobem využívány v oblastech svého použití a
byly řádně instalovány a udržovány. Tento odstavec nebrání
uvedení zmíněných prvků na trh pro jiná použití.
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Čl. I bod 48 (§
49c odst. 1)

Čl. I bod 48 (§
49c odst. 2)

Čl. I bod 48 (§
49c odst. 3)
Čl. I bod 48 (§
49d odst. 1)

(1) Zjistí-li drážní správní úřad, že ES prohlášení o shodě
nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability dosud
neuvedeného na trh nebylo vypracováno v souladu s § 49b
odst. 1 nebo 4, zakáže uvedení prvku interoperability na trh.
Pominou-li důvody pro uložení zákazu, drážní správní úřad
rozhodne o jeho zrušení.
(2) Má-li drážní správní úřad důvodné podezření nebo zjistíli, že prvek interoperability již uvedený na trh, k němuž bylo
vypracováno ES prohlášení o shodě nebo vhodnosti pro
použití, nesplňuje základní požadavky, rozhodne o uložení
ochranného opatření v podobě zákazu dodání prvku
interoperability na trh, zákazu jeho používání, omezení
oblasti jeho používání nebo jeho stažení z trhu nebo
oběhu36). O tomto rozhodnutí drážní správní úřad
bezodkladně informuje Evropskou komisi, Agenturu
Evropské unie pro železnice a ostatní členské státy.
Pominou-li důvody pro uložení ochranného opatření, drážní
správní úřad rozhodne o jeho zrušení.

(3) Proti rozhodnutí o zákazu uvedení prvku interoperability
na trh nebo o uložení ochranného opatření se nelze odvolat a
nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.
(1) Subsystém infrastruktura, energie nebo traťové řízení a
zabezpečení smí být uveden do provozu, vydal-li drážní

32016L0797

Čl. 10 odst. 5

32016L0797

Čl. 11 odst. 1 a
4

32016L0797

Čl. 3 odst. 1

32016L0798

Čl. 18 odst. 3

32016L0797

Čl. 12
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Zjistí-li členský stát, že ES prohlášení nebylo řádně
vypracováno, zajistí, aby prvek interoperability nebyl
uveden na trh. V takovém případě je výrobce nebo jeho
zplnomocněný zástupce povinen obnovit shodu prvku
interoperability za podmínek stanovených tímto členským
státem.
1. Jestliže členský stát zjistí, že prvek interoperability, na
nějž se vztahuje ES prohlášení o shodě nebo o vhodnosti pro
použití, uvedený na trh a používaný v souladu se svým
určením pravděpodobně nevyhoví základním požadavkům,
učiní veškeré kroky nezbytné k omezení oblasti použití
tohoto prvku, k zákazu jeho používání či k jeho stažení z
trhu nebo z oběhu. Dotyčný členský stát neprodleně
uvědomí Komisi, agenturu a ostatní členské státy o
učiněných opatřeních a uvede důvody svého rozhodnutí,
přičemž zejména uvede, zda je nemožnost dosáhnout shody
způsobena:
a) nevyhověním základním požadavkům;
b) nesprávným uplatněním evropských specifikací v případě,
že jsou tyto specifikace uplatňovány;
c) nedostatky v evropských specifikacích.
4. Nevyhovuje-li prvek interoperability, k němuž bylo
vypracováno ES prohlášení o shodě, základním
požadavkům, přijme příslušný členský stát vhodná opatření
vůči subjektu, který prohlášení vypracoval, a uvědomí o tom
Komisi a ostatní členské státy.
Železniční
systém
Unie,
subsystémy
a
prvky
interoperability, včetně rozhraní, musí vyhovovat
příslušným základním požadavkům.
Členské státy přijmou nezbytná opatření, jimiž zajistí, aby
rozhodnutí přijatá vnitrostátními bezpečnostními orgány
podléhala soudnímu přezkumu.
Aniž je dotčena kapitola V, nesmějí členské státy na svém
území na základě této směrnice zakazovat či omezovat
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správní úřad průkaz způsobilosti dráhy tvořené tímto
subsystémem.

32016L0797

Čl. 4 odst. 2

výstavbu, uvádění do provozu a provozování strukturálních
subsystémů tvořících železniční systém Unie ani této
výstavbě, uvádění do provozu a provozování bránit, jestliže
tyto subsystémy vyhovují základním požadavkům. Zejména
nesmějí požadovat kontroly, které již byly provedeny:
a) jako součást postupu, který vede k ES prohlášení o
ověření; nebo
b) v jiných členských státech před vstupem nebo po vstupu
této směrnice v platnost k ověření toho, zda jsou za stejných
provozních podmínek splněny stejné požadavky.
Pevné subsystémy musí být ve shodě s TSI a vnitrostátními
předpisy platnými při podání žádosti o povolení k uvedení
do provozu v souladu s touto směrnicí, aniž je dotčen čl. 3
písm. f).
Vozidla musí být ve shodě s TSI a vnitrostátními předpisy
platnými při podání žádosti o povolení k uvedení na trh v
souladu s touto směrnicí, aniž je dotčen odst. 3 písm. f).

Čl. I bod 48 (§
49d odst. 2)

(2) Drážní správní úřad na žádost rozhodne o vydání průkazu
způsobilosti dráhy a vydá namísto písemného vyhotovení
rozhodnutí tento průkaz, umožňuje-li dráha celostátní nebo
regionální bezpečný a plynulý provoz drážních vozidel při
splnění základních požadavků kladených na návrh,

32016L0797

Čl. 18 odst. 1 a
2

32016L0797

Čl. 18 odst. 4 a
5
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Shodu pevných subsystémů a vozidel je třeba udržovat
trvale po dobu jejich používání.
1. Subsystémy „traťové řízení a zabezpečení“, „energie“ a
„infrastruktura“ smějí být do provozu uvedeny jen tehdy,
jestliže jsou navrženy, zhotoveny a instalovány takovým
způsobem, že vyhovují základním požadavkům, a obdržely
příslušné povolení v souladu s odstavci 3 a 4.
2. Každý vnitrostátní bezpečnostní orgán povoluje uvedení
do provozu těch subsystémů „energie“, „infrastruktura“ a
„traťové řízení a zabezpečení“, které jsou umístěny nebo
provozovány na území jeho členského státu.
4. Žadatel podá žádost o povolení k uvedení pevných
zařízení do provozu vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu.
Součástí žádosti je soubor dokumentů obsahující dokumenty
dokládající:
a) prohlášení o ověření uvedená v článku 15;
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b) technickou kompatibilitu subsystémů se systémem, do
kterého budou začleněny, stanovenou na základě příslušných
TSI, vnitrostátních předpisů a registrů;
c) bezpečné začlenění subsystémů stanovené na základě
příslušných TSI, vnitrostátních předpisů a společných
bezpečnostních metod (CSM) stanovených článkem 6
směrnice (EU) 2016/798.
d) v případě subsystémů „traťové řízení a zabezpečení“
zahrnujících
zařízení
evropského
vlakového
zabezpečovacího systému (ETCS) nebo globálního systému
pro mobilní komunikace v železničním provozu (GSM-R)
kladné rozhodnutí agentury vydané v souladu s článkem 19
této směrnice a v případě změny návrhu zadávací
dokumentace nebo popisu plánovaných technických řešení,
která nastala po kladném rozhodnutí, soulad s výsledkem
postupu podle čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) 2016/796.

zhotovení a instalaci subsystému infrastruktura, energie nebo
traťové řízení a zabezpečení, z něhož je tvořena. K žádosti se
přiložía) ES prohlášení o ověření subsystému tvořícího dráhu
celostátní nebo regionální,
b) doklad prokazující technickou kompatibilitu subsystému
infrastruktura, energie nebo traťové řízení a zabezpečení s
dráhou celostátní nebo regionální, do níž má být začleněn, v
souladu s technickou specifikací pro interoperabilitu nebo
prováděcím právním předpisem a údaji obsaženými v
registru drah podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie
upravujícího
specifikace
registru
železniční
infrastruktury27),
c) doklad prokazující bezpečné propojení subsystémů
infrastruktura, energie nebo traťové řízení a zabezpečení v
souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím společné bezpečnostní metody, technickou
specifikací pro interoperabilitu nebo prováděcím právním
předpisem,
d) rozhodnutí Agentury Evropské unie pro železnice, jímž
byl schválen evropský vlakový zabezpečovací systém nebo
globální systém pro mobilní komunikace v železničním
provozu (dále jen „evropský systém řízení železniční
dopravy“), je-li tento systém zahrnut do subsystému traťové
řízení a zabezpečení, a
e) doklad prokazující dodržení postupu podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie o Agentuře Evropské
unie pro železnice37), došlo-li po vydání rozhodnutí
Agentury Evropské unie pro železnice podle písmene d) ke
změně návrhu zadávací dokumentace týkající se evropského
systému řízení železniční dopravy nebo popisu plánovaných
technických řešení týkajícího se tohoto systému.
32016L0797
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Čl. 3 odst. 1

5. Do jednoho měsíce od obdržení žádosti žadatele jej
vnitrostátní bezpečnostní orgán informuje, že soubor
dokumentů je úplný, nebo požádá o příslušné doplňující
informace a stanoví přiměřenou lhůtu pro jejich poskytnutí.
Vnitrostátní bezpečnostní orgán ověří úplnost, relevantnost a
soudržnost souboru dokumentů a, v případě traťového
zařízení ERTMS, soulad s kladným rozhodnutím agentury
vydaným podle článku 19 této směrnice a případně soulad s
výsledkem postupu podle čl. 30 odst. 2 nařízení (EU)
2016/796. Po tomto ověření vnitrostátní bezpečnostní orgán
vydá povolení k uvedení pevných zařízení do provozu nebo
informuje žadatele o zamítavém rozhodnutí v předem
stanovené, přiměřené lhůtě a v každém případě do čtyř
měsíců od obdržení všech příslušných informací.
Železniční
systém
Unie,
subsystémy
a
prvky
interoperability, včetně rozhraní, musí vyhovovat
příslušným základním požadavkům.
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Čl. 4 odst. 2

Pevné subsystémy musí být ve shodě s TSI a vnitrostátními
předpisy platnými při podání žádosti o povolení k uvedení
do provozu v souladu s touto směrnicí, aniž je dotčen čl. 3
písm. f).
Vozidla musí být ve shodě s TSI a vnitrostátními předpisy
platnými při podání žádosti o povolení k uvedení na trh v
souladu s touto směrnicí, aniž je dotčen odst. 3 písm. f).

Čl. I bod 48 (§
49d odst. 3)

(3) Drážní správní úřad do 1 měsíce od podání žádosti
vyrozumí žadatele o tom, že žádost netrpí vadami nebo jej
vyzve k jejímu doplnění a stanoví mu k tomu přiměřenou
lhůtu. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o vydání průkazu
způsobilosti dráhy činí 4 měsíce.

32016L0797

Čl. 18 odst. 5

Čl. I bod 48 (§
49e odst. 1 a 2)

(1) Evropský systém řízení železniční dopravy musí být
schválen Agenturou Evropské unie pro železnice před
a) zahájením zadávacího řízení týkajícího se zavedení tohoto
systému do subsystému traťové řízení a zabezpečení, nebo
b) jeho zavedením do subsystému traťové řízení a
zabezpečení, dochází-li k němu bez zadávacího řízení.

32016L0797

Čl. 19 odst. 2 a
3

Shodu pevných subsystémů a vozidel je třeba udržovat
trvale po dobu jejich používání.
Do jednoho měsíce od obdržení žádosti žadatele jej
vnitrostátní bezpečnostní orgán informuje, že soubor
dokumentů je úplný, nebo požádá o příslušné doplňující
informace a stanoví přiměřenou lhůtu pro jejich poskytnutí.
Vnitrostátní bezpečnostní orgán ověří úplnost, relevantnost a
soudržnost souboru dokumentů a, v případě traťového
zařízení ERTMS, soulad s kladným rozhodnutím agentury
vydaným podle článku 19 této směrnice a případně soulad s
výsledkem postupu podle čl. 30 odst. 2 nařízení (EU)
2016/796. Po tomto ověření vnitrostátní bezpečnostní orgán
vydá povolení k uvedení pevných zařízení do provozu nebo
informuje žadatele o zamítavém rozhodnutí v předem
stanovené, přiměřené lhůtě a v každém případě do čtyř
měsíců od obdržení všech příslušných informací.
2. S cílem zajistit harmonizované provádění ERTMS a
interoperabilitu na úrovni Unie zkontroluje agentura před
jakoukoli výzvou k podávání nabídek pro traťové zařízení
ERTMS, zda jsou technická řešení plně v souladu s
příslušnými TSI, a tudíž plně interoperabilní.
3. Žadatel podá žádost o schválení agenturou. K žádosti
týkající se jednotlivých projektů ERTMS nebo kombinace
projektů, trati, skupiny tratí nebo sítě musí být přiložen
soubor dokumentů, který obsahuje:

(2) Žádost o schválení evropského systému řízení železniční
dopravy se podává prostřednictvím jednotného kontaktního
místa podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o
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Agentuře Evropské unie pro železnice37). K žádosti se
přiloží
a) návrh zadávací dokumentace nebo popis plánovaných
technických řešení,
b) doklad prokazující soulad zadávací dokumentace nebo
plánovaných technických řešení s technickou specifikací pro
interoperabilitu,
c) doklad prokazující splnění podmínek nezbytných pro
technickou a provozní kompatibilitu subsystému traťového
řízení a zabezpečení s vozidly určenými pro provoz na
dotčené dráze,
d) stanovisko drážního správního úřadu, bylo-li vydáno před
podáním žádosti,
e) ES certifikát nebo vnitrostátní certifikát vztahující se k
subsystému traťové řízení a zabezpečení, byl-li vydán, a
f) prohlášení o ověření subsystému traťové řízení a
zabezpečení, bylo-li vydáno.
Čl. I bod 48 (§
49e odst. 3)

(3) Nevyhověla-li Agentura Evropské unie pro železnice
žádosti o schválení evropského systému řízení železniční
dopravy, může žadatel do 1 měsíce od doručení jejího
rozhodnutí podat Agentuře Evropské unie pro železnice
žádost o jeho přezkoumání.
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Čl. 19 odst. 5

Čl. I bod 48 (§
49e odst. 4)

(4) Došlo-li po schválení evropského systému řízení
železniční dopravy Agenturou Evropské unie pro železnice
ke změně návrhu zadávací dokumentace nebo popisu
plánovaných technických řešení týkajících se tohoto
systému, informuje žadatel o této skutečnosti neprodleně
Agenturu Evropské unie pro železnice a drážní správní úřad
prostřednictvím jednotného kontaktního místa podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie o Agentuře Evropské
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Čl. 19 odst. 6
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a) návrh zadávací dokumentace nebo popis plánovaných
technických řešení;
b) doklad o splnění podmínek nezbytných pro technickou a
provozní kompatibilitu subsystému s vozidly určenými pro
provoz dané sítě;
c) doklad o souladu plánovaných technických řešení s
příslušnými TSI;
d) jakékoli další relevantní dokumenty, jako jsou stanoviska
vnitrostátního bezpečnostního orgánu, prohlášení o ověření
nebo certifikáty shody.
Tato žádost a údaje týkající se všech žadatelů, fází v rámci
příslušných postupů a jejich výsledků a případně všech
žádostí a rozhodnutí odvolacího senátu se podávají
prostřednictvím jednotného kontaktního místa uvedeného v
článku 12 nařízení (EU) 2016/796.
Vnitrostátní bezpečnostní orgány mohou vydat stanovisko k
žádosti o schválení buď žadateli před podáním žádosti, nebo
po podání žádosti agentuře.
Není-li rozhodnutí agentury kladné, musí být agenturou
řádně odůvodněno. Žadatel může ve lhůtě jednoho měsíce
od obdržení tohoto rozhodnutí podat agentuře odůvodněnou
žádost o přezkoumání jejího rozhodnutí. Agentura své
rozhodnutí potvrdí nebo zruší do dvou měsíců od obdržení
této žádosti. Potvrdí-li agentura své původní rozhodnutí,
může se proti němu žadatel odvolat k odvolacímu senátu
zřízenému podle článku 55 nařízení (EU) 2016/796.
Změní-li se návrh zadávací dokumentace nebo popis
plánovaných technických řešení po vydání kladného
rozhodnutí, informuje o tom žadatel neprodleně agenturu a
vnitrostátní bezpečnostní orgán prostřednictvím jednotného
kontaktního místa uvedeného v článku 12 nařízení (EU)
2016/796. V tom případě se použije čl. 30 odst. 2 uvedeného
nařízení.
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Čl. I bod 48 (§
49f odst. 1 až
5)

unie pro železnice37); následně se postupuje podle tohoto
přímo použitelného předpisu Evropské unie.
(1) Hodlá-li provozovatel dráhy celostátní nebo regionální
obnovit nebo modernizovat subsystém infrastruktura, energie
nebo traťové řízení a zabezpečení tvořící jím provozovanou
dráhu, požádá drážní správní úřad, aby rozhodl, zda je
nezbytné vydání nového průkazu způsobilosti dráhy. Vydání
nového průkazu způsobilosti dráhy je nezbytné, pokud
a) to vyžaduje technická specifikace pro interoperabilitu,
b) činnosti spojené se zamýšlenou obnovou nebo
modernizací subsystému mohou nepříznivě ovlivnit
celkovou úroveň jeho bezpečnosti,
c) to vyplývá z prováděcího plánu zpracovaného podle
technické specifikace pro interoperabilitu, nebo
d) došlo ke změně hodnoty základního parametru
vymezeného technickou specifikací pro interoperabilitu, na
jehož základě byl vydán průkaz způsobilosti dráhy.

32016L0797

(2) K žádosti se přiloží technický popis zamýšlených změn
subsystému. Drážní správní úřad do 1 měsíce od podání
žádosti vyrozumí žadatele o tom, že žádost netrpí vadami
nebo jej vyzve k jejímu doplnění a stanoví mu k tomu
přiměřenou lhůtu. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o vydání
rozhodnutí činí 4 měsíce. Proti tomuto rozhodnutí se nelze
odvolat a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.
(3) Drážní správní úřad v rozhodnutí prohlásí, zda obnova
nebo modernizace subsystému infrastruktura, energie nebo
traťové řízení a zabezpečení vyžaduje vydání nového
průkazu způsobilosti dráhy.
(4) Rozhodl-li drážní správní úřad, že obnova nebo
modernizace subsystému infrastruktura, energie nebo traťové
řízení a zabezpečení vyžaduje vydání nového průkazu
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Čl. 18 odst. 6

V případě obnovy nebo modernizace stávajících subsystémů
zašle žadatel soubor dokumentů s popisem projektu
vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu. Do jednoho měsíce
od obdržení žádosti žadatele jej vnitrostátní bezpečnostní
orgán informuje, že soubor dokumentů je úplný, nebo
požádá o příslušné doplňující informace a stanoví
přiměřenou lhůtu pro jejich poskytnutí. Vnitrostátní
bezpečnostní orgán, v případě traťových projektů ERTMS v
úzké spolupráci s agenturou, posoudí tento soubor
dokumentů a podle následujících kritérií rozhodne, zda je
třeba nové povolení pro uvedení do provozu:
a) zamýšlené práce mohou nepříznivě ovlivnit celkovou
úroveň bezpečnosti dotyčného subsystému;
b) vyžadují to příslušné TSI;
c) vyžadují to vnitrostátní prováděcí plány stanovené
členskými státy; nebo
d) jsou změněny parametry, na jejichž základě již bylo
uděleno povolení.
Vnitrostátní bezpečnostní orgán přijme rozhodnutí v předem
určené, přiměřené lhůtě a v každém případě do čtyř měsíců
od obdržení všech příslušných informací.
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způsobilosti dráhy, vydá na žádost nový průkaz způsobilosti
dráhy, jsou-li ve vztahu k subsystému, který je předmětem
obnovy nebo modernizace, splněny podmínky podle § 49d
odst. 2. K žádosti se přiloží doklady podle § 49d odst. 2.

Čl. I bod 48 (§
49g odst. 1,
odst. 2 věta
první, odst. 4
věta první a
odst. 6)

(5) Rozhodl-li drážní správní úřad o vydání nového průkazu
způsobilosti dráhy, odevzdá provozovatel dráhy celostátní
nebo regionální původní průkaz způsobilosti dráhy drážnímu
správnímu úřadu do 15 dnů ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí.
(1) Proti rozhodnutí o žádosti o vydání průkazu způsobilosti
dráhy podle § 49d nebo § 49f se nelze odvolat a nelze je
přezkoumat v přezkumném řízení. Žadatel může proti
tomuto rozhodnutí podat námitky k drážnímu správnímu
úřadu, který rozhodnutí vydal.
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(2) Námitky lze podat do 1 měsíce ode dne oznámení
rozhodnutí a musí vedle náležitostí podání podle správního
řádu obsahovat údaj o tom, proti kterému rozhodnutí
směřují, v jakém rozsahu jej žadatel napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
(…)
(4) Včas podané a přípustné námitky mají odkladný účinek.
(…)
(6) Rozhodnutí o námitkách vydá drážní správní úřad do 2
měsíců ode dne jejich doručení. Dojde-li drážní správní úřad
k závěru, že námitkami napadené rozhodnutí je v rozporu s
právními předpisy nebo je nesprávné, napadené rozhodnutí
zruší a vydá průkaz způsobilosti dráhy. Neshledá-li důvod
pro zrušení rozhodnutí, námitky zamítne a napadené
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Čl. 18 odst. 7

Každé zamítnutí žádosti o povolení k uvedení pevných
zařízení do provozu vnitrostátní bezpečnostní orgány řádně
zdůvodní. Žadatel může ve lhůtě jednoho měsíce od
obdržení zamítavého rozhodnutí podat vnitrostátnímu
bezpečnostnímu orgánu žádost o přezkoumání jeho
rozhodnutí. Žádost musí být odůvodněna. Vnitrostátní
bezpečnostní orgán své rozhodnutí potvrdí nebo zruší do
dvou měsíců od obdržení žádosti o přezkum. Je-li potvrzeno
zamítavé rozhodnutí vnitrostátního bezpečnostního orgánu,
může se proti němu žadatel odvolat k odvolacímu orgánu
podle čl. 18 odst. 3 směrnice (EU) 2016/798.
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rozhodnutí potvrdí.
Čl. I bod 48 (§
49h odst. 1 a 2)

Čl. I bod 48 (§
49h odst. 4)

Čl. I bod 48 (§
49i)

(1) V řízení o vydání průkazu způsobilosti dráhy podle § 49d
nebo § 49f drážní správní úřad rovněž posoudí, zda systém
zajišťování bezpečnosti provozování dráhy ve vztahu k
subsystému infrastruktura, energie nebo traťové řízení a
zabezpečení nově uváděnému do provozu nebo ve vztahu k
jeho obnově či modernizaci zajišťuje bezpečné provozování
dráhy celostátní nebo regionální. Není-li tomu tak, uloží
provozovateli dráhy celostátní nebo regionální provedení
změny systému zajišťování bezpečnosti provozování dráhy v
přiměřené lhůtě a podle jím stanovených podmínek; o
přijatých opatřeních provozovatel dráhy v téže lhůtě
vyrozumí drážní správní úřad.
(2) Dojde-li v návaznosti na provedenou změnu systému
zajišťování bezpečnosti provozování dráhy ke změně údajů
uvedených v osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy,
vydá drážní správní úřad nové osvědčení bezpečnosti
provozovatele dráhy; provozovatel dráhy odevzdá původní
osvědčení do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.
(4) Proti rozhodnutí, jímž bylo uloženo provedení změny
systému zajišťování bezpečnosti provozovatele dráhy nebo
jímž bylo omezeno nebo odňato oprávnění provozovatele
dráhy provozovat dráhu na základě osvědčení bezpečnosti
provozovatele dráhy, se nelze odvolat a nelze je přezkoumat
v přezkumném řízení.
Na trh smí být uveden pouze takový subsystém kolejová
vozidla nebo palubní řízení a zabezpečení, který splňuje
základní požadavky kladené na jeho návrh, zhotovení a
instalaci.

32016L0798

Čl. 12 odst. 2
věta druhá a
třetí

Reviduje se zcela nebo zčásti, kdykoli dojde k podstatným
změnám v subsystémech infrastruktury, zabezpečení nebo
energie nebo v zásadách jejich provozu a údržby.
Provozovatel infrastruktury o všech takových změnách
neprodleně vyrozumí vnitrostátní bezpečnostní orgán.

32016L0798

Čl. 18 odst. 3

Členské státy přijmou nezbytná opatření, jimiž zajistí, aby
rozhodnutí přijatá vnitrostátními bezpečnostními orgány
podléhala soudnímu přezkumu.

32016L0797

Čl. 12

Aniž je dotčena kapitola V, nesmějí členské státy na svém
území na základě této směrnice zakazovat či omezovat
výstavbu, uvádění do provozu a provozování strukturálních
subsystémů tvořících železniční systém Unie ani této
výstavbě, uvádění do provozu a provozování bránit, jestliže
tyto subsystémy vyhovují základním požadavkům. Zejména
nesmějí požadovat kontroly, které již byly provedeny:
a) jako součást postupu, který vede k ES prohlášení o
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Čl. I bod 48 (§
49j odst. 1)

(1) Drážní vozidlo určené k provozování na dráze celostátní
nebo regionální smí být uvedeno na trh, bylo-li drážním
správním úřadem nebo Agenturou Evropské unie pro
železnice vydáno povolení k jeho uvedení na trh.

32016L0797

Čl. 20

32016L0797

Čl. 3 odst. 1

32016L0797

Čl. 21 odst. 1

32016L0797

Čl. 21 odst. 4
věta třetí
Čl. 4 odst. 2

32016L0797

ověření; nebo
b) v jiných členských státech před vstupem nebo po vstupu
této směrnice v platnost k ověření toho, zda jsou za stejných
provozních podmínek splněny stejné požadavky.
1. Mobilní subsystémy uvede žadatel na trh jen tehdy,
jestliže jsou navrženy, zhotoveny a instalovány takovým
způsobem, že vyhovují základním požadavkům.
2. Žadatel zajistí zejména předložení příslušného prohlášení
o ověření.
Železniční
systém
Unie,
subsystémy
a
prvky
interoperability, včetně rozhraní, musí vyhovovat
příslušným základním požadavkům.
Žadatel uvede vozidlo na trh teprve poté, co obdrží povolení
k jeho uvedení na trh vydané agenturou v souladu s odstavci
5, 6 a 7 nebo vnitrostátním bezpečnostním orgánem v
souladu s odstavcem 8.
Tato povolení umožňují, aby byla vozidla uvedena na trh
Unie.
Pevné subsystémy musí být ve shodě s TSI a vnitrostátními
předpisy platnými při podání žádosti o povolení k uvedení
do provozu v souladu s touto směrnicí, aniž je dotčen čl. 3
písm. f).
Vozidla musí být ve shodě s TSI a vnitrostátními předpisy
platnými při podání žádosti o povolení k uvedení na trh v
souladu s touto směrnicí, aniž je dotčen odst. 3 písm. f).

Čl. I bod 48 (§
49j odst. 2)

(2) Povolení k uvedení drážního vozidla nebo řady vozidel
na trh se vydá na žádost, bylo-li vydáno povolení typu
vozidla a bylo-li k žádosti přiloženo prohlášení o shodě s
tímto typem vozidla. Prohlášení o shodě s povoleným typem
vozidla může držitel povolení typu vozidla vypracovat,
pokud

32016L0797
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Čl. 24 odst. 5

Shodu pevných subsystémů a vozidel je třeba udržovat
trvale po dobu jejich používání.
Prohlášení o shodě s typem se sestaví v souladu s:
a) postupy ověřování podle příslušných TSI; nebo
b) postupy posuzování shody vymezenými v modulech
B+D, B+F a H1 v rozhodnutí Evropského parlamentu a
Rady č. 768/2008/ES (1), neuplatňují-li se TSI.
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a) drážní vozidlo odpovídá povolenému typu vozidla a
b) bylo u drážního vozidla provedeno posouzení shody s
povoleným typem podle
1. technické specifikace pro interoperabilitu nebo
2. modulů B a D, modulů B a F nebo modulu H1 podle
zákona o posuzování shody stanovených výrobků36),
nepoužije-li se technická specifikace pro interoperabilitu.

Čl. I bod 48 (§
49j odst. 3)

Čl. I bod 48 (§
49j odst. 5)

(3) Jsou-li splněny podmínky povolení k uvedení drážního
vozidla na trh, vydá se na žádost současně s povolením k
uvedení drážního vozidla na trh povolení typu vozidla pro
stejnou oblast provozu podle § 31a odst. 2 písm. c) ve vztahu
k tomuto vozidlu.
(5) Má-li být drážní vozidlo provozováno pouze na území
České republiky, podá se žádost o vydání povolení k uvedení
drážního vozidla nebo řady vozidel na trh a žádost o vydání
povolení typu vozidla u drážního správního úřadu nebo
Agentury Evropské unie pro železnice. Má-li být drážní
vozidlo provozováno rovněž v jiném členském státě, podá se
žádost u Agentury Evropské unie pro železnice.

32016L0797

Čl. 25 odst. 1

32016L0797

Čl. 24 odst. 2

32016L0797

Čl. 21 odst. 5
věta první

Agentura vydává povolení k uvedení vozidla na trh pro
vozidla s oblastí použití v jednom či více členských státech.

32016L0797

Čl. 21 odst. 8
věta první

32016L0797

Čl. 24 odst. 1

Je-li oblast použití omezena na síť či sítě pouze v jednom
členském státě, může vnitrostátní bezpečnostní orgán tohoto
členského státu na vlastní odpovědnost a na žádost žadatele
vydat povolení k uvedení vozidla na trh.
Agentura či případně vnitrostátní bezpečnostní orgán může
postupem podle článku 21 udělit povolení typu vozidla.
Žádost o povolení typu vozidla a údaje týkající se všech
žadatelů, fází v rámci příslušných postupů a jejich výsledků
a případně všech žádostí a rozhodnutí odvolacího senátu se
podávají prostřednictvím jednotného kontaktního místa
uvedeného v článku 12 nařízení (EU) 2016/796.
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Vozidlo nebo řada vozidel, které jsou ve shodě s povoleným
typem vozidla, obdrží bez dalších kontrol povolení vozidla v
souladu s článkem 21 na základě prohlášení o shodě s tímto
typem vozidla předloženého žadatelem.
Vydá-li agentura či vnitrostátní bezpečnostní orgán povolení
k uvedení vozidla na trh, vydá současně na žádost žadatele
povolení typu vozidla, které se vztahuje na tutéž oblast
použití vozidla.
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Čl. I bod 48 (§
49j odst. 7)

(7) Odvolání proti rozhodnutí o žádosti o vydání povolení k
uvedení drážního vozidla nebo řady vozidel na trh nebo o
vydání povolení typu vozidla, lze podat u orgánu, který
rozhodnutí vydal. Odvolací lhůta činí 1 měsíc. Drážní
správní úřad, který napadené rozhodnutí vydal, je na základě
podaného odvolání do 2 měsíců ode dne jeho doručení
přezkoumá a jsou-li pro to důvody, napadené rozhodnutí
zruší a vydá povolení k uvedení drážního vozidla nebo řady
vozidel na trh nebo povolení typu vozidla. Proti tomuto
rozhodnutí se nelze odvolat. Neshledá-li drážní správní úřad
důvody pro zrušení napadeného rozhodnutí, v téže lhůtě
předá spis spolu se svým stanoviskem odvolacímu
správnímu orgánu.

32016L0797

Čl. 21 odst. 11

Čl. I bod 48 (§
49k odst. 1 a 4)

(1) Drážní správní úřad na žádost povolí zkušební provoz
drážního vozidla na dráze celostátní nebo regionální, k
němuž dosud nebylo vydáno povolení k uvedení na trh,
nebude-li tím ohroženo bezpečné provozování dráhy a drážní
dopravy a je-li to nezbytné za účelem
a) ES ověření subsystému kolejová vozidla nebo palubní
řízení a zabezpečení, z něhož je drážní vozidlo tvořeno,
b) ověření technické kompatibility subsystémů kolejová
vozidla a palubní řízení a zabezpečení, z nichž je drážní
vozidlo tvořeno, v souladu s technickou specifikací pro
interoperabilitu nebo prováděcím právním předpisem, nebo
c) ověření technické kompatibility subsystému tvořícího
drážní vozidlo s dráhou celostátní nebo regionální, na níž má
být provozováno, v souladu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím společnou bezpečnostní metodu,

32016L0797

Čl. 21 odst. 3
pododstavec
třetí
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Všechna rozhodnutí o zamítnutí povolení k uvedení vozidla
na trh nebo o vyloučení části sítě v souladu se zamítavým
posouzením podle odstavce 7 musí být řádně zdůvodněna.
Žadatel může ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení
zamítavého rozhodnutí požádat agenturu či případně
vnitrostátní bezpečnostní orgán o jeho přezkoumání.
Agentura nebo vnitrostátní bezpečnostní orgán své
rozhodnutí potvrdí nebo zruší ve lhůtě dvou měsíců ode dne
obdržení žádosti o přezkum.
Je-li zamítavé rozhodnutí agentury potvrzeno, může se
žadatel odvolat k odvolacímu senátu určenému podle článku
55 nařízení (EU) 2016/796.
Je-li zamítavé rozhodnutí vnitrostátního bezpečnostního
orgánu potvrzeno, může se proti němu žadatel odvolat k
odvolacímu orgánu podle vnitrostátního práva. Členské státy
mohou pro účely tohoto odvolacího řízení určit regulační
subjekt uvedený v článku 55 směrnice 2012/34/EU. V
takovém případě se použije čl. 18 odst. 3 směrnice (EU)
2016/798.
Jsou-li pro získání dokladů o technické kompatibilitě
uvedené v prvním pododstavci písm. b) a d) nezbytné
zkoušky, mohou zúčastněné vnitrostátní bezpečnostní
orgány vydat žadateli dočasné oprávnění, aby mohl využívat
vozidlo pro ověření v praxi na síti. Za konzultace s
žadatelem vyvine provozovatel infrastruktury veškeré úsilí,
aby zajistil možnost provedení zkoušek do tří měsíců od
obdržení žádosti žadatele. Je-li to nutné, přijme vnitrostátní
bezpečnostní orgán opatření umožňující provedení zkoušek.
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technickou specifikací pro interoperabilitu nebo prováděcím
právním předpisem.
(4) Provozovatel dráhy poskytne za účelem provádění
zkušebního provozu potřebnou součinnost podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího postup
povolování železničních vozidel a typu železničních
vozidel38).

Čl. I bod 48 (§
49k odst. 3 věta
druhá)
Čl. I bod 48 (§
49l odst. 1)

32016L0797

Čl. 21 odst. 5
pododstavec
druhý

32016L0797

Příloha IV bod
2.2.3 písm. c)

Proti rozhodnutí o žádosti o povolení zkušebního provozu se
nelze odvolat a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.

32016L0798

Čl. 18 odst. 3

(1) Hodlá-li držitel drážního vozidla provozovaného na dráze
celostátní nebo regionální, držitel povolení k jeho uvedení na
trh nebo povolení typu vozidla anebo osoba jimi pověřená
obnovit nebo modernizovat drážní vozidlo, k němuž bylo
vydáno povolení k uvedení na trh nebo povolení typu
vozidla, požádá orgán, který toto povolení vydal, o vydání
nového povolení, pokud
a) to vyžaduje technická specifikace pro interoperabilitu,
b) činnosti spojené se zamýšlenou obnovou nebo

32016L0797

Čl. 21 odst. 12
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Jako součást posouzení podle prvního pododstavce písm. a)
a b) a v případě odůvodněných pochybností může agentura
nebo vnitrostátní bezpečnostní orgány požádat o provedení
zkoušek na síti. Pro usnadnění těchto zkoušek mohou
zúčastněné vnitrostátní bezpečnostní orgány vydat žadateli
dočasná povolení s cílem použít vozidlo ke zkouškám na
síti. Provozovatel infrastruktury vynaloží veškeré úsilí pro
zajištění toho, aby byla taková zkouška provedena do tří
měsíců od podání žádosti agenturou či vnitrostátním
bezpečnostním orgánem.
Subsystém nebo některé jeho části se kontrolují v každé z
následujících fází:
(…)
c) závěrečné zkoušení.
Členské státy přijmou nezbytná opatření, jimiž zajistí, aby
rozhodnutí přijatá vnitrostátními bezpečnostními orgány
podléhala soudnímu přezkumu.
V případě obnovy nebo modernizace stávajících vozidel,
které již mají povolení k uvedení vozidla na trh, se nové
povolení k uvedení vozidla na trh požaduje:
a) jsou-li změněny hodnoty parametrů uvedených v odst. 10
písm. b), které jsou mimo rozsah přijatelných parametrů
vymezených v TSI;
b) mohou-li zamýšlené práce nepříznivě ovlivnit celkovou
úroveň bezpečnosti dotyčného vozidla, nebo
c) vyžadují-li to příslušné TSI.
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modernizací drážního vozidla mohou nepříznivě ovlivnit
celkovou úroveň jeho bezpečnosti, nebo
c) došlo nad rozsah stanovený technickou specifikací pro
interoperabilitu ke změně hodnoty základního parametru
vymezeného touto specifikací, na jehož základě bylo vydáno
původní povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo
povolení typu vozidla.

Čl. I bod 48 (§
49l odst. 2)

(2) Hodlá-li držitel drážního vozidla provozovaného na dráze
celostátní nebo regionální, držitel povolení k jeho uvedení na
trh nebo povolení typu vozidla anebo osoba jimi pověřená
rozšířit oblast provozu podle § 31a odst. 2 písm. c) ve vztahu
k drážnímu vozidlu, k němuž bylo vydáno povolení k jeho
uvedení na trh nebo povolení typu vozidla, požádá o vydání
nového povolení
a) drážní správní úřad, vydal-li povolení k uvedení drážního
vozidla na trh nebo povolení typu vozidla, nebo
b) Agenturu Evropské unie pro železnice, vydala-li povolení
k uvedení drážního vozidla na trh nebo povolení typu
vozidla anebo má-li být drážní vozidlo provozováno rovněž
v jiném členském státě.

32016L0797

Čl. 24 odst. 1

32016L0797

Čl. 21 odst. 13

32016L0797

Čl. 24 odst. 1
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Agentura či případně vnitrostátní bezpečnostní orgán může
postupem podle článku 21 udělit povolení typu vozidla.
Žádost o povolení typu vozidla a údaje týkající se všech
žadatelů, fází v rámci příslušných postupů a jejich výsledků
a případně všech žádostí a rozhodnutí odvolacího senátu se
podávají prostřednictvím jednotného kontaktního místa
uvedeného v článku 12 nařízení (EU) 2016/796.
Přeje-li si žadatel rozšířit oblast použití již schváleného
vozidla, doplní soubor dokumentů o příslušné dokumenty
uvedené v odstavci 3 týkající se doplňované oblasti použití.
Žadatel předloží soubor dokumentů agentuře, která po
provedení postupů stanovených v odstavcích 4 až 7 vydá
aktualizované povolení vztahující se na rozšířenou oblast
použití.
Obdrží-li žadatel v souladu s odstavcem 8 povolení pro
vozidlo a přeje-li si rozšířit oblast použití v daném členském
státě, doplní soubor dokumentů o příslušné dokumenty
uvedené v odstavci 3 týkající se doplňované oblasti použití.
Žadatel předloží soubor dokumentů vnitrostátnímu
bezpečnostnímu orgánu, který po provedení postupů
stanovených v odstavci 8 vydá aktualizované povolení
vztahující se na rozšířenou oblast použití.
Agentura či případně vnitrostátní bezpečnostní orgán může
postupem podle článku 21 udělit povolení typu vozidla.
Žádost o povolení typu vozidla a údaje týkající se všech
žadatelů, fází v rámci příslušných postupů a jejich výsledků
a případně všech žádostí a rozhodnutí odvolacího senátu se
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Čl. I bod 48 (§
49l odst. 3)

Čl. I bod 48 (§
49l odst. 6)

(3) Vyžaduje-li to technická specifikace pro interoperabilitu
pro případ své změny, požádá držitel povolení typu vozidla
nebo osoba jím pověřená orgán, který toto povolení vydal, o
vydání nového povolení typu vozidla. Na základě původního
povolení typu vozidla již nelze vydat nové povolení k
uvedení vozidla na trh. Posouzení splnění podmínek pro
vydání nového povolení typu vozidla drážní správní úřad
provede pouze v rozsahu odpovídajícím příslušné změně
technické specifikace pro interoperabilitu. Právní účinky
povolení k uvedení drážního vozidla na trh již vydaného na
základě původního povolení typu vozidla nejsou vydáním
nového povolení typu vozidla dotčeny.

(6) Odvolání proti rozhodnutí o žádosti o vydání nového
povolení k uvedení drážního vozidla nebo řady vozidel na
trh nebo o vydání nového povolení typu vozidla lze podat u
orgánu, který rozhodnutí vydal. Odvolací lhůta činí 1 měsíc.
Drážní správní úřad, který napadené rozhodnutí vydal, je na
základě podaného odvolání do 2 měsíců ode dne jeho
doručení přezkoumá a jsou-li pro to důvody, napadené
rozhodnutí zruší a vydá nové povolení k uvedení drážního
vozidla nebo řady vozidel na trh nebo nové povolení typu
vozidla. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Neshledáli drážní správní úřad důvody pro zrušení napadeného
rozhodnutí, v téže lhůtě předá spis spolu se svým
stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu.

32016L0797

Čl. 24 odst. 3

32016L0797

Čl. 25 odst. 2

32016L0797

Čl. 21 odst. 11
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podávají prostřednictvím jednotného kontaktního místa
uvedeného v článku 12 nařízení (EU) 2016/796.
Změní-li se příslušná ustanovení TSI nebo vnitrostátních
předpisů, na jejichž základě bylo povolení typu vozidla
vydáno, určí TSI nebo vnitrostátní předpis, zda již udělené
povolení typu vozidla zůstává v platnosti nebo je třeba je
obnovit. Pokud musí být uvedené povolení obnoveno,
mohou se kontroly prováděné agenturou nebo vnitrostátním
bezpečnostním orgánem týkat pouze změněných pravidel.

Obnovení povolení typu vozidla podle čl. 24 odst. 3 nemá
dopad na povolení k uvedení vozidla na trh již vydaná na
základě předchozího povolení k uvedení daného typu
vozidla na trh.
Všechna rozhodnutí o zamítnutí povolení k uvedení vozidla
na trh nebo o vyloučení části sítě v souladu se zamítavým
posouzením podle odstavce 7 musí být řádně zdůvodněna.
Žadatel může ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení
zamítavého rozhodnutí požádat agenturu či případně
vnitrostátní bezpečnostní orgán o jeho přezkoumání.
Agentura nebo vnitrostátní bezpečnostní orgán své
rozhodnutí potvrdí nebo zruší ve lhůtě dvou měsíců ode dne
obdržení žádosti o přezkum.
Je-li zamítavé rozhodnutí agentury potvrzeno, může se
žadatel odvolat k odvolacímu senátu určenému podle
článku 55 nařízení (EU) 2016/796.
Je-li zamítavé rozhodnutí vnitrostátního bezpečnostního
orgánu potvrzeno, může se proti němu žadatel odvolat
k odvolacímu orgánu podle vnitrostátního práva. Členské
státy mohou pro účely tohoto odvolacího řízení určit
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regulační
subjekt
uvedený
v článku 55
směrnice
2012/34/EU. V takovém případě se použije čl. 18 odst. 3
směrnice (EU) 2016/798.
Čl. I bod 48 (§
49m odst. 1)

Čl. I bod 48 (§
49m odst. 2)

(1) Zjistí-li dopravce, že drážní vozidlo jím provozované na
dráze celostátní nebo regionální, k němuž bylo vydáno
povolení k uvedení na trh, nesplňuje základní požadavky,
přijme nezbytná opatření k jeho uvedení do souladu s těmito
požadavky. Zjistí-li dopravce, že drážní vozidlo nesplňovalo
základní požadavky již v okamžiku vydání povolení k jeho
uvedení na trh, informuje o tom bez zbytečného odkladu
Agenturu Evropské unie pro železnice, drážní správní úřad a
orgán jiného členského státu, který se podílel na vydání
povolení k uvedení tohoto drážního vozidla na trh.

(2) Zjistí-li drážní správní úřad při výkonu státního dozoru,
že drážní vozidlo provozované na dráze celostátní nebo
regionální, k němuž bylo vydáno povolení k uvedení na trh,
nebo jeho typ nesplňuje základní požadavky, uloží dopravci
povinnost přijmout nezbytná opatření k jeho uvedení do
souladu s těmito požadavky, stanoví mu k tomu přiměřenou
lhůtu a informuje o tom Agenturu Evropské unie pro
železnice a orgán jiného členského státu, který se podílel
nebo podílí na vydání povolení k uvedení tohoto drážního
vozidla nebo drážního vozidla téhož typu na trh.

32016L0797

Čl. 26 odst. 1

Zjistí-li železniční podnik během provozu, že vozidlo, které
používá, nevyhovuje některému z použitelných základních
požadavků, přijme nezbytná nápravná opatření, aby zajistil
shodu vozidla. Může navíc o přijatých opatřeních
informovat agenturu a veškeré dotčené vnitrostátní
bezpečnostní orgány. Má-li železniční podnik důkaz, že
nesoulad existoval již v okamžiku vydání povolení k
uvedení na trh, informuje agenturu a veškeré další dotčené
vnitrostátní bezpečnostní orgány.

32016L0797

Čl. 3 odst. 1

32016L0797

Čl. 26 odst. 2

32016L0797

Čl. 3 odst. 1

Železniční
systém
Unie,
subsystémy
a
prvky
interoperability, včetně rozhraní, musí vyhovovat
příslušným základním požadavkům.
Zjistí-li vnitrostátní bezpečnostní orgán, například v průběhu
vykonávání dohledu podle článku 17 směrnice (EU)
2016/798, že vozidlo nebo typ vozidla, pro nějž bylo vydáno
povolení k uvedení na trh buď agenturou v souladu s čl. 21
odst. 5 nebo článkem 24, nebo vnitrostátním bezpečnostním
orgánem v souladu s čl. 21 odst. 8 nebo článkem 24,
používaný v souladu se svým určením nevyhovuje
některému z použitelných základních požadavků, informuje
železniční podnik používající toto vozidlo nebo typ vozidla
a požádá jej, aby přijal nezbytná nápravná opatření, a tak
zajistil shodu vozidla. Vnitrostátní bezpečnostní orgán
rovněž informuje agenturu a veškeré další dotčené
vnitrostátní bezpečnostní orgány, včetně orgánů na území,
kde je vyřizována žádost o povolení k uvedení na trh pro
vozidlo téhož typu.
Železniční
systém
Unie,
subsystémy
a
prvky
interoperability, včetně rozhraní, musí vyhovovat
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příslušným základním požadavkům.
Čl. I bod 48 (§
49m odst. 3 a
4)

(3) Nebyla-li přijata nezbytná opatření uvedená v odstavci 1
nebo 2 anebo nevedla-li přijatá opatření k uvedení drážního
vozidla do souladu se základními požadavky a je-li tím
závažně ohrožena bezpečnost provozování drážní dopravy,
a) drážní správní úřad do doby odstranění zjištěných
nedostatků stanoví podmínky zajišťující bezpečné
provozování drážního vozidla nebo jeho provoz zakáže,
b) orgán, který povolení typu vozidla vydal, může do doby
odstranění zjištěných nedostatků zakázat uvádění drážních
vozidel odpovídajících tomuto typu na trh, nebo
c) orgán, který povolení k uvedení drážního vozidla na trh
nebo povolení typu vozidla vydal, může podle povahy a
rozsahu zjištěných nedostatků povolení změnit nebo zrušit,
nesplňovalo-li drážní vozidlo nebo jeho typ základní
požadavky již v okamžiku vydání povolení.
(4) Pominou-li důvody, pro které bylo vydáno rozhodnutí
podle odstavce 3 písm. a) nebo b), orgán, který je vydal, toto
rozhodnutí zruší.

32016L0797
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Čl. 26 odst. 3,
4a9

3. Pokud v případech uvedených v odstavcích 1 nebo 2
tohoto článku nápravná opatření uplatněná železničním
podnikem nezajišťují splnění použitelných základních
požadavků a toto nesplnění vede k závažnému
bezpečnostnímu riziku, může dotčený vnitrostátní
bezpečnostní orgán v rámci svých úkolů v oblasti dohledu v
souladu s čl. 17 odst. 6 směrnice (EU) 2016/798 přijmout
dočasná bezpečnostní opatření. Dočasná bezpečnostní
opatření v podobě pozastavení povolení typu vozidla mohou
být přijata souběžně vnitrostátním bezpečnostním orgánem a
agenturou a podléhají soudnímu přezkumu a rozhodčímu
řízení podle čl. 21 odst. 7.
4. V případech uvedených v odstavci 3 může agentura nebo
vnitrostátní bezpečnostní orgán, který vydal povolení, po
přezkumu účinnosti opatření přijatých k odstranění
závažného bezpečnostního rizika rozhodnout o zrušení či
změně povolení, pokud je prokázáno, že v okamžiku vydání
povolení nebyl splněn některý ze základních požadavků. Za
tímto účelem oznámí své rozhodnutí s uvedením důvodů
držiteli povolení k uvedení na trh nebo povolení typu
vozidla. Držitel může ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení
rozhodnutí požádat agenturu či vnitrostátní bezpečnostní
orgán o přezkoumání daného rozhodnutí. V tomto případě je
platnost rozhodnutí o zrušení dočasně pozastavena.
Agentura nebo vnitrostátní bezpečnostní orgán své
rozhodnutí potvrdí nebo zruší ve lhůtě jednoho měsíce ode
dne obdržení žádosti o přezkum.
V případě neshody mezi agenturou a vnitrostátním
bezpečnostním orgánem ohledně nutnosti omezit či zrušit
povolení se použije rozhodčí řízení podle čl. 21 odst. 7. Je-li
výsledkem tohoto řízení, že povolení vozidla nemá být
omezeno ani zrušeno, pozastavuje se platnost dočasných
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Čl. I bod 48 (§
49m odst. 5)

Čl. I bod 48 (§
49m odst. 7)

(5) Proti rozhodnutí, jímž se ukládá povinnost přijmout
nezbytná
opatření
k
uvedení
drážního
vozidla
provozovaného na dráze celostátní nebo regionální do
souladu se základními požadavky, jímž se stanoví podmínky
zajišťující bezpečné provozování drážního vozidla nebo se
jeho provoz zakazuje anebo jímž se zakazuje uvádění
drážních vozidel daného typu trh, se nelze odvolat a nelze je
přezkoumat v přezkumném řízení.
(7) Bylo-li povolení k uvedení drážního vozidla na trh
zrušeno, nesmí být drážní vozidlo provozováno. Bylo-li
povolení typu vozidla zrušeno, nesmí být drážní vozidlo
odpovídající tomuto typu uvedeno na trh a vozidlo na trh již
uvedené z něj musí být staženo. Orgán, který povolení typu
zrušil, následně postupuje vůči dopravcům provozujícím
drážní vozidla odpovídající tomuto typu podle odstavců 2 až
4.

32016L0798

Čl. 18 odst. 3

32016L0797

Čl. 26 odst. 7 a
8
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bezpečnostních opatření uvedených v odstavci 3 tohoto
článku.
9. Pokud je v případech podle odstavců 1 nebo 2 nesplnění
základních požadavků omezeno na část oblasti použití
dotčeného vozidla a tyto požadavky nebyly plněny již v
okamžiku vydání povolení k uvedení na trh, změní se toto
povolení tak, aby z něj byly vyloučeny dotčené části oblasti
použití.
Členské státy přijmou nezbytná opatření, jimiž zajistí, aby
rozhodnutí přijatá vnitrostátními bezpečnostními orgány
podléhala soudnímu přezkumu.

7. Rozhodnutí agentury nebo vnitrostátního bezpečnostního
orgánu o zrušení povolení se zaznamená v příslušném
registru vozidel podle článku 22 nebo, v případě povolení
typu vozidla, v evropském registru povolených typů vozidel
podle čl. 24 odst. 7. Agentura a vnitrostátní bezpečnostní
orgány zajistí, aby byly náležitě informovány železniční
podniky používající vozidla stejného typu, jako je vozidlo
nebo typ, na nějž se vztahuje zrušení. Tyto železniční
podniky nejprve zkontrolují, zda se jich stejný problém
porušení shody týká. Pokud ano, použije se postup podle
tohoto článku.
8. Pokud je zrušeno povolení k uvedení vozidla na trh,
nesmí se dotčené vozidlo dále používat a jeho oblast použití
nesmí být rozšířena. Pokud je zrušeno povolení typu
vozidla, nesmějí být vozidla vyrobená na jeho základě
uvedena na trh nebo, pokud již byla na trh uvedena, z něho
musí být stažena. Lze požádat o nové povolení na základě
postupu podle článku 21 v případě jednotlivých vozidel

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBKNHAE4S)

nebo článku 24 v případě typu vozidla.
Čl. I bod 48 (§
49n odst. 1,
odst. 2 věta
první, odst. 4
věta
první,
odst. 6, odst. 9)

(1) Proti rozhodnutí, kterým bylo povolení k uvedení
drážního vozidla na trh nebo povolení typu vozidla změněno
nebo zrušeno, se nelze odvolat a nelze je přezkoumat v
přezkumném řízení. Žadatel může proti tomuto rozhodnutí
podat námitky k drážnímu správnímu úřadu, který
rozhodnutí vydal.

32016L0797

(2) Námitky lze podat do 1 měsíce ode dne oznámení
rozhodnutí a musí vedle náležitostí podání podle správního
řádu obsahovat údaj o tom, proti kterému rozhodnutí
směřují, v jakém rozsahu jej žadatel napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
(…)
(4) Včas podané a přípustné námitky mají odkladný účinek.
(…)
(6) Rozhodnutí o námitkách vydá drážní správní úřad do 1
měsíce ode dne jejich doručení. Dojde-li drážní správní úřad
k závěru, že námitkami napadené rozhodnutí je v rozporu s
právními předpisy nebo je nesprávné, napadené rozhodnutí
zruší a řízení zastaví. Neshledá-li důvod pro zrušení
rozhodnutí, námitky zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí.
(…)
(9) Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat ani podat
námitky a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.
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Čl. 26 odst. 4 a
5

4. V případech uvedených v odstavci 3 může agentura nebo
vnitrostátní bezpečnostní orgán, který vydal povolení, po
přezkumu účinnosti opatření přijatých k odstranění
závažného bezpečnostního rizika rozhodnout o zrušení či
změně povolení, pokud je prokázáno, že v okamžiku vydání
povolení nebyl splněn některý ze základních požadavků. Za
tímto účelem oznámí své rozhodnutí s uvedením důvodů
držiteli povolení k uvedení na trh nebo povolení typu
vozidla. Držitel může ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení
rozhodnutí požádat agenturu či vnitrostátní bezpečnostní
orgán o přezkoumání daného rozhodnutí. V tomto případě je
platnost rozhodnutí o zrušení dočasně pozastavena.
Agentura nebo vnitrostátní bezpečnostní orgán své
rozhodnutí potvrdí nebo zruší ve lhůtě jednoho měsíce ode
dne obdržení žádosti o přezkum.
V případě neshody mezi agenturou a vnitrostátním
bezpečnostním orgánem ohledně nutnosti omezit či zrušit
povolení se použije rozhodčí řízení podle čl. 21 odst. 7. Je-li
výsledkem tohoto řízení, že povolení vozidla nemá být
omezeno ani zrušeno, pozastavuje se platnost dočasných
bezpečnostních opatření uvedených v odstavci 3 tohoto
článku.
5. Je-li rozhodnutí agentury potvrzeno, může se držitel
povolení vozidla ve lhůtě stanovené v článku 59 nařízení
(EU) 2016/796 odvolat k odvolacímu senátu zřízenému
podle článku 55 uvedeného nařízení. Je-li potvrzeno
rozhodnutí vnitrostátního bezpečnostního orgánu, může
držitel povolení vozidla ve lhůtě dvou měsíců ode dne
doručení uvedeného rozhodnutí požádat o jeho vnitrostátní
soudní přezkum podle čl. 18 odst. 3 směrnice (EU)
2016/798. Členské státy mohou pro účely tohoto
přezkumného řízení určit regulační subjekt stanovený
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v článku 56 směrnice 2012/34/EU.
Čl. I bod 48 (§
49o odst. 1)

(1)
Splnění
základních
požadavků
subsystémem
infrastruktura, energie, traťové řízení a zabezpečení,
kolejová vozidla nebo palubní řízení a zabezpečení se
prokazuje ES prohlášením o ověření vypracovaným
zadavatelem, výrobcem nebo jejich zplnomocněným
zástupcem. ES prohlášení o ověření lze vypracovat, pokud
a) subsystém splňuje požadavky na něj stanovené technickou
specifikací pro interoperabilitu nebo prováděcím právním
předpisem, přičemž prováděcí právní předpis se použije
1. u dráhy nebo drážního vozidla, na něž se nevztahuje
technická specifikace pro interoperabilitu,
2. v rozsahu, v němž technická specifikace pro
interoperabilitu neupravuje některé konkrétní požadavky
odpovídající základním požadavkům,
3. ve zvláštním případě vymezeném v technické specifikaci
pro interoperabilitu, v němž je vyžadováno uplatnění
pravidel v ní neobsažených,
4. v rozsahu, v němž bylo drážním správním úřadem
oznámeno
neuplatnění
technické
specifikace
pro
interoperabilitu z důvodu uvedeného v odstavci 3,
5. v případě posuzování technické kompatibility drážního
vozidla s dráhou, která plně neodpovídá požadavkům
stanoveným v technické specifikaci pro interoperabilitu,
6. v případě dočasné a naléhavé nutnosti přijetí opatření
navazujícího na mimořádnou událost,
b) bylo u subsystému provedeno ES ověření, jímž se rozumí
postup posouzení splnění požadavků uvedených v písmeni
a).

32016L0797

Čl. 2 bod 22

Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„žadatelem“ fyzická nebo právnická osoba žádající o
povolení, ať je jí železniční podnik, provozovatel
infrastruktury nebo jakákoli jiná osoba či právní subjekty,
jako je výrobce, vlastník či držitel. Pro účely článku 15 se
„žadatelem“ rozumí zadavatel nebo výrobce nebo jejich
zplnomocnění zástupci; pro účely článku 19 se „žadatelem“
rozumí fyzická nebo právnická osoba žádající rozhodnutí
agentury o schválení technických řešení navržených pro
projekty traťového zařízení ERTMS;

32016L0797

Čl. 4 odst. 2

Pevné subsystémy musí být ve shodě s TSI a vnitrostátními
předpisy platnými při podání žádosti o povolení k uvedení
do provozu v souladu s touto směrnicí, aniž je dotčen čl. 3
písm. f).

63

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBKNHAE4S)

Vozidla musí být ve shodě s TSI a vnitrostátními předpisy
platnými při podání žádosti o povolení k uvedení na trh v
souladu s touto směrnicí, aniž je dotčen odst. 3 písm. f).

32016L0797

Čl. 13 odst. 1 a
2

32016L0797

Čl. 15 odst. 2

64

Shodu pevných subsystémů a vozidel je třeba udržovat
trvale po dobu jejich používání.
1. Agentura a vnitrostátní bezpečnostní orgány považují za
vyhovující základním požadavkům takové strukturální
subsystémy tvořící železniční systém Unie, na něž se
vztahuje příslušné ES prohlášení o ověření vytvořené
pomocí odkazu na TSI podle článku 15, nebo prohlášení o
ověření vytvořené pomocí odkazu na vnitrostátní předpisy v
souladu s čl. 15 odst. 8, nebo obojí.
2. Vnitrostátní předpisy pro uplatňování základních
požadavků a případně přijatelných vnitrostátních způsobů
prokazování shody se použijí v těchto případech:
a) v případě, že TSI se nevztahuje, nebo se nevztahuje v
plném rozsahu, na některé aspekty odpovídající základním
požadavkům, včetně otevřených bodů uvedených v čl. 4
odst. 6;
b) v případě, že je oznámeno neuplatnění jedné nebo více
TSI nebo jejich částí podle článku 7;
c) pokud zvláštní případ vyžaduje uplatnění technických
pravidel, která nejsou obsažena v příslušné TSI;
d) v případě, že vnitrostátní předpisy jsou použity ke
specifikaci stávajících systémů a omezeny na posuzování
technické kompatibility vozidla se sítí;
e) v případě sítí a vozidel, na něž se nevztahují TSI;
f) jako naléhavé dočasné preventivní opatření, zejména po
nehodě.
Žadatel vypracuje ES prohlášení o ověření subsystému. V
něm na vlastní odpovědnost prohlašuje, že daný subsystém
byl podroben příslušným postupům ověřování a že splňuje
požadavky příslušného práva Unie a příslušných
vnitrostátních předpisů. ES prohlášení o ověření a průvodní
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dokumenty musí být datovány a podepsány žadatelem.

Čl. I bod 48 (§
49o odst. 2)

Čl. I bod 48 (§
49o odst. 3)

(2) Splňuje-li subsystém požadavky obsažené v
harmonizovaných normách34) nebo jejich částech, na něž
byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie,
má se za to, že splňuje základní požadavky, jichž se tyto
normy nebo jejich části týkají.

(3) Technická specifikace pro interoperabilitu nemusí být
dodržena
a) v případě, že ke dni nabytí účinnosti technické specifikace
pro interoperabilitu návrh nebo provedení nového
subsystému nebo jeho části anebo návrh nebo provedení
obnovy nebo modernizace stávajícího subsystému
1. dospěly do takové fáze, v níž by dodržení technické
specifikace pro interoperabilitu mohlo ekonomicky ohrozit
dotčený záměr v jeho zamýšlené podobě, nebo
2. je předmětem již probíhajícího plnění smlouvy,
b) v případě obnovy, modernizace nebo rozšíření stávajícího
subsystému nebo jeho části, pokud by dodržení technické
specifikace pro interoperabilitu ekonomicky ohrozilo
dotčený záměr anebo technickou nebo provozní propojenost
drah celostátních nebo regionálních nebo na nich
provozovaných drážních vozidel,
c) po dobu, po kterou tomu brání ekonomické nebo
technické důvody související s neodkladným obnovením
provozu na dráze po živelní události nebo nehodě.

32016L0797

Čl. 20 odst. 2

32016L0797

Čl. 2 bod 24

32016L0797

Čl. 17

32016L0797

Čl. 7 odst. 1
písm. a) až c)
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Žadatel zajistí zejména předložení příslušného prohlášení o
ověření.
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„harmonizovanou normou“ evropská norma ve smyslu čl. 2
odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1025/2012;
Předpoklad shody Předpokládá se, že prvky interoperability
a subsystémy, které jsou ve shodě s harmonizovanými
normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy
v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě se
základními požadavky, na které se tyto normy nebo jejich
části vztahují.
1. Členské státy mohou umožnit žadateli neuplatnit jednu
nebo více TSI nebo jejich částí v těchto případech:
a) při návrhu nového subsystému nebo jeho části, při obnově
nebo modernizaci stávajícího subsystému nebo jeho části
nebo u jakéhokoli prvku uvedeného v čl. 1 odst. 1, který je
ke dni počátku použitelnosti dotčených TSI v pokročilé fázi
vývoje nebo je předmětem probíhajícího plnění smlouvy;
b) jestliže podmínky rychlého obnovení sítě po nehodě nebo
přírodní katastrofě ekonomicky nebo technicky nedovolují
částečně nebo plně uplatnit příslušnou TSI; v tom případě je
doba, kdy se TSI nepoužijí, omezena na dobu do obnovení
sítě;
c) při návrhu obnovy, rozšíření nebo modernizace
stávajícího subsystému či jeho části, jestliže by uplatnění
dotčených TSI ohrozilo hospodářskou životaschopnost
projektu nebo kompatibilitu železničního systému v
dotčeném členském státě, například v souvislosti s
průjezdným průřezem, rozchodem koleje, osovou
vzdáleností kolejí nebo napájecím elektrickým napětím;
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(…)
Čl. I bod 48 (§
49o odst. 4)

Čl. I bod 48 (§
49o odst. 5)

Čl. I bod 48 (§

(4) Nemá-li být technická specifikace pro interoperabilitu
dodržena z důvodu uvedeného v odstavci 3 písm. a), sdělí
zadavatel, výrobce nebo jejich zplnomocněný zástupce
drážnímu správnímu úřadu seznam dotčených záměrů do 9
měsíců ode dne vstupu této technické specifikace pro
interoperabilitu v platnost. Drážní správní úřad seznam
dotčených záměrů oznámí Evropské komisi do 1 roku ode
dne vstupu této technické specifikace pro interoperabilitu v
platnost.
(5) Nemá-li být technická specifikace pro interoperabilitu
dodržena z důvodu uvedeného v odstavci 3, zašle zadavatel,
výrobce nebo jejich zplnomocněný zástupce drážnímu
správnímu úřadu doklady podle příslušného předpisu
Evropské unie, které obsahují vymezení důvodů neuplatnění
této technické specifikace pro interoperabilitu a předpisů,
které se namísto ní dodrží. Drážní správní úřad tyto doklady
bez zbytečného odkladu předá Evropské komisi. Rozhodneli Evropská komise do 4 měsíců od obdržení dokladů, že
technická specifikace pro interoperabilitu musí být dodržena,
drážní správní úřad sdělí tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu osobě, která mu zaslala doklady podle věty první; v
takovém případě musí být technická specifikace pro
interoperabilitu dodržena.

32016L0797

Čl. 7 odst. 2

V případě uvedeném v odst. 1 písm. a) předá dotčený
členský stát Komisi do jednoho roku od vstupu každé z TSI
v platnost seznam projektů, které se provádějí na jeho území
a které se podle názoru dotčeného členského státu nacházejí
v pokročilé fázi vývoje.

32016L0797

Čl. 7 odst. 3, 4,
6a7

(6) Byl-li subsystém uveden do provozu přede dnem vstupu

32016L0797

Čl. 9 odst. 5

3. V případech uvedených v odst. 1 písm. a) a b) sdělí
členský stát Komisi své rozhodnutí neuplatnit jednu nebo
více TSI nebo jejich částí.
4. V případech uvedených v odst. 1 písm. a), c), d) a e)
tohoto článku podá dotčený členský stát Komisi žádost o
neuplatnění TSI nebo jejich částí společně se souborem
dokumentů obsahujícím odůvodnění žádosti a zároveň
uvede alternativní předpisy, které má v úmyslu uplatnit
namísto TSI. V případě uvedeném v odst. 1 písm. e) tohoto
článku Komise žádost posoudí a na základě úplnosti a
soudržnosti informací uvedených v souboru dokumentů
rozhodne, zda ji přijme. V případech uvedených v odst. 1
písm. c) a d) tohoto článku přijme Komise na základě
takového posouzení rozhodnutí prostřednictvím prováděcích
aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným
postupem podle čl. 51 odst. 3.
6. Do přijetí rozhodnutí Komise mohou členské státy bez
prodlení uplatňovat alternativní předpisy uvedené v odstavci
4.
7. Komise rozhodne do čtyř měsíců od podání žádosti, k níž
je přiložen úplný soubor dokumentů. Nepřijme-li
rozhodnutí, považuje se žádost za schválenou.
Náhradní díly pro subsystémy, které jsou v okamžiku vstupu
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49o odst. 6)
Čl. I bod 48 (§
49o odst. 7)

příslušné technické specifikace pro interoperabilitu v
platnost, mohou v něm být použity náhradní díly nesplňující
požadavky stanovené v § 49b odst. 1.
(7) Zadavatel, výrobce nebo jejich zplnomocněný zástupce
vypracuje ES prohlášení o ověření podle vzoru stanoveného
příslušným přímo použitelným předpisem Evropské unie35)
a připojí k němu technickou dokumentaci; tuto technickou
dokumentaci uchová po celou dobu, po kterou má být
subsystém užíván. ES prohlášení o ověření a k němu
přiložená technická dokumentace se vypracují v úředním
jazyce členského státu. Požádá-li o to orgán jiného členského
státu nebo Agentura Evropské unie pro železnice, zašle jim
zadavatel, výrobce nebo jejich zplnomocněný zástupce kopii
technické dokumentace.

32016L0797

Čl. 15 odst. 2 a
4

32016L0797

Příloha IV bod
2.6, 2.8, 3.3 a
3.4
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příslušné TSI v platnost již uvedeny do provozu, se mohou
do těchto subsystémů instalovat, aniž by se na ně použil
odstavec 1.
2. Žadatel vypracuje ES prohlášení o ověření subsystému. V
něm na vlastní odpovědnost prohlašuje, že daný subsystém
byl podroben příslušným postupům ověřování a že splňuje
požadavky příslušného práva Unie a příslušných
vnitrostátních předpisů. ES prohlášení o ověření a průvodní
dokumenty musí být datovány a podepsány žadatelem.
4. Žadatel odpovídá za sestavení technické dokumentace,
která má být přiložena k ES prohlášení o ověření. Tato
technická dokumentace musí obsahovat všechny nezbytné
doklady vztahující se k vlastnostem subsystému a případně
všechny doklady osvědčující shodu prvků interoperability.
Musí obsahovat rovněž veškeré údaje vztahující se k
podmínkám a omezením používání a pokyny pro servis,
průběžnou nebo pravidelnou kontrolu, seřizování a údržbu.
2.6. Předložení
Kopii technické dokumentace přiložené k ES prohlášení o
ověření uchovává žadatel po celou dobu životnosti
subsystému. Tato kopie musí být na požádání zaslána
každému členskému státu nebo agentuře.
(…)
2.8. Jazyk
Dokumentace a korespondence týkající se postupu ES
ověřování musí být vypracovány v úředním jazyce Unie
daného členského státu, v němž je žadatel usazen, nebo v
úředním jazyce Unie, který žadatel akceptoval.
(…)
3.3. Dokumentace
Dokumentace sestavená určeným subjektem a přiložená k
certifikátu o ověření v případě vnitrostátních předpisů musí
být součástí technické dokumentace přiložené k ES
prohlášení o ověření uvedené v bodě 2.4 a musí obsahovat
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Čl. I bod 48 (§
49o odst. 8)

Čl. I bod 48 (§
49p odst. 1)

Čl. I bod 48 (§
49p odst. 2)

(8) Vyžaduje-li to příslušný přímo použitelný předpis
Evropské unie35), zadavatel, výrobce nebo jejich
zplnomocněný zástupce v případě obnovy nebo modernizace
subsystému vypracuje nové nebo změní již vypracované ES
prohlášení o ověření.
(1) ES ověření provede na základě smlouvy uzavřené se
zadavatelem, výrobcem nebo jejich zplnomocněným
zástupcem
a) oznámený subjekt, jde-li o ověření splnění požadavků
stanovených technickou specifikací pro interoperabilitu,
nebo
b) určený subjekt, jde-li o ověření splnění požadavků
stanovených prováděcím právním předpisem.

32016L0797

Čl. 15 odst. 5

32016L0797

Čl. 15 odst. 1 a
8

(2) ES ověření zahrnuje posouzení subsystému ve fázi jeho
návrhu, provedení a závěrečného zkoušení a rovněž
posouzení jeho technické kompatibility s dráhou celostátní
nebo regionální nebo drážním vozidlem určeným k
provozování na této dráze, do nichž má být začleněn.

32016L0797

Čl. 15 odst. 3

32016L0797

Příloha IV bod
2.2.3
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technické údaje relevantní pro posouzení shody subsystému
s uvedenými vnitrostátními předpisy.
3.4. Jazyk
Dokumentace a korespondence týkající se postupu ES
ověřování musí být vypracovány v úředním jazyce Unie
daného členského státu, v němž je žadatel usazen, nebo v
úředním jazyce Unie, který žadatel akceptoval.
V případě obnovy či modernizace subsystému mající za
následek změnu technické dokumentace a dopad na platnost
již provedených postupů ověřování žadatel posoudí, zda je
třeba nové ES prohlášení o ověření.
1. Aby mohlo být vypracováno ES prohlášení o ověření
nezbytné pro uvedení na trh a uvedení do provozu podle
kapitoly V, požádá žadatel subjekt nebo subjekty
posuzování shody, které si pro tento účel zvolil, aby použily
postup ES ověřování uvedený v příloze IV.
8. Členské státy určí subjekty odpovědné za provádění
postupu ověřování ve vztahu k vnitrostátním předpisům. V
tomto ohledu odpovídají za plnění příslušných úkolů určené
subjekty. Aniž je dotčen článek 30, může členský stát za
určený subjekt označit oznámený subjekt a v takovém
případě může celý postup provést jediný subjekt posuzování
shody.
Činnost oznámeného subjektu odpovědného za ES ověření
subsystému začíná ve fázi návrhu a zahrnuje celou dobu
výroby až do fáze přijetí, a to před uvedením subsystému na
trh nebo do provozu. V souladu s příslušnou TSI rovněž
zahrnuje ověření rozhraní dotyčného subsystému se
systémem, do nějž je začleněn.
Fáze postupu ověřování
Subsystém nebo některé jeho části se kontrolují v každé z
následujících fází:
a) celkový návrh,
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Čl. I bod 48 (§
49p odst. 3)

(3) Bylo-li ES ověřením zjištěno, že subsystém splňuje
požadavky stanovené v
a) technické specifikaci pro interoperabilitu, vydá oznámený
subjekt ES certifikát podle vzoru stanoveného příslušným
přímo použitelným předpisem Evropské unie35), nebo
b) prováděcím právním předpisu,
1. vydá určený subjekt vnitrostátní certifikát podle vzoru
stanoveného příslušným přímo použitelným předpisem
Evropské unie35), nebo
2. zahrne oznámený subjekt, který je současně určeným
subjektem, výsledek posouzení do ES certifikátu vydaného
podle písmene a).

32016L0797

Příloha IV bod
2.3.1 a bod 3.2

Čl. I bod 48 (§
49p odst. 4)

(4) Požádá-li o to zadavatel, výrobce nebo jejich
zplnomocněný zástupce, provede oznámený subjekt nebo
určený subjekt ES ověření omezené na fázi návrhu nebo

32016L0797

Čl. 15 odst. 6 a
7
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b) realizace: konstrukce, a zejména pak stavební činnosti,
výroba, montáž prvků a celkové nastavení,
c) závěrečné zkoušení.
Žadatel může požádat o ISV pro fázi návrhu (včetně
zkoušek typu) a fázi realizace pro celý subsystém nebo pro
kteroukoli z částí, na které se žadatel rozhodl subsystém
rozdělit (viz bod 2.2.2).
2.3.1. Oznámené subjekty odpovědné za ověřování posoudí
návrh, realizaci a závěrečné zkoušení subsystému a vydají
certifikát o ověření určený pro žadatele, který poté vypracuje
ES prohlášení o ověření. Certifikát o ověření musí uvádět
odkaz na TSI, s nimiž byla posuzována shoda.
Pokud u subsystému nebyla posuzována shoda se všemi
příslušnými TSI (například v případě odchylky, částečného
uplatňování TSI za účelem modernizace nebo obnovy,
přechodného období v TSI nebo ve zvláštním případě),
uvede se v certifikátu o ověření přesný odkaz na TSI nebo
jejich části, u nichž oznámený subjekt shodu během postupu
ověřování nezkoumal.
3.2. Certifikát o ověření
Určený subjekt vyhotoví certifikát o ověření určený pro
žadatele.
Certifikát musí obsahovat přesný odkaz na vnitrostátní
předpisy, s nimiž zkoumá určený subjekt soulad během
postupu ověřování.
V případě vnitrostátních předpisů souvisejících se
subsystémy tvořícími vozidlo určený subjekt rozdělí
certifikát na dvě části; v první části jsou obsaženy odkazy na
vnitrostátní předpisy, které se vztahují výhradně na
technickou kompatibilitu vozidla a dotčené sítě, zatímco
druhá část se týká všech ostatních vnitrostátních předpisů.
6. Oznámený subjekt může vydávat průběžná prohlášení o
ověření s cílem pokrýt určité fáze postupu ověřování nebo
určité části subsystému.
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provedení subsystému nebo na část subsystému a o výsledku
tohoto ověření vydá průběžné stanovisko podle vzoru
stanoveného příslušným přímo použitelným předpisem
Evropské unie35). Umožňuje-li to technická specifikace pro
interoperabilitu a požádá-li o to zadavatel, výrobce nebo
jejich zplnomocněný zástupce, vydá oznámený subjekt v
rozsahu provedeného ES ověření ES certifikát týkající se
části subsystému nebo několika subsystémů.

7. Pokud to příslušné TSI umožňují, může oznámený subjekt
vydávat certifikáty o ověření týkající se jednoho či několika
subsystémů nebo některých částí těchto subsystémů.

32016L0797

Příloha IV bod
2.2 a bod 4

2.2. Dočasné prohlášení o ověření (ISV)
2.2.1. Zásady
Na žádost žadatele mohou být ověřování provedena pro části
subsystému nebo mohou být omezena na určité fáze postupu
ověřování. V těchto případech mohou být výsledky
ověřování zdokumentovány v „dočasném prohlášení o
ověření“ (ISV) vydaném oznámeným subjektem zvoleným
žadatelem. ISV musí uvádět odkaz na TSI, s nimiž byla
posuzována shoda.
2.2.2. Části subsystému
Žadatel může požádat o ISV pro kteroukoli z částí, na něž se
rozhodne subsystém rozdělit. Každá část se zkontroluje v
každé fázi, jak je uvedeno v bodě 2.2.3.
2.2.3. Fáze postupu ověřování
Subsystém nebo některé jeho části se kontrolují v každé z
následujících fází:
a) celkový návrh,
b) realizace: konstrukce, a zejména pak stavební činnosti,
výroba, montáž prvků a celkové nastavení,
c) závěrečné zkoušení.
Žadatel může požádat o ISV pro fázi návrhu (včetně
zkoušek typu) a fázi realizace pro celý subsystém nebo pro
kteroukoli z částí, na které se žadatel rozhodl subsystém
rozdělit (viz bod 2.2.2).
4. OVĚŘENÍ ČÁSTÍ SUBSYSTÉMU V SOULADU S ČL.
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Čl. I bod 48 (§
49p odst. 5)

(5) ES certifikát a průběžné stanovisko se vypracují
v úředním jazyce členského státu určeného zadavatelem,
výrobcem nebo jejich zplnomocněným zástupcem.

32016L0797

Příloha IV bod
2.8 a bod 3.4

Čl. I bod 48 (§
49p odst. 6)

(6) Vyžaduje-li to příslušný přímo použitelný předpis
Evropské unie35), zajistí zadavatel, výrobce nebo jejich
zplnomocněný zástupce v případě obnovy nebo modernizace
subsystému provedení ES ověření.

32016L0797

Příloha IV bod
2.3.3

Čl. I bod 48 (§
49q odst. 1)

(1) Má-li drážní správní úřad důvodné podezření, že k
subsystému bylo vypracováno ES prohlášení o ověření v
rozporu s § 49o, může uložit zadavateli, výrobci nebo jejich
zplnomocněnému zástupci, aby provedli dodatečné
posouzení a o jeho výsledcích informovali drážní správní
úřad. O uložení povinnosti provést dodatečné posouzení
informuje drážní správní úřad bez zbytečného odkladu
Evropskou komisi.
(2) Má-li drážní správní úřad důvodné podezření nebo zjistíli, že subsystém nesplňuje základní požadavky, rozhodne o
uložení ochranného opatření v podobě zákazu dodání
subsystému na trh, zákazu jeho používání, omezení oblasti
jeho používání nebo jeho stažení z trhu nebo oběhu36).

32016L0797

Čl. 16 odst. 1 a
2

32016L0797

Čl. 16 odst. 3
písm. a)

Čl. I bod 48 (§
49q odst. 2)

71

15 ODST. 7
Pokud má být certifikát o ověření vydán pro některé části
subsystému, použijí se pro tyto části přiměřeně ustanovení
této přílohy.
2.8. Jazyk
Dokumentace a korespondence týkající se postupu ES
ověřování musí být vypracovány v úředním jazyce Unie
daného členského státu, v němž je žadatel usazen, nebo v
úředním jazyce Unie, který žadatel akceptoval.
3.4. Jazyk
Dokumentace a korespondence týkající se postupu ES
ověřování musí být vypracovány v úředním jazyce Unie
daného členského státu, v němž je žadatel usazen, nebo v
úředním jazyce Unie, který žadatel akceptoval.
V případě změny subsystému, na který se již vztahuje
certifikát o ověření, provede oznámený subjekt pouze ta
přezkoušení a zkoušky, které se změnou souvisejí a jsou
nezbytné, tj. posouzení se vztahuje pouze na části
subsystému, které jsou změněny, a na jejich rozhraní s
nezměněnými částmi subsystému.
1. Jestliže členský stát zjistí, že strukturální subsystém, na
který se vztahuje ES prohlášení o ověření s přiloženou
technickou dokumentací, není plně v souladu s touto
směrnicí, a že zejména nevyhovuje základním požadavkům,
může požádat o provedení dodatečných kontrol.
2. Členský stát, který podává žádost, uvědomí neprodleně
Komisi o všech
3. Členský stát, který podává žádost, upřesní, zda neúplnost
souladu s touto směrnicí vyplývá:
a) z nedodržení základních požadavků nebo TSI nebo z
nesprávného uplatnění TSI; v takovém případě Komise
ihned informuje členský stát, v němž sídlí osoba, jež
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Pominou-li důvody pro uložení ochranného opatření, drážní
správní úřad rozhodne o jeho zrušení.

Čl. I bod 48 (§
49r odst. 1)

Čl. I bod 48 (§
49r odst. 2)

(1) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví na žádost právnické osoby provede její
oznámení jako oznámeného subjektu, jde-li o osobu se
sídlem v České republice, která splňuje požadavky stanovené
v odstavci 2, lze o ní předpokládat, že tyto požadavky bude
splňovat trvale a skýtá záruky dodržování povinností
oznámeného subjektu a řádného výkonu jeho činností.

(2) Pro náležitosti žádosti o oznámení právnické osoby jako
oznámeného subjektu, přílohy k žádosti, požadavky, které
musí oznámený subjekt splnit, a způsob jejich prokazování,
postup v řízení a způsob, rozsah a účinky oznámení se
použijí § 18 odst. 2, § 19, § 20 a § 23 odst. 1 a 2 zákona o
posuzování shody stanovených výrobků36) obdobně.

32016L0797

Čl. 3 odst. 1

32016L0797

Čl. 27 odst. 1

32016L0797

Čl. 30 odst. 1 a
2

32016L0797

Čl. 36 odst. 1

32016L0797

Čl. 37 odst. 1

32016L0797

Čl. 30 odst. 3
až 5

72

nesprávně vystavila ES prohlášení o ověření, a požádá tento
členský stát, aby přijal vhodná opatření;
Železniční
systém
Unie,
subsystémy
a
prvky
interoperability, včetně rozhraní, musí vyhovovat
příslušným základním požadavkům.
Členské státy určí oznamující orgány odpovědné za
vytvoření a provádění nezbytných postupů pro posuzování,
oznamování a kontrolu subjektů posuzování shody, včetně
souladu s článkem 34.

1. Pro účely oznámení musí subjekt posuzování shody
splňovat požadavky stanovené v odstavcích 2 až 7 tohoto
článku a v článcích 31 a 32.
2. Subjekt posuzování shody musí být zřízen podle
vnitrostátních právních předpisů a musí mít právní
subjektivitu.
Subjekt posuzování shody podává žádost o oznámení
oznamujícímu orgánu členského státu, v němž je usazen.
Oznamující orgány smějí oznámit pouze ty subjekty
posuzování shody, které splňují požadavky stanovené v
článcích 30 až 32.
3. Subjekt posuzování shody musí být schopen plnit všechny
úkoly posuzování shody, které mu ukládají příslušné TSI a
pro něž byl oznámen, ať již tyto úkoly plní subjekt
posuzování shody sám, nebo jsou plněny jeho jménem a na
jeho odpovědnost.
Subjekt posuzování shody musí mít vždy a pro každý postup
posuzování shody a každý druh nebo kategorii výrobků, pro
něž byl oznámen, k dispozici:
a) nezbytné pracovníky s odbornými znalostmi a
dostatečnými zkušenostmi potřebnými k plnění úkolů
posuzování shody;
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Čl. 31

b) příslušné popisy postupů, podle nichž má být posuzování
shody prováděno, aby byla zajištěna transparentnost těchto
postupů a schopnost je provádět. Musí mít zavedenu
náležitou politiku a postupy pro rozlišení mezi úkoly, jež
plní jako oznámený subjekt posuzování shody, a dalšími
činnostmi;
c) řádné postupy pro výkon činností, jež řádně zohledňují
velikost a strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru
složitosti dané technologie výrobku a hromadný či sériový
způsob výroby.
Subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k
řádnému plnění technických a administrativních úkolů
spojených s činnostmi posuzování shody a musí mít přístup
k veškerému potřebnému vybavení nebo zařízení.
4. Subjekty posuzování shody uzavřou pojištění
odpovědnosti za škodu, pokud tuto odpovědnost nepřevzal
stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo
pokud není za posuzování shody přímo odpovědný sám
členský stát.
5. Pracovníci subjektu posuzování shody jsou povinni
zachovávat služební tajemství, pokud jde o veškeré
informace, které obdrželi při plnění svých úkolů podle
příslušné TSI nebo podle jakéhokoli vnitrostátního předpisu,
kterými se uvedená TSI provádí, s výjimkou styku s
příslušnými orgány členského státu, v němž vykonávají svou
činnost. Důvěrné obchodní informace musí být chráněny.
1. Subjekt posuzování shody musí být třetí stranou
nezávislou na organizaci nebo výrobci výrobku, které
posuzuje.
Za takovýto subjekt může být považován subjekt patřící k
hospodářskému
sdružení nebo profesnímu
svazu
zastupujícímu podniky, jež se podílejí na navrhování,
výrobě, dodávání, montáži, používání nebo údržbě výrobků,
které tento subjekt posuzuje, pokud je prokázána jeho
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nezávislost a neexistence jakéhokoli střetu zájmů.
2. Musí být zaručena nestrannost subjektů posuzování
shody, jejich nejvyššího vedení a pracovníků, kteří provádějí
posuzování.
3. Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a
pracovníci odpovědní za plnění úkolů posuzování shody
nesmějí být konstruktéry, výrobci, dodavateli, instalatéry,
odběrateli, vlastníky, uživateli nebo údržbáři výrobků, jež
posuzují, ani zplnomocněnými zástupci jakékoli z těchto
stran. To nevylučuje používání posuzovaných výrobků,
které jsou nezbytné pro činnost subjektu posuzování shody,
ani používání takových výrobků k osobním účelům.
4. Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a
pracovníci odpovědní za plnění úkolů posuzování shody se
nesmějí přímo podílet na navrhování, výrobě nebo
konstrukci, uvádění na trh, instalaci, používání ani údržbě
těchto výrobků ani nesmějí zastupovat strany, které se
těmito činnostmi zabývají. Nesmějí vykonávat žádnou
činnost, která by mohla ohrozit jejich nezávislý úsudek nebo
důvěryhodnost ve vztahu k činnostem posuzování shody, k
jejichž vykonávání jsou oznámeni. Tento zákaz se týká
zejména poradenských služeb.
5. Subjekty posuzování shody zajistí, aby činnosti jejich
dceřiných společností nebo subdodavatelů neohrožovaly
důvěrnost, objektivitu nebo nestrannost jejich činností
posuzování shody.
6. Subjekt posuzování shody a jeho pracovníci vykonávají
činnosti posuzování shody na nejvyšší úrovni profesionální
důvěryhodnosti a požadované odborné způsobilosti v
konkrétní oblasti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a
podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit
jejich úsudek nebo výsledky jejich činností posuzování
shody, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které mají
na výsledcích těchto činností zájem.

74

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBKNHAE4S)

32016L0797

Čl. 32

32016L0797

Čl. 33

32016L0797

Čl. 36 odst. 2 a
3

75

1. Pracovníci odpovědní za provádění činností posuzování
shody musí mít tuto odbornou způsobilost:
a) dobrou technickou a odbornou přípravu zahrnující
všechny činnosti posuzování shody, pro něž byl subjekt
posuzování shody oznámen;
b) uspokojivou znalost požadavků souvisejících s
posuzováním, které provádějí, a odpovídající pravomoc toto
posuzování provádět;
c) náležité znalosti základních požadavků, platných
harmonizovaných norem a příslušných ustanovení právních
předpisů Unie a schopnost rozumět jim;
d) schopnost vypracovávat certifikáty, záznamy, protokoly a
zprávy prokazující, že posouzení byla provedena.
2. Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků subjektu
posuzování shody, kteří provádějí posuzování, nesmí záviset
na počtu provedených posouzení ani na výsledcích těchto
posouzení.
Pokud subjekt posuzování shody prokáže svou shodu s
kritérii stanovenými v příslušných harmonizovaných
normách nebo jejich částech, na něž byly zveřejněny odkazy
v Úředním věstníku Evropské unie, předpokládá se, že
splňuje požadavky stanovené v článcích 30 až 32 v rozsahu,
v němž se platné harmonizované normy na tyto požadavky
vztahují.
2. Součástí žádosti je popis činností posuzování shody,
modulu nebo modulů posuzování shody a výrobku nebo
výrobků, pro něž se subjekt prohlašuje za způsobilý, jakož i
osvědčení o akreditaci, pokud existuje, vydané vnitrostátním
akreditačním orgánem, které potvrzuje, že subjekt
posuzování shody splňuje požadavky stanovené v článcích
30 až 32.
3. Nemůže-li dotčený subjekt posuzování shody předložit
osvědčení o akreditaci, poskytne oznamujícímu orgánu
veškeré doklady nezbytné k ověření, uznání a pravidelné
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Čl. I bod 48 (§
49r odst. 3)

(3) Oznámení provádí Úřad pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví vůči Evropské komisi a
oznámeným subjektům v jiných členských státech
provádějícím posuzování shody nebo vhodnosti pro použití
prvků interoperability nebo ES ověřování subsystémů. Úřad
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
jim oznámí rovněž významné změny týkající se oznámení. K
těmto účelům využívá elektronický nástroj pro oznamování
spravovaný Evropskou komisí. Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví informuje
Evropskou komisi též o postupech, které využívá při
posuzování a oznamování subjektů posuzování shody a při
kontrole jím oznámených subjektů, a o změnách těchto
postupů.

32016L0797

Čl. 37 odst. 3
až 5

32016L0797

Čl. 27 odst. 2
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kontrole svého souladu s požadavky stanovenými v článcích
30 až 32.
3. Oznámení musí obsahovat veškeré podrobnosti o
dotčených činnostech posuzování shody, modulu nebo
modulech posuzování shody a výrobku nebo výrobcích a
příslušné osvědčení o akreditaci či jiné potvrzení o
způsobilosti podle odstavce 4.
4. Pokud se oznámení nezakládá na osvědčení o akreditaci
uvedeném v čl. 36 odst. 2, poskytne oznamující orgán
Komisi a ostatním členským státům podklady, které
dokládají způsobilost subjektu posuzování shody, a
informuje je o opatřeních, jež zajišťují, aby byl subjekt
pravidelně kontrolován a i v budoucnu splňoval požadavky
uvedené v článcích 30 až 32.
5. Dotčený subjekt může vykonávat činnosti oznámeného
subjektu, pouze pokud proti tomu Komise nebo ostatní
členské státy nevznesly námitky do dvou týdnů od
oznámení, pokud se použije osvědčení o akreditaci, nebo do
dvou měsíců od oznámení, pokud se akreditace nepoužije.
Členské státy zajistí, aby tyto orgány informovaly Komisi a
subjekty ostatních členských států oprávněné provádět jako
třetí strany úkoly posuzování shody podle čl. 10 odst. 2 a čl.
15 odst. 1. Rovněž zajistí, aby informovaly Komisi a ostatní
členské státy o určených orgánech uvedených v čl. 15 odst.
8.
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Čl. I bod 48 (§
49s odst. 1)

(1) Oznámený subjekt provádí posuzování shody nebo
vhodnosti pro použití prvku interoperability nebo ES
ověřování subsystému v souladu s technickou specifikací pro
interoperabilitu. Pro postup při provádění posuzování shody
nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability nebo ES
ověřování subsystému, postup při zjištění nesplnění
stanovených požadavků a pozastavení, omezení nebo odnětí
ES certifikátu se použije § 24 odst. 1 až 5 zákona o
posuzování shody stanovených výrobků36) obdobně.

32016L0797

Čl. 29 odst. 1

32016L0797

Čl. 37 odst. 2 a
6

32016L0797

Čl. 9 odst. 2

32016L0797

Čl. 15 odst. 1

32016L0797

Čl. 41
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Členské státy informují Komisi o svých postupech pro
posuzování, oznamování a kontrolu subjektů posuzování
shody a o veškerých změnách týkajících se těchto postupů.
Komise tyto informace zveřejní.
2. K oznámení subjektů uvedených v odstavci 1 Komisi a
ostatním členským státům využijí oznamující orgány
elektronický nástroj pro oznamování vyvinutý a spravovaný
Komisí.
6. Komisi a ostatním členským státům je třeba oznámit
jakékoli následné významné změny týkající se oznámení.
Pokud to TSI vyžaduje, k ES prohlášení se přiloží:
a) certifikát vydaný oznámeným subjektem nebo
oznámenými subjekty o skutečné shodě jednotlivého
samostatně uvažovaného prvku interoperability s
technickými specifikacemi, které se mají dodržet;
b) certifikát vydaný oznámeným subjektem nebo
oznámenými subjekty o vhodnosti pro použití prvku
interoperability, přičemž se prvek posuzuje v příslušném
železničním prostředí, zejména v případech dotčených
funkčních požadavků.
Aby mohlo být vypracováno ES prohlášení o ověření
nezbytné pro uvedení na trh a uvedení do provozu podle
kapitoly V, požádá žadatel subjekt nebo subjekty
posuzování shody, které si pro tento účel zvolil, aby použily
postup ES ověřování uvedený v příloze IV.
1. Oznámené subjekty provádějí posuzování shody v
souladu s postupy posuzování shody stanovenými v
příslušné TSI.
2. Posuzování shody se provádí přiměřeným způsobem, aby
se zabránilo zbytečné zátěži hospodářských subjektů.
Oznámené subjekty při výkonu své činnosti řádně zohlední
velikost a strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru
složitosti dané technologie výrobku a hromadný či sériový
způsob výroby.
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Čl. I bod 48 (§
49s odst. 2)

(2) Pro informační povinnost oznámeného subjektu vůči
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví a ostatním oznámeným subjektům se použije §
26 odst. 1 a 3 zákona o posuzování shody stanovených
výrobků36) obdobně. Oznámený subjekt rovněž
a) zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam
všech
1. požadovaných provedení ES ověření a požadovaných
vydání průběžných stanovisek,
2. požadovaných posouzení shody a vhodnosti pro použití u
prvků interoperability,

32016L0798

Čl. 3 odst. 17

32016L0797

Čl. 42
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Při této činnosti však působí s cílem posoudit soulad
výrobku s touto směrnicí.
3. Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce nesplnil
požadavky stanovené v příslušné TSI nebo odpovídající
harmonizované normy nebo technické specifikace, vyzve
výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a nevydá
certifikát shody.
4. Pokud v průběhu kontroly shody po vydání certifikátu
oznámený subjekt zjistí, že výrobek již nesplňuje příslušnou
TSI nebo odpovídající harmonizované normy nebo
technické specifikace, vyzve výrobce, aby přijal vhodná
nápravná opatření, a v případě nutnosti certifikát pozastaví
nebo odejme.
5. Pokud nejsou nápravná opatření přijata nebo pokud
nemají požadovaný účinek, oznámený subjekt podle potřeby
omezí, pozastaví nebo odejme příslušné certifikáty.
„subjektem posuzování shody“ subjekt, který byl oznámen
nebo určen jako odpovědný za činnosti posuzování shody,
včetně kalibrace, zkoušení, certifikace a kontroly; subjekt
posuzování shody je po oznámení členským státem
označován jako oznámený subjekt; subjekt posuzování
shody je po určení členským státem označován jako určený
subjekt;
1. Oznámené subjekty informují oznamující orgán:
a) o každém zamítnutí, omezení, pozastavení nebo odnětí
certifikátu;
b) o všech okolnostech majících vliv na působnost a
podmínky oznámení;
c) o každé žádosti o informace týkající se činností
posuzování shody, kterou obdržely od orgánů dozoru nad
trhem;
d) na vyžádání o činnostech posuzování shody vykonaných
v rámci působnosti jejich oznámení a o jakékoli jiné
vykonané činnosti, včetně přeshraničních činností a
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3. vydaných a zamítnutých průběžných stanovisek a
4. vydaných ES certifikátů a zamítnutí vydání ES certifikátů,
b) informuje drážní správní úřad o zamítnutí vydání ES
certifikátu a o pozastavení, omezení nebo odnětí jím
vydaného ES certifikátu a
c) poskytne Agentuře Evropské unie pro železnice jím
vydaný ES certifikát.

Čl. I bod 48 (§
49s odst. 3)

(3) Oznámený subjekt se podílí na normalizačních
činnostech vztahujících se k rozsahu jeho oznámení a na
činnostech koordinačních skupin oznámených subjektů
zřízených podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
o Agentuře Evropské unie pro železnice37) nebo jiného
předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na dosažení
technické a provozní propojenosti drah v Evropské unii a na
nich provozovaných drážních vozidel nebo zajistí, aby byli
jeho zaměstnanci o těchto činnostech informováni.
Oznámený subjekt se řídí rozhodnutími a pokyny, které jsou

32016L0797

Příloha IV bod
2.7

32016L0797

Čl. 30 odst. 6 a
7
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zadávání subdodávek.
O veškerých zamítnutích, omezeních, pozastaveních a
odnětích certifikátu podle prvního pododstavce písm. a) jsou
rovněž informovány příslušné vnitrostátní bezpečnostní
orgány.
2. Oznámené subjekty poskytnou ostatním subjektům
oznámeným podle této směrnice, které vykonávají obdobné
činnosti posuzování shody a zabývají se stejnými výrobky,
příslušné informace o otázkách týkajících se negativních a
na vyžádání pozitivních výsledků posuzování shody.
3. Oznámené subjekty poskytnou agentuře ES certifikát o
ověření subsystémů, ES certifikát shody prvků
interoperability a ES certifikát o vhodnosti pro použití prvků
interoperability.
Zveřejňování
Každý oznámený subjekt pravidelně předkládá příslušné
informace týkající se:
a) přijatých žádostí o ověření a ISV,
b) žádostí o posouzení shody a vhodnosti použití prvků
interoperability,
c) vydaných či odmítnutých ISV,
d) vydaných či odmítnutých certifikátů o ověření a ES
certifikátů o vhodnosti pro použití,
e) vydaných či odmítnutých certifikátů o ověření.
6. Subjekty posuzování shody se podílejí na příslušných
normalizačních činnostech a na činnostech koordinační
skupiny oznámených subjektů posuzování shody zřízené
podle příslušných právních předpisů Unie nebo zajistí, aby
byli jejich pracovníci, kteří provádějí posuzování, o těchto
činnostech informováni, a řídí se správními rozhodnutími a
jinými dokumenty, které mají povahu všeobecných pokynů
a které jsou výsledkem práce této skupiny.
7. Subjekty posuzování shody, které jsou oznámeny pro
účely subsystémů „traťové řízení a zabezpečení“ nebo
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výsledkem činnosti těchto skupin.

32016L0797

Čl. 44
třetí

Čl. I bod 48 (§
49t)

Pro kontrolu oznámeného subjektu Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, postup při
zjištění nesplnění stanovených požadavků nebo porušení
stanovených povinností oznámeným subjektem, pozastavení,
omezení nebo zrušení oprávnění provádět činnosti
oznámeného subjektu a povinnosti a oprávnění oznámeného
subjektu z toho vyplývající se použijí § 21 a § 22 zákona o
posuzování shody stanovených výrobků36) obdobně.

32016L0797

Čl. 39

Čl. I bod 48 (§
49u odst. 1 a 2)

(1) Na posuzování shody nebo vhodnosti pro použití prvku
interoperability nebo ES ověřování subsystému se může
podílet akreditovaný vnitropodnikový útvar žadatele o toto
posouzení nebo ověření,
a) je-li provedeno podle
1. modulu A1, A2, C1 nebo C2 podle zákona o posuzování
shody stanovených výrobků36), nebo
2. modulu CA1 nebo CA2 podle předpisu Evropské unie
upravujícího moduly pro postupy použité v technických
specifikacích pro interoperabilitu39) a

32016L0797

Čl. 35
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věta

„palubní řízení a zabezpečení“, se podílejí na činnostech
skupiny pro ERTMS uvedené v článku 29 nařízení (EU)
2016/796, nebo zajistí, aby byli jejich pracovníci o těchto
činnostech informováni. Řídí se pokyny, které jsou
výsledkem práce této skupiny. V případě, že dotčené
subjekty posuzování shody považují jejich uplatňování za
nevhodné nebo nemožné, předloží své připomínky k
projednání pracovní skupině pro ERTMS, aby se tyto
pokyny neustále zkvalitňovaly.
Členské státy zajistí, aby se jimi oznámené subjekty
účastnily práce této skupiny přímo nebo prostřednictvím
určených zástupců.
1. Pokud oznamující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že
oznámený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v
článcích 30 až 32 nebo neplní své povinnosti, omezí,
pozastaví nebo případně zruší oznámení podle toho, jak je
neplnění těchto požadavků nebo povinností závažné.
Informuje o tom neprodleně Komisi a ostatní členské státy.
2. V případě omezení, pozastavení nebo zrušení oznámení
nebo v případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost,
zajistí oznamující členský stát, aby byly spisy tohoto
subjektu buď zpracovány jiným oznámeným subjektem,
nebo byly na vyžádání k dispozici příslušným oznamujícím
orgánům a orgánům dozoru nad trhem.
1. K výkonu činností posuzování shody mohou žadatelé
využít akreditovaný vnitropodnikový subjekt za účelem
provádění postupů stanovených v modulech A1, A2, C1
nebo C2 stanovených v příloze II rozhodnutí č. 768/2008/ES
a v modulech CA1 a CA2 stanovených v příloze I
rozhodnutí 2010/713/EU. Tento subjekt musí tvořit zvláštní
a oddělenou součást daného žadatele a nesmí se podílet na
navrhování, výrobě, dodávání, instalaci, používání ani
údržbě výrobků, které posuzuje.
2. Akreditovaný vnitropodnikový subjekt musí splňovat tyto
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b) splňuje-li tento útvar kritéria stanovená v § 12 odst. 3 a 4
zákona o posuzování shody stanovených výrobků36).
(2) Žadatel o posouzení shody nebo vhodnosti pro použití
prvku interoperability nebo ES ověření subsystému nebo
akreditační orgán poskytne na žádost Úřadu pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví informaci o
akreditaci vnitropodnikového útvaru a jejím rozsahu.

Čl. I bod 48 (§
49u odst. 3)

(3) Pro zadávání úkolů subdodavateli oznámeným subjektem
se použije § 25 zákona o posuzování shody stanovených
výrobků36) obdobně.

32016L0797
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Čl. 34

požadavky:
a) musí být akreditován v souladu s nařízením (ES) č.
765/2008;
b) subjekt a jeho pracovníci musí být v rámci podniku, jehož
jsou součástí, organizačně identifikovatelnou jednotkou a
musí používat metody předávání informací, které zajišťují
jejich nestrannost a prokazují ji příslušnému vnitrostátnímu
akreditačnímu orgánu;
c) subjekt a jeho pracovníci nesmějí být odpovědní za
navrhování, výrobu, dodávání, instalaci, provoz ani údržbu
výrobků, které posuzují, a nesmějí vykonávat žádnou
činnost, která by mohla ohrozit jejich nezávislý úsudek nebo
důvěryhodnost ve vztahu k jejich činnostem posuzování;
d) subjekt musí své služby poskytovat výhradně podniku,
jehož je součástí.
3. Akreditovaný vnitropodnikový subjekt se neoznamuje
členským státům ani Komisi, avšak informace o jeho
akreditaci poskytne oznamujícímu orgánu na vyžádání
podnik, jehož je akreditovaný vnitropodnikový subjekt
součástí, nebo vnitrostátní akreditační orgán.
1. Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly spojené s
posuzováním shody subdodavateli nebo dceřiné společnosti,
zajistí, aby subdodavatel nebo dceřiná společnost splňovali
požadavky stanovené v článcích 30 až 32, a informuje o tom
oznamující orgán.
2. Oznámené subjekty nesou plnou odpovědnost za úkoly
provedené subdodavateli nebo dceřinými společnostmi bez
ohledu na to, kde jsou tito subdodavatelé nebo dceřiné
společnosti usazeni.
3. Činnosti oznámených subjektů lze zadat subdodavateli
nebo dceřiné společnosti pouze se souhlasem zákazníka.
4. Oznámené subjekty uchovávají pro potřebu oznamujícího
orgánu příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací
subdodavatele nebo dceřiné společnosti a práce provedené
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Čl. I bod 48 (§
49w odst. 1 až
5)

(1) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví na žádost právnické osoby tuto osobu pověří
výkonem činnosti určeného subjektu, pokud jde o osobu se
sídlem v České republice, která splňuje požadavky stanovené
v odstavci 2, lze o ní předpokládat, že tyto požadavky bude
splňovat trvale a skýtá záruky dodržování povinností
určeného subjektu a řádného výkonu jeho činností.
(2) Pro náležitosti žádosti o pověření právnické osoby
výkonem činnosti určeného subjektu, přílohy k žádosti,
požadavky, které musí určený subjekt splnit, a způsob jejich
prokazování a postup v řízení se použijí § 18 odst. 2, § 19
odst. 1 a 2 a § 23 odst. 1 a 2 zákona o posuzování shody
stanovených výrobků36) obdobně.
(3) Pro ES ověřování subsystému, postup při zjištění
nesplnění stanovených požadavků, pozastavení, omezení
nebo odnětí vnitrostátního certifikátu a informační povinnost
určeného subjektu se použije § 24 odst. 2 až 5 a § 26 odst. 1
zákona o posuzování shody stanovených výrobků36)
obdobně.
(4) Určený subjekt informuje drážní správní úřad o zamítnutí
vydání vnitrostátního certifikátu a o pozastavení, omezení
nebo odnětí jím vydaného vnitrostátního certifikátu.
(5) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví pověření k výkonu činnosti určeného subjektu
odejme, pokud určený subjekt
a) o odnětí pověření požádal,
b) nesplňuje stanovené požadavky, nebo
c) porušuje závažně stanovené povinnosti.

32016L0797

Čl. 15 odst. 1 a
8
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Čl. 45
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subdodavatelem nebo dceřinou společností podle příslušné
TSI.
1. Aby mohlo být vypracováno ES prohlášení o ověření
nezbytné pro uvedení na trh a uvedení do provozu podle
kapitoly V, požádá žadatel subjekt nebo subjekty
posuzování shody, které si pro tento účel zvolil, aby použily
postup ES ověřování uvedený v příloze IV.
(…)
8. Členské státy určí subjekty odpovědné za provádění
postupu ověřování ve vztahu k vnitrostátním předpisům. V
tomto ohledu odpovídají za plnění příslušných úkolů určené
subjekty. Aniž je dotčen článek 30, může členský stát za
určený subjekt označit oznámený subjekt a v takovém
případě může celý postup provést jediný subjekt posuzování
shody.

1. Požadavky týkající se subjektů posuzování shody
stanovené v článcích 30 až 34 se rovněž použijí pro subjekty
určené podle čl. 15 odst. 8, vyjma:
a) pokud jde o dovednosti vyžadované u pracovníků
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Čl. I bod 48 (§
49w odst. 6)

Čl. I bod 54
(§ 51 odst. 1

(6) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví oznámí určený subjekt Evropské komisi a
jiným členským státům.

V § 51 odst. 1 se na konci písmene l) slovo „nebo“ zrušuje a
vkládají se nová písmena m) až y), která znějí:

32016L0798

Čl. 3 odst. 17

32016L0797

Čl. 27 odst. 2
věta druhá

32016L0798

Čl. 3 odst. 17

32016L0798

Čl. 30
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subjektu podle čl. 32 odst. 1 písm. c), přičemž určený
subjekt musí mít náležitou znalost a pochopení
vnitrostátních právních předpisů;
b) pokud jde o doklady, které mají být uchovány pro potřebu
oznamujícího orgánu podle čl. 34 odst. 4, přičemž určený
subjekt musí zahrnout dokumenty týkající se práce
vykonané dceřinými společnostmi nebo subdodavateli podle
příslušných vnitrostátních předpisů.
2. Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů
stanovené v článku 41 se rovněž vztahují na subjekty určené
podle čl. 15 odst. 8 až na to, že se tyto povinnosti vztahují k
vnitrostátním předpisům namísto k TSI.
3. Povinnost poskytovat informace stanovená v čl. 42 odst. 1
se vztahuje i na určené subjekty, které odpovídajícím
způsobem informují členské státy.
„subjektem posuzování shody“ subjekt, který byl oznámen
nebo určen jako odpovědný za činnosti posuzování shody,
včetně kalibrace, zkoušení, certifikace a kontroly; subjekt
posuzování shody je po oznámení členským státem
označován jako oznámený subjekt; subjekt posuzování
shody je po určení členským státem označován jako určený
subjekt;
Rovněž zajistí, aby informovaly Komisi a ostatní členské
státy o určených orgánech uvedených v čl. 15 odst. 8.
„subjektem posuzování shody“ subjekt, který byl oznámen
nebo určen jako odpovědný za činnosti posuzování shody,
včetně kalibrace, zkoušení, certifikace a kontroly; subjekt
posuzování shody je po oznámení členským státem
označován jako oznámený subjekt; subjekt posuzování
shody je po určení členským státem označován jako určený
subjekt;
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení
vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a
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písm. m))

Čl. I bod 57
(§ 51 odst. 5
písm. a))

Čl. I bod 59
(§ 51 odst. 5
písm. f) až i))

„m) jako osoba zabezpečující údržbu drážního vozidla
1. nezavede systém údržby podle § 43b odst. 5 nebo nezajistí
jeho dodržování,
2. nesplňuje některou z podmínek podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího systém udělování
osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel29),
nebo
3. v rozporu s § 43b odst. 6 nepředloží na žádost Agentury
Evropské unie pro železnice smluvní ujednání,
V § 51 odst. 5 písm. a) se slova „osvědčení o bezpečnosti
provozovatele dráhy“ nahrazují slovy „osvědčení
bezpečnosti provozovatele dráhy nebo provozuje dráhu
v rozporu s tímto osvědčením“.

V § 51 odst. 5 se za písmeno e) vkládají nová písmena f) až
i), která znějí:

přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich uplatňování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené,
nediskriminující a odrazující. Členské státy oznámí tato
pravidla Komisi ve lhůtě uvedené v čl. 33 odst. 1 a
neprodleně jí oznámí jakékoli jejich pozdější změny.

32016L0798

Čl. 30

32016L0798

Čl. 30

„f) nezajistí, aby jím zavedený systém zajišťování
bezpečnosti provozovatele dráhy splňoval požadavky podle
§ 22 odst. 2 písm. d) nebo nezajistí jeho dodržování,
g) v rozporu s § 22 odst. 2 písm. e), f) nebo g) nepřijme
stanovená opatření, nezajistí přijetí stanovených opatření
osobami, jejichž činnost může mít dopad na bezpečnost
provozování dráhy nebo drážní dopravy, nebo nesleduje, zda
byla tato opatření přijata,
h) v rozporu s § 22 odst. 2 písm. h) nepředloží na žádost
Agentury Evropské unie pro železnice smluvní ujednání,
i) v rozporu s § 22 odst. 2 písm. i) nepřijme nezbytná
opatření k odstranění či jinému usměrnění bezpečnostního
rizika nebo toto riziko neoznámí osobám, které mohou
přispět k odstranění či jinému usměrnění tohoto
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Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení
vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a
přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich uplatňování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené,
nediskriminující a odrazující. Členské státy oznámí tato
pravidla Komisi ve lhůtě uvedené v čl. 33 odst. 1 a
neprodleně jí oznámí jakékoli jejich pozdější změny.
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení
vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a
přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich uplatňování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené,
nediskriminující a odrazující. Členské státy oznámí tato
pravidla Komisi ve lhůtě uvedené v čl. 33 odst. 1 a
neprodleně jí oznámí jakékoli jejich pozdější změny.
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bezpečnostního rizika,“.
Čl. I bod 63
(§ 51 odst. 5
písm. r) a s))

V § 51 odst. 5 se na konci písmene n) slovo „nebo“ zrušuje a
vkládají se nová písmena o) až u), která znějí: (…)
r) v rozporu s § 49h odst. 1 nevyrozumí drážní správní úřad
o přijatých opatřeních,
s) v rozporu s § 49h odst. 2 neodevzdá původní osvědčení
bezpečnosti provozovatele dráhy,
(…)
V § 51 odst. 7 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a
c), která znějí:
„b) při provozování dráhy celostátní nebo regionální anebo
drážní dopravy na této dráze nezajistí, aby jeho zaměstnanci
absolvovali školení podle § 46s odst. 1,
(…)

32016L0798

Čl. 30

32016L0798

Čl. 30

Čl. I bod 65
(§ 51 odst. 7
písm. d))

V § 51 odst. 7 se na konci textu písmene d) doplňují slova
„nebo učiněné oznámení v rozporu s tímto ustanovením
neaktualizuje“.

32016L0798

Čl. 30

Čl. I bod 75
(§ 52 odst. 2
písm. a))

V § 52 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova
„nebo provozuje drážní dopravu v rozporu s tímto
osvědčením“.

32016L0798

Čl. 30

Čl. I bod 77 (§
52 odst. 2 písm.
e))

V § 52 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až
e), která znějí:

32016L0798

Čl. 30

Čl. I bod 64
(§ 51 odst. 7
písm. b))

(…)
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Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení
vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a
přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich uplatňování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené,
nediskriminující a odrazující. Členské státy oznámí tato
pravidla Komisi ve lhůtě uvedené v čl. 33 odst. 1 a
neprodleně jí oznámí jakékoli jejich pozdější změny.
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení
vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a
přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich uplatňování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené,
nediskriminující a odrazující. Členské státy oznámí tato
pravidla Komisi ve lhůtě uvedené v čl. 33 odst. 1 a
neprodleně jí oznámí jakékoli jejich pozdější změny.
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení
vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a
přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich uplatňování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené,
nediskriminující a odrazující. Členské státy oznámí tato
pravidla Komisi ve lhůtě uvedené v čl. 33 odst. 1 a
neprodleně jí oznámí jakékoli jejich pozdější změny.
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení
vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a
přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich uplatňování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené,
nediskriminující a odrazující. Členské státy oznámí tato
pravidla Komisi ve lhůtě uvedené v čl. 33 odst. 1 a
neprodleně jí oznámí jakékoli jejich pozdější změny.
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení
vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a
přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich uplatňování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené,
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nediskriminující a odrazující. Členské státy oznámí tato
pravidla Komisi ve lhůtě uvedené v čl. 33 odst. 1 a
neprodleně jí oznámí jakékoli jejich pozdější změny.

e) poruší zákaz provozování drážní dopravy uložený
rozhodnutím vydaným podle § 31c odst. 4 nebo provozuje
drážní dopravu v rozporu s tímto rozhodnutím,“.
Čl. I bod 78
(§ 52 odst. 2
písm. i) až n))

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena f) až i).
V § 52 odst. 2 se na konci písmene h) slovo „nebo“ zrušuje a
vkládají se písmena i) až n), která znějí:

32016L0798

„i) v rozporu s § 35 odst. 2 písm. f) nezajistí, aby jím
zavedený systém zajišťování bezpečnosti drážní dopravy
zohledňoval druh, oblast a rozsah provozu nebo nezajistí
jeho dodržování,
j) v rozporu s § 35 odst. 2 písm. g), h) nebo i) nepřijme
stanovená opatření, nezajistí přijetí stanovených opatření
osobami, jejichž činnost může mít dopad na bezpečnost
provozování dráhy nebo drážní dopravy, nebo nesleduje, zda
byla tato opatření přijata,
k) v rozporu s § 35 odst. 2 písm. j) nepředloží na žádost
Agentury Evropské unie pro železnice smluvní ujednání,
l) v rozporu s § 35 odst. 2 písm. k) nepřijme nezbytná
opatření k odstranění či jinému usměrnění bezpečnostního
rizika nebo toto riziko neoznámí osobám, které mohou
přispět k odstranění či jinému usměrnění tohoto
bezpečnostního rizika,
m) neoznámí drážnímu správnímu úřadu zahájení
provozování veřejné drážní dopravy prostřednictvím dosud
jím neprovozovaného typu drážních vozidel nebo s využitím
nových funkcí zaměstnanců podle § 35 odst. 2 písm. l),
n) neopatří si informace o technickém a provozním stavu
drážního vozidla a přepravovaného nákladu podle § 35 odst.
2 písm. m),“.
Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno o).
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Čl. 30

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení
vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a
přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich uplatňování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené,
nediskriminující a odrazující. Členské státy oznámí tato
pravidla Komisi ve lhůtě uvedené v čl. 33 odst. 1 a
neprodleně jí oznámí jakékoli jejich pozdější změny.
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Čl. I bod 81
(§ 52 odst. 3
písm. b))

V § 52 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b),
které zní:

32016L0798

Čl. 30

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení
vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a
přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich uplatňování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené,
nediskriminující a odrazující. Členské státy oznámí tato
pravidla Komisi ve lhůtě uvedené v čl. 33 odst. 1 a
neprodleně jí oznámí jakékoli jejich pozdější změny.

32016L0798

Čl. 30

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení
vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice a
přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich uplatňování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené,
nediskriminující a odrazující. Členské státy oznámí tato
pravidla Komisi ve lhůtě uvedené v čl. 33 odst. 1 a
neprodleně jí oznámí jakékoli jejich pozdější změny.

32016L0798

Čl. 20 odst. 2 a
3

2. Inspekční orgán podle článku 22 může rovněž vyšetřovat
nehody a mimořádné události, které by mohly za jiných
okolností vést k vážným nehodám, včetně technických
poruch
strukturálních
subsystémů
nebo
prvků
interoperability železničního systému Unie.
Inspekční orgán může rozhodnout, zda mají být takové
nehody nebo mimořádné události vyšetřovány. Při svém
rozhodování bere v úvahu tyto skutečnosti:
a) závažnost nehody nebo mimořádné události;
b) skutečnost, zda se jedná o sled nehod nebo mimořádných
událostí významných pro systém jako celek;

„b) neposkytne pomoc osobám s újmou na zdraví nebo
majetku anebo těmto osobám nebo osobám jim blízkým
nezajistí poskytnutí psychologické podpory v případě vážné
nehody na dráze celostátní nebo regionální podle § 36 odst. 1
písm. g),“.
Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena c) až
g).
Čl. I bod 86
(§ 52 odst. 7
písm. c))

Čl. I bod 91 (§
53b odst. 1 věta
druhá)

V § 52 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel
drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo
regionální dopustí přestupku tím, že
(…)
c) v rozporu s § 43b odst. 1 nezajistí, aby údržbu jím
provozovaného drážního vozidla zabezpečovala osoba
splňující stanovené podmínky.“.
Dosavadní odstavce 7 až 14 se označují jako odstavce 8 až
15.
V § 53b odst. 1 se slova „souslednost nebo jejich dopady na
provozovatele dráhy a dopravce“ nahrazují slovy „
souslednost, jejich dopady na bezpečné provozování dráhy
nebo drážní dopravy nebo požadavky provozovatele dráhy,
dopravce, Drážního úřadu nebo orgánu jiného členského
státu“.
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Čl. I bod 92 (§
53b odst. 3 věta
první)
Čl. I bod 93 (§
53b odst. 5 a 6)

32016L0798

Čl. 3 odst. 14

32016L0798

Čl. 22 odst. 6

V § 53b odst. 3 se slova „7 dnů“ nahrazují slovy „2 měsíců“.

32016L0798

V § 53b odstavce 5 a 6 znějí:

32016L0798

Čl. 22 odst. 3
pododstavec
druhý
Čl. 23 odst. 3

„(5) Drážní inspekce zveřejní informaci o zahájení šetření
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Drážní inspekce přijímá a při šetření zohledňuje podněty
a vyjádření od Drážního úřadu, dotčeného provozovatele
dráhy, dotčeného dopravce, Agentury Evropské unie pro
železnice, dotčeného výrobce drážního vozidla nebo jiného
drážního zařízení, odborové organizace působící u dotčeného
provozovatele dráhy nebo dopravce, dotčené složky
integrovaného záchranného systému, zástupce cestujících a
odesílatelů, osoby s újmou na zdraví nebo majetku a osoby
blízké oběti nehody. Osobu s újmou na zdraví nebo majetku
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c) dopad nehody nebo mimořádné události na bezpečnost
železnic a
d) požadavky provozovatelů infrastruktury, železničních
podniků, vnitrostátního bezpečnostního orgánu nebo
členských států.
3. Rozsah vyšetřování a jeho postup stanoví inspekční orgán
s ohledem na články 21 a 23 a na předpokládané poznatky,
které bude možno z nehody nebo mimořádné události získat
pro účely zvýšení bezpečnosti.
„vyšetřováním“ postup vedený za účelem předcházení
nehodám a mimořádným událostem, který zahrnuje
shromažďování a vyhodnocování informací a vypracovávání
závěrů, včetně stanovování příčin a podle potřeby vydávání
bezpečnostních doporučení;
Členské státy mohou pověřit inspekční orgán vyšetřováním
železničních nehod a mimořádných událostí, které nejsou
uvedeny v článku 20.
Inspekční orgán rozhodne neprodleně a v každém případě do
dvou měsíců od obdržení oznámení o nehodě nebo
mimořádné události o zahájení nebo nezahájení vyšetřování.
Vyšetřování je vedeno s co největší otevřeností tak, aby
všechny strany mohly být vyslechnuty a měly přístup k
výsledkům. Dotčenému provozovateli infrastruktury a
železničním podnikům, vnitrostátnímu bezpečnostnímu
orgánu, agentuře, obětem a jejich příbuzným, vlastníkům
poškozeného majetku, výrobcům, zasahující záchranné
službě a zástupcům zaměstnanců a uživatelů je dána
možnost poskytnout příslušné odborné informace s cílem
zlepšit kvalitu zprávy o vyšetřování. Inspekční orgán rovněž
zohlední odůvodněné potřeby obětí a jejich příbuzných a
informuje je o pokroku ve vyšetřování.
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Čl. I bod 95 (§
53c odst. 2 věta
třetí a čtvrtá)

a osobu blízkou oběti nehody Drážní inspekce informuje o
pokroku v šetření, jsou-li jí známy; přitom zohlední jejich
odůvodněné potřeby.“.
V § 53c odst. 2 se slova „je-li účastníkem mimořádné
události dopravce, který je držitelem licence pro provozování
drážní dopravy vydané tímto členským státem“ nahrazují
slovy „je-li to vhodné a je-li účastníkem mimořádné události
dopravce, který je držitelem licence pro provozování drážní
dopravy vydané tímto členským státem, nebo účastní-li se
mimořádné události drážní vozidlo, které je registrováno
nebo jehož údržba je prováděna v tomto členském státu.
Drážní inspekce zajistí přizvanému orgánu jiného členského
státu přístup k důkazům a informacím týkajícím se nehody
nebo incidentu“.

32016L0798
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Čl. 23 odst. 1

Nehodu nebo mimořádnou událost podle článku 20 vyšetřuje
inspekční orgán členského státu, ve kterém k nehodě nebo
mimořádné události došlo. Není-li možné určit, ve kterém
členském státu k nehodě nebo mimořádné události došlo,
nebo došlo-li k ní na hraničním úseku dráhy mezi členskými
státy nebo v jeho blízkosti, dohodnou se příslušné inspekční
orgány na tom, který z nich má vyšetřování vést, nebo se
dohodnou na společném vyšetřování. V prvním případě se
může druhý inspekční orgán účastnit vyšetřování a má
neomezený přístup k jeho výsledkům.
K účasti na vyšetřování se podle potřeby přizvou inspekční
orgány z jiných členských států, pokud:
a) účastníkem nehody nebo mimořádné události je
železniční podnik, který je v jednom z těchto členských států
usazený a je v něm držitelem licence, nebo
b) se nehody nebo mimořádné události účastní vozidlo, jež
je registrováno nebo jehož údržba je prováděna v jednom z
těchto členských států.
Inspekčním orgánům z přizvaných členských států jsou
přiznány pravomoci nezbytné k tomu, aby mohly být na
požádání nápomocny při sběru důkazů pro inspekční orgány
jiných členských států.
Inspekční orgány z přizvaných členských států mají přístup
k informacím a důkazům nezbytným k tomu, aby se mohly
účinně podílet na vyšetřování při řádném zohlednění
vnitrostátních právních předpisů týkajících se soudních
řízení.
Tento odstavec nebrání členským státům v dohodě o
vzájemné spolupráci příslušných orgánů na vyšetřování za
jiných okolností.
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Čl. I bod 96 (§
53d odst. 1
písm. d))

Čl. I bod 97 (§
53e odst. 1 věta
první)

V § 53d odst. 1 písmeno d) zní:

32016L0798

Čl. 21 odst. 2
písm. c)

32016L0798

Čl. 3 odst. 14

32016L0798

Čl. 24 odst. 1 a
2 pododstavec
první

„d) vyžadovat přístup k záznamovým zařízením a zajišťovat
záznamy z těchto zařízení,“.

V § 53e odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Drážní
inspekce bez zbytečného odkladu po dokončení šetření,
nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy k mimořádné události
došlo, zpracuje závěrečnou zprávu o výsledcích šetření a po
odstranění osobních údajů ji zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“.
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V souladu se svými vnitrostátními právními předpisy
členské státy zajistí, aby orgány odpovědné za jakékoliv
soudní šetření plně spolupracovaly a aby byl vyšetřujícím co
nejdříve umožněn přístup k informacím a důkazům
důležitým pro vyšetřování. Povolí jim zejména:
(…)
c) neomezený přístup k záznamům palubních záznamových
zařízení, k zařízení pro záznam ústních hlášení a k záznamu
o činnosti systému řízení a zabezpečení a použití těchto
záznamů;
Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„vyšetřováním“ postup vedený za účelem předcházení
nehodám a mimořádným událostem, který zahrnuje
shromažďování a vyhodnocování informací a vypracovávání
závěrů, včetně stanovování příčin a podle potřeby vydávání
bezpečnostních doporučení;
1. O každém vyšetřování nehody nebo mimořádné události
podle článku 20 se vypracuje zpráva, jejíž forma odpovídá
druhu a závažnosti nehody nebo mimořádné události a
významnosti zjištěných závěrů. Ve zprávě se uvedou cíle
vyšetřování ve smyslu čl. 20 odst. 1 a případná bezpečnostní
doporučení.
2. Inspekční orgán zveřejní závěrečnou zprávu co nejdříve,
zpravidla do dvanácti měsíců od události. Pokud nelze
závěrečnou zprávu zveřejnit do dvanácti měsíců, zveřejní
inspekční orgán alespoň u příležitosti každého výročí
nehody prozatímní prohlášení, v němž uvede podrobné
informace o pokroku dosaženém při vyšetřování a o všech
vznesených bezpečnostních otázkách. Zpráva, včetně
bezpečnostních doporučení, musí být zaslána příslušným
stranám uvedeným v čl. 23 odst. 3 a dotčeným orgánům a
osobám v jiných členských státech.
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Čl. I bod 98 (§
53e odst. 1 věta
druhá)

V § 53e odst. 1 větě druhé se za slova „Drážnímu úřadu,“
vkládají slova „Agentuře Evropské unie pro železnice,“.

32016L0798

Čl. 3 odst. 14

32016L0798

Čl. 20 odst. 1

32016L0798

Čl. 24 odst. 1 a
2 pododstavec
první

32016L0798

Čl. 26 odst. 2
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Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„vyšetřováním“ postup vedený za účelem předcházení
nehodám a mimořádným událostem, který zahrnuje
shromažďování a vyhodnocování informací a vypracovávání
závěrů, včetně stanovování příčin a podle potřeby vydávání
bezpečnostních doporučení;
Členské státy zajistí, aby inspekční orgán uvedený v článku
22 vyšetřil vážné nehody v železničním systému Unie.
Cílem vyšetřování je podle možností zvýšit bezpečnost
železnic a předcházet nehodám.
1. O každém vyšetřování nehody nebo mimořádné události
podle článku 20 se vypracuje zpráva, jejíž forma odpovídá
druhu a závažnosti nehody nebo mimořádné události a
významnosti zjištěných závěrů. Ve zprávě se uvedou cíle
vyšetřování ve smyslu čl. 20 odst. 1 a případná bezpečnostní
doporučení.
2. Inspekční orgán zveřejní závěrečnou zprávu co nejdříve,
zpravidla do dvanácti měsíců od události. Pokud nelze
závěrečnou zprávu zveřejnit do dvanácti měsíců, zveřejní
inspekční orgán alespoň u příležitosti každého výročí
nehody prozatímní prohlášení, v němž uvede podrobné
informace o pokroku dosaženém při vyšetřování a o všech
vznesených bezpečnostních otázkách. Zpráva, včetně
bezpečnostních doporučení, musí být zaslána příslušným
stranám uvedeným v čl. 23 odst. 3 a dotčeným orgánům a
osobám v jiných členských státech.
Doporučení jsou určena vnitrostátnímu bezpečnostnímu
orgánu, a pokud to vyžaduje povaha doporučení, agentuře,
jiným subjektům nebo orgánům v dotčeném členském státě
nebo jiným členským státům. Členské státy, jejich
vnitrostátní bezpečnostní orgány a agentura v mezích svých
pravomocí přijmou nezbytná opatření k tomu, aby zajistily,
že bezpečnostní doporučení, která vydaly inspekční orgány,

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBKNHAE4S)

jsou řádně vzata v úvahu a případně realizována.
32016L0798

Čl. 3 odst. 14

Čl. I bod 100 (§
53e odst. 2)

V § 53e odst. 2 se slova „zpracuje a zveřejní Drážní inspekce
závěrečnou zprávu o výsledcích šetření bez zbytečného
odkladu po jeho dokončení“ nahrazují slovy „zveřejní
Drážní inspekce v této lhůtě, případně i každoročně,
informace o dosavadním pokroku v šetření a podstatných
otázkách, které jsou jeho předmětem“.

32016L0798

Čl. 24 odst. 2
pododstavec
první

Čl. I bod 101 (§
53e odst. 2)

V 53e se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Závěrečnou
zprávu o výsledcích šetření v takovém případě Drážní
inspekce zpracuje a zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup bez zbytečného odkladu po dokončení
šetření.“.

32016L0798

Čl. 24 odst. 2
pododstavec
první

Čl. I bod 103 (§
53e odst. 3
písm. j) a k))

V § 53e se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a
doplňují se písmena j) a k), která znějí:

32016L0798

Čl. 24 odst. 2
pododstavec
první

„j) dotčené složce integrovaného záchranného systému,
k) případným zástupcům cestujících a odesílatelů.“.
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Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„vyšetřováním“ postup vedený za účelem předcházení
nehodám a mimořádným událostem, který zahrnuje
shromažďování a vyhodnocování informací a vypracovávání
závěrů, včetně stanovování příčin a podle potřeby vydávání
bezpečnostních doporučení;
Inspekční orgán zveřejní závěrečnou zprávu co nejdříve,
zpravidla do dvanácti měsíců od události. Pokud nelze
závěrečnou zprávu zveřejnit do dvanácti měsíců, zveřejní
inspekční orgán alespoň u příležitosti každého výročí
nehody prozatímní prohlášení, v němž uvede podrobné
informace o pokroku dosaženém při vyšetřování a o všech
vznesených bezpečnostních otázkách. Zpráva, včetně
bezpečnostních doporučení, musí být zaslána příslušným
stranám uvedeným v čl. 23 odst. 3 a dotčeným orgánům a
osobám v jiných členských státech.
Inspekční orgán zveřejní závěrečnou zprávu co nejdříve,
zpravidla do dvanácti měsíců od události. Pokud nelze
závěrečnou zprávu zveřejnit do dvanácti měsíců, zveřejní
inspekční orgán alespoň u příležitosti každého výročí
nehody prozatímní prohlášení, v němž uvede podrobné
informace o pokroku dosaženém při vyšetřování a o všech
vznesených bezpečnostních otázkách. Zpráva, včetně
bezpečnostních doporučení, musí být zaslána příslušným
stranám uvedeným v čl. 23 odst. 3 a dotčeným orgánům a
osobám v jiných členských státech.
Inspekční orgán zveřejní závěrečnou zprávu co nejdříve,
zpravidla do dvanácti měsíců od události. Pokud nelze
závěrečnou zprávu zveřejnit do dvanácti měsíců, zveřejní
inspekční orgán alespoň u příležitosti každého výročí
nehody prozatímní prohlášení, v němž uvede podrobné
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Čl. I bod 104 (§
53e odst. 4 věta
první)

V § 53e odst. 4 se konci textu věty první doplňují slova „;
toto sdělení činí pravidelně, alespoň jednou ročně, do doby
přijetí odpovídajících opatření“.

32016L0798

Čl. 26 odst. 3

Čl. I bod 105 (§
55 odst. 2)

V § 55 odst. 2 se slova „strukturálními a provozními
subsystémy na dráhách zařazených do evropského
železničního
systému“
nahrazují
slovy
„prvky
interoperability a subsystémy“.

32016L0798

čl. 16 odst. 2
písm. d)

informace o pokroku dosaženém při vyšetřování a o všech
vznesených bezpečnostních otázkách. Zpráva, včetně
bezpečnostních doporučení, musí být zaslána příslušným
stranám uvedeným v čl. 23 odst. 3 a dotčeným orgánům a
osobám v jiných členských státech.
Agentura, vnitrostátní bezpečnostní orgán a jiné orgány
nebo subjekty nebo popřípadě členské státy, jimž byla
doporučení určena, podávají pravidelně inspekčnímu orgánu
zprávu o opatřeních, která byla nebo budou přijata v
návaznosti na vydaná doporučení.
2. Vnitrostátní bezpečnostní orgán je pověřen nejméně
těmito úkoly:
(…)
d) dohlížet na svém území na to, aby byly prvky
interoperability v souladu se základními požadavky
uvedenými v článku 8 směrnice (EU) 2016/797;

Čl. I bod 106 (§
55 odst. 5 a 6)

V § 55 se doplňují odstavce 5 až 8, které včetně poznámky
pod čarou č. 41 znějí:

32016L0798

„(5) Drážní úřad každoročně ve spolupráci s Ministerstvem
dopravy zpracovává plán opatření k zajištění bezpečnosti
provozování dráhy celostátní a drah regionálních a drážní
dopravy na těchto dráhách. Opatření obsažená v plánu musí
směřovat k naplnění společných bezpečnostních cílů podle
předpisu Evropské unie upravujícího společné bezpečnostní
cíle pro železniční systém41). Tento plán Drážní úřad
zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(6) Vnitrostátní právní předpisy stanovující technické
požadavky nebo požadavky na bezpečnost, týkající se
provozování dráhy celostátní nebo regionální anebo drážní
dopravy provozované na této dráze, a jejich návrhy

93

Čl. 3 odst. 8

„vnitrostátními předpisy“ všechny závazné předpisy přijaté
v členském státě bez ohledu na to, kdo je vydal, které
obsahují požadavky na bezpečnost železnic nebo technické
požadavky jiné než požadavky stanovené předpisy Unie
nebo mezinárodními předpisy a které se v uvedeném
členském státě vztahují na železniční podniky,
provozovatele infrastruktury nebo třetí strany
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oznamuje Evropské komisi a Agentuře Evropské unie pro
železnice drážní správní úřad.

Čl. I bod 106 (§
55 odst. 8)

(8) Drážní úřad zveřejní výroční zprávu o své činnosti za
kalendářní rok a do 30. září následujícího kalendářního roku

32016L0798

Čl. 4 odst. 1
písm. f)

1. S cílem rozvíjet a zvyšovat bezpečnost železnic členské
státy v mezích svých pravomocí:
(…)
f) vypracovávají a zveřejňují roční plány v oblasti
bezpečnosti stanovící opatření určená k dosažení CST a
(…)

32016L0797

Čl. 2 bod 30

32016L0797

Čl. 14 odst. 5 a
6

32016L0798

Čl. 5 odst. 1

Pro účely této směrnice se rozumí:
(…)
„vnitrostátními předpisy“ všechny závazné předpisy
obsahující požadavky na bezpečnost železnic nebo technické
požadavky přijaté v členském státě bez ohledu na subjekt,
který je vydal, jiné než předpisy stanovené Unií nebo
mezinárodní předpisy, které jsou v dotčeném členském státě
použitelné
na
železniční
podniky,
provozovatele
infrastruktury nebo třetí strany;
5. Členské státy předloží agentuře a Komisi prostřednictvím
příslušného informačního systému v souladu s článkem 27
nařízení (EU) 2016/796 návrhy nových vnitrostátních
předpisů před jejich plánovaným zavedením do
vnitrostátního právního řádu, aby mohly být včas posouzeny
ve lhůtách uvedených v čl. 25 odst. 1 nařízení (EU)
2016/796, a zavedení těchto nových vnitrostátních předpisů
odůvodní. Členské státy zajistí, aby byl návrh v dostatečně
pokročilém stadiu přípravy, s cílem umožnit agentuře
provést posouzení podle čl. 25 odst. 2 nařízení (EU)
2016/796.
6. Přijaté nové vnitrostátní předpisy oznámí členské státy
agentuře a Komisi prostřednictvím příslušného informačního
systému v souladu s článkem 27 nařízení (EU) 2016/796.
S cílem usnadnit posuzování stupně dosažení CST a k
zajištění sledování obecného vývoje bezpečnosti železnic
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ji postoupí Agentuře Evropské unie pro železnice. Obsah
výroční zprávy stanoví prováděcí právní předpis.

Čl. I bod 107 (§
58 odst. 5)

V § 58 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

32016L0798

Čl. 19

32016L0798

Čl. 17 odst. 7 a
9

„(5) Drážní správní úřad spolupracuje s příslušným orgánem
jiného členského státu v souvislosti s výkonem státního
dozoru v oblasti bezpečnosti
a) provozování dráhy celostátní nebo regionální, přesahuje-li
dráha státní hranici České republiky, nebo
b) drážní dopravy provozované na dráze celostátní nebo
regionální, je-li provozována rovněž v jiném členském
státu.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
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shromažďují členské státy informace o CSI prostřednictvím
výročních zpráv vnitrostátních bezpečnostních orgánů podle
článku 19.
Vnitrostátní bezpečnostní orgány zveřejní výroční zprávu o
své činnosti za předcházející rok a předají ji do 30. září
agentuře. Zpráva obsahuje informace o:
a) vývoji bezpečnosti železnic, včetně souhrnu CSI na
úrovni členského státu, podle čl. 5 odst. 1;
b) důležitých změnách v právních předpisech týkajících se
bezpečnosti železnic;
c) vývoji udělování osvědčení o bezpečnosti a schvalování z
hlediska bezpečnosti;
d) výsledcích a zkušenostech týkajících se dohledu nad
provozovateli infrastruktury a železničními podniky, včetně
počtu a výsledků kontrol a auditů;
e) výjimkách, o nichž bylo rozhodnuto podle článku 15 a
f) zkušenostech železničních podniků a provozovatelů
infrastruktury s uplatňováním příslušných CSM.
7. Vnitrostátní bezpečnostní orgán dohlíží na subsystémy
„traťové řízení a zabezpečení“, „energie“ a „infrastruktura“
a zajišťuje, aby splňovaly základní požadavky. V případě
přeshraniční infrastruktury vykonává své činnosti dohledu
ve spolupráci s dalšími příslušnými vnitrostátními
bezpečnostními orgány. Pokud vnitrostátní bezpečnostní
orgán zjistí, že provozovatel infrastruktury již nesplňuje
podmínky svého schválení z hlediska bezpečnosti, omezí
nebo odebere toto schválení a uvede důvody svého
rozhodnutí.
9. Vnitrostátní bezpečnostní orgány členských států, v nichž
železniční podnik vykonává svou činnost, spolupracují při
koordinaci svých činností dohledu nad tímto železničním
podnikem s cílem zajistit, aby všechny klíčové informace o
tomto konkrétním železničním podniku byly sdíleny,
zejména pokud jde o známá rizika a jeho stav bezpečnosti.
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Čl. II bod 1.
věta první

1. Osvědčení dopravce vydané podle § 34h zákona č.
266/1994 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, zůstává v platnosti po dobu, na kterou bylo
vydáno.

32016L0798

Čl. 31 odst. 2

Čl. II bod 2.

2. Na dráze celostátní nebo regionální lze ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona provozovat drážní vozidlo bez
povolení k jeho uvedení na trh, byla-li jeho technická
způsobilost přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
prokázána podle § 43 nebo § 43b zákona č. 266/1994 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Pro obnovu nebo modernizaci drážního vozidla podle věty
první nebo pro rozšíření oblasti jeho provozu se § 49l zákona
č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, použije obdobně.

32016L0797

Čl. 54 odst. 1
až 3

Čl. II bod 7

Evropský systém řízení železniční dopravy nemusí být
schválen podle § 49e odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., ve

32016L0797

Čl. 55 odst. 3
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Vnitrostátní bezpečnostní orgán rovněž sdílí informace s
jinými příslušnými vnitrostátními bezpečnostními orgány a
agenturou, zjistí-li, že železniční podnik nepřijímá nezbytná
opatření k usměrňování rizik.
Tato spolupráce zajišťuje, aby byl dohled dostatečně účinný
a aby se zabránilo zdvojování kontrol a auditů. Vnitrostátní
bezpečnostní orgány mohou vypracovat společný plán
dohledu s cílem zajistit, aby audity a jiné kontroly byly
prováděny pravidelně, při zohlednění druhu a rozsahu
přepravních služeb v každém z dotčených členských států.
2. Aniž je dotčen odstavec 3 tohoto článku, použije se na
železniční podniky, kterým musí být mezi dnem 15. června
2016 a 16. června 2019 vydáno osvědčení, směrnice
2004/49/ES. Tato osvědčení o bezpečnosti pozbývají
platnosti dnem v nich stanoveným.
1. Aniž je dotčen odstavec 4 tohoto článku, vztahuje se na
vozidla, kterým je třeba udělit povolení v době mezi 15.
červnem 2016 a16. červnem 2019, kapitola V směrnice
2008/57/ES.
2. Povolení k uvedení vozidel do provozu, jež byla udělena
podle odstavce 1, a veškerá další povolení udělená před 15.
červnem 2016, včetně povolení udělených na základě
mezinárodních dohod, zejména RIC (Regolamento
Internazionale
Carrozze)
a
RIV
(Regolamento
Internazionale Veicoli), zůstávají v platnosti za podmínek,
za nichž byla tato povolení udělena.
3. Vozidla s povolením k uvedení do provozu podle
odstavců 1 a 2 musí získat nové povolení k uvedení vozidla
na trh, aby bylo možné je provozovat v jedné nebo více
sítích, na něž se jejich povolení ještě nevztahují. Na uvedení
na trh na těchto dalších sítích se vztahuje článek 21.
Projekty, u kterých byla fáze předkládání nabídek nebo
uzavírání smluv dokončena před 16. červnem 2019,
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znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
pokud
a) bylo předkládání nabídek v zadávacím řízení týkajícím se
jeho zavedení do subsystému traťové řízení a zabezpečení
ukončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo
b) byla smlouva týkající se jeho zavedení do subsystému
traťové řízení a zabezpečení uzavřena přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.

nevyžadují předběžné povolení agenturou podle článku 19.

Číslo předpisu EU (kód celex)

Název předpisu EU

32016L0797

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii

32016L0798

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic
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