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VIII.

Vyhodnocení výsledků mezirezortního připomínkového řízení
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
Ministerstvo
financí

Akceptováno.

K čl. III bodům 6 a 9:

Požaduje se upravit novelu položky 59 v písmenech a) a d) tak, Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky.
aby každému jednotlivému předmětu správního poplatku (tj.
každému řádku s částkou) odpovídalo jedno písmeno. Použití
odrážek je v daném případě nevhodné a nesystémové, protože
při současné úpravě je obtížné vytvářet na takto strukturovaný
text odkazy. Kromě toho je kvůli použití odrážek text někdy
nejasný, jak je tomu například v novelizačním bodě 9. V tomto
smyslu lze velmi přivítat, že v rámci novelizace položky 59a
dochází k uplatnění tohoto principu a odstranění odrážek. Jako
nejvhodnější se proto jeví sloučit novelizační body 6 až 13 do
jediného novelizačního bodu, který by vypadal takto: 6.
Položka 59 zní: „Položka 59 a) Povolení hnacího drážního
vozidla určeného k provozování na dráze celostátní nebo
regionální Kč 30 000 b) Povolení taženého drážního vozidla
určeného pro přepravu osob nebo speciálně konstruovaného
drážního vozidla s vlastním pohonem určeného k výstavbě,
opravám a údržbě drah Kč 15 000 c) Povolení taženého
drážního vozidla určeného pro přepravu věcí nebo zvířat nebo
speciálně konstruovaného drážního vozidla bez vlastního
pohonu určeného k výstavbě, opravám a údržbě drah Kč 10 000
d) Schválení elektrických lokomotiv, elektrických jednotek,
motorových lokomotiv, motorových vozů, osobních vozů nad
160 km/hod., vozidel dráhy speciálně určených pro přepravu
cestujících, tramvají a trolejbusů Kč 30 000 e) Schválení
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osobních vozů, speciálně konstruovaných pro železniční
vozidla s vlastním pohonem k výstavbě, opravám a údržbě drah
Kč 15 000 f) Schválení nákladních vozů, speciálně
konstruovaných železničních vozidel bez vlastního pohonu k
výstavbě, opravám a údržbě drah Kč 10 000 g) Vydání povolení
k uvedení drážního vozidla nebo řady vozidel na trh, bylo-li
vydáno povolení typu vozidla Kč 500 h) Vydání povolení k
uvedení hnacího drážního vozidla na trh, nebylo-li vydáno
povolení typu vozidla Kč 30 000 i) Vydání povolení k uvedení
taženého drážního vozidla určeného pro přepravu osob nebo
speciálně konstruovaného drážního vozidla s vlastním
pohonem určeného k výstavbě, opravám a údržbě drah na trh
Kč 15 000 j) Vydání povolení k uvedení taženého drážního
vozidla určeného pro přepravu věcí nebo zvířat nebo speciálně
konstruovaného drážního vozidla bez vlastního pohonu
určeného k výstavbě, opravám a údržbě drah Kč 10 000 k)
Vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla Kč 500 l)
Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo
povolení typu vozidla v případě jeho obnovy nebo
modernizace, v případě rozšíření oblasti jeho provozu nebo v
případě změny technické specifikace pro interoperabilitu Kč 5
000 m) Schválení změny na drážním vozidle znamenající
odchylku od schváleného typu bez ohledu na počet odchylek
Kč 5 000 n) Zápis drážního vozidla do registru vozidel nebo
změna zapsaných údajů Kč 1 000 o) Vydání osvědčení subjektu
odpovědného za údržbu Kč 5 000 p) Vydání průkazu
způsobilosti k řízení drážního vozidla Kč 100 q) Vydání
průkazu způsobilosti k provozu určeného lanové dráhy nebo
lyžařského vleku Kč 1 000 r) Vydání průkazu způsobilosti k
provozu ostatních určených technických zařízení Kč 200 s)
Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob
provádějících revize (prohlídky) určených technických zařízení
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o další technická zařízení téhož druhu Kč 100. Takto
formulovaný novelizační bod by vyhověl veškerým
připomínkám, s výjimkou nutnosti úpravy slova poznámka v
novelizačním bodě 5.
Tato připomínka je zásadní.

Ministerstvo
práce a
sociálních věcí

K čl. I bodu 39 (§ 46s odst. 1)

Akceptováno jinak.

Požadujeme přeformulovat celé ustanovení tak, aby bylo
srozumitelné. Není zcela zřejmé, na jakou situaci se vztahuje
první věta (v důvodově zprávě podrobnější vysvětlení chybí).
Dále považujeme použití slovesa „zdržet se“ za zcela nevhodné
a matoucí. Dáváme na zvážení použít tradiční formulaci
používanou pro omezení doby řízení například z § 15e nařízení
vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava
pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve
znění pozdějších předpisů, nebo z § 3 vyhlášky č. 478/2000 Sb.,
kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů.

Na základě projednání těchto zásadních připomínek se zástupci
Ministerstva práce a sociálních věcí a rovněž v návaznosti na
projednání předmětné právní úpravy se zástupci dopravců,
Hospodářské komory České republiky, Asociace samostatných
odborů a Svazu průmyslu a dopravy České republiky Ministerstvo
dopravy rozhodlo o tom, že dojde k vypuštění právní úpravy doby
řízení obsažené v § 46s odst. 1 a 2 z návrhu zákona. Povinnosti
dopravce a provozovatele dráhy předávat stanovené údaje podle §
46s odst. 3 až 5 návrhu zákona zůstanou v návrhu zákona
zachovány, přičemž budou přesunuty do ustanovení § 22 odst. 2
(pro provozovatele dráhy celostátní nebo regionální) a § 35 odst.
2 (pro dopravce provozujícího drážní dopravu na dráze celostátní
nebo regionální). Účelem ponechání předmětných povinností v
návrhu zákona je získat potřebné údaje, které budou následně
vyhodnoceny. Na základě vyhodnocení získaných údajů bude
daná problematika dále analyzována a diskutována a případně
bude v budoucnosti přistoupeno k doplnění regulace samotné
doby řízení.

Navíc jsme toho názoru, že uvedený limit doby řízení je
neúměrně dlouhý a v podstatě kopíruje délku směny a i limit
doby nepřetržitého odpočinku mezi směnami z nařízení vlády
č. 589/2006 Sb. (§ 13 odst. 1 věta první). Máme pochybnosti,
zda takovouto úpravou bude dosaženo cíle omezit dobu řízení
strojvedoucím na dráze celostátní a regionální. K posílení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v uvedené dopravě by
jistě přispělo zavedení týdenního limitu doby řízení (nebo za
období 14 dnů tak, jak je to v mezinárodní drážní dopravě nebo
v silniční dopravě) a zavedení bezpečnostních přestávek.
Tato připomínka je zásadní.

Akceptováno jinak.

K bodu 39 (§ 46s odst. 1 a 2)
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Návrhem zákona o dráhách se nově vkládá povinnost
strojvedoucím (tedy zaměstnancům), aby se zdrželi v době
osobního volna určeného k odpočinku dalšího výkonu práce
strojvedoucího pro jiný subjekt nebo téhož dopravce, a to v
následujícím znění:

odst. 1 – „Strojvedoucí se zdrží řízení drážního vozidla na dráze
celostátní nebo regionální po dobu, která činí nepřetržitě
alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Tato doba
může být zkrácena až na 6 hodin za podmínky, že bude v
následujících 24 hodinách po sobě jdoucích prodloužena o
dobu, o kterou byla v předcházejících 24 hodinách zkrácena.
Dosáhne-li doba řízení drážního vozidla v souhrnu 13 hodin
během 24 hodin po sobě jdoucích, zdrží se strojvedoucí řízení
drážního vozidla po dobu, která činí nepřetržitě alespoň 6
hodin.“
odst. 2 – „Do doby řízení drážního vozidla se započítává
veškerá doba řízení bez ohledu na to, zda strojvedoucí řídí
jedno či více drážních vozidel, nebo tuto činnost vykonává pro
jednoho či více dopravců.“

Na základě projednání těchto zásadních připomínek se zástupci
Ministerstva práce a sociálních věcí a rovněž v návaznosti na
projednání předmětné právní úpravy se zástupci dopravců,
Hospodářské komory České republiky, Asociace samostatných
odborů a Svazu průmyslu a dopravy České republiky Ministerstvo
dopravy rozhodlo o tom, že dojde k vypuštění právní úpravy doby
řízení obsažené v § 46s odst. 1 a 2 z návrhu zákona. Povinnosti
dopravce a provozovatele dráhy předávat stanovené údaje podle §
46s odst. 3 až 5 návrhu zákona zůstanou v návrhu zákona
zachovány, přičemž budou přesunuty do ustanovení § 22 odst. 2
(pro provozovatele dráhy celostátní nebo regionální) a § 35 odst.
2 (pro dopravce provozujícího drážní dopravu na dráze celostátní
nebo regionální). Účelem ponechání předmětných povinností v
návrhu zákona je získat potřebné údaje, které budou následně
vyhodnoceny. Na základě vyhodnocení získaných údajů bude
daná problematika dále analyzována a diskutována a případně
bude v budoucnosti přistoupeno k doplnění regulace samotné
doby řízení.

Tato povinnost je sankcionována ze strany dopravního úřadu
do 50 tis Kč.
Podle našeho názoru nelze dobu řízení chápat jinak, než jako
součást výkonu činnosti v pracovní době, tedy ve směně,
popřípadě jako práci přesčas.
Navrhovaným ustanovením však není vymezen vztah doby
řízení drážního vozidla k pracovní době.
Tato připomínka je zásadní.
K důvodové zprávě, str. 7, 48 a 49 (K bodu 39, § 46s odst. 1) Akceptováno jinak.

4

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

Poslední odstavec na str. 48 a navazující text na str. 49 (na str.
7 je stejný text) je zavádějící. Vlastní text věty první je chybný,
je nutné text upravit tak, aby smysl obou vět byl spojen do
jednoho myšlenkového celku.
Na str. 49 ve druhém odstavci je chybně uvedeno, že
navrhovaná právní úprava vychází z maximálních dob řízení z
nařízení vlády č. 589/2006 Sb. Návrh ale vychází z
maximálních limitů směny (§ 13 odst. 1) a minimálního
nepřetržitého odpočinku mezi směnami včetně jeho zkrácení.
Limity doby řízení jsou v nařízení vlády stanoveny pouze pro
strojvedoucí v mezinárodní drážní dopravě (§ 15e) a ty jsou
mnohem přísnější, než navrhuje předkladatel.
Z uvedeného důvodu je nezbytné celý předmětný text opravit a
zpřesnit.
Tato připomínka je zásadní.

Ministerstvo
obrany

Nad rámec návrhu
S cílem zajištění ochrany EU a jejího obyvatelstva ve
stávajícím nepředvídatelném bezpečnostním prostředí činí EU
kroky k posilování schopnosti včasné a efektivní reakce na
vnitřní a vnější krizové situace včetně posílení připravenosti a
odolnosti. V tomto kontextu členské státy rovněž usilují o
prohloubení obranné spolupráce, včetně ustanovení stálé
strukturované spolupráce, a plné využití civilních a vojenských
synergií k urychlení vojenské mobility jak na území EU, tak v
rámci vojenských operací mimo území EU.

Na základě projednání těchto zásadních připomínek se zástupci
Ministerstva práce a sociálních věcí a rovněž v návaznosti na
projednání předmětné právní úpravy se zástupci dopravců,
Hospodářské komory České republiky, Asociace samostatných
odborů a Svazu průmyslu a dopravy České republiky Ministerstvo
dopravy rozhodlo o tom, že dojde k vypuštění právní úpravy doby
řízení obsažené v § 46s odst. 1 a 2 z návrhu zákona. Povinnosti
dopravce a provozovatele dráhy předávat stanovené údaje podle §
46s odst. 3 až 5 návrhu zákona zůstanou v návrhu zákona
zachovány, přičemž budou přesunuty do ustanovení § 22 odst. 2
(pro provozovatele dráhy celostátní nebo regionální) a § 35 odst.
2 (pro dopravce provozujícího drážní dopravu na dráze celostátní
nebo regionální). Účelem ponechání předmětných povinností v
návrhu zákona je získat potřebné údaje, které budou následně
vyhodnoceny. Na základě vyhodnocení získaných údajů bude
daná problematika dále analyzována a diskutována a případně
bude v budoucnosti přistoupeno k doplnění regulace samotné
doby řízení.
Vysvětleno.

Připomínka byla uplatněna nad rámce návrhu zákona, který má
takřka (s výjimkou povinnosti dopravce a provozovatele dráhy
související s monitoringem doby řízení drážního vozidla) výlučně
transpoziční charakter, přičemž právě s ohledem na závazky
České republiky vyplývající z relevantních předpisů práva
Evropské unie a stanovenou transpoziční lhůtu Ministerstvo
dopravy trvá na ponechání této legislativní předlohy v navrženém
rozsahu. Otevírání nových témat přesahujících oblast působnosti
zmíněných unijních předpisů by totiž mohlo ohrozit včasnou
Rozhodnutí k povolení vstupu cizích vojsk na území státu je transpozici shora uvedených směrnic do českého právního řádu.
svrchovaným právem každého členského státu, přičemž Česká
republika pro tyto případy zakotvuje právní úpravu především
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v ústavní úrovni, a to čl. 43 ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky. Praxe aplikace této právní úpravy
jednoznačně prokazuje, že Česká republika musí pro realizaci
pobytů nebo průjezdů ozbrojených sil jiných států zajistit také
přepravní možnosti, a to včetně kapacit jednotlivých
přepravních koridorů podle formy využívané dopravy. S cílem
vybudovat systém připravenosti a včasné reakce na krize nebo
na vytváření podmínek pro nerušený průběh vojenských
cvičení je nezbytné zajistit, aby přesun vojsk a techniky proběhl
rychle a hladce a pro něj vytvořené podmínky garantovaly
efektivitu přesunu, minimalizaci důsledků pro civilní přepravu
a popřípadě také ekologické požadavky na vlastní výkon takové
přepravy.
Rychlému přesunu vojenského personálu a materiálu uvnitř EU
v současné době brání řada právních, jiných regulatorních a
reálných překážek pro zajišťování a samotný výkon přepravy
těžké vojenské techniky nebo velkého objemu přepravovaných
vojenských jednotek, které vyžadují rozsáhlou podporu.

V současné době podmínky pro přepravu vojenského materiálu
a dopravu vojáků v činné službě, pokud je prováděna s využitím
drah, nemají dostatečnou podporu v právním řádu České
republiky, který by podporoval naplňování obranných závazků
EU/NATO, respektive rychlé nasazení sil a prostředků do
prostoru nasazení a uvolnění dostatečné přepravní kapacity k
zajištění přepravy těchto sil a prostředků AČR.
Zajišťování obrany státu je podle ústavního zákona č. 110/1998
Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších
ústavních zákonů, jednou ze základních funkcí státu.
Domníváme se proto, že činnosti ozbrojených sil České
republiky, s nimiž je spojeno zajišťování přepravy vojenského
materiálu nebo dopravy vojáků v činné službě, které naplňují
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Ministerstvo obrany požadovalo doplnit stávající právní úpravu
obsaženou v zákoně o dráhách o povinnost provozovatele dráhy
poskytnout ozbrojeným silám České republiky nebo Vojenské
policii součinnost a zajistit přednostní a nerušený průběh přepravy
vojenského materiálu a dopravy vojáků v činné službě, a to
i pokud zajišťují průjezd ozbrojených sil jiných států podle
mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu České
republiky. Cílem navrhovaného doplnění stávají právní úpravy je
v souvislosti s pobyty nebo průjezdy ozbrojených sil jiných států
přes území České republiky zajistit potřebné přepravní možnosti,
a to včetně kapacit jednotlivých přepravních koridorů podle formy
využívané dopravy, vybudovat systém připravenosti a včasné
reakce na krize nebo na vytváření podmínek pro nerušený průběh
vojenských cvičení tak, aby přesun vojsk a techniky proběhl
rychle a hladce a pro něj vytvořené podmínky garantovaly
efektivitu přesunu, minimalizaci důsledků pro civilní přepravu
a popřípadě také ekologické požadavky na vlastní výkon takové
přepravy.
Je nutno zmínit, že stávající právní úprava obsahuje ustanovení
§ 38 odst. 3 písmeno a) zákona o dráhách, podle něhož drážní
správní úřad může rozhodnout o přechodném omezení drážní
dopravy na nezbytně nutnou dobu z důvodů veřejného zájmu na
jiné mimořádné drážní dopravě. Dle uvedeného ustanovení je
drážní správní úřad oprávněn zastavit jinou dopravu v nezbytně
nutném rozsahu, existuje-li veřejný zájem na jiné mimořádné
dopravě (tuto podmínku přeprava v souvislosti s obrannými zájmy
České republiky či plněním jejích spojeneckých závazků
jednoznačně splňuje). V souvislosti s veřejným zájmem na
mimořádné dopravě je možno využít rovněž institutu zavedení
mimořádného vlaku v rámci operativního řízení drážní dopravy
(viz § 22 vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád
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definici zajišťování obrany státu, musí mít, vzhledem k
uvedenému, právně i věcně zajištěny jednoznačné a
předvídatelné podmínky pro jejich uskutečňování, podporu a
nahlížení na ně jako na činnosti uskutečňované ve vrcholném
veřejném zájmu státu. Proto je naprosto nezbytné, aby
jednoznačné a pro všechny předvídatelné podmínky přepravy
vojenského materiálu nebo dopravy vojáků v činné službě byly
upraveny v zákonné rovině, a to jako povinnosti provozovatelů
drah k poskytování součinnosti ozbrojeným silám České
republiky (a to včetně zajišťování přepravních kapacit v
případě pobytů nebo průjezdů ozbrojených sil jiných států). V
současné době tato součinnost právně zakotvena není, a v praxi
není ani respektován zájem státu na efektivním plnění jeho
základní funkce při obraně státu, tedy ozbrojeným silám České
republiky není poskytována potřebná součinnost a nejsou
respektovány její důvodné zájmy a potřeby, naopak jsou
upřednostňovány zájmy komerčních osob apod. V dané situaci
se domníváme, že zájem na bezpečnosti a obraně státu musí
být, vzhledem k uvedenému, vždy upřednostněn před zájmem
ekonomickým, a že v současné době pouze chybí jeho
jednoznačná právní úprava, respektive úprava podmínek
realizace tohoto zájmu.

drah, ve znění pozdějších předpisů). Operativní řízení drážní
dopravy uplatňuje provozovatel dráhy při mimořádnostech v
drážní dopravě, jimiž je vedle zpoždění, výluky kolejí, odklonů
vlaků pro nesjízdnost traťových úseků rovněž zavedení
mimořádných vlaků. Provozovatel dráhy musí mimo jiné zajistit,
aby byla zachována přednost v jízdě vlaků podle stanoveného
pořadí, kdy vlaky mimořádné v obecném zájmu musí být
upřednostněny (před těmito vlaky mají přednost pouze vlaky
nutné pomocné). Dále je možno zmínit ustanovení § 18 odst. 2
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní
organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších
předpisů, podle nichž k plnění úkolů obrany státu mohou být
akciové společnosti České dráhy uloženy závazky i ve prospěch
spojeneckých ozbrojených sil, je-li to třeba ke splnění závazků
České republiky z mezinárodních smluv, jimiž je vázána. Podle
§ 25 odst. 1 a 2 téhož zákona pak za stavu nebezpečí, stavu
ohrožení státu, nouzového stavu nebo válečného stavu je státní
organizace Správa železniční dopravní cesty povinna
zabezpečovat provozování železniční dopravní cesty v souladu
s potřebami obrany státu a potřebami systému hospodářských
opatření pro krizové stavy, a k zajištění připravenosti státu na stav
ohrožení státu a válečný stav je státní organizace Správa
železniční dopravní cesty povinna zpracovat a předložit
ministerstvu ke schválení návrh zabezpečení technické ochrany
a obnovy železniční dopravní cesty, určené k provozování za stavu
ohrožení státu a válečného stavu.

Ministerstvo obrany se domnívá, že absenci výše uvedené a
praxí velmi žádané právní úpravy by mohla napravit například
dále uvedená úprava dosavadního znění § 21 zákona o drahách,
kterým by provozovateli dráhy byla uložena nová povinnost, na
jejímž základě by ozbrojené síly České republiky získaly
jednak jistotu nerušeného zajištění přepravy nebo dopravy s
využitím drah, jednak podporu požadovaných přepravních a Na základě zevrubného projednání této připomínky se zástupci
Ministerstva dopravy a Ministerstva obrany shodli na tom, že
dopravních aktivit podle jejich důležitosti a významu.
k záměru, k němuž uplatněná připomínka směřuje, by přijetí
navrhovaného doplnění povinnosti provozovatele dráhy
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Pro uplatnění výše uvedeného návrhu požadujeme, aby do nepostačovalo. Jde totiž materii, která by měla být pojata
komplexnějším způsobem, neboť se dotýká různých skupin
návrhu zákona byl vložen za bod 9 nový bod 10, který zní:
subjektů. Příslušná regulace by tak dopadala zřejmě nejen na
„10. V § 21 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje provozovatele dráhy, ale rovněž na dopravce, přídělce či
čárkou a vkládá se písmeno g), které zní:
provozovatele zařízení služeb. Navíc by zřejmě měla dopadat
„g) poskytnout ozbrojeným silám České republiky nebo pouze na vojenskou přepravu pouze na některých druzích
Vojenské policii součinnost a zajistit přednostní a nerušený (kategoriích) drah (zřejmě půjde pouze o dráhu celostátní). Je
průběh přepravy vojenského materiálu a dopravy vojáků v rovněž otázkou, zda se potřebná regulace netýká i jiných druhů
činné službě, a to i pokud zajišťují průjezd ozbrojených sil dopravy (než dopravy drážní) a neměla by tudíž být obsažena
jiných států podle mezinárodních smluv, které jsou součástí v jiném (průřezovém) zákoně. Upravovat takto nově koncepčně
pojatou právní úpravu v rámci projednání návrhu, který má téměř
právního řádu České republiky.“.
čistě implementační povahu a s danou materií věcně nesouvisí,
Body 10 až 107 se označují jako body 11 až 108.“.
nepovažuje Ministerstvo za vhodné ani možné. Přijetí předmětné
Tento návrh považujeme za návrh zásadní důležitosti, i když je právní úpravy musí totiž předcházet detailní věcná diskuse, které
možné, že v rámci mezirezortního připomínkového řízení budou účastni zástupci všech dotčených subjektů. Bylo tak
dohodnuto, že Ministerstvo obrany bude iniciovat zřízení pracovní
dojdeme ještě k drobným úpravám navrženého textu.
skupiny složené ze zástupců obou ministerstev a dalších
potenciálně zainteresovaných subjektů, jejímž cílem by měla být
příprava věcného zadání pro budoucí zpracování předmětné
Odůvodnění:
právní úpravy.
Současná praxe ukazuje, že při uskutečňování přepravy
vojenského materiálu či dopravy příslušníků ozbrojených sil
(ČR i cizích států) nemají za mírového stavu ozbrojené síly při
vyřizování žádosti o uskutečnění tohoto transportu téměř žádné
preference (tj. při poskytování vozů, vleček, přednosti na trati,
nebo při nakládání a vykládání aj.) před komerčními žadateli.
Ministerstvo obrany je ale toho názoru, že je snaha o urychlení
dopravy jednotek důležitým veřejným zájmem ČR na
zabezpečování obrany státu (bezpečnosti České republiky)
včetně plnění závazků vyplývajících z členství v EU/NATO, a
proto by měla být ze strany provozovatele dráhy poskytována
maximální součinnosti při vyřizování žádosti.
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Dosavadní zkušenost navíc značí, že ani v případě státního
dozoru (podle ustanovení § 58 a 59 zákona o dráhách) není
odkazováno na státní zájmy podle ústavního zákona č.
110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění
pozdějších ústavních zákonů, podle jehož čl. 3 odst. 2 je stát
(prostřednictvím státních orgánů) povinen se podílet na
zajišťování bezpečnosti České republiky (tzn. i skrze urychlené
vyřízení žádosti o zajištění dopravy).
Současný geopolitický vývoj v mnohých státech světa
dokazuje, že ke změně bezpečnostního prostředí dochází velmi
rychle a ozbrojené síly tak na tuto změnu musí být připraveny
okamžitě reagovat, ať se jedná pouze o hrozbu či již reálné
ohrožení státu, a to i skrze urychlenou přepravu jednotek a
materiálu.
Z výše uvedeného důvodu proto Ministerstvo obrany uplatňuje
zásadní připomínku a trvá na jejím projednání.
Tato připomínka je zásadní.

Ministerstvo
spravedlnosti

K části první čl. I bodu 47 (§ 49a odst. 2)

Vysvětleno.

Konstatujeme, že navrhované zmocňovací ustanovení je
nesrozumitelné, a to i kvůli absenci jakéhokoli odůvodnění jeho
zapracování ze strany předkladatele v důvodové zprávě.
Požadujeme proto dané ustanovení dopracovat tak, aby z něj
bylo jednoznačné, co a proč má prováděcí právní předpis
stanovit, anebo jej vypustit.

Zmocnění obsažené v § 49a odst. 2 návrhu zákona zní:. „Základní
požadavky stanoví prováděcí právní předpis.“. Co se míní
základním požadavkem, je vymezeno v § 2 odst. 15 návrhu
zákona. Základním požadavkem se podle tohoto ustanovení míní
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. Ve
spojení s tímto vymezením považujeme meze zákonného
zmocnění uvedeného v § 49a odst. 2 za dostatečně určité.
Současně navrhujeme doplnit důvodovou zprávu v následujícím
smyslu:

Tato připomínka je zásadní.
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„Návrh zákona bude obsahovat zmocnění pro vydání prováděcího
právního předpisu, který stanoví základní požadavky. Základní
požadavky jsou vymezeny v § 2 odst. 15 návrhu zákona, přičemž
jde o požadavky 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.
Předmětný prováděcí právní předpis bude transpozicí přílohy III
směrnice o interoperabilitě. Základní požadavky obsažené v
příloze III směrnice o interoperabilitě, které budou transponovány
prostřednictvím uvedeného prováděcího právního předpisu, jsou
dále na úrovni práva Evropské unie rozvedeny podrobně v
technických specifikacích pro interoperabilitu.“.
K části první čl. I bodu 64 (§ 51 odst. 7 písm. b)) Akceptováno.
Podotýkáme, že adresáty povinnosti podle § 46t odst. 1 jsou
výhradně provozovatel dráhy celostátní nebo regionální a Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky.
dopravce provozující drážní dopravu na dráze celostátní nebo Předmětná skutková podstata bude doplněna a bude znít
regionální. Nelze proto bez dalšího zařadit skutkovou podstatu následujícím způsobem:
přestupku spočívajícího v porušení dané povinnosti do § 51
„b) při provozování dráhy celostátní nebo regionální anebo drážní
odst. 7, jelikož v něm jsou podle jeho návětí upraveny skutkové
dopravy na této dráze nezajistí, aby jeho zaměstnanci absolvovali
podstaty přestupků všech provozovatelů dráhy a dopravců. Z
školení podle § 46s odst. 1,“.
toho důvodu požadujeme, aby byla navrhovaná textace
skutkové podstaty buď doplněna o prvek celostátní, nebo
regionální dráhy, anebo aby byla skutková podstata jako taková
zařazena do nového odstavce, který by upravoval přestupky
vymezené skupiny subjektů.
Tato připomínka je zásadní.
K části první čl. I bodu 67 (§ 51 odst. 7 písm. i)) Akceptováno jinak.
Konstatujeme, že skutkovou podstatu přestupku, který spočívá
v provozování dráhy celostátní nebo regionální v rozporu s
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příslušným nařízením, nelze zařadit do § 51 odst. 7, jelikož v
tomto jsou podle jeho návětí upraveny skutkové podstaty
přestupků provozovatelů dráhy a dopravců, přičemž předmětný
přestupek nemůže spáchat dopravce, jelikož není subjektem
dané povinnosti. Požadujeme proto navrhovanou skutkovou
podstatu přeřadit do § 51 odst. 5, který upravuje přestupky
provozovatelů dráhy celostátní nebo regionální.
Tato připomínka je zásadní.

Ministerstvo
zahraničních
věcí

Předmětná skutková podstata bude doplněna o chybějící text,
neboť § 51 odst. 7 návrhu zákona má (a bude) správně znít:
„ provozuje dráhu celostátní nebo regionální anebo drážní dopravu
na této dráze v rozporu s technickou specifikací pro
interoperabilitu pro subsystém provoz a řízení dopravy, údržba
nebo využití telematiky v osobní a nákladní dopravě40).“.
_______________
40)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/773 ze dne 16. května 2019 o
technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému
„provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o
zrušení rozhodnutí 2012/757/EU.
Nařízení Komise (EU) č. 454/2011 ze dne 5. května 2011 o technické
specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití
telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému, v
platném znění.

MZV požaduje předložený návrh zákona doplnit o transpozici Vysvětleno.
ustanovení čl. 21 odst. 5 a 7 směrnice (EU) 2016/797, a to v
Předmětná připomínka se týká požadavku na transpozici čl. 21
rozsahu týkajícím se povinností vnitrostátních orgánů.
odst. 5 a 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
Odůvodnění:
2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního
Předložený návrh zákona postrádá provedení čl. 21 odst. 5 a 7 systému v Evropské unii (dále jen „směrnice (EU) 2016/797“),
směrnice (EU) 2016/797. Ve srovnávací tabulce, nedílné a to v rozsahu týkajícím se povinností vnitrostátního
součásti předloženého materiálu, se uvádí, že „ustanovení bezpečnostního orgánu, do českého právního řádu.
upravující činnost unijní agentury není relevantní z hlediska
transpozice“. MZV však upozorňuje, že předmětná ustanovení V této souvislosti je nutno upozornit na to, že postupy žadatelů,
se netýkají pouze činnosti unijní agentury – Agentury Evropské Agentury Evropské unie pro železnice i vnitrostátních
unie pro železnice, nýbrž část těchto ustanovení upravuje také bezpečnostních orgánů při vydávání povolení k uvedení vozidla
činnost vnitrostátních orgánů. Čl. 21 odst. 5 písm. b) směrnice na trh jsou velmi detailním způsobem upraveny v přímo
(EU) 2016/797 například stanoví, že Agentura Evropské unie použitelném právním předpisu, konkrétně v prováděcím nařízení
pro železnice předá celý soubor dokumentů žadatele o povolení Komise (EU) 2018/545 ze dne 4. dubna 2018, kterým se stanoví
k uvedení vozidla na trh příslušným vnitrostátním praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a
bezpečnostním orgánům podle plánované oblasti použití k typu železničních vozidel v souladu se směrnicí Evropského
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posouzení souboru dokumentů s cílem ověřit jeho úplnost,
relevantnost a soudržnost, například ve vztahu k technické
kompatibilitě vozidla se sítí v oblasti použití. Proto je dle
názoru MZV třeba zavést příslušná kompetenční ustanovení,
mj. umožňující vnitrostátnímu orgánu posoudit předaný soubor
dokumentů s cílem ověřit jeho úplnost, relevantnost a
soudržnost.
Tato připomínka je zásadní.
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parlamentu a Rady (EU) 2016/797 (dále jen „nařízení (EU)
2018/545“). Toto nařízení ve svých ustanoveních přepisuje nebo
podrobněji rozvádí ustanovení již obsažená ve směrnici (EU)
2016/797.
Jednotlivé
subjekty
(včetně
vnitrostátního
bezpečnostního orgánu) tedy budou postupovat podle právní
úpravy obsažené v tomto nařízení. Vzhledem k této skutečnosti
nebyla ustanovení obsažená v nařízení do návrhu zákona
začleněna. Konkrétně ve vztahu k čl. 21 odst. 5 písm. b) směrnice
(EU) 2016/797, který je výslovně zmiňován v připomínce
Ministerstva zahraničních věcí, lze odkázat na čl. 7 odst. 1, čl. 38,
čl. 40 odst. 2 výše uvedeného nařízení, přičemž v čl. 40 odst. 2
nařízení je výslovně uvedeno, že „vnitrostátní bezpečnostní
orgány pro oblast použití zkontrolují úplnost, relevanci a
konzistentnost důkazů předložených žadatelem“. S ohledem na
tuto skutečnost se tedy domníváme, že není třeba do zákona
zavádět ustanovení týkající se posuzování dokumentů
předložených žadatelem ze strany vnitrostátního bezpečnostního
orgánu. Čl. 21 odst. 5 směrnice (EU) 2016/797 upravuje též otázku
vydávání povolení ke zkouškám na síti ze strany vnitrostátního
bezpečnostního orgánu. Toto je provedeno v § 49k návrhu zákona,
přičemž pro úplnost uvádíme, že ustanovení se použije i v
případech, kdy řízení o vydání povolení k uvedení vozidla na trh
vede Agentura Evropské unie pro železnice. Čl. 21 odst. 7
směrnice (EU) 2016/797 upravuje situaci, kdy Agentura Evropské
unie pro železnice nesouhlasí s posouzením vnitrostátního
bezpečnostního orgánu a s tím související rozhodčí řízení.
Předmětné upravuje čl. 43 odst. 3 až 7 nařízení (EU) 2018/545.
Rozhodčí řízení je dále upraveno v čl. 61 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o
Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č.
881/2004.
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S ohledem na výše uvedené se Ministerstvo dopravy domnívá, že
povinnosti vnitrostátního bezpečnostního orgánu jsou výše
uvedeným dostatečně upraveny a není tedy třeba do návrhu
zákona doplňovat nové ustanovení. Lze nicméně upřesnit
výkaznictví ve srovnávací tabulce ke směrnici (EU) 2016/797, a to
zejména doplněním odkazu na úpravu obsaženou v nařízení (EU)
2018/545.
MZV požaduje do navrhovaného zákona doplnit ustanovení, Akceptováno.
jež stanoví, že pokud vnitrostátní bezpečnostní orgán vydá
povolení k uvedení vozidla na trh, vydá současně na žádost Text návrhu zákona byl ve smyslu uplatněné připomínky upraven.
žadatele povolení typu vozidla, které se vztahuje na tutéž oblast Do § 49j návrhu zákona byl doplněn nový odstavec 3, který bude
znít:
použití vozidla.
„(3) Jsou-li splněny podmínky povolení k uvedení drážního
vozidla na trh, vydá se na žádost současně s povolením k uvedení
Odůvodnění:
drážního vozidla na trh povolení typu vozidla pro stejnou oblast
Tato povinnost vyplývá z čl. 24 odst. 2 směrnice (EU) provozu podle § 31a odst. 2 písm. c) ve vztahu k tomuto vozidlu.“.
2016/797. Podle srovnávací tabulky není toto ustanovení třeba
transponovat, jelikož předmětná povinnost je upravena v čl. 14
odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/545 ze dne 4.
dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup
povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel v
souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/797. MZV se však domnívá, že dotčené ustanovení
uvedenou povinnost plně nepokrývá – vztahuje se totiž jen na
povolení rozšíření oblasti použití nebo povolení ve shodě s již
schváleným typem, a nepokrývá tudíž situaci, kdy se jedná o
nové vozidlo nového typu (tj. bez rozšíření stávajícího).
Tato připomínka je zásadní.

Ministerstvo
kultury

Akceptováno jinak.

K bodu 31 (§ 43 odst. 1)
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Návrh zákona explicitně nepočítá s provozováním historického Text návrhu zákona byl ve smyslu uplatněné připomínky upraven.
kolejového vozidla na síti celostátní dráhy. Naplnění všech Do návrhu zákona bylo doplněno nové ustanovení § 43f
podmínek § 43 odst. 1 provoz historického vozidla v podstatě v následujícím znění:
neumožňuje.
„§ 43f
Navrhujeme proto v § 43 za odstavec 1 vložit nový odstavec 2,
Provozování historických drážních vozidel a jejich změny
který zní:
(1) Historickým drážním vozidlem se rozumí drážní
„(2) Odstavec 1 se nevztahuje na historické kolejové vozidlo,
vozidlo, jehož výroba byla ukončena před více než 40 lety a jehož
které je kulturní památkou nebo sbírkovým předmětem.“.
vnější vzhled a vnitřní uspořádání jsou uchovávány a udržovány
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.
ve stavu podle původní technické dokumentace.
Tato připomínka je zásadní.
(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.
(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. Historické
drážní
vozidlo,
u
něhož
byla
provedena
změna
konstrukce
představující podstatnou odchylku od
schváleného typu vozidla, smí být na dráze celostátní nebo
regionální provozováno pouze tehdy, byla-li tato změna schválena
drážním správním úřadem. Pro schválení změny konstrukce
historického drážního vozidla se použije § 43d obdobně.
(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.“.
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Doplňujeme dále, že pro případ porušení právní úpravy uvedené v
§ 43f odst. 2 a 4 budou v návrhu zákona obsaženy rovněž
odpovídající skutkové podstaty přestupků.

Ministerstvo
průmyslu a
obchodu

Akceptováno.

K části první, čl. II., se bod 6 zrušuje
Odůvodnění:

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky. Do
V rámci projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně návrhu zákona bude doplněno přechodné ustanovení
byl do návrhu zákona (sněmovní tisk č. 326/8) přidán v části v následujícím znění:
první čl. II bod 6, dle kterého osobou oprávněnou k autorizaci
podle zákona č. 22/1997 Sb. a k akreditaci právnických osob k „Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní
činnostem posuzování shody součástí a subsystému evropského zkušebnictví pozbývá dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
železničního systému podle nařízení Evropského parlamentu a oprávnění k akreditaci a autorizaci právnických osob k činnostem
Rady (ES) č. 765/2008 je ode dne nabytí účinnosti tohoto posuzování shody součástí a subsystému evropského železničního
zákona Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní systému podle článku II bodu 6 zákona č. 367/2019 Sb.“.
zkušebnictví.
Ministerstvo průmyslu a obchodu zároveň konstatovalo, že Úřad
Dle čl. 4 odst. 1 nařízení 765/2008 může členský stát určit pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví v mezidobí
jediný vnitrostátní akreditační orgán. Dle § 15 odst. 1 je to (tedy od účinnosti zákona, jehož návrh je projednáván jakožto
Ministerstvo průmyslu a obchodu, které může rozhodnutím k sněmovní tisk č. 326, do účinnosti zákona, jehož návrh je nyní
výkonu působnosti akreditačního orgánu pověřit právnickou projednáván v mezirezortním připomínkovém řízení) nevyužije
osobu s tím, že tak může pověřit pouze jednu právnickou osobu. svého oprávnění zakotveného v článku II bodu 6 předchozí novely
Ministerstvo průmyslu a obchodu k výkonu akreditačního zákona o dráhách a nepřistoupí podle tohoto ustanovení k
orgánu pověřilo Český institut pro akreditaci, o.p.s.
akreditaci právnické osoby k činnostem posuzování shody.
Uvedeným čl. II bod 6 v části první výše uvedeného návrhu
zákona (sněmovní tisk č. 326/8) se Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v rozporu s výše
uvedenými právním předpisy ustavuje akreditačním orgánem
ve smyslu nařízení 765/2008 a navíc nikoliv rozhodnutím
ministerstva průmyslu a obchodu dle § 15 odst. 1 zákona č.
22/1997 Sb., ale jiným právním předpisem. Uvedené
navrhované ustanovení čl. II bod 6 v části první uvedeného
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návrhu zákona (sněmovní tisk č. 326/8) je zcela v rozporu nejen
se zákonem č. 22/1997 Sb. ale i s nařízení 765/2008.
Z uvedeného důvodu požadujeme ustanovení čl. II bod 6 v části
první uvedeného návrhu zákona (sněmovní tisk č. 326/8) zrušit.
Tato připomínka je zásadní.

Ministerstvo
vnitra

Vysvětleno.

K čl. I bodu 9 (k § 19 odst. 4)
S vyloučením možnosti přezkoumat předmětná rozhodnutí v
přezkumném řízení nesouhlasíme, a to i přes odůvodnění
uvedené v důvodové zprávě. Zdůvodnění vyloučení možnosti
odvolání proti předmětným rozhodnutím spojené s
odůvodněním možnosti přezkumu těchto rozhodnutí v
přezkumném řízení dle našeho názoru dostatečně odůvodňuje
pouze vyloučení možnosti odvolání, nikoliv přezkumu v
přezkumném řízení. Čl. 18 odst. 3 směrnice o bezpečnosti
stanoví, že členské státy přijmou nezbytná opatření, jimiž
zajistí, aby rozhodnutí přijatá vnitrostátními bezpečnostními
orgány podléhala soudnímu přezkumu. Předkladatel dále
argumentuje rozsudkem Soudního dvora Evropské unie proti
České republice ze dne 11. července 2013 ve věci C-545/10, ve
kterém je pro danou věc stěžejní pátý žalobní důvod
vycházejícímu z existence předchozího odvolání ve správním
řízení proti rozhodnutím regulačního subjektu.
Bez znalosti vyjádření Evropské komise zmíněného v
důvodové zprávě se domníváme, že výše uvedený čl. 18 odst.
3 směrnice o bezpečnosti v kontextu předmětného rozsudku
odůvodňuje pouze vyloučení možnosti odvolání, nikoliv
možnosti přezkumu v přezkumném řízení. Podání odvolání
jakožto řádného opravného prostředku je jednou z podmínek k
přístupu ke správnímu soudu [viz § 68 písm. a) zákona
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Z čl. 18 odst. 3 směrnice o bezpečnosti vyplývá, že rozhodnutí
vydané vnitrostátním bezpečnostním orgánem lze přezkoumávat
pouze soudem. Toto platí u všech rozhodnutí vnitrostátního
bezpečnostního orgánu, kde směrnice o bezpečnosti nebo
směrnice o interoperabilitě neobsahuje zvláštní procesní úpravu
přezkumu rozhodnutí vnitrostátního bezpečnostního orgánu. V
tomto ohledu je nutno daný požadavek práva Evropské unie
vykládat v souvislosti s předchozí judikaturou (C-545/10), podle
níž rozhodnutí podléhá pouze soudnímu přezkumu. Správní
orgány (např. prostřednictvím řízení o odvolání či přezkumu) jej
změnit nebo zrušit nemohou. Tento výklad je rovněž podpořen
vyjádřením Evropské komise, kterou v souvislosti s přípravou
návrhu zákona Ministerstvo dopravy oslovilo se žádostí o výklad
řady ustanovení transponovaných směrnic. Z odpovědi Evropské
komise týkající se právě žádosti o bližší vysvětlení článku 18 odst.
3 směrnice o bezpečnosti jednoznačně vyplývá, že předmětná
rozhodnutí vnitrostátního bezpečnostního orgánu mají podléhat
pouze soudnímu přezkumu. Konkrétně je v daném vyjádření
Evropské komise uvedeno, že „if the national safety authority
confirms its negative decision it can be subject to the judicial review
only.“. V této souvislosti zastává Ministerstvo dopravy názor, že
ustanovení článku 18 odst. 3 směrnice o bezpečnosti je nutno
vykládat šířeji, tedy že, setrvá-li (potvrdí-li) vnitrostátní bezpečnostní
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orgán na svém zamítavém (negativním) rozhodnutí, nemůže být toto
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších
rozhodnutí jakkoliv přezkoumáváno jiným správním orgánem.
předpisů]. Provedení přezkumného řízení takovouto
Z uvedených důvodů nebylo možno uplatněnou připomínku
podmínkou není. Možnost vedení přezkumného řízení tak nijak akceptovat.
neomezuje možnost přístupu ke správnímu soudu. Dále též
přezkumné řízení může probíhat i souběžně s řízením před
správním soudem [tuto možnost předpokládá též § 153 odst. 1
písm. a) správního řádu, dle něhož domáhá-li se žalobce ve
správním soudnictví zrušení rozhodnutí správního orgánu, lze
jej uspokojit změnou nebo zrušením tohoto rozhodnutí v
přezkumném řízení].

Domníváme se proto, že uvedené důvody (byť odůvodňující
vyloučení možnosti odvolání), nedopadají na vyloučení
možnosti přezkumu v přezkumném řízení. Žádáme proto o
zachování možnosti přezkumu těchto rozhodnutí v
přezkumném řízení.
Tuto připomínku uplatňujeme také k § 19b odst. 1 a 2, § 31b
odst. 6, § 31c odst. 1 a 4, § 43b odst. 4, § 49c odst. 3, § 49h
odst. 4, § 49k odst. 3, § 49m odst. 5 a § 49q odst. 3.
Tato připomínka je zásadní.

K čl. I bodu 9 a 20 (k § 19a a § 31b odst. 7)

Akceptováno.

Podle navrhovaného § 19a má provozovatel dráhy celostátní
nebo regionální v případě změny údaje obsaženého v osvědčení
bezpečnosti provozovatele dráhy mimo jiné povinnost tuto
změnu oznámit drážnímu správnímu úřadu a též povinnost
předmětné osvědčení odevzdat. Dle důvodové zprávy dochází
k převzetí stávající právní úpravy obsažené v § 23a odst. 4
zákona o drahách (a její formulační úpravě). Dle této stávající
právní úpravy drážní správní úřad též rozhodne podle povahy
změn údajů o změně osvědčení o bezpečnosti provozovatele
dráhy (viz § 23a odst. 4 zákona o drahách). V navrhované

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky.
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Ustanovení § 19a návrhu zákona bude znít:
„§ 19a
Změna údajů v osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy
Provozovatel dráhy celostátní nebo regionální oznámí
změnu údaje obsaženého v osvědčení bezpečnosti provozovatele
dráhy drážnímu správnímu úřadu do 1 měsíce ode dne, kdy k ní
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úpravě však samotná změna osvědčení po oznámení změn a
odevzdání předmětného osvědčení není výslovně upravena (tj.
není upraveno, že by drážní správní úřad případně rozhodl o
změně předmětného osvědčení). Obdobná situace je také v
případě dopravce provozujícího drážní dopravu na dráze
celostátní a regionální dle navrhovaného
§ 31b odst. 7.

došlo, a zároveň předloží doklady změnu prokazující a odevzdá
původní osvědčení. Drážní správní úřad vydá nové osvědčení
bezpečnosti provozovatele dráhy s dobou platnosti odpovídající
době platnosti původního osvědčení.“.
Obdobně bude doplněno ustanovení § 31b odst. 7 návrhu zákona,
které bude znít:

Žádáme proto o vysvětlení, zda a jakým způsobem bude
„(7) Dopravce provozující drážní dopravu na dráze
probíhat změna těchto osvědčení po ohlášení změn údajů a po celostátní nebo regionální oznámí změnu údaje obsaženého
jejich odevzdání, popřípadě o úpravu těchto ustanovení.
v osvědčení dopravce drážnímu správnímu úřadu do 1 měsíce ode
dne, kdy k ní došlo, a zároveň předloží doklady změnu prokazující
Tato připomínka je zásadní.
a odevzdá osvědčení; to neplatí pro změnu údaje o druhu, rozsahu
nebo oblasti provozu. Drážní správní úřad vydá nové osvědčení
dopravce s dobou platnosti odpovídající době platnosti původního
osvědčení.“.
K čl. I bodu 20 (k § 31a odst. 6)

Akceptováno.

Dle navrhovaného ustanovení se oproti úpravě autoremedury
ve správním řádu (viz § 87 správního řádu) vylučuje odvolání
proti rozhodnutí orgánu I. stupně v případě, že tento orgán své
rozhodnutí zruší a osvědčení dopravce vydá. V důvodové
zprávě na tomto místě absentuje odůvodnění vyloučení
možnosti odvolání proti takovému rozhodnutí. Dále oproti
jiným rozhodnutím drážního správního úřadu není vyloučen
přezkum takového rozhodnutí v přezkumném řízení (s
vyloučením přezkumu v přezkumném řízení však nesouhlasíme
– viz předchozí zásadní připomínky). Žádáme proto o objasnění
situace (zejména zda se zde také uplatní čl. 18 odst. 3 směrnice
o bezpečnosti, či z jakého jiného důvodu je vyloučena možnost

Na základě uplatněné připomínky byla doplněna důvodová zpráva
v následujícím smyslu.
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„Návrh zákona obsahuje specifika ve vztahu k obecné úpravě
zakotvené ve správním řádu, a to ve vztahu k přezkoumání
rozhodnutí vydaného ve správním řízení. Uvedená specifika
vyplývají z článku 10 odst. 12 směrnice o bezpečnosti.
Požadavky transponované směrnice o bezpečnosti jsou začleněny
do stávající a zaužívané právní úpravy, tedy do úpravy odvolání,
jakožto řádného opravného prostředku, navrhují se však zároveň
nezbytná specifika řízení o odvolání upravit v zákoně o dráhách
za současného subsidiárního použití správního řádu (ve všech
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odvolání proti takovému rozhodnutí), popřípadě o úpravu ostatních aspektech).
ustanovení (zejména zachování možnosti odvolání).
Ve vztahu k obecné úpravě obsažené ve správním řádu obsahuje
Tuto připomínku uplatňujeme také k § 49j odst. 6 a § 49l odst. navrhovaná právní úprava opravných prostředků ve shora
uvedených případech následující odchylky:
5.
– stanoví se speciální lhůta pro podání odvolání (1 měsíc), a to
Tato připomínka je zásadní.
oproti obecné lhůtě 15 dnů obsažené ve správním řádu,
– pojetí přezkoumání rozhodnutí prvoinstančním správním
orgánem (autoremedury) jakožto obligatorního postupu tohoto
orgánu, a to oproti obecnému fakultativnímu pojetí tohoto institutu
ve správním řádu (viz § 87 správního řádu),
– stanoví se speciální lhůta pro přijetí rozhodnutí v rámci
autoremedury (2 měsíce), a to oproti obecné lhůtě 30 dnů obsažené
ve správním řádu.
Článek 10 odst. 12 směrnice o bezpečnosti stanoví, že, je-li
potvrzeno zamítavé rozhodnutí vnitrostátního bezpečnostního
orgánu, může se proti němu žadatel odvolat k odvolacímu orgánu
podle vnitrostátního práva.

Z uvedeného vyplývá, že, není-li vnitrostátním bezpečnostním
orgánem potvrzeno jeho zamítavé rozhodnutí, jinými slovy
(a slovy návrhu zákona), zruší-li drážní správní úřad jakožto
správní orgán prvního stupně v rámci autoremedury své vydané
rozhodnutí a osvědčení dopravce vydá, nemůže se proti tomuto
(žádosti vyhovujícímu) rozhodnutí žadatel odvolat k odvolacímu
orgánu podle vnitrostátního práva. Z tohoto důvodu návrh zákona
proti takovému rozhodnutí, jímž se žádosti vyhovuje, vylučuje
právo podat odvolání k odvolacímu orgánu.“.
Obdobným způsobem byla doplněna důvodová zpráva rovněž
v částech souvisejících s ustanovením § 49j odst. 7 a § 49l odst. 6
návrhu zákona, ovšem s tím rozdílem, že v těchto případech je
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relevantním ustanovením na úrovni práva Evropské unie článek
21 odst. 11 směrnice o interoperabilitě. Toto ustanovení však
obsahuje totožnou úpravu jako článek 10 odst. 12 směrnice
o bezpečnosti.
Akceptováno.

K čl. I bodu 35 (k § 43c odst. 5)
Zvolenou formulaci: „Drážní správní úřad na žádost vydá
namísto písemného vyhotovení rozhodnutí průkaz“
nepovažujeme za vhodnou, neboť evokuje, že průkaz se
namísto písemného vyhotovení rozhodnutí vydává pouze na
žádost, tedy že pokud žadatel výslovně nepožádá o vydání
průkazu namísto písemného vyhotovení rozhodnutí, pak se
vydává rozhodnutí a nikoli průkaz. Žádáme proto úpravu
tohoto ustanovení (z navrhované úpravy však bude muset zůstat
zřejmé, že řízení se zahajuje na žádost).
Tuto připomínku uplatňujeme také k § 49d odst. 2.
Tato připomínka je zásadní.
K čl. I bodu 47 (k § 49d odst. 4)
Domníváme se, že vhodnějším řešením předmětného
opravného prostředku je zakotvení možnosti podání rozkladu,
a to i přesto, že Drážní úřad není ústředním správním úřadem.
Navrhovaný institut námitek až na určité odchylky v zásadě
přebírá právní úpravu odvolání dle správního řádu. Zvolené
řešení tak nepovažujeme za vhodné, neboť tímto způsobem se
zavádí zvláštní právní úprava opravného prostředku, která je
však až na určité výjimky shodná s obecnou právní úpravou
odvolání či rozkladu obsaženou ve správním řádu.
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Návrh zákona byl ve smyslu uplatněné připomínky upraven.
Návětí § 43c odst. 5 bude znít:
„(5) Drážní správní úřad na žádost rozhodne o vydání průkazu
způsobilosti drážního vozidla a vydá namísto písemného
vyhotovení rozhodnutí tento průkaz,…“.
První věta návětí § 49d odst. 2 bude znít:
„(2) Drážní správní úřad na žádost rozhodne o vydání průkazu
způsobilosti dráhy a vydá namísto písemného vyhotovení
rozhodnutí tento průkaz,…“.
Vysvětleno.
Právo Evropské unie předvídá v případě vybraných rozhodnutí
vnitrostátního bezpečnostního orgánu zvláštní přístup k jejich
přezkoumání. Od obecné právní úpravy obsažené ve správním
řádu se tento přístup liší v následujících ohledech. Vnitrostátní
bezpečnostní orgán může na základě žádosti o přezkoumání
rozhodnutí toto své rozhodnutí zrušit nebo potvrdit. Předmětná
ustanovení směrnice o interoperabilitě předpokládají, že výsledek
přezkoumání
rozhodnutí
provedeného
(prvoinstančním)
vnitrostátním bezpečnostním orgánem může být dále přezkoumán
pouze soudem, tedy nikoliv již prostřednictvím dalších opravných
prostředků v rámci správního řízení. Daná ustanovení totiž
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s přezkoumáním
potvrzujícího
zamítavého
Za vhodnější řešení považujeme v důvodové zprávě odmítnutý v souvislosti
rozklad, neboť právě rozklad by umožnil, aby o tomto rozhodnutí (prvoinstančního) vnitrostátního bezpečnostního
orgánu odkazují na článek 18 odst. 3 směrnice o bezpečnosti
opravném prostředku rozhodoval ten správní orgán, který
upravující vnitrostátní soudní přezkum.
o věci původně rozhodl. Přestože Drážní úřad není ústředním Ministerstvo dopravy při zvažování konstrukce přezkoumání
správním úřadem, a nemá tedy ani rozkladovou komisi (která předmětných rozhodnutí za současné potřeby vyhovět
by však za tímto účelem mohla být zřízena), považujeme požadavkům vyplývajícím z práva Evropské unie zvažovalo dvě
možnost podání rozkladu proti těmto rozhodnutím za vhodnější varianty. Možnou právní úpravu v níže uvedených variantách
a s pojetím opravným prostředků dle správního řádu za rovněž konzultovalo s odborníkem v oblasti správního práva
souladnější než zakotvení tzv. námitek, přičemž jsme si vědomi a správní vědy z Právnické fakulty Univerzity Palackého
toho, že i při zvolení rozkladu jako vhodného opravného v Olomouci.
prostředku bude tato právní úprava obsahovat další odchylky
od právní úpravy rozkladu (potažmo odvolání). Pokud by byl Prvou variantou bylo využít některého stávajícího opravného
jako opravný prostředek v tomto případě zakotven rozklad, tak prostředku, uvedeného ve správním řádu (odvolání, rozklad),
by zákon o drahách nemusel přebírat celou úpravu odvolání (a a určitým způsobem je modifikovat.
to dokonce nadvakrát, neboť návrh zákona obsahuje dvojí
úpravu námitek, byť téměř shodnou), mohl by zakotvit pouze Ve vztahu k právní úpravě odvolání obsažené ve správním řádu
možnost podání rozkladu a odchylky od úpravy uvedené ve daný opravný prostředek předvídaný směrnicí o interoperabilitě
správním řádu, které by byly nutné z povahy věci a které by postrádá devolutivní účinek (o opravném prostředku rozhoduje
vyplývaly z unijního práva.
prvoinstanční orgán). Využití institutu odvolání nebylo shledáno
Žádáme proto o nahrazení tzv. námitek jako opravného jako vhodné, neboť odvolání je klasickým opravným prostředkem
prostředku možností podání rozkladu se zakotvením nutných s devolutivním účinkem a ustáleným chápáním ve správní praxi i
mezi adresáty veřejné správy. Jinými slovy vznikl by takto určitý
odchylek.
„hybrid“ (částečně odvolání, částečně nějaký specifický opravný
Tuto připomínku uplatňujeme také k § 49f odst. 5, § 49g, § 49m prostředek sui generis), což by mohlo působit v praxi problémy.
odst. 6 a § 49n.
Pokud jde o možnost využití institutu rozkladu podle správního
Tato připomínka je zásadní.
řádu, je nutno uvést, že vnitrostátní bezpečnostní orgán (Drážní
úřad) není ústředním správním orgánem. Ačkoliv zvláštní zákon
může takto nazvaný opravný prostředek zavést i pro tuto situaci,
jednalo by se zřejmě o právní úpravu matoucí pro praxi, adresáty,
narušovalo by to dosavadní koncepci pojetí rozkladu, atd. Nadto
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by o rozkladu byl zřejmě příslušný rozhodovat ředitel úřadu ve
spojení s rozkladovou komisí, což by opět mohlo působit v praxi
a běžném chodu předmětného úřadu problémy.
Vzhledem ke shora uvedenému a rovněž v souladu se závěry shora
uvedené konzultace byla nakonec zvolena varianta zakotvení
specifického řádného opravného prostředku, zavedeného pro tento
účel do zákona o drahách, se subsidiárním využitím obecných
ustanovení správního řádu o správním řízení (zejm. část první
a přiměřeně část druhá správního řádu). Předkladatel návrhu
zákona se rozhodl využít institutu tzv. námitek, což je opravný
prostředek, který správní řád zavádí pro účely exekučního řízení a
jenž je vcelku stručně, přesto však dostatečně upraven v § 117
správního řádu. Jde o prostředek, který se podává i proti
rozhodnutím (tedy stejné formě činnosti, jako v nastíněném
případě, kde jde také o rozhodnutí) a o němž rozhoduje exekuční
správní orgán, tedy tentýž orgán, který rozhodnutí vydal (opět
shodné s právem Evropské unie předvídanou situací).
Zákon o dráhách tak jednak jednoznačně vyloučí použití právní
úpravy odvolání proti vymezeným rozhodnutím (jakož
i přezkumu) a zároveň upraví potřebné aspekty speciálního
opravného prostředku (námitek) proti těmto rozhodnutím a s ním
souvisejících procesních pravidel. V této souvislosti se
předkladatel rozhodl využít některých prvků odvolání, které
mohou být na daná řízení aplikována. Zákon o dráhách tak
v daných případech upraví zejména následující aspekty:
– výslovně vyloučí možnost práva odvolání a přezkumu vydaného
rozhodnutí,
– výslovně upraví právo účastníka podat námitky proti konkrétně
stanovenému druhu rozhodnutí, jakož i možnost disponovat
s tímto právem,
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Úřad vlády –
Odbor
kompatibility

– lhůtu pro podání námitek,
– požadavky na náležitosti tohoto úkonu,
– odkladný účinek tohoto prostředku (plyne z požadavků směrnice
o interoperabilitě),
– příslušnost k rozhodnutí o námitkách,
– rozsah přezkumu,
– způsoby rozhodnutí o námitkách,
– lhůtu pro rozhodnutí o námitkách,
– vyloučení opravného prostředku proti rozhodnutí o námitkách,
– obdobné použití hlav I až IV, VI a VII části druhé správního
řádu.
Vysvětleno.

Obecně

Upozorňujeme, že prodloužené transpoziční lhůty u směrnice o Ke zdržení při přípravě návrhu zákona a následnému nedodržení
bezpečnosti železnic a směrnice o interoperabilitě do 16. 6. termínu pro jeho předložení vládě došlo z následujících důvodů.
2020 zřejmě nebudou dodrženy.
Upřednostněny byly práce na předchozí novele zákona o dráhách
(zákon č. 367/2019 Sb.), jež do vnitrostátního právního řádu
Tato připomínka je zásadní.
implementovaly předpisy práva Evropské unie s dřívějším
termínem pro jejich implementaci. Ministerstvo dopravy bylo
současně značně zatíženo plněním jiných úkolů vyplývajících z
programového prohlášení vlády a z požadavků práva Evropské
unie. Materie obsažená ve směrnicích je značně rozsáhlá, složitá,
především technického charakteru a představuje koncepčně zcela
novou právní úpravu. Transponované směrnice obsahují řadu
vnitřně rozporných, neurčitých a nesrozumitelných ustanovení. V
listopadu roku 2017 byla odeslána žádost Evropské komisi s 19
dotazy na interpretaci vybraných ustanovení, kdy Evropská
komise odpověděla až koncem června roku 2018. Byla rovněž
provedena externí konzultace s odborníkem z oboru správního
práva (doc. JUDr. Kateřinou Frumarovou, Ph.D.) za účelem řešení
zásadních koncepčních otázek souvisejících se zvláštními
požadavky směrnic na uplatňování opravných prostředků proti
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rozhodnutí bezpečnostního orgánu (Drážního úřadu). Při přípravě
návrhu zákona bylo dále nezbytné zohlednit 11 přímo
použitelných prováděcích aktů vydaných Evropskou komisí, z
nichž některé byly přijaty teprve v nedávné době (květen 2019),
tudíž je nebylo možné zohlednit dříve.
Předkladatel by měl v rámci předloženého materiálu uvést, zda Akceptováno.
předkládaný návrh zákona zohledňuje výtky uvedené v běžícím
řízení o porušení smlouvy č. 2016/2117 k dřívější směrnici o Obecná část důvodové zprávy byla ve smyslu uplatněné
připomínky upravena.
interoperabilitě.
Tato připomínka je zásadní.

Navrhujeme uvážit doplnění provazby návrhu na nařízení Vysvětleno.
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/761 (CSM pro
Provazbu na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
dohled).
2018/761 není třeba činit. Toto nařízení upravuje dohled
Tato připomínka je zásadní.
vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány (v České
republice Drážním úřadem) nad zajišťováním bezpečnosti
železničními podniky poté, co jim byla vydána osvědčení
dopravce, a nad provozovateli infrastruktury poté, co jim byla
vydána osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy. Předmětné
nařízení bude aplikovat Drážní úřad, který unijní právní úpravu
má znát a zná ji. Současně není pochyb o tom, že vnitrostátním
bezpečnostní orgán ve smyslu výše uvedeného nařízení je Drážní
úřad. Výše uvedené vyplývá z § 19 a § 31a návrhu zákona ve
spojení § 54 až 57 stávajícího znění zákona, z nichž plyne, že
Drážní úřad vydává osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy a
osvědčení dopravce. Z § 58 odst. 1 zákona o dráhách pak plyne,
že Drážní úřad v této oblasti vykonává též státní dozor.
Žádáme o vyjasnění, zda jsou požadavky vyplývající zejména Částečně akceptováno, částečně vysvětleno.
z prováděcích nařízení Komise a nařízení v přenesené
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pravomoci dostatečně – zejména kompetenčně a sankčně - V návaznosti na část připomínky týkající se sankcionování
podchyceny.
prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779 byla doplněna
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779 stanoví velké skutková podstata v § 51 odst. 1 písm. m) návrhu zákona, tak aby
množství povinností, které dopadají na soukromé subjekty. kromě nezavedení systému údržby nebo nezajišťování jeho
Mnohé provazby s tímto nařízením návrh již upravuje, nicméně dodržování zahrnovala i nesplnění některého z požadavků výše
žádáme o vyjasnění, zda je kupříkladu dostatečně uvedeného nařízení.
sankcionováno to, když subjekt odpovědný za údržbu
neinformuje výrobce podle čl. 4 odst. 3? A jak je
sankcionováno to, když výrobce neprovede posouzení rizik
podle čl. 4 odst. 4? A jaká „vhodná opatření“, popř. sankce,
budou přijata pro naplnění čl. 5 odst. 4, neplní-li subjekt
odpovědný za údržbu požadavky zmíněného nařízení? Rovněž
musí být postaveno najisto, kdo za členský stát (ČR) má
kompetenci poskytovat informace podle čl. 6.

Ve vztahu k čl. 6 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779
upřesňujeme, že povinnost členského státu informovat Agenturu
Evropské unie pro železnice o názvu, adrese, kontaktních údajích
a charakteru zmocnění dle čl. 14 a o případných změnách těchto
údajů, bude splněna Ministerstvem dopravy prostřednictvím
Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii (viz § 17
zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších
Nařízení 2018/545 zase v několika ustanoveních (např. čl. 11/1, předpisů).
čl. 19, čl. 17/5, čl. 27/1, čl. 54/1) dává buď členskému státu na
výběr, jak bude postupovat, nebo odkazuje na možnosti Ve vztahu k nařízení 2018/545 upřesňujeme, že fakultativních
vyplývající z vnitrostátního práva. Je třeba vyjasnit, zda ČR ustanovení čl. 11 odst. 1, čl. 17 odst. 5, čl. 27 odst. 1 nebude
bude těchto fakultativních ustanovení využívat, popř. zda má využito. Čl. 54 odst. 1 je přímo použitelný, není třeba jej tedy
takové možnosti vyplývající z vnitrostátního práva. Rovněž i provádět. Čl. 19 je proveden v § 49k návrhu zákona a čl. 54 odst.
provedení povinnosti členského státu v čl. 54/2 tohoto nařízení 2 v § 43a návrhu zákona.
by mělo být vyjasněno.
Nemělo by být v § 43a v poznámce pod čarou č. 28) uvedeno i § 43a návrhu zákona se týká registru drážních vozidel, zatímco
nařízení 2019/777, když jednak vyžaduje určení vnitrostátního nařízení 2019/777 se týká registru infrastruktury. Vzhledem k této
registračního subjektu (čl. 4), a dále např. vyžaduje, že „členský skutečnosti není třeba poznámku pod čarou č. 28 o toto nařízení
stát zajistí, aby hodnoty parametrů jeho železniční sítě byly doplňovat.
zpracovány elektronicky v elektronické aplikaci, která je
Čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení 2018/763 je proveden § 16
v souladu se společnými specifikacemi tohoto nařízení“?
správního řádu a pokyny, které dle tohoto nařízení bude muset
Požadujeme vyjasnit, jak je proveden čl. 5 odst. 1 písm. b) Drážní úřad pro podávání žádostí zpracovat.
nařízení 2018/763.
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Tato připomínka je zásadní.
K implementaci směrnice o bezpečnosti železnic

Vysvětleno.

K čl. 3 odst. 9 směrnice

Systém zajišťování bezpečnosti je ve směrnici definován jako
„systém, činnosti a postupy, které zavedl provozovatel
infrastruktury nebo železniční podnik k zajištění bezpečnosti
svých činností“. Vzhledem k tomu, že nařízení 2018/762 detailně
vymezuje požadavky na to, jak tento systém má vypadat, postačí
v příslušných ustanoveních odkaz na toto nařízení, neboť
definování výše uvedeného pojmu, tak jak je tomu ve směrnici,
bližší vymezení nestanoví, ale jen kruhem odkazuje na systém,
činnosti a postupy k zajištění bezpečnosti.
Vysvětleno.

Podle srovnávací tabulky obsahuje vymezení systému
zajišťování bezpečnosti nařízení 2018/762 a není tedy nutné
transponovat směrnici 2016/798. Nařízení ale podle našeho
názoru neobsahuje definici tohoto pojmu, pouze stanoví
požadavky na to, jak by měl systém vypadat. Doporučujeme
proto definici do návrhu zákona doplnit.
Tato připomínka je zásadní.
K čl. 3 odst. 11 směrnice

Kategorie nehod zde uvedené nejsou podrobně transponovány. Bližší kategorizace nehod nemá z hlediska zákonné úpravy bližší
Není zřejmé, zda mají pro další transpozici nějaký význam. význam, proto se na zákonné úrovni nezavádí. Význam
Navrhujeme objasnit.
kategorizace je čistě evidenční, proto je tato kategorizace
zohledněna v evidenčním přehledu o nehodách v příloze č. 4
Tato připomínka je zásadní.
vyhlášky č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování
dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných
událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů. V této
souvislosti bude doplněna rovněž srovnávací tabulka.

K čl. 4 odst. 3 písm. d) směrnice

Akceptováno.

Navrhujeme prokázat zajištění transpozice povinnosti předložit
smluvní ujednání na žádost agentury nebo vnitrostátního
bezpečnostního orgánu. Obdobně v případě čl. 14 odst. 2 písm.
c).

Návrh zákona byl ve smyslu uplatněné připomínky upraven.
Předmětná povinnost byla doplněna do ustanovení § 22 odst. 2
(nové písmeno h)), § 35 odst. 2 (nové písmeno j)) a § 43b (nový
odstavec 6). Rovněž byly doplněny související skutkové podstaty
přestupků.

Tato připomínka je zásadní.
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Akceptováno.

K čl. 8 směrnice

Žádáme vyjasnit, jaké vnitrostátní předpisy v oblasti Jedná se zejména o prováděcí předpisy k zákonu o dráhách.
bezpečnosti v našich podmínkách máme.
Tato připomínka je zásadní.
Vysvětleno.

K čl. 9 odst. 2 směrnice

Navrhujeme prokázat transpozici slov „veškeré důležité části Vzhledem k tomu, že tento požadavek je upraven v bodech 2.3.1
systému zajišťování bezpečnosti musí být zdokumentovány“.
a 4.5.1 přílohy I a II nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2018/762, není třeba jej do českého právního řádu transponovat.
Tato připomínka je zásadní.

K čl. 10 odst. 6 směrnice

Vysvětleno.

Dle srovnávací tabulky jde o ustanovení nerelevantní z hlediska
transpozice, avšak právo na informace do jednoho měsíce dle
odst. 6 prvního pododstavce máme za vhodné k transpozici.
Obdobné právo je také v odst. 8 první pododstavci.

Vzhledem k tomu, že tento požadavek je upraven v čl. 6 odst. 2
větě druhé nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2018/763, není třeba jej do českého právního řádu transponovat.
V této souvislosti bude doplněna rovněž srovnávací tabulka.

Tato připomínka je zásadní.

K čl. 10 odst. 12 pododstavec 1 a 2 směrnice

Vysvětleno.

Směrnicové ustanovení je možné vykládat tak, že odvolání
následuje pouze fakultativně po přezkoumání rozhodnutí
orgánem, kterým rozhodnutí vydal, tj. nemusí – v kontrastu s
navrhovanou úpravou - nastupovat automaticky. Dále možnost
odvolat se proti rozhodnutí agentury k odvolacímu senátu dle
čl. 55 nařízení 2016/796 by měla být výslovně transponována.

Navržená právní úprava umožňuje dosáhnout cíle stanoveného
směrnicí při současném zachování pojetí odvolání dle správního
řádu (s určitými odchylkami), přičemž je pro žadatele příznivější.
Žadatel může i po „fázi autoremedury“ podané odvolání vzít zpět,
čímž bude řízení zastaveno a rozhodnutí nabude právní moci (§ 61
odst. 3 správního řádu). Pokud by tedy nechtěl, aby odvolací řízení
dále pokračovalo, může odvolání vzít zpět. Bližší odůvodnění je
obsaženo v obecné části důvodové zprávy, a to konkrétně v bodě
1 zhodnocení korupčních rizik.

Tato připomínka je zásadní.

Vzhledem k tomu, že možnost odvolat se proti rozhodnutí
Agentury Evropské unie pro železnice je upravena v čl. 14
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prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/763, není třeba jej do
českého právního řádu transponovat. V této souvislosti bude
doplněna rovněž srovnávací tabulka.
Vysvětleno.

K čl. 10 odst. 14 druhý pododstavec směrnice

Nutno vyjasnit, jak jsou transponovaná slova „železniční Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je upravena v čl. 4
podnik předloží soubor dokumentů prostřednictvím jednotného prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/763, není třeba jej do
kontaktního místa v nařízení (EU) 2016/796“.
českého právního řádu transponovat. V této souvislosti bude
doplněna rovněž srovnávací tabulka.
Tato připomínka je zásadní.
Vysvětleno.

K čl. 13 odst. 1 čtvrtý pododstavec směrnice

Nutno vyjasnit způsob zajištění transpozice požadavku, aby Transpozice je zajištěna prostřednictvím § 46s odst. 1 a 2 návrhu
školení byla v souladu s požadavky směrnice 2007/59/ES.
zákona, kde je upraveno, že provozovatel dráhy celostátní a
regionální a dopravce provozující dopravu na této dráze zajistí,
Tato připomínka je zásadní.
aby určití zaměstnanci, včetně strojvedoucích, absolvovali školení
v souladu se systémem zajišťování bezpečnosti, přičemž jsou
současně obecně vymezeny oblasti školení.
Vysvětleno.
K čl. 13 odst. 3 věta druhá směrnice
Navrhujeme prokázat zajištění transpozice přístupu k Transpozice je zajištěna prostřednictvím § 312 odst. 3 zákoníku
dokumentům, možnosti pořizovat si kopie a dokumenty dále práce, což bude doplněno do srovnávací tabulky.
předávat.
Tato připomínka je zásadní.
Vysvětleno.

K čl. 14 odst. 3 druhý pododstavec směrnice

Navrhujeme vyjasnit, zda je transponováno, které funkce Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je upravena v čl. 9
provádí subjekt odpovědný za údržbu sám a které může zadat. prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779, není třeba jej do
českého právního řádu transponovat. V této souvislosti bude
Tato připomínka je zásadní.
doplněna rovněž srovnávací tabulka.
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Vysvětleno.

k čl. 17 odst. 1 druhý pododstavec směrnice

Navrhujeme vyjasnit, zda jsou transponovány podrobnosti Souvisí s připomínkou č. 3 tohoto připomínkového místa. Bližší
týkající se dohledu.
vysvětlení je tedy obsaženo u připomínky č. 3.
Tato připomínka je zásadní.
Vysvětleno.
K čl. 18 odst. 2 směrnice
Navrhujeme vyjasnit transpozici věty poslední „Agentura má Transpozice je zajištěna prostřednictvím § 31a odst. 4 návrhu
stejná práva ve vztahu k železničním podnikům při provádění zákona, což bude též doplněno do rozdílové tabulky.
svých úkolů spojených s certifikací podle čl. 10 odst. 5.
Tato připomínka je zásadní.
K čl. 19 písm. f) směrnice

Vysvětleno.

V obsahu výroční zprávy v § 6 zákona č. 376/2006 Sb., ve znění
novel, nenacházíme informace o zkušenostech železničních
podniků a provozovatelů infrastruktury podle písmene f) čl. 19
směrnice 2016/798. Žádáme o vyjasnění, z jakého důvodu
nejsou tyto informace součástí výroční zprávy.

Tato skutečnost bude doplněna do vyhlášky č. 376/2006 Sb., o
systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a
postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění
pozdějších předpisů. Do srovnávací tabulky ke směrnici bude tedy
doplněno ID číslo návrhu novely výše uvedené vyhlášky.

Tato připomínka je zásadní.
Akceptováno.

K čl. 23 odst. 3 poslední věta směrnice

Navrhujeme prokázat zajištění transpozice slov „inspekční Do § 53b odst. 6 návrhu zákona budou doplněna slova „; přitom
orgán rovněž zohlední odůvodněné potřeby obětí a jejich zohlední jejich odůvodněné potřeby“.
příbuzných“.
Tato připomínka je zásadní.
Vysvětleno.

K čl. 24 odst. 1 směrnice

Navrhuje prokázat transpozici slov „ve zprávě se uvedou cíle Tato skutečnost bude doplněna do vyhlášky č. 376/2006 Sb., o
vyšetřování ve smyslu čl. 20 odst. 1“.
systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a
postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění
Tato připomínka je zásadní.
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pozdějších předpisů. Do srovnávací tabulky ke směrnici bude tedy
doplněno ID číslo návrhu novely výše uvedené vyhlášky.
Akceptováno.

K čl. 24 odst. 2 směrnice
Navrhujeme prokázat, že prozatímní prohlášení/prozatímní
zpráva bude obsahovat podrobné informace „o všech
vznesených bezpečnostních otázkách“. Dále žádáme vyjasnit,
jaký (vnitrostátní?) předpis bude nadále obsahovat náležitosti
závěrečné zprávy, neboť stávající úprava v příloze V směrnice
2004/49/ES není do nové směrnice o bezpečnosti přenesena.

Návrh zákona byl ve smyslu uplatněné připomínky upraven.
Náležitosti závěrečné zprávy budou nadále upraveny vyhláškou
č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a
drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na
dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Tato připomínka je zásadní.

K příloze I směrnice (Společné bezpečnostní ukazatele)

Vysvětleno.

Navrhujeme vyjasnit, zda transpozice CSI bude nadále
provedena prostřednictvím vyhlášky č. 376/2006 Sb. (beze
změn), neboť znění se po rychlém přezkumu jeví být téměř
shodné s ukazateli v příloze I směrnice 2004/49/ES.

Potvrzujeme, že transpozice bude nadále zajištěna vyhláškou
č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a
drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na
dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Tato připomínka je zásadní.
Vysvětleno.

K příloze III směrnice

Navrhujeme vykázat transpozici slov „všechny důležité části Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je upravena v bodě 8 přílohy
řízení organizace musí být zdokumentovány“.
II prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/779, není třeba jej do
českého právního řádu transponovat.
Tato připomínka je zásadní.
K implementaci směrnice o interoperabilitě

Vysvětleno.

K čl. 1 odst. 3 a 4 směrnice

Navržená právní úprava se bude vztahovat na dráhy celostátní a
regionální a na vozidla na těchto dráhách provozována. Lze tedy
potvrdit, že na dráhy vymezené v čl. 1 odstavci 3 směrnice o
interoperabilitě a vozidla provozovaná na těchto dráhách se
vnitrostátní transpoziční úprava nevztahuje. Z fakultativních
ustanovení byl využit čl. 1 odst. 4 písm. a) a b) směrnice o

Navrhujeme lépe vykázat, že se vnitrostátní úprava nebude
vztahovat na kategorie uvedené v odst. 3, a uvést, které z
fakultativních možností v odst. 4 využíváme. Výkaznictví v
podobě pouhého uvedení kategorií drah ve srovnávací tabulce
nemáme za dostatečné. Je nutné prokázat, že i úprava
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navrhované části osmé zákona o dráhách je souladná s těmito interoperabilitě. V řízení k dřívější směrnici 2008/57/ES bylo
směrnicovými ustanoveními. V této věci je vedeno řízení o České republice vytýkáno, že se právní úprava tuto směrnici
porušení smlouvy ke dřívější směrnici 2008/57/ES.
transponující nevztahuje na dráhy regionální, což bylo navrženou
úpravou zohledněno.
Tato připomínka je zásadní.
Vysvětleno.

K čl. 1 odst. 5 směrnice

Nutno vyjasnit, jak bude transponována úprava týkající se Tram-vlaky budou podléhat stejné úpravě jako jiná vozidla
tram-vlaků (definice v čl. 2 odst. 18 směrnice).
provozovaná na určité dráze. Na tato vozidla se tedy použijí
pravidla (požadavky) podle toho, na jaké dráze budou
Tato připomínka je zásadní.
(potenciálně) provozována. Je možno dodat, že v současnosti tato
vozidla v České republice provozována nejsou a ani se neočekává
jejich provozování v budoucnosti.
Akceptováno.

K čl. 2 odst. 7 a příloha I směrnice

Navrhujeme vyjasnit, zda je transpozice úplná a srozumitelná, Do ustanovení § 49a návrhu zákona bylo doplněno zmocnění pro
když netransponujeme výčty prvků v příloze I směrnice. úpravu v prováděcím předpisu v následujícím znění:
Obdobně u subsystémů - čl. 2 odst. 5 a příloha II směrnice.
„(3) Členění a součásti drah a drážních vozidel, na něž se vztahují
Tato připomínka je zásadní.
požadavky na jejich technickou a provozní propojenost
v Evropské unii, stanoví prováděcí právní předpis.“.
Akceptováno.
K čl. 2 odst. 9 a příloze III směrnice
Navrhujeme doplnit do srovnávací tabulky, že transpozice bude Srovnávací tabulka byla doplněna o ID číslo příslušného návrhu
úplná přijetím prováděcího předpisu, resp. vykázat stávajícím vyhlášky.
prováděcím předpisem.
Tato připomínka je zásadní.
Vysvětleno.

K čl. 2 odst. 10 směrnice
Navrhujeme vyjasnit, proč jsou slova „evropské technické
schválení uvedené v článku 60 směrnice 2014/25/EU“ správně
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transponována prostřednictvím čl. 26 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 405/2011 (nařízení o stavebních
výrobcích). Dále není zřejmá transpozice čl. 3 odst. 2 směrnice
o interoperabilitě, který se týká téže specifikací.
Tato připomínka je zásadní.

K čl. 3 směrnice

Čl. 60 odst. 3 písm. b) směrnice 2014/25/EU je transponován § 90
odst. 1 písm. b) zákona č. 314/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, proto byla terminologie
užitá ve výše uvedeném ustanovení zákona o zadávání veřejných
zakázek zvolena i v návrhu zákona o dráhách. Současně je třeba
uvést, že i dráha je stavbou, proto i v případě interoperability na
železnici lze odkázat na nařízení o stavebních výrobcích. Čl. 3
odst. 2 směrnice o interoperabilitě stanoví požadavek, který musí
Evropská komise respektovat při stanovení technických
specifikací pro interoperabilitu, není tedy třeba ho transponovat.
Akceptováno.

Odst. 1 výslovně stanoví povinnost vyhovovat základním Výkaznictví bylo doplněno.
požadavkům. Navrhujeme směrnicové ustanovení vykázat.
Tato připomínka je zásadní.
Akceptováno.

K čl. 4 odst. 2 směrnice

Ustanovení stanoví povinnost shody s TSI a vnitrostátními Výkaznictví bylo doplněno.
předpisy. Navrhujeme vykázat.
Tato připomínka je zásadní.
Vysvětleno.

K čl. 7 odst. 3 a odst. 4 směrnice

Žádáme vysvětlit, zda je z navrhovaného znění § 49o odst. 5 Záměrem nebylo definovat, kdy Evropská komise rozhoduje,
zákona zřejmé, že v případě podle čl. 7 odst. 1 písm. b) neboť Evropská komise se bude řídit unijními předpisy nikoli
směrnice Komise nerozhoduje.
zákonem o dráhách, ale důsledky spojené s vydaným
rozhodnutím. V tomto případě tedy dodržení technických
Tato připomínka je zásadní.
specifikací pro interoperabilitu.
Akceptováno.

K čl. 11 odst. 1 směrnice

Do srovnávací tabulky byl doplněn § 68 odst. 1 a 3 správního řádu.
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Navrhujeme vykázat transpozici povinnosti uvést důvody
rozhodnutí. Obdobně např. v čl. 18 odst. 7, čl. 21 odst. 11 či čl.
26 odst. 4 směrnice.
Tato připomínka je zásadní.
Vysvětleno.

K čl. 14 odst. 3 směrnice

Navrhujeme vysvětlit, zda vnitrostátní předpisy jsou snadno Jedná se o prováděcí vyhlášky k zákonu o dráhách.
přístupné, veřejné a srozumitelné (resp. o které předpisy se
fakticky jedná).
Tato připomínka je zásadní.
Vysvětleno.

K čl. 15 odst. 2 směrnice

Navrhujeme vyjasnit implementaci věty „ES prohlášení o Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je upravena v příloze II
ověření a průvodní dokumenty musí být datovány a podepsány prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/250, není třeba jej do
žadatelem.“. Zřejmě ji budeme vykazovat prostřednictvím českého právního řádu transponovat.
přímo použitelného předpisu.
Tato připomínka je zásadní.
Vysvětleno.

K čl. 15 odst. 4 věta druhá a třetí směrnice

Navrhujeme vyjasnit implementaci náležitostí technické Náležitosti technické dokumentace budou stanoveny v prováděcí
dokumentace, tj. zda bude učiněna prováděcím předpisem vyhlášce. Srovnávací tabulka byla v tomto smyslu upravena.
(obdobně bod 2.4.přílohy IV směrnice). Navrhujeme vykázat
ve srovnávací tabulce.
Tato připomínka je zásadní.
Vysvětleno.

K čl. 19 odst. 4 a odst. 5 věta třetí směrnice
Uvedená úprava stanoví práva žadatele ve vztahu k Agentuře.
K transpozici vhodná zřejmě není, přímo použitelná však také
není. Je otázkou, zda je pro žadatele závazná. Žádáme
předkladatele o vyjádření, jak na tuto úpravu nahlíží. Obdobně
např. v čl. 21 odst. 6 první pododstavci směrnice – právo být
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informován. Právo odvolat se k odvolacímu senátu je upraveno
také v čl. 21 odst. 11 či čl. 26 odst. 5 směrnice – to ale musí být
transponováno.
Tato připomínka je zásadní.
K čl. 20 odst. 2 směrnice

Vysvětleno.

Není zřejmé, jak je směrnicové ustanovení transponováno.

Transpozice je zajištěna § 49i a § 49o návrhu zákona.
Výkaznictví bylo v tomto smyslu upraveno.

Tato připomínka je zásadní.

Vysvětleno.

K čl. 24 odst. 1 směrnice

Navrhujeme vyjasnit, jak je v případě povolování typu vozidla Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je upravena v čl. 31
zajištěno podávání žádostí prostřednictvím jednotného prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/545, není třeba jej do
kontaktního místa.
českého právního řádu transponovat. V této souvislosti bude
doplněna rovněž srovnávací tabulka.
Tato připomínka je zásadní.
K jednotlivým ustanovením návrhu

Vysvětleno.

K Čl. I bodu 1 (poznámka pod čarou č. 1)

Směrnice měnící směrnici 2007/59/ES jsou transponovány
prostřednictvím prováděcích vyhlášek. Referenční odkaz na
směrnici 2016/2370 měnící směrnici 2012/34/EU již byl do
poznámky pod čarou č. 1 doplněn novelou zákona o dráhách, který
tuto směrnici do českého právního řádu transponuje (zákon č.
367/2019 Sb.).

Směrnice 2007/59/ES a 2012/34/EU byly již několikrát
novelizovány. To by se mělo, pokud jsou dané novely
promítnuty v zákoně o drahách, projevit také v poznámce pod
čarou č. 1 v označení těchto směrnic v podobě dovětku „,ve
znění směrnice/rozhodnutí/nařízení …“.
Tato připomínka je zásadní.
K Čl. I bodu 9 a bodu 20 (§ 19b odst. 2 a § 31c odst. 2)

Vysvětleno.

Ustanovení § 19b odst. 2 upravuje odnětí nebo omezení Skutečnost, že rozhodnutí Drážního úřadu musí být odůvodněno,
osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy. Podle čl. 17 odst. vyplývá ze správního řádu. Srovnávací tabulka byla doplněna o
7 třetí věty směrnice o bezpečnosti železnic by takové příslušné ustanovení správního řádu.
rozhodnutí mělo obsahovat důvody, na základě kterých k němu
drážní správní úřad došel. To však v navrhovaném textu zákona
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nenacházíme. Pokud bylo úmyslem předkladatele tuto Informování Agentury Evropské unie pro železnice je provedeno
náležitost rozhodnutí vykázat pomocí správního řádu, taková v § 31d návrhu zákona. Rozdílová tabulka byla ve smyslu této
informace ze srovnávací tabulky ke směrnici o bezpečnosti připomínky doplněna.
železnic nevyplývá.
Obdobná situace pak nastává u § 31c odst. 2, kde čl. 17 odst. 5
třetí pododstavec směrnice o bezpečnosti železnic požaduje
jednak uvedení důvodů rozhodnutí vnitrostátního orgánu a
jednak požaduje informování Agentury EU pro železnice o
vydání takového rozhodnutí, což se opět v návrhu zákona
neobjevuje.
Žádáme o vyjasnění.
Tato připomínka je zásadní.
K Čl. I bodu 25 (§ 35 odst. 2 písm. f))

Vysvětleno.

Dáváme ke zvážení, zda čl. 9 odst. 1 směrnice o bezpečnosti
železnic v případě navrhovaného znění § 35 odst. 2 písm. f)
zákona neupravit podrobněji, jak je to učiněno ve vztahu k
provozovateli infrastruktury v § 22 odst. 2 písm. d) zákona.

Povinnosti provozovatele dráhy a dopravce jsou ve směrnici o
bezpečnosti rozlišeny tak, aby odpovídaly činnosti výše
uvedených subjektů a jejich možnostem. Není tedy důvod
podrobněji upravovat povinnosti dopravce. Ministerstvo dopravy
provedlo podrobné srovnání jednotlivých ustanovení směrnice o
bezpečnosti a souvisejícího unijního nařízení a v zákoně o dráhách
dochází k doplnění (transpozici) pouze té úpravy, která není
pokryta úpravou obsaženou v nařízení.
Vysvětleno.

Tato připomínka je zásadní.

K Čl. I bodu 26 (§ 35 odst. 2 písm. l))
V navrhovaném § 35 odst. 2 písm. l) zákona navrhujeme v
souladu s čl. 4 odst. 6 směrnice o bezpečnosti železnic - kromě
již formulované povinnosti opatřit se informace – upravit
povinnost poskytnout tyto informace.
Tato připomínka je zásadní.
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K Čl. I bodu 31 (Poznámka pod čarou č. 28) a bodu 104 Akceptováno jinak.
(Poznámka pod čarou č. 39)
U předmětného rozhodnutí byl doplněn dovětek „v platném
1. Dotčené rozhodnutí Komise 2007/756/ES bylo již znění“.
novelizováno dalšími rozhodnutími a nařízením EU, což by se
mělo projevit v citaci tohoto novelizovaného rozhodnutí.
2. Rozhodnutí Komise 2012/226/EU navrhujeme uvádět „ve
znění rozhodnutí Komise 2013/753/EU“.
Tato připomínka je zásadní.
K Čl. I bodu 31 (§ 43b odst. 3)

Vysvětleno.

Má-li být navrhovaný § 43b odst. 3 písm. a) bod 1. zákona
transpoziční k čl. 14 odst. 4 druhý pododstavec směrnice o
bezpečnosti železnic, který umožňuje splnění podmínek
prokázat prostřednictvím osvědčení bezpečnosti provozovatele
dráhy/osvědčení dopravce, máme pochybnosti, zda by uvedená
úprava neměla být uvedena správně v § 43b odst. 2, neboť ten
se týká (stejně jako čl. 14 odst. 4 směrnice) nákladní dopravy
(viz formulace o přepravě věcí a zvířat).

S ohledem na čl. 3 odst. 2 a 4 prováděcího nařízení Komise (EU)
2019/779 je osvědčení subjektu odpovědného za údržbu potřeba u
údržby nákladních vozů vždy. Z tohoto důvodu není třeba
navržené ustanovení měnit.

Tato připomínka je zásadní.
K Čl. I bodu 31 (§ 43b odst. 5) a bodu 39 (§ 46t odst. 2)

Akceptováno.

V uvedených případech se „právními předpisy“ mají rozumět Návrh zákona byl ve smyslu uplatněné připomínky upraven.
také technické specifikace pro interoperabilitu. Navrhujeme
výslovně doplnit do textu zákona, alternativně doplnit
vysvětlení alespoň do důvodové zprávy.
Tato připomínka je zásadní.
Vysvětleno.

K Čl. I bodu 47 (§ 49a odst. 1 písm. a)

Definice uvedení na trh v zákoně se vztahuje pouze na dodání Směrnice o interoperabilitě definuje „uvedení na trh“
prvku v rámci obchodní činnosti, ačkoli směrnice o prostřednictvím dodání na trh, aniž by definovala dodání na trh.
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interoperabilitě v čl. 2 bodě 35 takovou specifikaci pro naplnění
definice uvedení na trh neobsahuje. Žádáme o vyjádření, z
jakého důvodu je navrhovaná vnitrostátní úprava oproti
směrnici o interoperabilitě zužována, a je-li dle názoru
předkladatele pro takovou úpravu důvod.
Tato připomínka je zásadní.
K Čl. I bodu 47 (§ 49a odst. 1 písm. e)

Vzhledem k této skutečnosti byla pro účely vymezení „dodání na
trh“ použita definice v § 3 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování
shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění
pozdějších předpisů, která odpovídá referenčním ustanovením
uvedeným v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č.
768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh
a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS.
Akceptováno.

Žádáme o vyjasnění, z jakého důvodu neobsahuje definice Návrh zákona byl ve smyslu uplatněné připomínky upraven.
modernizace v návrhu zákona kritérium změny technické
dokumentace přiložené k ES prohlášení o ověření, pokud
taková dokumentace existuje, tedy tak, jak si žádá čl. 2 bod 14
směrnice o interoperabilitě?
Tato připomínka je zásadní.

K Čl. I bodu 47 (§ 49k odst. 4)

Vysvětleno.

Čl. 21 odst. 3 druhý pododstavec a odst. 5 druhý pododstavec
směrnice o interoperabilitě požaduje, aby provozovatel
infrastruktury zajistil, pokud možno, provedení zkoušek do tří
měsíců od obdržení žádosti. Takovou lhůtu v § 49k odst. 4,
potažmo v nařízení EU 2018/545, nenacházíme. Nutno
vyjasnit, jak je tento požadavek směrnice zajištěn.

Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je upravena v čl. 6 odst. 2
písm. c) prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/545, není třeba
jej do českého právního řádu transponovat. V této souvislosti
bude doplněna rovněž srovnávací tabulka.

Tato připomínka je zásadní.
Vysvětleno.

K Čl. I bodu 47 (§ 49l odst. 3)

Dáváme ke zvážení, zda v navrhovaném ustanovení § 49l odst. V případě potřeby by u změny vnitrostátního předpisu byla tato
3 zákona neuvádět výslovně kro-mě změny TSI také změnu situace upravena v přechodných ustanoveních vnitrostátního
„vnitrostátních předpisů“, jak je uvedeno v čl. 24 odst. 3 předpisu. Není tedy třeba obdobné ustanovení do návrhu zavádět.
směrnice o interoperabilitě.
Tato připomínka je zásadní.
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Akceptováno.

K Čl. I bodu 47 (§ 49n odst. 4)

O odkladném účinku podání námitek hovoří čl. 26 odst. 4 Ustanovení bude vykázáno jako implementační.
směrnice o interoperabilitě, který požaduje pozastavení
platnosti rozhodnutí o zrušení povolení. Navrhované
ustanovení § 49n odst. 4 zákona navrhujeme alespoň z části
vykázat jako implementační.
Tato připomínka je zásadní.
Úřad vlády –
ministryně
spravedlnosti a
předsedkyně
Legislativní rady
vlády

Akceptováno.

K důvodové zprávě

Žádáme v části věnované zhodnocení předpokládaného Důvodová zpráva byla v požadovaném smyslu doplněna.
hospodářského a finančního dosahu navrhované právní úpravy
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské
prostředí České republiky blíže kvantifikovat náklady,
eventuálně přínosy navrhovaných opatření na provozovatele
dráhy a drážní dopravy. Konstatování, že náklady jsou
determinovány unijním právem, nepovažujeme za dostatečné.
Tato připomínka je zásadní.

Svaz průmyslu a
dopravy

Problematika Vysvětleno.
Připomínka směřuje nad rámec návrhu zákona, který má takřka
Žádáme o zapracování problematiky konzervace drah do této (s výjimkou povinnosti dopravce a provozovatele dráhy
související s monitoringem doby řízení drážního vozidla) výlučně
novely.
transpoziční charakter, přičemž právě s ohledem na závazky
České republiky vyplývající z relevantních předpisů práva
Evropské unie a stanovenou transpoziční lhůtu Ministerstvo
Odůvodnění:
dopravy trvá na ponechání této legislativní předlohy v navrženém
Jde o jeden z nejzásadnějších systémových problémů v oblasti rozsahu. Otevírání nových témat přesahujících oblast působnosti
drážního práva. Zapracování navíc bylo v minulosti ze strany zmíněných unijních předpisů by totiž mohlo ohrozit včasnou
Ministerstva dopravy ČR přislíbeno a to právě nynější novelou. transpozici shora uvedených směrnic do českého právního řádu.
V souvislosti s uvedeným je organizace SŽDC připravena
Právní úprava konzervace drah je stále předmětem vnitroresortní
poskytnout MD plnou součinnost.
diskuse, která dosud nebyla dokončena. Ministerstvo dopravy
Požadavek na doplnění
konzervace drah

materiálu

–
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předpokládá zakotvení uvedené problematiky do návrhu zákona
v pozdějších fázích legislativního procesu.

Tato připomínka je zásadní.

Požadavek na doplnění materiálu – Problematika doplnění Vysvětleno.
zákonného zmocnění pro umožnění precizace vyhlášky č. Připomínka směřuje nad rámec návrhu zákona, který má takřka
101/1995 Sb.
(s výjimkou povinnosti dopravce a provozovatele dráhy
Žádáme o zapracování doplnění zákonného zmocnění pro související s monitoringem doby řízení drážního vozidla) výlučně
transpoziční charakter, přičemž právě s ohledem na závazky
umožnění precizace vyhlášky č. 101/1995 Sb.
České republiky vyplývající z výše uvedených předpisů práva
Odůvodnění:
Evropské unie a stanovenou transpoziční lhůtu Ministerstvo
Provozovatel dráhy při projednávání novely vyhlášky č. dopravy trvá na ponechání této legislativní předlohy v navrženém
101/1995 Sb., v rámci MD uplatňoval připomínky a návrhy ve rozsahu. Otevírání nových témat přesahujících oblast působnosti
vztahu k ostatním činnostem při provozování dráhy a drážní zmíněných unijních předpisů by totiž mohlo ohrozit včasnou
dopravy (tj. jiným než řízení drážních vozidel) a ke způsobu transpozici shora uvedených směrnic do českého právního řádu.
provádění posudkové činnosti při posuzování zdravotní Na základě dohody dosažené recentně mezi Ministerstvem
způsobilosti. Návrhy byly ze strany MD odmítnuty s tím, že pro dopravy a Ministerstvem zdravotnictví bude gesce k vyhlášce
uvedenou oblast chybí zákonné zmocnění, když pro osoby č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost
vymezené pod § 1 odst. 1 písmeno c) vyhlášky č. 101/1995 Sb., osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších
má dle sdělení MD historicky chybět zákonné zmocnění a pro předpisů, převedena na Ministerstvo zdravotnictví. V souvislosti
osoby dle § 1 odst. 1 písmeno b) vyhlášky má existovat zákonné s převedením gesce k uvedené vyhlášce je však nezbytné upravit
zmocnění pouze ve vztahu k vymezení podmínek zdravotní (doplnit) rovněž stávající právní úpravu zdravotní způsobilosti
způsobilosti těchto osob, nikoliv již pro způsob provádění osob pro výkon činností souvisejících s provozováním dráhy
posudkové činnosti při posuzování zdravotní způsobilosti a pro a drážní dopravy na úrovni zákona. Nezbytné doplnění této právní
další otázky upravené již stávající právní úpravou obsaženou ve úpravy bude předmětem následující diskuse vedené v rámci
vyhlášce č. 101/1995 Sb.
pracovní skupiny tvořené zástupci Ministerstva dopravy
Dle sdělení MD měla být uvedená problematika řešena také v a Ministerstva zdravotnictví. Příslušnou právní úpravu tak bude
rámci nyní předložené novely tak, aby bylo možno v rámci možno do návrhu zákona případně doplnit až v návaznosti na
vyhlášky provést změny, jak je dle praxe nutné. Žádáme proto výsledky a závěry vzešlé z diskuse vedené v rámci uvedené
o zákonná zmocnění, která uvedou do souladu text zákona a pracovní skupiny. Ministerstvo dopravy zváží zakotvení uvedené
vyhlášky a umožní precizní úpravu problematiky v rámci problematiky do návrhu zákona v pozdějších fázích legislativního
procesu.
vyhlášky.
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Tato připomínka je zásadní.
Akceptováno jinak.

K čl. I bodu 2 (§ 2 odst. 14)

Žádáme o doplnění Základních pojmů o pojem „Dráhy v
Návrh zákona byl ve smyslu uplatněné připomínky doplněn. Do
Evropské unii“ v návaznosti na „Železniční systém Unie“.
ustanovení § 49a bude doplněn nový odstavec 3 v následujícím
Návrh na doplnění:
znění:
„(XX) Drahami v Evropské unii se rozumí sít železničního „(3) Členění a součásti drah a drážních vozidel, na něž se vztahují
systému Unie, jejíž prvky jsou stanovené v příloze I směrnice požadavky na jejich technickou a provozní propojenost
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 o v Evropské unii, stanoví prováděcí právní předpis.“.
interoperabilitě železničního systému v Evropské unii, a na níž
nebo jejích částech jsou provozovaná vozidla.“
Odůvodnění:
Technická část liberalizačního balíčku se vztahuje na prvky
železničního systému Unie, jak to vyplývá ze směrnice
2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské
unii a rovněž tak ze směrnice 2016/798 o bezpečnosti železnic.
Obě tyto směrnice se vztahují na celý železniční systém Unie a
oblast působnosti technických specifikací pro interoperabilitu
se rozšiřuje i na vozidla a sítě, jež nejsou zahrnuty do
transevropského železničního systému.
V nově zaváděném pojmu „technická specifikace pro
interoperabilitu“ v § 2 odst. 14 je použitý termín „dráhy v
Evropské unii“. Pro uživatele zákona není srozumitelné, zda
dráhy v Evropské unii pokrývají obsahově sítě železničního
systému Unie a na nich provozovaná drážní vozidla. Je proto
nezbytné stanovit, že dráhami v Evropské unii se rozumí sítě
„železničního systému Unie“ a na nich nebo jejich částech
provozovaná vozidla, jak jsou vymezeny ve směrnici 2016/797
o interoperabilitě. Pokud nebude vysvětlen pojem dráhy v EU,
bude docházet k výkladovým nejasnostem zákona a
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evropského práva. Navrhuje se proto doplnit nový pojem, co se
rozumí dráhami v Evropské unii.
V bodě 47. žádáme upřesnit obdobně.
Tato připomínka je zásadní.
Vysvětleno.

K čl. I bodu 2 (§ 2 odst. 14 a 15)
Žádáme o vhodnější formulaci či vysvětlení užitých pojmů
(např. technická propojenost, technická kompatibilita,
technická a provozní kompatibilita), případně terminologické
sjednocení textu.

V návrhu zákona je terminologicky vycházeno z názvosloví
užívaného relevantními předpisy práva Evropské unie, zejména
transponovanou směrnicí o interoperabilitě, není-li dán zvláštní
důvod pro pojmosloví odchylné v návaznosti na pojmosloví
zavedené ve vnitrostátní právní úpravě. Namísto termínu
„interoperabilita“ je užíváno slovního spojení „technická
Odůvodnění:
a provozní propojenost“, přičemž jde o slovní spojení označující
Všechny tyto pojmy mají velmi obdobný, ne-li shodný význam obecný pojem ve vztahu k požadavku na zajištění interoperability
není důvod, aby nedošlo k termínovému sjednocení či železničního systému Evropské unie. Slovního spojení „provozní
a technická propojenost evropského železničního systému“ přitom
vysvětlení rozdílnosti užití.
užívá již stávající znění zákona o dráhách (viz jeho část osmá).
Tato připomínka je zásadní.
Slovního spojení „technická a provozní kompatibilita“ je v návrhu
zákona užíváno ve vztahu k jednotlivým částem železničního
systému Evropské unie, a to ve vztahu k prvkům interoperability
či jednotlivým subsystémům. Jde tedy o užší pojem užívaný
zejména v souvislosti s požadavky směřujícími k zajištění
kompatibility jednotlivých částí železničního systému (zejména
subsystémů) ve vztahu k jiným jeho částem (tedy zejména k jiným
subsystémům).
Vysvětleno.

K čl. I bodu 4 (zrušení § 3a)

Žádáme dle výjimek z aplikace směrnic 2016/798 a 2016/797 Možnost využití výjimek z působnosti směrnice o bezpečnosti
o vyloučení uplatnění ustanovení směrnic na některé méně i směrnice o interoperabilitě byla ze strany Ministerstva dopravy
významné regionální tratě.
důkladně zvažována.
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Odůvodnění:
Žádáme dle výjimek z aplikace směrnic 2016/798 a zejména
2016/797 prověřit možnost vyloučení jejich uplatnění na
některých méně významných regionálních tratích, byť jsme si
vědomi toho, že uvedený proces je ve vztahu ke směrnici
hraniční. Finanční dopady však budou zásadní.
Možné řešení vidíme v rozšíření definice místních tratí, jak ji
obsahuje zákon o dráhách, např. s odkazem na zákonem
stanovenou maximální četnost průměrného užití infrastruktury
takových drah dopravci a jejích nižší síťový význam. Vhodným
definováním by bylo reálné dosáhnout nastavení definičních
kritérii pro místní tratě v zákoně tak, že by bylo možno uplatnit
pravomoc členského státu dle ustanovení čl. 1 odst. 4 písmeno
b) směrnice č. 2016/797 a čl. 2 odst. 3 písmeno b) směrnice č.
2016/798 a ve vztahu k těmto tratím naznačené směrnice
neuplatňovat. Zejména v případě směrnice 2016/797 jde ve
vztahu k méně významným dnes regionálním tratím o
požadavky, které zásadním způsobem ovlivní celospolečenské
úvahy stran ekonomického opodstatnění dalšího zachování
provozu. Pokud by výsledkem těchto procesů bylo snižování
rozsahu sítě, nepochybně by transpozicí směrnice bylo
dosaženo zcela opačných výsledků, než je předpokládáno, cíl
směrnice je opačný. Na snahy v uvedeném ohledu nelze
rezignovat.
Shodně považujeme za reálně dosažitelné za využití pravomoci
členského státu dle čl. 1 odst. 4 písm. b) směrnice 2016/797,
aby vozidla provozovatele dráhy sloužící výhradně pro účely
údržby infrastruktury či pro účely nasazení při mimořádných
událostech byla na základě citovaného článku vyloučena z
působnosti směrnice. V těchto případech jsou bezezbytku
naplněny okolnosti vymezené směrnicí. Jde o vozidla
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Směrnice o interoperabilitě umožňuje vyloučit ze své působnosti
infrastrukturu vymezenou v jejím článku 1 odst. 4 (železniční
infrastrukturu v soukromém vlastnictví, včetně vedlejších kolejí,
používanou jejím vlastníkem nebo provozovatelem pro účely
jejich nákladní dopravy či osobní dopravy pro nekomerční účely a
vozidla používaná výlučně na této infrastruktuře – viz písmeno a)
uvedeného ustanovení a infrastrukturu a vozidla vyhrazené
výlučně pro místní, historické nebo turistické využití – viz
písmeno b) uvedeného ustanovení). Této možnosti se Česká
republika rozhodla využít, přičemž v souladu s uvedenými
ustanoveními bude transpoziční právní úprava vztažena pouze na
dráhy celostátní a regionální a na drážní vozidla provozovaná na
těchto dráhách.
Směrnice o bezpečnosti umožňuje vyloučit ze své působnosti
infrastrukturu vymezenou v jejím článku 2 odst. 3 (železniční
infrastrukturu v soukromém vlastnictví, včetně vedlejších kolejí,
používanou jejím vlastníkem nebo provozovatelem pro účely
jejich nákladní dopravy či osobní dopravy pro nekomerční účely a
vozidla používaná výlučně na této infrastruktuře – viz písmeno a)
uvedeného ustanovení a infrastrukturu a vozidla vyhrazené
výlučně pro místní, historické nebo turistické využití – viz
písmeno b) uvedeného ustanovení). I této možnosti se Česká
republika rozhodla využít, přičemž v souladu s uvedenými
ustanoveními bude transpoziční právní úprava vztažena pouze na
dráhy celostátní a regionální.
Požadované vynětí (byť pouze některých) regionálních drah
z působnosti obou uvedených směrnic Ministerstvo dopravy
považuje za nemožné. Takovýto postup by podle jeho názoru byl
v rozporu s právem Evropské unie, které vynětí regionálních drah
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vyhrazená výlučně pro místní využití, navíc se zcela (a drážních vozidel na těchto dráhách provozovaných)
specifickým a speciálním účelem. Obdobné lze uplatnit ve v jejich současném vnitrostátním pojetí neumožňuje.
vztahu k týmž vozidlům též s ohledem na čl. 2 odst. 3 písmeno
V této souvislosti je nutno upozornit na aktuálně vedené řízení pro
b) směrnice č. 2016/798.
Text novely je nezbytné dle výše uvedených argumentů upravit porušení Smlouvy o fungování Evropské unie evidované pod
a doplnit. Fiskální dopady nevyužití této výjimky by byly zcela číslem 2016/2117. Předmětem tohoto řízení je mimo jiné
nedostatečná transpozice předcházející směrnice o interoperabilitě
zbytečné a velmi významné.
ve vztahu k regionálním dráhám, přičemž je nutno podotknout, že
Tato připomínka je zásadní.
ani na základě nové směrnice o interoperabilitě tyto dráhy
paušálně z působnosti transpozičních opatření vyjmout nelze.
K čl. I bodu 4

Vysvětleno.

Žádáme doplnění o problematiku vysokorychlostní dráhy a Ačkoliv směrnice o interoperabilitě zmiňuje vysokorychlostní
dopravy na této dráze.
dráhy a konvenční dráhy jakožto součásti (prvky) železničního
systému Evropské unie (viz příloha I směrnice o interoperabilitě),
neobsahuje zároveň úpravu podmínek pro přístup dopravců na
S ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) vysokorychlostní dráhu ani jinou zvláštní sadu pravidel pro
2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské provozování těchto drah, tedy žádný zvláštní regulatorní rámec.
unii je nezbytné návrh dopracovat a v návrhu novely zákona V tomto ohledu připomínka směřuje nad rámec návrhu zákona,
zejména:
který má takřka (s výjimkou povinnosti dopravce a provozovatele
dráhy související s monitoringem doby řízení drážního vozidla)
nově definovat vysokorychlostní dráhy,
výlučně transpoziční charakter, přičemž právě s ohledem na
nově definovat konvenční dráhy a
závazky České republiky vyplývající z výše uvedených předpisů
stanovit podmínky pro přístup dopravců na práva Evropské unie a stanovenou transpoziční lhůtu Ministerstvo
dopravy trvá na ponechání této legislativní předlohy v navrženém
vysokorychlostní dráhu.
rozsahu.
Dále je nezbytné stanovit, že dráhy celostátní i regionální jsou
součástí železničního systému Unie. Dále je rovněž nezbytné
rozlišit mezi dopravou na vysokorychlostní dráze a
vysokorychlostní osobní dopravou, jak ji definuje směrnice č.
2012/34/EU, která je součástí čtvrtého liberalizačního balíčku.
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Zakotvení pouhé definice vysokorychlostní dráhy či konvenční
dráhy bez dalšího, tedy aniž by na tyto definice byla ve vnitrostátní
právní úpravě navázána příslušná hmotně právní úprava, považuje
Ministerstvo dopravy za nadbytečné. Zároveň je nutno
konstatovat, že samotnému zpracování návrhu právní úpravy této
problematiky musí předcházet dostatečně jasné věcné zadání. Za
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Vysokorychlostní osobní doprava je upravená v článku 3
směrnice, v bodu 36. EU podporuje rozvoj vysokorychlostní
osobní dopravy a investice do vysokorychlostní dopravy a
vysokorychlostních sítí. Volbu podpory vysokorychlostní
dopravy ponechává směrnice na jednotlivých členských
státech.

účelem diskuse nad tímto věcným zadáním bude zřízena pracovní
skupina složená ze zástupců Ministerstva dopravy, dopravců
i provozovatelů dráhy. V návaznosti na ukončení odborné diskuse
a zpracování věcného zadání může být následně zpracována
příslušná právní úprava, která bude předmětem některé
z následujících novel zákona o dráhách.

Odůvodnění:

Požadavek na zařazení právní regulace podmínek pro přístup
dopravců na vysokorychlostní dráhy je s ohledem na shora
V ustanovení § 3a se zrušuje bez náhrady odstavec 1, který
uvedené
předčasný a není možné mu vyhovět.
stanovoval, že celostátní dráha je součástí evropského
železničního systému, jehož prvky stanovuje prováděcí Ve vztahu k požadavku na provedení přílohy I směrnice
předpis. Současně se ponechala stávající definice o interoperabilitě se uvádí, že mu bylo vyhověno, a to doplněním
vysokorychlostní dráhy a dráhy konvenční. Takto provedená zmocňovacího ustanovení do návrhu zákona v následujícím znění:
změna §3a neodpovídá technické části liberalizačního balíčku. „(3) Členění a součásti drah a drážních vozidel, na něž se vztahují
V současnosti jsou dráhy celostátní i dráhy regionální součástí požadavky na jejich technickou a provozní propojenost
železničního systému Unie, jehož prvky jsou stanovené v v Evropské unii, stanoví prováděcí právní předpis.“.
příloze I směrnice 2016/797 o interoperabilitě železničního
systému v Evropské unii, pokud naplňují parametry stanovené
pro jednotlivé prvky uvedené v této příloze I.
Podle přílohy I směrnice 2016/797 o interoperabilitě
železničního systému v Evropské unii, železniční systém Unie
zahrnuje tyto prvky:
a) zvláště vybudované vysokorychlostní tratě vybavené pro
rychlosti zpravidla 250 km/h nebo vyšší,
b) tratě zvláště modernizované pro vysoké rychlosti, vybavené
pro rychlosti přibližně 200 km/h,
c) tratě zvláště modernizované pro vysoké rychlosti se
zvláštními vlastnostmi danými topografickými, terénními nebo
urbanistickými omezeními, jimž musí být rychlost v každém
jednotlivém případě přizpůsobena. Tato kategorie zahrnuje
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rovněž spojovací tratě mezi vysokorychlostními a konvenčními
sítěmi, průjezdy stanicemi, přístupy do terminálů, dep atd.,
kterými vysokorychlostní kolejová vozidla projíždějí
konvenční rychlostí,
d) konvenční tratě určené pro osobní dopravu,
e) konvenční tratě určené pro smíšenou dopravu (osobní a
nákladní),
f) konvenční tratě určené pro nákladní dopravu,
g) terminály osobní dopravy,
h) terminály nákladní dopravy, včetně multimodálních
překladišť,
i) spojovací tratě mezi výše uvedenými prvky.
Podle směrnice 2012/34 je „vysokorychlostní železniční
dopravou osobní železniční doprava bez zastávek mezi dvěma
místy vzájemně vzdálenými více než 200 km, obecně
provozovaná průměrnou rychlostí 250 km/h a vyšší na
speciálně
vybudovaných
vysokorychlostních
tratích
uzpůsobených pro tuto rychlost“.
Podmínky přístupu dopravců na vysokorychlostní dráhu lze
stanovit kupř. jako povinnou soutěž dopravců o příděl kapacity
vysokorychlostní dráhy a poplatkovou regulaci přístupu na tuto
dráhu. Kapacitu lze kupř. přidělit dopravci, který po splnění
stanovených podmínek uspěje v soutěži, na 10 až 15 let. Není
možné, aby provozování dopravy na vysokorychlostní dráze
bylo omezeno přídělem kapacity vysokorychlostní dráhy na 1
rok. Provozování dopravy na vysokorychlostní dráze je
ekonomicky a provozně náročné, vyžaduje vysoké investice na
nákup kolejových vozidel a pro návratnost investic nemůže být
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pro dopravce dlouhodobě nepředvídatelné. Dopravce nemůže
investovat a čekat, zda bude mít příděl kapacity nebo ne.
Pokud
nebude
systém
provozování
dopravy
na
vysokorychlostní dráze právně regulován, uplatní neusazení
dopravci svá práva k přístupu na infrastrukturu a
vysokorychlostní doprava zůstane doménou neusazených
dopravců.
Tato připomínka je zásadní.
K čl. I bodu 5 (§ 7)

Akceptováno jinak.

Žádáme o vypuštění textu odstavce 2 navrženého na doplnění.

Návrh zákona byl ve smyslu uplatněné připomínky upraven.
Zároveň žádáme o výslovné uvedení toho, že na již Ustanovení § 7 odst. 2 věty třetí bude znít následujícím způsobem.
provozované prvky subsystémů se nezbytnost zajistit průkaz „Podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby
způsobilosti nevztahuje, a to do doby, kdy budou dráhy celostátní nebo regionální je vydání průkazu způsobilosti
modernizovány apod.
dráhy, je-li tento průkaz dle § 49d nebo § 49f vyžadován.“.
Odůvodnění:
Navrhujeme výslovné uvedení toho, že na již provozované
prvky subsystémů se nezbytnost zajistit průkaz způsobilosti
nevztahuje do doby, kdy budou modernizovány (uvedené platí
též ve vztahu k § 49d). Z textu není jednoznačné, že není nutné
zajistit průkaz způsobilosti též na již provozované prvky
subsystémů.
K odst. 2, věta vložená za větu druhou – Upozorňujeme, že
předkládané znění může znamenat, že od změny subsystému
dráhy (INF, ENE, CCS) bude muset při stavbě dojít k zastavení
provozu do doby vydání průkazu způsobilosti. To může trvat
až 4 měsíce dle § 49d, odst. 3 (alternativně by dráha musela být
provozována jako by nové zařízení neexistovalo, tedy s výrazně
nižší úrovní bezpečnosti). Není zřejmé, jak bude třeba
postupovat, pokud stavbou bude dotčen jen prvek
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interoperability. V praxi např. modernizace přejezdového
zabezpečovacího zařízení (dále také jen PZS) spočívající v
náhradě původních kolejových obvodů počítači náprav (což je
prvek interoperability). Následně je sice možné provozovat
dráhu s vypnutým PZS, avšak ne vždy a před přejezdem to
přinese jízdu vlaků sníženou rychlostí (10 km/h) se zvukovou
návěstí po dobu až 4 měsíců ve dne i v noci. Dalším příkladem
může být budování systému ETCS (tedy zařízení třídy A) na
trati s výhradním provozem. Na základě požadavku MD jsou v
rámci takových staveb navrhována proměnná návěstidla v
omezeném rozsahu. Pokud nebude možno ihned provozovat
systém ETCS, bude to znamenat výrazný pokles kapacity dráhy
a opět výrazné snížení bezpečnosti. V obou uvedených
případech si totiž nedovedeme představit po přezkoušení
nového zařízení s připojenými venkovními prvky (což je
logickou podmínkou pro provedení technické prohlídky a
zkoušky) provoz dosavadního zabezpečovacího zařízení
(původního nebo provizorního). Žádáme vypuštění doplněného
textu či přizpůsobení požadavkům praxe jiným způsobem.
Tato připomínka je zásadní.
K čl. I bodu 9 (§ 19 odst. 2), čl. I bodu 20 (§31a odst. 4) a čl. Akceptováno jinak.
I bodu 20 (§ 31b)
Text návrhu zákona byl ve smyslu uplatněné připomínky upraven.
Žádáme ve větě vypustit text „drážních vozidel“.
Ustanovení § 19 odst. 2 bude nově znít:
Zároveň žádáme omezit absolutní právo vstupu a přístupu do „(2) Je-li to nezbytné pro vyřízení žádosti, umožní žadatel
staveb, pozemků a budov.
zaměstnanci drážního správního úřadu vstupovat do staveb, na
Odůvodnění:
pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo
Z logiky úpravy vyplývá, že ten, kdo má a provozuje drážní užívá, a poskytne mu další potřebnou součinnost. Lhůta pro
vozidlo, je vždy dopravcem. Tedy i provozovatel dráhy, má-li vydání osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy činí 4
drážní vozidlo, je ve vztahu k tomuto vozidlu dopravcem a plně měsíce.“.
na něj dopadá úprava uvedená u dopravce. Proto není nutné, Ustanovení § 31a odst. 4 věta druhá bude nově znít:
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aby existovala právní úprava povinností zvlášť ve vztahu k „Je-li to nezbytné pro vyřízení žádosti, umožní žadatel
vozidlům provozovatele dráhy.
zaměstnanci drážního správního úřadu nebo Agentury Evropské
Není nezbytné, aby správní orgán měl paušální právo na vstup unie pro železnice vstupovat do staveb, drážních vozidel, na
kamkoli vyjma obydlí (např. do kavárny JHMD na náměstí pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo
Jindřichova Hradce) a to i bez sebemenšího důvodu. Takový užívá, a poskytne mu další potřebnou součinnost.“.
rozsah oprávnění nemá ani Policie ČR. Naznačená limitace Ustanovení § 31b odst. 3 věta třetí bude nově znít:
níže je plně v souladu s čl. 18 odst. 2 Směrnice (slova - které
„Je-li to nezbytné k vyřízení žádosti, umožní žadatel zaměstnanci
jsou nezbytné).
drážního správního úřadu nebo Agentury Evropské unie pro
Návrh na doplnění § 19 odstavce 2:
železnice vstupovat do staveb, drážních vozidel, na pozemky a do
„Žadatel je povinen umožnit zaměstnanci drážního správního dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá,
úřadu vstupovat do staveb, drážních vozidel, na pozemky a do a poskytne mu další potřebnou součinnost.“.
dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá, je-li
to nezbytné za účelem vydání osvědčení a poskytnout mu další
součinnost potřebnou k vyřízení žádosti. Lhůta pro vydání
osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy činí 4 měsíce.“
Návrh na doplnění § 31a odstavce 4:
„Žadatel je povinen umožnit 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, je-li to nezbytné za
účelem vydání osvědčení a poskytnout mu další součinnost
potřebnou k vyřízení žádosti.“
Návrh na doplnění § 31a odstavce 4:
„Žadatel je povinen umožnit 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, je-li to nezbytné za
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účelem vydání osvědčení a poskytnout mu další součinnost
potřebnou k vyřízení žádosti.“
Tato připomínka je zásadní.
K čl. I bodu 9 (§ 19a)

Akceptováno.

Žádáme vyjasnit institut odevzdání osvědčení o bezpečnosti dle Návrh zákona byl ve smyslu uplatněné připomínky doplněn.
odůvodnění.
Ustanovení § 19a bude znít:
Odůvodnění:
Nejsme si jisti způsobem aplikace tohoto ustanovení a reálným
následkem jeho splnění. Pokud dojde k oznámení o změně
údajů, např. provozovatel dráhy musí fyzicky odevzdat
osvědčení, bude v ten moment provozovat dráhu fyzicky bez
osvědčení o bezpečnosti? Není zřejmý vliv „odevzdání“ ve
smyslu § 19a na platnost osvědčení, když dle § 19b je pro
zneplatnění osvědčení třeba rozhodnutí.

„Provozovatel dráhy celostátní nebo regionální oznámí změnu
údaje obsaženého v osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy
drážnímu správnímu úřadu do 1 měsíce ode dne, kdy k ní došlo, a
zároveň předloží doklady změnu prokazující a odevzdá původní
osvědčení. Drážní správní úřad vydá nové osvědčení bezpečnosti
provozovatele dráhy s dobou platnosti odpovídající době platnosti
původního osvědčení.“.

Tato připomínka je zásadní.
K čl. I bodu 19 (§ 31a až 31d)

Vysvětleno.

Žádáme terminologicky sjednotit a v novele zákona používat Již stávající znění zákona o dráhách užívá pro doklad osvědčující
pojem shodný s pojmem v předpisech EU, tj. „jednotné splnění zákonem stanovených podmínek žadatelem o jeho vydání
osvědčení dopravce“.
pojmu „osvědčení dopravce“. Toto pojmosloví návrh zákona
přejímá a zavedenou terminologii nemění. Nelze se navíc ztotožnit
Tato připomínka je zásadní.
s tvrzením, že právo Evropské unie v souvislosti s příslušným
dokladem používá slovního spojení „jednotné osvědčení
dopravce“. Směrnice o bezpečnosti užívá totiž pojmu „jednotné
osvědčení o bezpečnosti“ (viz článek 10 směrnice o bezpečnosti).
Navíc právo Evropské unie užívá termín „jednotné osvědčení
o bezpečnosti“ i v případě, že je vydává pouze vnitrostátní
bezpečnostní orgán, kdy se termín „jednotné“ nejeví vhodným.
Pro změnu pojmosloví ve vztahu k předmětnému dokladu
předkladatel neshledává důvod.
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K čl. I bodu 38 (§ 46s)

Akceptováno jinak.

Žádáme před samotným přijetím úpravy, aby proběhla V rámci vypořádání připomínek uplatněných k návrhu zákona
podrobná odborná diskuse s jednotlivými dopravci.
proběhla podrobná diskuse k předmětnému tématu za účasti
zástupců akciové společnosti České dráhy, Hospodářské komory
Odůvodnění:
České republiky, Asociace samostatných odborů, sdružení
Diskuse je nutná, aby se dopravci mohli na situaci připravit a nákladních dopravců ŽESNAD a Svazu průmyslu a dopravy
aby bylo zabráněno otřesům v drážní dopravě.
České republiky.
Tato připomínka je zásadní.

V návaznosti na tuto diskusi a navazující připomínky uplatněné
Ministerstvem práce a sociálních věcí došlo k vypuštění právní
úpravy doby řízení obsažené v § 46s odst. 1 a 2 návrhu zákona.
Povinnosti dopravce a provozovatele dráhy předávat stanovené
údaje podle § 46s odst. 3 až 5 návrhu zákona byly ponechány
a přesunuty do ustanovení § 22 odst. 2 (pro provozovatele dráhy
celostátní nebo regionální) a § 35 odst. 2 (pro dopravce
provozujícího drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální).
Účelem této právní úpravy je získat potřebné údaje, které budou
následně vyhodnoceny. Na základě vyhodnocení získaných údajů
bude daná problematika dále analyzována a diskutována, přičemž
v případě nezbytnosti bude případně přistoupeno k doplnění
regulace samotné doby řízení.

K čl. I bodu 42 (§ 47 odst. 6)

Vysvětleno.

Žádáme obdobně jako v připomínce k bodu 5 novely (§ 7 odst.
2) zavést možnost provozu určeného technického zařízení
ihned po dokončení stavby (případně její etapy) a splnění
podmínek bezpečného provozu, a to až do okamžiku vydání
průkazu způsobilosti.

Návrh zákona stávající koncepci právní úpravy podmínek
provozování určených technických zařízení věcně nemění.
Doplnění právní úpravy obsažené v ustanovení § 47 zákona
o dráhách spočívá pouze v tom, že z podmínky pro uvedení
určeného technického zařízení do provozu, jíž je schválení jeho
způsobilosti k provozu a vydání průkazu způsobilosti, se vyjímají
ta zařízení, která jsou prvkem interoperability nebo subsystémem,
k nimž bylo vydáno ES prohlášení o shodě nebo vhodnosti pro
použití (u prvku interoperability), nebo ES prohlášení o ověření

Odůvodnění:

50

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

Vydání průkazu způsobilosti může pro dráhu při použití prvků (u subsystému). Jde o určená technická zařízení, která splňují
interoperability (např. počítače náprav) trvat za 4 měsíce. To požadavky vyplývající z práva Evropské unie, a tudíž je u nich
vyžadování vydání průkazu způsobilosti určeného technického
může znamenat zásadní zdržení plného provozu.
zařízení nadbytečné.
Tato připomínka je zásadní.
Změna odstavce 6 v ustanovení § 47 zákona o dráhách pak souvisí
s přesunutím povinnosti provozovatele dráhy obsažené ve
stávajícím znění zákona o dráhách v § 22 odst. 1 písm. f)
a obdobné povinnosti dopravce obsažené v § 35 odst. 1 písm. d)
právě do ustanovení § 47. Zakotvení téže povinnosti na dvou
místech v zákoně o dráhách se jeví jako nadbytečné. Ustanovení
§ 47 odst. 6 bylo v dané souvislosti precizováno.
Není-li určené technické zařízení zároveň prvkem interoperability
či subsystémem splňujícím veškeré požadavky vyplývající z práva
Evropské unie, bude nadále platit stávající právní úprava, podle
níž před jeho uvedením do provozu bude muset být schválena jeho
způsobilosti k provozu (a vydán průkaz způsobilosti určeného
technického zařízení). Zároveň podle ustanovení § 7 odst. 2
zákona o dráhách (ve znění jeho předchozí novely) platí, že
zkušební provoz stavby dráhy může stavebník zahájit nejdříve po
vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení, je-li
tento průkaz podle § 47 vyžadován. Doplnit je nutno, že uvedené
pravidlo bude vztaženo po přijetí nyní projednávané novely
zákona o dráhách pouze na určená technická zařízení na stavbách
dráhy jiné než celostátní nebo regionální.
Ministerstvo dopravy neshledává pro změnu koncepce podmínek
pro uvedení do provozu (unijně nerelevantních) určených
technických zařízení žádné věcné opodstatnění.
K čl. I bodu 44 a 45 (§ 49)

Částečně akceptováno.

Žádáme vyjasnění textu.

Vymezení mimořádné události v ustanovení § 49 bude ponecháno
v jeho stávajícím znění (beze změny), novelizační bod 44 bude

Odůvodnění:
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Máme za to, že i nově navržená úprava povede k výkladovým
nejednoznačnostem a udržení stávajícího nejasného stavu
aplikace.
Návrh na doplnění odstavce 1:
„(1) Mimořádnou událostí je nehoda nebo incident, ke
kterým došlo při zamýšleném nebo nezamýšleném pohybu
které byly vyvolány zvláštní povahou provozování drážní
dopravy nebo nezamýšleným pohybem drážního vozidla na
dráze nebo v obvodu dráhy a které ohrozily nebo narušily …“
Tato připomínka je zásadní.

z návrhu zákona vypuštěn. Ministerstvo dopravy bylo při
navrhování změny vymezení mimořádné události vedeno snahou
o precizaci stávajícího textu ustanovení § 49 zákona o dráhách tak,
aby byly odstraněny nejasnosti identifikované ze strany odborné
veřejnosti. Je však nutno připustit, že navrhovaná změna by
k odstranění stávajících nejasností zřejmě nevedla, neboť užité
slovní spojení „zvláštní povaha provozování drážní dopravy“
vycházející z ustanovení § 2927 odst. 1 občanského zákoníku je
poměrně vágní a nutno je vykládat ve světle konstantní judikatury.
Již v souvislosti s původním občanským zákoníkem (zákon
č. 40/1964 Sb.) dospěly soudy k závěru, že škodní událostí
vyvolanou zvláštní povahou provozu dopravních prostředků je
v podstatě každá okolnost v provozu dopravního prostředku, která
je vzhledem ke svému zvýšenému nebezpečnému působení
objektivně způsobilá vyvolat škodu (viz např. rozsudek
Nejvyššího soudu ČSR uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí
pod č. 39/1975, příp. č. 30/1979).
Vzhledem k tomu, že se v rámci projednání návrhu zákona
v mezirezortním připomínkovém řízení nepodařilo nalézt jinou
formulaci, jež by stávající vymezení mimořádné události
precizovala žádoucím a ze strany odborné veřejnosti všeobecně
akceptovatelným způsobem, rozhodlo se Ministerstvo dopravy
ponechat ustanovení § 49 zákona o dráhách beze změny.
K navrhovanému doplnění daného vymezení lze uvést, že koncept
mimořádné události nelze vázat pouze na události spojené
s pohybem vlaku, jelikož je nutno šetřit (a tudíž rovněž ohlašovat)
i takové situace, k nimž může dojít v případě vlaku stojícího (viz
např. události způsobené závadou na elektrickém vedení).
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V odst. 2 nepovažujeme za vhodné a systémově správné (např. Vysvětleno.
ve vazbě na jiné právní předpisy) vyjadřovat výši škody v EUR,
Jde-li pak o stanovení hranice škody coby pojmového znaku
když v ČR platí stále Kč.
nehody v ustanovení § 49 odst. 2 návrhu zákona, vychází
navrhovaná právní úprava z článku 3 bodu 12 směrnice
o bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že kurzy jednotlivých měn
doznávají v průběhu času změn, jeví se jako žádoucí stanovit
hranici škody vymezující případy mimořádných událostí, jejichž
příčiny se v souladu s právem Evropské unie musí šetřit, v měně
tímto právem stanovené. Zároveň je nutno dodat, že použití
zkratky označující cizí měnu je plně v souladu s legislativními
pravidly vlády (viz článek 40 odst. 3 legislativních pravidel
vlády).
K čl. I bodu 47 (§ 49b odst. 1 až 4)

Vysvětleno.

Žádáme v úpravě zohlednit reálnou praxi.

Připomínka neobsahuje návrh konkrétního řešení a její význam
není zcela patrný.

Odůvodnění:

Návrh zákona zohledňuje terminologii užívanou transponovanou
Navržená úprava nezohledňuje v praxi reálný způsob
směrnicí o interoperabilitě a zároveň terminologii užívanou
schvalování elektrických výrobků a zařízení. Při zohlednění
zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených
praktických poznatků z realizovaných procesů si nejsme jisti
výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů,
životností zákonem vymezené konstrukce.
který tvoří společný vnitrostátní právní rámec pro posuzování
Text například ne zcela rozlišuje význam termínů zařízení a shody vybraných výrobků. Je nutno uvést, že zákon č. 22/1997
výrobek, kdy tyto termíny na některých místech používá jakoby Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
se shodným významem, přičemž uvedené užití není dost dobře některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který je
možné. Přihlédneme-li k terminologickému odlišení pojmů dle v uplatněné připomínce zmiňován, je již shora uvedeným
platné legislativy (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických zákonem č. 90/2016 Sb. překonán. Tento zákon byl přijat
požadavcích na výrobky), pak dost dobře nelze předpokládat v souvislosti s významnými posuny v unijním právu, zejména ve
existenci prohlášení o shodě u zařízení, jak zmiňuje např. § 47 vztahu k postupnému upřesňování pravidel platných pro volný
novely, když ES prohlášení o shodě užívá právní úprava zákona pohyb výrobků (zákon č. 90/2016 Sb. tak již vychází z tzv. nového
č. 22/1997 Sb. v rámci ustanovení § 13 ve vazbě na výrobek. Je legislativního rámce – New Legislation Framework).
nutno vnímat rozdíl mezi výrobkem a zařízením. Výrobkem
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bude např. konkrétní světlo, zařízením pak osvětlení stanice, či Vlastní postupy při posuzování souladu jednotlivých částí
zastávky, jako celý systém. Uvedené pak v budoucnu může železničního systému Evropské unie (prvků interoperability či
působit aplikační problémy.
subsystémů) se stanovenými požadavky, které jsou předmětem
Z textu není zcela zřejmá provázanost na jmenovaný právní vnitrostátní regulace v navrhované právní úpravě, vycházejí plně
předpis a nejsme si jisti, zda jsou právní úpravy zákona č. z práva Evropské unie a jejich použitelnost byla dlouhodobě
22/1997 Sb., a právní úprava zakládaná novelou vzájemně a detailně konzultována s odbornou veřejností, zejména pak
harmonizované a nejsou-li v konfliktu.
s Drážním úřadem, který bude tuto úpravu aplikovat v praxi při
své rozhodovací činnosti.
Tato připomínka je zásadní.
K čl. I bodu 47 (§ 49d)

Vysvětleno.

A) V odst. 1 žádáme vyjasnit povinnost dokládat průkaz Podmínkou uvedení nově budované dráhy celostátní nebo
způsobilosti.
regionální do provozu bude podle ustanovení § 49d návrhu zákona
skutečnost, že subsystémy tuto dráhu tvořící (dle práva Evropské
Odůvodnění:
unie jde o subsystém infrastruktura, energie a traťové řízení a
Není zřejmé, zda pro dráhu obsahující subsystémy INF, CCS, zabezpečení) budou splňovat veškeré z práva Evropské unie
ENE je třeba jeden průkaz způsobilosti, či zda bude v takovém vyplývající požadavky. Dospěje-li na základě předložených
případě vydáván průkaz způsobilosti pro každý ze subsystémů. dokladů Drážní úřad k závěru, že posuzovaný subsystém (nebo
To je zásadní, dojde-li ke změně jednoho ze jmenovaných subsystémy) umožní bezpečný a plynulý provoz drážních vozidel
subsystémů na dráze. V případě vydání nového průkazu při splnění základních požadavků, vydá namísto písemného
způsobilosti by pak bylo třeba opětovně dokládat splnění i u vyhotovení správního rozhodnutí průkaz způsobilosti dráhy.
nezměněných subsystémů.
Průkaz způsobilosti dráhy představuje nový typ dokladu, s nímž
zatím zákon o dráhách nepočítá. Tento doklad bude odpovídat
povolení k uvedení pevných zařízení do provozu ve smyslu čl. 18
směrnice o interoperabilitě. Bude tedy upuštěno od dosavadního
matoucího označení výsledku předmětného správního řízení, jímž
bylo podle § 49b odst. 2 kolaudační rozhodnutí o ověření
způsobilosti k užívání nově budované nebo modernizované dráhy.
Je nutno konstatovat, že slovní spojení „kolaudační rozhodnutí“
používané stávající právní úpravou je matoucí a zavádějící, neboť
se nejedná o kolaudační rozhodnutí ve smyslu stavebního zákona.
Uvedené nevhodné označení dokladu osvědčujícího splnění

54

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

základních požadavků kladených na jednotlivé části (subsystémy)
tvořící dráhu se tak návrhem zákona nahrazuje označením novým.
Vztah tohoto specializovaného posouzení, zaměřeného na
technické aspekty dráhy, k postupům podle stavebního zákona, v
rámci nichž se posuzují primárně stavební aspekty dráhy,
vyjasňuje doplnění navržené v § 7 odst. 2 zákona o dráhách (viz
níže).

V souvislosti s odůvodněním připomínky je možno doplnit, že na
případy změn subsystémů tvořících dráhy dopadne § 49f návrhu
zákona, jenž upravuje problematiku kvalifikovaných změn
příslušných subsystémů.
B) V odst. 3 žádáme doplnit odstavec tak, aby bylo možno Akceptováno.
dráhu zatímně provozovat i do doby vydání průkazu
způsobilosti dráhy. V případě subsystému CCS i bez pouhého
administrativního zajištění bezpečnosti, v případě subsystému Text návrhu zákona byl ve smyslu uplatněné připomínky upraven.
ENE také závislou trakcí.
Ustanovení § 7 odst. 2 věty třetí bude upraveno v následujícím
smyslu:
Odůvodnění:
Návrh vyžaduje, aby do doby vydání průkazu způsobilosti „Podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby
dráhy byla drážní doprava zastavena nebo v případě dráhy celostátní nebo regionální je vydání průkazu způsobilosti
subsystému CCS provozována pouze s administrativním dráhy, je-li tento průkaz dle § 49d nebo § 49f vyžadován.“.
zajištěním bezpečnosti (tj. pouze písemnými rozkazy) a v
případě subsystému ENE provozována jen s nezávislou trakcí.
Při budování systému ETCS (tedy zařízení třídy A) na trati s
výhradním provozem na základě požadavku MD jsou v rámci
takových staveb navrhována proměnná návěstidla v omezeném
rozsahu. Pokud nebude možno ihned provozovat systém ETCS,
bude to znamenat výrazný pokles kapacity dráhy a výrazné
snížení bezpečnosti. V uvedených případech si nedovedeme
představit po přezkoušení nového zařízení s připojenými
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venkovními prvky (což je logickou podmínkou pro provedení
technické prohlídky a zkoušky) a provoz dosavadního
zabezpečovacího zařízení (původního nebo provizorního).
Návrh by tak reálně přinesl 4 měsíce omezeného provozu
dráhy.
Tato připomínka je zásadní.
K čl. I bodu 47 (§ 49f odst. 1 až 4)

Akceptováno.

A) V odst. 1 až 3. žádáme oddělit posouzení nezbytnosti Text návrhu zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky.
nového řízení a následného nového řízení.
Ustanovení § 49f bude znít:
„§ 49f
Obnova a modernizace subsystému tvořícího dráhu
Odůvodnění:
celostátní nebo regionální
U odst. 1 až 3 si nejsme jisti povahou a smyslem navrženého
spojení řízení. Odst. 1 reálně spojuje „řízení“ o tom, zda je třeba
(1) Hodlá-li provozovatel dráhy celostátní nebo regionální
nové rozhodnutí s případným následným novým rozhodnutím. obnovit nebo modernizovat subsystém infrastruktura, energie
Provozovatel dráhy bude muset při žádosti postupovat a nebo traťové řízení a zabezpečení tvořící jím provozovanou dráhu,
dokládat vše potřebné, jako by nové rozhodnutí bylo třeba. V požádá drážní správní úřad, aby rozhodl, zda je nezbytné vydání
uvedené situaci ztrácí smysl varianta, že rozhodnutí nebude nového průkazu způsobilosti dráhy. Vydání nového průkazu
třeba, když všechny podklady pro nové rozhodnutí již způsobilosti dráhy je nezbytné, pokud
provozovatel dráhy bude muset doložit pro případ, že správní
a) to vyžaduje technická specifikace pro interoperabilitu,
orgán rozhodne o nezbytnosti nového rozhodnutí. Jeví se jako
b) činnosti spojené se zamýšlenou obnovou nebo modernizací
účelné vhodně oddělit posouzení nezbytnosti nového řízení a
subsystému mohou nepříznivě ovlivnit celkovou úroveň jeho
následného nového řízení, či jinak text upravit.
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.
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(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 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 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.
(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.
(6) V poučení obsaženém v rozhodnutí o žádosti o vydání
nového průkazu způsobilosti dráhy se uvede, že je možné proti
němu podat námitky, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého
dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o nich rozhoduje a u
kterého správního orgánu se podávají.“.
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B) V odst. 2 žádáme přesně vymezit, od kdy běží lhůta 4 Vysvětleno.
měsíce.
Na běh lhůty se vztahuje obecná úprava obsažená ve správním
Odůvodnění:
řádu. Lhůta pro vydání rozhodnutí tak běží standardně ode dne
Předpokládáme, že lhůta běží ode dne podání žádosti, nicméně podání žádosti. Vyrozumění drážního správního úřadu o tom, že
text umožňuje i jiný výklad (od uplynutí 1 měsíce po dni podání žádost netrpí vadami nebo výzva k doplnění žádosti nemá na běh
lhůty vliv. To však nevylučuje možnost drážního správního úřadu
žádosti).
přerušit řízení ve smyslu § 64 odst. 1 správního řádu, podle něhož
správní orgán může řízení usnesením přerušit současně s výzvou
k odstranění nedostatků žádosti.
C) V odst. 4 žádáme zrušit povinnost odevzdat stávající průkaz Vysvětleno.
způsobilosti po rozhodnutí správního orgánu o nezbytnosti Z ustanovení § 49f odst. 5 vyplývá, že rozhodl-li drážní správní
úřad o vydání nového průkazu způsobilosti dráhy, odevzdá
nového rozhodnutí.
provozovatel dráhy celostátní nebo regionální původní průkaz
Odůvodnění:
způsobilosti dráhy drážnímu správnímu úřadu do 15 dnů ode dne
Dle návrhu se po rozhodnutí správního orgánu o nezbytnosti nabytí právní moci rozhodnutí. Je tedy zřejmé, že odevzdání
nového rozhodnutí má odevzdat stávající průkaz způsobilosti. původního průkazu způsobilosti dráhy navazuje až na vydání
To vylučuje, aby provozovatel dráhy předběžně požádal o nového průkazu způsobilost dráhy.
posouzení nezbytnosti nového rozhodnutí v případě, kdy ještě
nemusí být k dispozici potřebné dokumenty pro nový průkaz
způsobilosti a kdy může být provozováno stávající zařízení.
Proto není žádoucí odevzdat původní průkaz způsobilosti
dráhy.
Tato připomínka je zásadní.
K čl. I bodu 47 (§ 49r)

Akceptováno jinak.

Žádáme doplnit Článek II Přechodná ustanovení o nové Text návrhu zákona byl ve smyslu uplatněné připomínky upraven.
přechodné ustanovení dle odůvodnění níže, aby byla zachována Do návrhu zákona bylo doplněno přechodné ustanovení
platnost oprávnění k činnosti oznámeného subjektu.
v následujícím znění:
Odůvodnění:
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Podle první novely zákona o dráhách, který je ve schvalovacím
procesu v Parlamentu, je rovněž oznamujícím orgánem ÚNMZ.
Podle této novely zákona je však pro postup oznamujícího
orgánu vztaženo nařízení (ES) č. 765/2008 a přímo podmínky
stanovené ve směrnici 2016/797.

„Právnické osoby, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona pověřeny k činnostem posuzování shody součástí
a subsystému evropského železničního systému podle článku II
bodu 5 zákona č. 367/2019 Sb., se považují za oznámené subjekty
podle tohoto zákona.“.

Po účinnosti první novely zákona nastane situace, že
pravděpodobně dojde k postupu oznámení oznámeného
subjektu vůči Evropské komisi podle první novely zákona. Je
proto nezbytné do přechodných ustanovení druhé technické
novely zákona stanovit, že pokud byla osoba oznámená jako
oznámený subjekt vůči Evropské komisi a její oprávnění k
činnosti oznámeného subjektu vzniklo na základě přechodných
ustanovení první novely zákona o dráhách, je oprávnění k
činnosti oznámeného subjektu platné. Na oznámený subjekt se
však plně vztahují ustanovení o činnosti oznámeného subjektu
a kontrole oznámeného subjektu podle tohoto zákona.
Přechodné ustanovení je nezbytné, aby nebyla potřeba již
oznámenou osobu znovu oznamovat Komisi podle této novely
zákona.

Formulace přechodného ustanovení vychází jednak ze znění
přechodného ustanovení obsaženého v předchozí novele zákona o
dráhách (viz hypotéza předmětné normy), jednak byla zohledněna
formulace obsažená v § 58 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování
shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění
pozdějších předpisů (viz dispozice předmětné normy).

Návrh na doplnění Článku II Přechodná ustanovení ve dvou
variantách:

Varianta A
„8. Byla-li přede dnem účinnosti tohoto zákona osoba
oznámená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví podle přechodných ustanovení zákona č.
x/2019 Sb. jako oznámený subjekt vůči Evropské komisi a její
oprávnění k činnosti oznámeného subjektu vzniklo na základě
přechodných ustanovení zákona č. x/2019 Sb., zůstává
oprávnění k činnosti oznámeného subjektu platné.“

Varianta B
59

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

„8. Oznámil-li Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví osobu jako oznámený subjekt vůči
Evropské komisi podle přechodných ustanovení zákona č.
x/2019 Sb., a její oprávnění k činnosti oznámeného subjektu
vzniklo na základě přechodných ustanovení zákona č. x/2019
Sb., je oprávnění k činnosti oznámeného subjektu platné.“
Tato připomínka je zásadní.

K čl. I bodu 90 (§ 53b)

Vysvětleno.

A) Žádáme upravit odstavec 1 s ohledem na navržené změny Vymezení mimořádné události v ustanovení § 49 bude ponecháno
v jeho stávajícím znění (beze změny), novelizační bod 44 bude
v rámci § 49 odst. 1.
z návrhu zákona vypuštěn. Ministerstvo dopravy bylo při
navrhování změny vymezení mimořádné události vedeno snahou
Návrh na doplnění:
o precizaci stávajícího textu ustanovení § 49 zákona o dráhách tak,
„Drážní inspekce šetří příčiny a okolnosti vzniku vážných aby byly odstraněny nejasnosti identifikované ze strany odborné
nehod na dráze železniční, vyjma speciální dráhy. Příčiny a veřejnosti. Je však nutno připustit, že navrhovaná změna by
okolnosti vzniku jiných mimořádných událostí nehod, k odstranění stávajících nejasností zřejmě nevedla, neboť užité
vzniklých při pohybu vlaku, na dráhách může Drážní slovní spojení „zvláštní povaha provozování drážní dopravy“
vycházející z ustanovení § 2927 odst. 1 občanského zákoníku je
inspekce šetřit, je-li to vhodné s ohledem na jejich závažnost
poměrně vágní a nutno je vykládat ve světle konstantní judikatury.
jejich dopadů do systému zajišťování bezpečnosti drážní Již v souvislosti s původním občanským zákoníkem (zákon
dopravy, opakovanost, souslednost, nebo jejich dopady na č. 40/1964 Sb.) dospěly soudy k závěru, že škodní událostí
bezpečné provozování dráhy nebo drážní dopravy nebo vyvolanou zvláštní povahou provozu dopravních prostředků je
požadavky provozovatele dráhy a, dopravce, vyjma nehod v podstatě každá okolnost v provozu dopravního prostředku, která
způsobených třetími osobami nebo přírodním vlivem je vzhledem ke svému zvýšenému nebezpečnému působení
objektivně způsobilá vyvolat škodu (viz např. rozsudek
Drážního úřadu nebo orgánu jiného členského státu“
Nejvyššího soudu ČSR uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí
pod č. 39/1975, příp. č. 30/1979).
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že se v rámci projednání návrhu zákona
Viz připomínka k § 49 odst. 1.
v mezirezortním připomínkovém řízení nepodařilo nalézt jinou
formulaci, jež by stávající vymezení mimořádné události
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precizovala žádoucím a ze strany odborné veřejnosti všeobecně
akceptovatelným způsobem, rozhodlo se Ministerstvo dopravy
ponechat ustanovení § 49 zákona o dráhách beze změny.

K navrhovanému doplnění daného vymezení lze uvést, že koncept
mimořádné události nelze vázat pouze na události spojené
s pohybem vlaku, jelikož je nutno šetřit (a tudíž rovněž ohlašovat)
i takové situace, k nimž může dojít v případě vlaku stojícího (viz
např. události způsobené závadou na elektrickém vedení).
B) Žádáme o zrušení možnosti prodloužení lhůty pro zahájení Vysvětleno.
řízení správního orgánu v odst. 3.
Podle stávající právní úpravy obsažené v § 53b odst. 3 zákona o
dráhách Drážní inspekce zahájí šetření příčin mimořádné události
Odůvodnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy se
Z pohledu provozovatele dráhy je neopodstatněné prodloužení o nehodě dozvěděla.
lhůty pro zahájení řízení a jeví se jako nepraktické, když se Článek 22 odst. 3 pododstavec druhý směrnice o bezpečnosti
prodlužuje doba „nejistoty“, zda správní orgán začne věc šetřit stanoví, že inspekční orgán rozhodne neprodleně a v každém
nebo ne. V prodloužení lhůty nevidíme praktický smysl. případě do dvou měsíců od obdržení oznámení o nehodě nebo
Důsledkem bude jen prodloužení doby čekání na případný mimořádné události o zahájení nebo nezahájení šetření.
výsledek šetření o právě uvedené 2 měsíce, což nepřispěje k
Navrhované prodloužení lhůty, v níž může Drážní inspekce
jistotě bezpečnosti provozu.
zahájit šetření příčin mimořádné události, tedy není
Tato připomínka je zásadní.
neopodstatněné, nýbrž je předvídáno právem Evropské unie,
přičemž zároveň je stanovená lhůta vnímána jako vhodná a
potřebná ze strany Drážní inspekce, a to pro účely shromáždění
dostatečných podkladů pro rozhodnutí, zda šetření mimořádné
události zahájit či nikoliv. Návrh zákona zároveň nově
předpokládá v souladu se směrnicí o bezpečnosti, že
provozovatelé dráhy a dopravci budou povinni nejen oznámit
mimořádné události, ale tato oznámení budou povinni rovněž
aktualizovat poté, co se dozví o nových skutečnostech. Pro
adresáty navíc prodloužení lhůty pro zahájení šetření příčin
61

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

mimořádné události na dráze může být výhodnější, neboť
odpadnou situace, kdy Drážní inspekce zahajuje šetření
z opatrnosti s ohledem na stávající krátkou lhůtu, ačkoliv by
k tomuto zahájení nedošlo, měla-li by shromážděny dostatečné
podklady získané v dostatečné době k tomu poskytnuté.
K čl. I bodu 95 (§ 53d odst. 1 písm. d)

Akceptováno jinak.

Žádáme ponechat původní text a nezavádět neomezené Text návrhu zákona byl ve smyslu uplatněné připomínky upraven.
oprávnění Drážní inspekce zabavovat záznamová zařízení.
Ustanovení § 53d odst. 1 písm. d) bude znít:
Odůvodnění:
„d) vyžadovat přístup k záznamovým zařízením a zajišťovat
Nechápeme smysl změny textu, která není transpoziční. záznamy z těchto zařízení,“.
Provedená změna znamená, že DIbude moci zabavovat
záznamová zařízení. V praxi si realizaci neumíme představit.
Není reálně možné zajistit náhradní technologické počítače
zabezpečovacích zařízení apod. V případě technologií jde
zpravidla o nenahraditelná zařízení, která není možno jen tak
vydat, aniž by se ohrozil další chod systému. Navrhujeme
ponechat původní text.
Tato připomínka je zásadní.
K čl. V Účinnost

Vysvětleno.

Žádáme o odložení účinnosti o maximální možnou dobu.

Návrh zákona nabude účinnosti prvním dnem třetího kalendářního
měsíce následujícího po jeho vyhlášení (s výjimkou právní úpravy
Odůvodnění:
obsahující právní úpravu centralizované registrace drážních
Nastavená doba účinnosti je v praxi nerealizovatelná, a to s vozidel na úrovni Evropské unie, která nahradí dočasnou právní
ohledem na nutné postupy dotčených subjektů a jejich nutnou úpravu vnitrostátní registrace drážních vozidel, a to s účinností od
interakci s třetími osobami (soutěže atd.). Navrhujeme dílčí 16. června 2024).
odložení účinnosti, a to o maximální možnou dobu.
Návrh zákona má takřka (s výjimkou povinnosti dopravce a
Tato připomínka je zásadní.
provozovatele dráhy související s monitoringem doby řízení
drážního vozidla) výlučně transpoziční charakter, přičemž právě s
ohledem na závazky České republiky vyplývající z relevantních
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předpisů práva Evropské unie Ministerstvo dopravy trvá na
navrženém datu účinnosti nové právní úpravy. Transpoziční lhůta
uplyne v případě České republiky dne 16. června 2020.

K transponované směrnici o bezpečnosti a směrnici
o interoperabilitě Evropské unie byla přijata celá řada prováděcích
aktů, z nichž převážná většina představuje předpisy závazné
a přímo použitelné. Den, od něhož se tyto přímo použitelné
předpisy použijí, nastane v polovině roku 2020. Transpoziční
právní úpravu, která je stěžejním předmětem předloženého návrhu
zákona, je tedy nutno vnímat v její úzké provázanosti
a komplexnosti s úpravou obsaženou v relevantních přímo
použitelných předpisech Evropské unie, na něž návrh zákona na
řadě míst odkazuje.

Asociace
samostatných
odborů

K důvodové zprávě

Vysvětleno.

V „Důvodové zprávě“ I. Obecná část, str. 1. Hodnocení dopadů
regulace (RIA) je uvedeno, že hodnocení dopadů regulace
nebylo u tohoto zákona provedeno. OSŽ se domnívá, že
transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU) a
aplikace nových ustanovení návrhu zákona bude časově a
finančně velmi náročná (např. aplikace do organizačních
struktur dotčených železničních společností ČR, tj. SŽDC, s.o.,
České dráhy, a.s., ČD Cargo, a.s., Skupina České dráhy,
Ministerstvo dopravy ČR, Drážní úřad, Drážní inspekce, a
ostatní dopravci železniční osobní a nákladní dopravy, do
vnitřních předpisů v oblasti organizace práce, do
technologických postupů, vzájemných vztahů, controllingu,
kvality a produktivity práce, vytvoření systémů jakosti,
zavedení a získání certifikátů ISO apod.) a předpokládá značné
náklady, které nejsou vyčísleny a známy (tj. všechny potřebné
požadavky zavedení „čtvrtého železničního balíčku“, včetně

Hodnocení dopadů regulace nebylo u tohoto návrhu zákona
prováděno, a to v souladu s Plánem legislativních prací vlády na
rok 2019, který u příslušného úkolu stanoví, že se hodnocení
dopadů regulace neprovede. Důvodová zpráva nicméně byla,
pokud jde o zhodnocení dopadů předpokládaného hospodářského
a finančního dosahu navrhované právní úpravy na státní rozpočet,
ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České
republiky, doplněna.
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analýzy finančních nákladů a způsobu jejich úhrady). Stát by se
měl podílet na úhradě těchto nákladů.

Tato připomínka je zásadní.
K části první čl. I bodu 2 (§ 2 odst. 9)

Vysvětleno.

§2

Připomínka směřuje nad rámec návrhu zákona. Změna (doplnění)
vymezení pojmu „zařízení služeb“ bylo předmětem předcházející
novely zákona o dráhách, kdy byla tato problematika kontinuálně
a opakovaně diskutována v rámci celého legislativního procesu.
Uvedená definice byla doplňována rovněž prostřednictvím
pozměňovacího návrhu. Opětovný zásah do předmětné definice
považuje Ministerstvo dopravy za neopodstatněné.

Základní pojmy

(9) Zařízením služeb se rozumí železniční stanice, odstavné
koleje, čerpací stanice a jiná technická zařízení, která slouží
zastávka, odstavné koleje, čerpací stanice a jiná technická
zařízení, která jsou jejich provozovatelem zvláště určena k
poskytování
služeb
bezprostředně
souvisejících
s
provozováním drážní dopravy na dráze celostátní nebo V uplatněné připomínce je požadována úplná interpretace
uvedeného pojmu vzhledem k možným nákladům a sporům mezi
regionální anebo na veřejně přístupné vlečce.
dopravci a provozovatelem dráhy a mezi dopravci navzájem.
Vzhledem k možným nákladům a sporům mezi dopravci a Zmíněné možné náklady či spory mezi uvedenými subjekty však
provozovatelem dráhy, mezi dopravci navzájem požadujeme v připomínce nejsou nijak konkretizovány ani odůvodněny.
úplnou interpretaci pojmu technického zařízení (např. přetápěcí Ministerstvo dopravy z tohoto důvodu uplatněnou připomínku
stojany).
neakceptovalo a vnímá jako vhodné ve vztahu k uvedenému
vymezení daného pojmu vyčkat budoucí aplikační praxe.
Zdůvodnění:
Uvedenou specifikací pojmu technického zařízení (např.
zabezpečení, certifikací apod.) se předejde případným sporům.
Tato připomínka je zásadní.
K části první čl. I bodu 2 (§ 2 odst. 14)

Akceptováno jinak.

Navrhuje se doplnit nový pojem, co se rozumí dráhami v Návrh zákona byl ve smyslu uplatněné připomínky doplněn. Do
Evropské unii:
ustanovení § 49a bude doplněn nový odstavec 3 v následujícím
„Dráhami v Evropské unii se rozumí sítě železničního znění:
systému Unie stanovené v příloze I směrnice Evropského
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parlamentu a Rady (EU) 2016/797 o interoperabilitě „(3) Členění a součásti drah a drážních vozidel, na něž se vztahují
železničního systému v Evropské unii a na nich nebo jejich požadavky na jejich technickou a provozní propojenost
částech provozovaná vozidla.“
v Evropské unii, stanoví prováděcí právní předpis.“.
Zdůvodnění:
Základní pojmy je nutno doplnit o pojem „Železniční systém
Unie“.
Technická část liberalizačního balíčku se vztahuje na prvky
železničního systému Unie, jak to vyplývá ze směrnice
2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské
unii a rovněž tak ze směrnice 2016/798 o bezpečnosti železnic.
Obě tyto směrnice se vztahují na celý železniční systém Unie a
oblast působnosti technických specifikací pro interoperabilitu
se rozšiřuje i na vozidla a sítě, jež nejsou zahrnuty do
transevropského železničního systému.
V nově zaváděném pojmu „technická specifikace pro
interoperabilitu“ v § 2 odst. 14 je použitý termín „dráhy v
Evropské unii“. Pro uživatele zákona není srozumitelné, zda
dráhy v Evropské unii pokrývají obsahově sítě železničního
systému Unie a na nich provozovaná drážní vozidla. Pro
uživatele zákona je proto nezbytné stanovit, že dráhami v
Evropské unii se rozumí sítě „železničního systému Unie“ a na
nich nebo jejich částech provozovaná vozidla, jak jsou
vymezeny ve směrnici 2016/797 o interoperabilitě. Pokud
nebude vysvětlen pojem dráhy v Evropské unii, bude docházet
k výkladovým nejasnostem zákona a evropského práva.
Tato připomínka je zásadní.

K části první čl. I bodu 4

Vysvětleno.

S ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) Ačkoliv směrnice o interoperabilitě zmiňuje vysokorychlostní
2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské dráhy a konvenční dráhy jakožto součásti (prvky) železničního
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unii je nezbytné návrh dopracovat a v návrhu novely zákona systému Evropské unie (viz příloha I směrnice o interoperabilitě),
zejména:
neobsahuje zároveň úpravu podmínek pro přístup dopravců na
vysokorychlostní dráhu ani jinou zvláštní sadu pravidel pro
- nově definovat vysokorychlostní dráhy,
provozování těchto drah, tedy žádný zvláštní regulatorní rámec.
- nově definovat konvenční dráhy a
V tomto ohledu připomínka směřuje nad rámec návrhu zákona,
- stanovit podmínky pro přístup dopravců na který má takřka (s výjimkou povinnosti dopravce a provozovatele
dráhy související s monitoringem doby řízení drážního vozidla)
vysokorychlostní dráhu.
výlučně transpoziční charakter, přičemž právě s ohledem na
Požadavek na dopracování novely zákona o problematiku závazky České republiky vyplývající z výše uvedených předpisů
vysokorychlostní dráhy a dopravy na této dráze je zásadní.
práva Evropské unie a stanovenou transpoziční lhůtu Ministerstvo
dopravy trvá na ponechání této legislativní předlohy v navrženém
Zdůvodnění:
rozsahu.
V ustanovení § 3a se zrušuje bez náhrady odstavec 1, který
stanovoval, že celostátní dráha je součástí evropského Zakotvení pouhé definice vysokorychlostní dráhy či konvenční
železničního systému jehož prvky stanovuje prováděcí předpis. dráhy bez dalšího, tedy aniž by na tyto definice byla ve vnitrostátní
Současně se ponechala stávající definice vysokorychlostní právní úpravě navázána příslušná hmotně právní úprava, považuje
Ministerstvo dopravy za nadbytečné. Zároveň je nutno
dráhy a dráhy konvenční.
konstatovat, že samotnému zpracování návrhu právní úpravy této
Takto provedená změna §3a neodpovídá technické části problematiky musí předcházet dostatečně jasné věcné zadání. Za
liberalizačního balíčku.
účelem diskuse nad tímto věcným zadáním bude zřízena pracovní
V současnosti jsou dráhy celostátní i dráhy regionální součástí skupina složená ze zástupců Ministerstva dopravy, dopravců
železničního systému Unie, jehož prvky jsou stanovené i provozovatelů dráhy. V návaznosti na ukončení odborné diskuse
v příloze I směrnice 2016/797 o interoperabilitě železničního a zpracování věcného zadání bude následně zpracována příslušná
systému v Evropské unii, pokud naplňují parametry stanovené právní úprava, která bude předmětem některé z následujících
novel zákona o dráhách.
pro jednotlivé prvky uvedené v této příloze I.
Podle přílohy I směrnice 2016/797 o interoperabilitě Požadavek na zařazení právní regulace podmínek pro přístup
železničního systému v Evropské unii, železniční systém Unie dopravců na vysokorychlostní dráhy je s ohledem na shora
uvedené předčasný a není možné mu vyhovět.
zahrnuje tyto prvky:

a) zvláště vybudované vysokorychlostní tratě vybavené pro
rychlosti zpravidla 250 km/h nebo vyšší,
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b) tratě zvláště modernizované pro vysoké rychlosti, vybavené
pro rychlosti přibližně 200 km/h,
c) tratě zvláště modernizované pro vysoké rychlosti se
zvláštními vlastnostmi danými topografickými, terénními nebo
urbanistickými omezeními, jimž musí být rychlost v každém
jednotlivém případě přizpůsobena. Tato kategorie zahrnuje
rovněž spojovací tratě mezi vysokorychlostními a konvenčními
sítěmi, průjezdy stanicemi, přístupy do terminálů, dep atd.,
kterými vysokorychlostní kolejová vozidla projíždějí
konvenční rychlostí,
d) konvenční tratě určené pro osobní dopravu,
e) konvenční tratě určené pro smíšenou dopravu (osobní a
nákladní),
f) konvenční tratě určené pro nákladní dopravu,
g) terminály osobní dopravy,
h) terminály nákladní dopravy, včetně multimodálních
překladišť,
i) spojovací tratě mezi výše uvedenými prvky.
Dále je nezbytné stanovit, že dráhy celostátní i regionální jsou
součástí železničního systému Unie. Dále je rovněž nezbytné
rozlišit mezi dopravou na vysokorychlostní dráze a
vysokorychlostní osobní dopravou, jak ji definuje směrnice č.
2012/34/EU, která je součástí čtvrtého liberalizačního balíčku.
Vysokorychlostní osobní doprava je upravená v článku 3
směrnice, v bodu 36. Evropská unie podporuje rozvoj
vysokorychlostní osobní dopravy a investice do
vysokorychlostní dopravy a vysokorychlostních sítí. Volbu
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podpory vysokorychlostní dopravy ponechává směrnice na
jednotlivých členských státech.
Podle směrnice 2012/34 je „vysokorychlostní železniční
dopravou osobní železniční doprava bez zastávek mezi dvěma
místy vzájemně vzdálenými více než 200 km, obecně
provozovaná průměrnou rychlostí 250 km/h a vyšší na
speciálně
vybudovaných
vysokorychlostních
tratích
uzpůsobených pro tuto rychlost.“.
Podmínky přístupu dopravců na vysokorychlostní dráhu lze
stanovit např. jako povinnou soutěž dopravců o příděl kapacity
vysokorychlostní dráhy a poplatkovou regulaci přístupu na tuto
dráhu. Kapacitu vysokorychlostní dráhy lze kupř. přidělit
dopravci, který po splnění stanovených podmínek uspěje
v soutěži, na 10 až 15 let. Je nemyslitelné, aby provozování
vysokorychlostní dopravy na vysokorychlostní dráze, bylo
omezeno přídělem kapacity vysokorychlostní dráhy na 1 rok.
Provozování dopravy na vysokorychlostní dráze je ekonomicky
a provozně náročné, vyžaduje vysoké investice na nákup
kolejových vozidel a pro návratnost investic nemůže být pro
dopravce dlouhodobě nepředvídatelné. Dopravce nemůže
investovat a čekat, zda bude mít příděl kapacity nebo ne.
Pokud
nebude
systém
provozování
dopravy
na
vysokorychlostní dráze právně regulován, uplatní neusazení
dopravci svá práva k přístupu na infrastrukturu a
vysokorychlostní doprava zůstane doménou neusazených
dopravců.

Tato připomínka je zásadní.
K části první čl. I bodu 19 (§ 31a až 31d)

Akceptováno jinak.
Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky.
Požadované doplnění navrhované právní úpravy však bude
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1. Do úvodu ustanovení § 31a, doporučuje se vložit větu,
kterou se stanoví, že pro vydávání jednotného osvědčení o
bezpečnosti dopravce platí prováděcí nařízení Komise.
Ustanovení § 31a odst. 1 pak bude znít:
„(1) Pro vydání jednotného osvědčení dopravce se
postupuje podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího praktická pravidla pro vydávání
jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním
podnikům. Hodlá-li žadatel provozovat drážní dopravu pouze
na území České republiky, podá žádost o vydání jednotného
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 jednotného osvědčení dopravce u
Agentury Evropské unie pro železnice.

provedeno v § 31a odst. 4 návrhu zákona (nikoliv tedy v jeho §
31a odst. 1). Ustanovení § 31a odst. 4 věta první návrhu zákona
bude znít:
„(4) Postup žadatele před podáním žádosti o vydání osvědčení
dopravce a postup v řízení o vydání osvědčení dopravce stanoví
přímo použitelný předpis Evropské unie upravující praktická
pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti
železničním podnikům24).“.
Jedná-li se o náležitosti žádosti a přílohy k této žádosti, odkaz na
příslušné unijní nařízení je učiněn v § 31a odst. 2 a 3 návrhu
zákona. Jedná-li se o obsah osvědčení dopravce, odkaz na
příslušné unijní nařízení je učiněn v § 31a odst. 5 návrhu zákona.

2. Za odstavec 3 se požaduje vložit nový odstavec 4 a ostatní Vysvětleno.
odstavce přečíslovat. Odstavec 4 včetně nové poznámky pod Navrhované doplnění textu návrhu zákona považuje Ministerstvo
čarou zní:
dopravy za nadbytečné, a to i s ohledem na shora uvedené
doplnění ustanovení § 31a odst. 4 návrhu zákona, neboť uvedená
„(4) Dopravce předloží žádost o jednotné osvědčení o
úprava vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropské unie,
bezpečnosti
konkrétně z článku 4 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU)
a) před datem plánování nové služby v železniční dopravě,
2018/763 ze dne 9. dubna 2018, kterým se stanoví praktická
b) před datem plánovaného zahájení provozu služby v pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti
železniční dopravě v případě, že se podmínky provozu liší železničním podnikům podle směrnice Evropského parlamentu
od podmínek stanovených v platném jednotném osvědčení a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES)
o bezpečnosti, po podstatné změně druhu činnosti, rozsahu č. 653/2007.
činnosti nebo oblasti provozu, nebo

c) před datem ukončení platnosti jednotného osvědčení o
bezpečnosti.“
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Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1795) ze dne 20.
listopadu 2018 kterým se stanoví postup a kritéria pro
provedení testu hospodářské vyváženosti podle článku 11
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU
24a)

3.Dále se požaduje do přechodného ustanovení návrhu novely
zákona - Článek II uvést přechodné ustanovení, kterým se
stanoví, že „osvědčení o bezpečnosti dopravce vydaná před
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jsou platná po dobu
stanovenou pro jejich platnost, pokud není nezbytná jejich
změna v důsledku změny druhu činností, rozsahu činnosti nebo
oblasti provozu. Při změně osvědčení dopravce se postupuje
podle tohoto zákona.“

Akceptováno jinak.
Text návrhu zákona byl doplněn ve smyslu uplatněné připomínky.
Do návrhu zákona tak bylo doplněno nové přechodné ustanovení
v následujícím znění:

„ 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. Bylo-li
vydáno nové osvědčení dopravce podle § 31b nebo § 31c zákona
Uvedené požadavky na úpravu § 31a a článek II přechodná č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
ustanovení, jsou zásadní.
zákona, pozbývá osvědčení dopravce podle věty první platnosti
dnem právní moci rozhodnutí o vydání nového osvědčení
Zdůvodnění:
dopravce.“.
Směrnice 2016/798 a prováděcí nařízení Komise 2018/763
používají pojem „jednotné osvědčení dopravce“, které se
vydává na základě důkazu, že podnik zavedl systém zajišťování
bezpečnosti. Novela zákona pracuje s pojmem „osvědčení
dopravce“. Doporučuje se terminologicky sjednotit a v novele
zákona používat termín shodný s termínem v předpisech EU, tj.
„jednotné osvědčení dopravce“.
Do návrhu zákona je převzatá část prováděcího nařízení
Komise 2018/763, a to pravděpodobně z důvodu
srozumitelnosti a komplexnosti úpravy institutu osvědčování
dopravce. Vzhledem k tomu, že do textu zákona jsou převzaty
pouze vybraná ustanovení nařízení Komise, novela zákona
navozuje dojem, že zbylé části nařízení Komise již nejsou pro
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osvědčování dopravce relevantní. Tento dojem je pak zvlášť
umocněn ustanovením § 31a odst. 4, podle kterého se pouze
v řízení o vydání osvědčení postupuje podle nařízení Komise.

Z těchto důvodů se požaduje do návrhu zákona doplnit ještě
další ustanovení nařízení Komise, které mají zásadní význam
pro proces osvědčování dopravce a stanovit, že pro celý proces
osvědčování platí pravidla stanovená v nařízení Komise.
Tato připomínka je zásadní.
K části první čl. I bodu 24 (§ 35 odst. 5)

Vysvětleno.

Požaduje se navrhované ustanovení doplnit o vymezení
odpovědnosti (povinnosti) jednotlivých dopravců při spojení
vlaků (dopravce, který nebude zodpovídat za spojený vlak, je
povinen řídit se pokyny dopravce vedoucího drážního vozidla).

Připomínka směřuje nad rámec návrhu zákona. Při projednávání
předchozí novely zákona o dráhách v Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky byla prostřednictvím pozměňovacího
návrh do zákona o dráhách doplněna nová povinnost dopravce (viz
ustanovení § 35 odst. 2 písm. i) zákona o dráhách ve znění jeho
novely projednávané jako sněmovní tisk č. 326) na pokyn
provozovatele dráhy v rámci opatření podle § 23b odst. 5 nebo na
pokyn přídělce při postupu podle § 34a odst. 4 nebo 5, umožnit při
provozování drážní dopravy spojení vlaků více dopravců, je-li to
technicky možné. Zároveň byl do zákona o dráhách v ustanovení
§ 35 doplněn odstavec 5, podle něhož v případě, kdy došlo ke
spojení vlaků více dopravců podle § 35 odst. 2 písm. i), je drážní
doprava provozována dopravcem, jehož drážní hnací vozidlo je
vedoucím drážním vozidlem.

(5) V případě, kdy došlo ke spojení vlaků více dopravců
podle § 35 odst. 2 písm. n) je drážní doprava provozována
dopravcem, jehož drážní hnací vozidlo je vedoucím drážním
vozidlem.
Zdůvodnění:
Vzhledem k možné odpovědnosti za škodu při spojení vlaků
více dopravců je nezbytné specifikovat povinnosti a
odpovědnost jednotlivých dopravců.
Tato připomínka je zásadní.

K připomínkou požadovanému doplnění zákona o dráhách tedy
došlo v rámci projednávání předchozí novely zákona o dráhách
a v tomto ohledu Ministerstvo dopravy považuje tuto připomínku
za bezpředmětnou.

K části první čl. I bodu 30 (§ 43b)

Vysvětleno.
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Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový systém údržby
kolejových vozidel, který by měl být pro uživatele zákona jasný
a srozumitelný, požaduje se navrhované ustanovení § 43b
upravit takto:
„(1) Držitel drážního vozidla zajistí, aby jím
provozovanému drážnímu vozidlu na dráze celostátní nebo
regionální byl přidělen subjekt odpovědný za údržbu tohoto
vozidla. Subjektem odpovědným za údržbu vozidla musí být
osoba
a) která splňuje podmínky podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího systém udělování osvědčení pro
subjekty odpovědné za údržbu vozidel,
b) jíž bylo vydáno osvědčení podle odstavce 2 nebo 3
dokládající splnění podmínek uvedených v písm. a), a
c) která je zapsána v registru drážních vozidel.
(2) Subjektem odpovědným za údržbu drážního vozidla
provozovaného za účelem přepravy věcí nebo zvířat na dráze
celostátní nebo regionální je osoba, jíž bylo drážním správním
úřadem nebo orgánem jiného členského státu vydáno osvědčení
subjektu odpovědného za údržbu.
(3) Subjektem odpovědným za údržbu drážního vozidla
jiného než uvedeného v odstavci 2, provozovaného na dráze
celostátní nebo regionální, je

a) dopravce, který je v registru vozidel zapsán jako držitel
vozidla,
1. u něhož splnění podmínek podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího systém udělování
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Ve vztahu k požadované úpravě ustanovení § 43b spočívající
v označení osoby, jež bude zabezpečovat údržbu drážního vozidla,
slovy „subjekt odpovědný za údržbu vozidla“ Ministerstvo
dopravy uvádí, že tuto úpravu lze považovat za nadbytečnou.
Z ustanovení § 43b odst. 1 jednoznačně vyplývá, že údržbu
drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní nebo
regionální musí zabezpečovat osoba, která splňuje podmínky
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, jímž je
prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779 ze dne 16. května 2019,
kterým se přijímají podrobná ustanovení o systému udělování
osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel podle
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a zrušuje
nařízení Komise (EU) č. 445/2011, tedy v dikci tohoto nařízení
„subjekt odpovědný za údržbu vozidla“. Návrh zákona, pokud jde
o veškeré požadavky kladené na osobu zabezpečující údržbu
drážních vozidel, plně odpovídá požadavkům obsaženým
v uvedeném nařízení.
Za účelem formulační konzistence navrhované právní úpravy
nicméně byla provedena její precizace označením příslušného
dokladu tak, aby odpovídalo označení osoby, jež je jeho držitelem.
Úprava, požadovaná v odstavci 3, je nadbytečná, neboť osoba
zabezpečující údržbu drážního vozidla musí podmínky uvedené v
§ 43b odst. 1 splňovat, včetně zápisu této osoby do registru
drážních vozidel. Jde-li o návrh na zavedení legislativní zkratky
pro vnější subjekt údržby, z obsahu právní úpravy je zřejmé, že
odstavec 3 písm. b) směřuje k situacím, kdy osoba zabezpečující
údržbu drážního vozidla není dopravcem. Navíc tento pojem užívá
právo Evropské unie pro označení situací, kdy subjekt odpovědný
za údržbu vybrané činnosti údržby zabezpečuje prostřednictvím
třetí (externí) osoby.
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osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel dokládá K navrhovanému znění odstavce 4 Ministerstvo dopravy uvádí
jednotné osvědčení dopravce, nebo
následující. Provozuje-li provozovatel dráhy drážní vozidlo, je
2. jemuž bylo drážním správním úřadem nebo orgánem dopravcem a tudíž je možno (a navrhovaná právní úprava tak
jiného členského státu vydáno osvědčení subjektu v ustanovení § 43b odst. 3 činí) i v případě provozovatele dráhy
odpovědného za údržbu, nebo
prokázat splnění podmínek vyplývajících z práva Evropské unie
b) jiná osoba, na základě smlouvy s dopravcem, který je v prostřednictvím osvědčení dopravce.
registru vozidel zapsán jako držitel vozidla, jíž bylo drážním K navrhovanému doplnění odstavce 7 týkajícímu se vnějšího
správním úřadem nebo orgánem jiného členského státu vydáno subjektu údržby lze uvést, že tato úprava je plně pokryta
osvědčení subjektu odpovědného za údržbu.
prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/779.

(4) Je-li provozovatelem drážního vozidla provozovatel
dráhy celostátní nebo regionální, který je v registru vozidel
zapsán jako subjekt údržby, dokládá způsobilost k údržbě
vozidel osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy, pokud
provozuje drážní vozidlo pro vlastní potřebu. Splnění
podmínek údržby stanovených přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícího udělování osvědčení pro subjekty
odpovědné za údržbu vozidel se u provozovatele dráhy
prověřuje v rámci postupů pro vydání osvědčení provozovatele
dráhy.
(5) Drážní správní úřad vydá namísto písemného
vyhotovení rozhodnutí osvědčení subjektu odpovědného za
údržbu, jsou-li splněny podmínky podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího systém udělování
osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel26).
Náležitosti žádosti, přílohy k ní přikládané, postup v řízení o
žádosti o vydání osvědčení subjektu odpovědného za údržbu a
náležitosti tohoto osvědčení stanoví přímo použitelný předpis
Evropské unie upravující systém udělování osvědčení pro
subjekty odpovědné za údržbu vozidel26). Proti rozhodnutí o
žádosti o vydání osvědčení subjektu odpovědného za údržbu se
nelze odvolat a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.
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(6) Subjekt odpovědný za údržbu drážního vozidla
provozovaného na dráze celostátní nebo regionální je
odpovědný za provozuschopný stav drážního vozidla. Za tímto
účelem zavede pro každé drážní vozidlo systém údržby a
podle něj zajišťuje jeho provozuschopnost.
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 drážní vozidla v souladu s knihou
údržby 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
rizik a
f) uzavírání smluvních ujednání s osobami dodávajícími věci
nebo poskytujícími služby subjektu odpovědnému za 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 rizik.
(7) Subjekt odpovědný za údržbu je oprávněn jednotlivá
opatření systému údržby, kromě řízení a usměrňování postupů
souvisejících s údržbou drážního vozidla a dohledu nad těmito
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postupy, smluvně zajistit u vnějšího subjektu údržby. Pokud
má vnější subjekt údržby osvědčení subjektu odpovědného za
údržbu je odpovědný za provádění těchto opatření údržby.“
Uvedené požadavky na úpravu § 43b jsou zásadní.
Zdůvodnění:
Nový systém údržby a odpovědnost za údržbu vozidel jsou
postaveny na udělení osvědčení údržby pro subjekt údržby
vozidel. Osvědčení údržby uděluje vnitřní bezpečnostní orgán
(pro ČR Drážní úřad), nebo akreditační orgán, nebo státem
uznaný orgán. Subjektem údržby vozidel je subjekt, který je
zapsán v registru vozidel1. Subjektem údržby vozidel může být
dopravce, pokud provozuje osobní dopravu a jeho osvědčení
pro údržbu dokládá jednotné osvědčení dopravce, nebo má
vydáno samostatné osvědčení subjektu údržby, nebo subjekt
odlišný od dopravce, na základě smlouvy s dopravcem, pokud
má platné osvědčení údržby. Subjektem údržby pro vozidla
nákladní dopravy je subjekt s osvědčením údržby. Pouze
subjekt s osvědčením údržby je oprávněn vybrané praktické
funkce údržby (ne všechny stanovené funkce údržby) zajištovat
subdodavatelsky s vnějšími subjekty údržby. Pokud vnější
subjekt údržby má rovněž uděleno osvědčení údržby, které pro
něj, na rozdíl od subjektu údržby není povinné, nese plně
odpovědnost za provádění údržby. Nemá-li subdodavatelský
subjekt uděleno osvědčení údržby, odpovědnost za celou
údržbu nese vždy subjekt odpovědný za údržbu, který je zapsán
v registru vozidel, i když vybranou údržbu pro něj zabezpečuje
vnější subjekt údržby.
Registr drážních vozidel vlastníků těchto vozidel se sídlem nebo
bydlištěm v České republice vede Drážní úřad. Evropský registr
vozidel bude zprovozněn do 16. 6. 2021.
1
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Tato připomínka je zásadní.
K části první, čl. I novelizační bod 38 (§ 46s)

Vysvětleno.

Navrhuje se, aby zákon

V rámci vypořádání připomínek uplatněných k návrhu zákona
proběhla podrobná diskuze k předmětnému tématu za účasti
- vymezil délku směny strojvedoucího,
zástupců akciové společnosti České dráhy, Hospodářské komory
- stanovil, co je řízením vozidla v rámci jedné směny, a to jak České republiky, Asociace samostatných odborů, sdružení
pro vnitrostátní dopravu, tak pro mezinárodní dopravu,
nákladních dopravců ŽESNAD a Svazu průmyslu a dopravy
- vymezil délku řízení v rámci jedné směny pro vnitrostátní a České republiky.
mezinárodní dopravu,
V návaznosti na tuto diskusi a navazující připomínky uplatněné
- stanovil pro dopravce, který zaměstnává strojvedoucího, jako Ministerstvem práce a sociálních věcí došlo k vypuštění právní
podmínku pro udělení souhlasu strojvedoucímu k možnosti úpravy doby řízení obsažené v § 46s odst. 1 a 2 návrhu zákona.
výkonu činnosti řízení vozidla pro jiného dopravce, že doba Povinnosti dopravce a provozovatele dráhy předávat stanovené
řízení pro jiného dopravce nepřesáhne limit řízení pro řízení údaje podle § 46s odst. 3 až 5 návrhu zákona byly ponechány
a přesunuty do ustanovení § 22 odst. 2 (pro provozovatele dráhy
vozidla pro více dopravců,
celostátní nebo regionální) a § 35 odst. 2 (pro dopravce
- určil maximální limit řízení pro jiného dopravce,
provozujícího drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální).
- stanovil, kdy je začátek a kdy je konec řízení vozidla (kupř.: Účelem této právní úpravy je získat potřebné údaje, které budou
„dobu řízení vozidla určuje časové rozmezí od prvního pohybu následně vyhodnoceny. Na základě vyhodnocení získaných údajů
vozidla, přes samotné řízení vozidla, až po úplné zastavení bude daná problematika dále analyzována a diskutována, přičemž
v případě nezbytnosti bude případně přistoupeno k doplnění
vozidla na určeném místě.“)
regulace samotné doby řízení.
Dále se navrhuje
- stanovit v zákonu přechodné ustanovení pro zavedení nové
regulace doby řízení drážního vozidla pro více dopravců a pro
zavedení nového monitorování doby řízení vozidla, aby
nedošlo ke strukturálním otřesům na trhu práce strojvedoucích,
- do důvodové zprávy k novele zákona zapracovat informaci o
celkovém počtu strojvedoucích na trhu v České republice,
kolika strojvedoucím zaměstnavatel povolil výkon činnosti
řízení vozidla pro jiného dopravce a dopady nové regulace doby
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řízení drážního vozidla pro více dopravců na železniční provoz
v České republice.
Uvedený požadavek na dopracování návrhu zákona a důvodové
zprávy je zásadní.
Zdůvodnění:
Směna je širším pojmem než vlastní řízení vozidla. Řízení v
rámci směny je v nařízení vlády upraveno pouze pro
mezinárodní drážní dopravu. Pro vnitrostátní dopravu není
řízení v rámci směny v nařízení vlády upraveno.
Zákon upravuje celkový limit řízení a v rozporu s vymezením
doby řízení pro mezinárodní dopravu stanovuje, že dobou
řízení je faktické řízení vozidla. Nově navržená konstrukce
doby řízení drážního vozidla pro více dopravců je matoucí a v
praxi stěží realizovatelná.
Podle návrhu novely zákona se do doby řízení drážního vozidla
na dráze celostátní a regionální započítává veškerá doba řízení
u jednoho nebo více dopravců, u jednoho nebo více drážních
vozidel.
Celkově přípustný limit doby řízení je v návrhu zákona
stanoven na 13 hodin v průběhu 24 hodin. Z odst. 3 a 4 plyne,
že se do celkového přípustného limitu doby řízení započítává
doba řízení od zahájení řízení u jednoho nebo více dopravců,
jednoho nebo více vozidel až do ukončení řízení vozidla.
Ustanovení je, podle důvodové zprávy, záměrně odchylné od
pracovní doby stanovené nařízením vlády č. 589/2006 Sb.,
kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby
odpočinku zaměstnanců v dopravě. Podle nařízení vlády nesmí
délka směny strojvedoucího přesáhnout 13 hodin. Do pracovní
doby se započítává i režijní jízda, pokud je součástí směny a
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směna pak nesmí překročit 15 hodin. V mezinárodní drážní
dopravě je dle nařízení vlády č. 589/2006 Sb. dobou řízení
„doba, po kterou zaměstnanec mezinárodní drážní dopravy řídí
drážní vozidlo nebo je ve vozidle přítomen a je za něj
odpovědný, s výjimkou doby plánované pro přípravu nebo
odstavení drážního vozidla“. Takto stanovená pracovní doba
platí pro zaměstnance v drážní dopravě na dráze celostátní,
regionální a vlečce.
Návrh novely zákona je snahou časově omezit faktické řízení
drážního vozidla/vozidel pro více dopravců. Návrh zákona
nově stanovuje celkový přípustný hodinový limit pro řízení
drážního vozidla/vozidel u více dopravců. Maximálně
přípustný hodinový limit řízení drážního vozidla/vozidel pro
více dopravců je v návrhu novely zákona stanoven stejně, jako
je v nařízení vlády stanovený limit pro délku směny
strojvedoucího pro jednoho dopravce. Přípustný limit řízení
vozidla/vozidel u více dopravců se rovná přípustné délce směny
strojvedoucího u jednoho dopravce.
Nově stanovený přípustný limit řízení drážního vozidla/vozidel
pro více dopravců se „odlišuje“ od řízení vozidla pro jednoho
dopravce v rámci směny pouze nově nastavenou dobou, která
se započítává do řízení vozidla.
Z této navrhované právní regulace řízení plyne, že pokud v
rámci limitu pro směnu strojvedoucího, který je 13 hodin, bude
faktická doba řízení v rámci jedné směny kratší než 13 hodin,
může na zbytek hodin, a to až do limitu 13 hodin, strojvedoucí
řídit jiné vozidlo pro jiného dopravce.
Toto však neplatí pro mezinárodní dopravu, u které v rámci
jedné směny, která je 13 hodin je dobou řízení nejenom doba
faktického řízení, ale i doba, kdy je strojvedoucí přítomen ve
vozidle a je za vozidlo odpovědný. Do doby řízení
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strojvedoucího se nezapočítává jenom doba plánování přípravy
a odstavení vozidla. Strojvedoucí v mezinárodní dopravě má
ještě více omezenou možnost, aby pro jiného dopravce řídil
vozidlo.
Tato připomínka je zásadní.
K části první čl. I bodům 95 - 98 (§ 53e odst. 1)

Vysvětleno.

§ 53e

Jak je v uplatněné připomínce správně uvedeno, má být
vyšetřování (šetření) mimořádné události vedeno s co největší
otevřeností tak, aby všechny strany mohly být vyslechnuty a měly
přístup k výsledkům (viz článek 23 odst. 3 směrnice
o bezpečnosti). Tomuto požadavku návrh zákona činí zadost tím,
že ve svém ustanovení § 53e odst. 1 stanoví, že 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.
Požadavek na to, aby byl návrh závěrečné zprávy projednán (jak
je v připomínce požadováno) rovněž s každou osobou, které se
nehoda nebo mimořádná událost týká, však z práva Evropské unie
nevyplývá. Tento požadavek jde nad rámec směrnice
o bezpečnosti a Ministerstvo dopravy jej vnímá jako
neopodstatněný. Projednání návrhu závěrečné zprávy s každou
osobou, které se nehoda nebo mimořádná událost týká, je navíc
stěží realizovatelné. Zároveň však je možné projednat návrh
závěrečné zprávy i s jinou osobou, než je stanoveno právem
Evropské unie, považuje-li to Drážní inspekce za vhodné.

(1) Nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy k mimořádné
události došlo, zpracuje Drážní inspekce závěrečnou zprávu o
výsledcích šetření a po odstranění osobních údajů ji zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 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. Je-li to s ohledem na předcházení mimořádným
událostem vhodné, obsahuje závěrečná zpráva rovněž
bezpečnostní doporučení určené Drážnímu úřadu, Agentuře
Evropské unie pro železnice, jinému správnímu orgánu nebo
příslušnému orgánu jiného členského státu. Drážní úřad a jiný
správní orgán využijí bezpečnostní doporučení k přijetí
odpovídajících opatření, včetně návrhu na změnu právní
úpravy. Návrh závěrečné zprávy Drážní inspekce projedná s
Drážním úřadem, dotčeným provozovatelem dráhy a dotčeným
dopravcem, dotčeným dopravcem a, považuje-li to za
vhodné, rovněž s jinou osobou.

Skutečnost, že se Drážní inspekce při šetření nezabývá
odpovědností za trestný čin nebo správní delikt, pak vyplývá již
„(1) Drážní inspekce bez zbytečného odkladu po dokončení ze stávající právní úpravy (viz § 53b odst. 3 věta poslední zákona
šetření, nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy k mimořádné o dráhách).
události došlo, zpracuje závěrečnou zprávu o výsledcích šetření
Navrhuje se nové znění § 53e odst. 1:
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a po odstranění osobních údajů ji zveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Je-li to s ohledem na
předcházení mimořádným událostem vhodné, obsahuje
závěrečná zpráva rovněž bezpečnostní doporučení určené
Drážnímu úřadu, Agentuře Evropské unie pro železnice,
jinému správnímu orgánu nebo příslušnému orgánu jiného
členského státu. Bezpečnostní doporučení nesmí zakládat
domněnku viny nebo odpovědnosti za nehodu nebo
mimořádnou událost. Drážní úřad a jiný správní orgán využijí
bezpečnostní doporučení k přijetí odpovídajících opatření,
včetně návrhu na změnu právní úpravy. Návrh závěrečné
zprávy Drážní inspekce projedná s Drážním úřadem, dotčeným
provozovatelem dráhy, s dotčeným dopravcem a s každou
osobou, které se nehoda nebo mimořádná událost týká.“

Stanovisko:
Ustanovení transponuje do našeho zákona článek 23 a 24
směrnice 2016/798 o bezpečnosti železnic. Podle směrnice
musí být vyšetřování nehody nebo mimořádné události vedeno
s co „největší otevřenosti“, aby „všechny strany mohly být
vyslechnuty a měly přístup k výsledkům“. Z tohoto pohledu
pak návrh závěrečné zprávy musí být projednán s každou
stranou, které se nehoda nebo mimořádná událost týká.
Projednání návrhu s jinou osobou, pokud to Drážní inspekce
vyhodnotí jako vhodné, je nepřesné, zužující transponování
směrnice, konkrétně článku 24 odst. 3. Návrh závěrečné zprávy
musí být projednán s každou osobou, které se nehoda nebo
mimořádná událost týká, včetně subjektů a osob, jejichž
podněty a vyjádření Drážní inspekce obdržela, vyhodnocovala
a zohledňovala podle § 53b odst. 6.
Podle článku 26 odst. 1 směrnice o bezpečnosti železnic, nesmí
bezpečnostní doporučení, které je součástí závěrečné zprávy,

80

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

zakládat domněnku viny nebo odpovědnosti za nehodu nebo
mimořádnou událost. Proto je nezbytné ustanovení § 53e
doplnit o tuto povinnost.
Tato připomínka je zásadní.
K části první čl. I bodům 99 - 102 (§ 53e odst. 2 až 4)

Vysvětleno.

Dále doporučujeme vložit do § 53e nově odst. 2 - 4, v kterých
bude nově zakomponováno možnost podání námitky proti
„Závěrečné zprávě o výsledcích šetření“ a ostatní odstavce
přečíslovat.

Navrhované doplnění právní úpravy o možnost podat proti
závěrečné zprávě o výsledcích šetření námitky nemá žádnou oporu
v právu Evropské unie. Směrnice o bezpečnosti možnost podání
jakýchkoliv „opravných prostředků“ proti závěrečné zprávě
nepředvídá. Zpracovatel připomínky při konstrukci požadovaného
„opravného prostředku“ vycházel z právní úpravy obsažené
v návrhu zákona, a to pro případ přezkumu vybraných rozhodnutí
drážního správního úřadu (Drážního úřadu) coby vnitrostátního
bezpečnostního orgánu (viz § 49g a § 49n návrhu zákona). Je
nutno konstatovat, že návrh zákona v případě uvedených
ustanovení obsahuje zcela mimořádnou specifickou úpravu
přezkoumání rozhodnutí vydaného ve správním řízení (odchylky
od obecné úpravy správního řízení obsažené ve správním řádu),
přičemž tato specifika jsou vyžadována právem Evropské unie
(směrnicí o bezpečnosti a směrnicí o interoperabilitě).
Konstruovat takto specifické opravné prostředky nad rámec
požadavků vyplývajících z unijního práva, navíc v případě
závěrečné zprávy o výsledcích šetření, která není rozhodnutím
učiněným ve správním řízení, považuje Ministerstvo dopravy za
zcela nevhodné a neopodstatněné.

Odstavec 2 - 4 § 53e znějí:
„(2) Drážní úřad, dotčený provozovatel dráhy, dotčený
dopravce a osoba, které se nehoda nebo mimořádná událost
týká, může proti této „Závěrečné zprávě o výsledcích šetření“
podat námitky k Drážní inspekci, který „Závěrečnou zprávu o
výsledcích šetření“ vydal.

(3) Námitky lze podat do 1 měsíce ode dne uveřejnění
„Závěrečné zprávy o výsledcích šetření“ a musí vedle
náležitostí podání podle správního řádu obsahovat údaj o tom,
proti které části „Závěrečné zprávy o výsledcích šetření“
směřují, v jakém rozsahu jej dotyčný napadá a v čem je
spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v
námitkách uvedeno, v jakém rozsahu se „Závěrečná zpráva o
výsledcích šetření“ napadá, platí, že se požaduje zrušení celé
„Závěrečné zprávy o výsledcích šetření“.
Je nutno doplnit, že soudní řízení v trestních věcech, jejichž
(4) Rozhodnutí o námitkách vydá Drážní inspekce do 1 předmětem je právě zkoumání viny a trestu za případné trestné
měsíce ode dne jejich doručení. Dojde-li Drážní inspekce k činy, probíhají a dle požadavků práva Evropské unie musí probíhat
závěru, že námitkami napadená „Závěrečná zpráva o striktně odděleně od šetření příčin mimořádných událostí.
výsledcích šetření“ je v rozporu s právními předpisy nebo je Připomínkou navrhovaná úprava tak v podstatě směřuje proti
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nesprávná, napadenou „Závěrečnou zprávu o výsledcích smyslu úpravy šetření mimořádných událostí tak, jak jej chápe
šetření“ zruší a vypracuje novou „Závěrečnou zprávu o právo Evropské unie i vnitrostátní právo.
výsledcích šetření“. Neshledá-li důvod pro zrušení „Závěrečné
zprávy o výsledcích šetření“, námitky zamítne a napadenou
„Závěrečnou zprávu o výsledcích šetření“ potvrdí.
Uvedené požadavky na úpravu § 53e jsou zásadní.
Zdůvodnění:
V současné praxi není možnost proti „Závěrečné zprávě o
výsledcích šetření“ podat jakoukoliv námitku a tím pádem se
toto řeší až v probíhajícím soudním řízení, což je zcela
nevyhovující a pro trestně stíhané fyzické osoby nejen
psychicky vyčerpávající.
Orgány činné v trestním řízení a priori vycházejí ze „Závěrečné
zprávy o výsledcích šetření“ a jakékoliv jiné důkazy
(argumenty), které s jednotlivými částmi „Závěrečné zprávy o
výsledcích šetření“ nesouhlasí, nepřipouští.
Jsou známy soudní spory, které trvaly v průměru 4 roky a až
odvolací soud rozhodl o nevině trestně stíhaných fyzických
osob (1x dokonce až Nejvyšší soud ČR). Soudy nižších instancí
berou totiž jako jedině správnou „Závěrečnou zprávu o
výsledcích šetření“, vydanou Drážní inspekcí.
Tato připomínka je zásadní.
K článku II Přechodná ustanovení

Vysvětleno.

Do přechodných ustanovení je nutno promítnout níže uvedená Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779 ze dne 16. května
opatření.
2019, kterým se přijímají podrobná ustanovení o systému
Uvedené požadavky na úpravu článku II Přechodná ustanovení udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu vozidel
podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a
jsou zásadní.
zrušuje nařízení Komise (EU) č. 445/2011 obsahuje přechodná
Zdůvodnění:
ustanovení ve svém článku 15. Tato ustanovení jsou přímo
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Prováděcí nařízení Komise 2019/779 stanovuje tzv. přechodné použitelná, a tudíž není nutno požadovaná přímo použitelná
období pro naběhnutí plného použití systému udělování přechodná ustanovení doplňovat do návrhu zákona.
osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu. V přechodném
období budou dočasně platit stávající osvědčení údržby a
osvědčení o shodě pro funkce údržby, aby bylo zajištěno
nepřerušené poskytování železničních služeb, zejména
na mezinárodní úrovni.
V přechodném období zůstávají v platnosti již vydaná
osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních
drážních vozidel podle dosavadních postupů, a to nejdéle do 16.
6. 2023.
Pro ostatní drážní vozidla zůstávají v platnosti osvědčení o
shodě pro funkce údržby, která byla vydána nejpozději do dne
16. června 2022 podle vnitrostátních předpisů, a to až do doby
jejich platnosti, nejdéle však do 16. 6. 2025
Tato připomínka je zásadní.
K článku II. Přechodná ustanovení

Akceptováno jinak.

Požaduje se doplnit Čl. II Přechodná ustanovení o nové Text návrhu zákona byl ve smyslu uplatněné připomínky upraven.
přechodné ustanovení, které zní:
Do návrhu zákona bylo doplněno přechodné ustanovení
„8. Byla-li přede dnem účinnosti tohoto zákona osoba v následujícím znění:
oznámená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví podle přechodných ustanovení zákona
č. x/2019 Sb. jako oznámený subjekt vůči Evropské komisi a
její oprávnění k činnosti oznámeného subjektu vzniklo na
základě přechodných ustanovení zákona č. x/2019 Sb., zůstává
oprávnění k činnosti oznámeného subjektu platné.“
Tato připomínka je zásadní.
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„Právnické osoby, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona pověřeny k činnostem posuzování shody součástí a
subsystému evropského železničního systému podle článku II
bodu 5 zákona č. 367/2019 Sb., se považují za oznámené subjekty
podle tohoto zákona.“.
Formulace přechodného ustanovení vychází jednak ze znění
přechodného ustanovení obsaženého v předchozí novele zákona o
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dráhách (viz hypotéza předmětné normy), jednak byla zohledněna
formulace obsažená v § 58 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování
shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění
pozdějších předpisů (viz dispozice předmětné normy).
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Připomínky připomínkových míst uvedených v článku 5 odst. 1 legislativních pravidel vlády,
se kterými podle článku 5 odst. 7 legislativních pravidel vlády nemůže vzniknout rozpor
Hospodářská Obecně
komora
Domníváme se, že se předkladatel pokusil do transpoziční novely
vsunout ustanovení, které s transpozicí nesouvisí. Návrh znamená
zvýšenou administrativní zátěž pro podniky, zvýšené finanční
náklady, aniž by byly v rámci Důvodové zprávy objektivně
vyčísleny konkrétní dopady.

Vysvětleno.
Návrh zákona má takřka (s výjimkou povinnosti dopravce
a provozovatele dráhy související s monitoringem doby řízení
drážního vozidla)
výlučně transpoziční charakter.
Ministerstvo dopravy vnímá skutečnost, že navrhovaná právní
úprava představuje závažné dopady pro řadu subjektů,
nicméně potřeba regulovat dotčené vztahy vyplývá z práva
Evropské unie. Důvodová zpráva bude, pokud jde o vybrané
dopady navrhované právní úpravy (zejména do
podnikatelského prostředí) doplněna.

V navrhované novele je užito několik výrazů, které současné
znění zákona o drahách ani související či prováděcí právní
předpisy k tomuto zákonu neužívají, aniž by tyto pojmy byly
jakkoli definovány, což může podle našeho názoru při aplikaci
tohoto zákona činit výkladové obtíže. Jedná se zejména o výrazy:
druh provozu (druh dopravy, příp. druh drážní dopravy), oblast
provozu (kategorie železniční dráhy), rozsah provozu (objem
zboží a cestujících) apod.

Vysvětleno.

Rozhodovací pravomoc drážního správního úřadu podle našeho
názoru na některých místech příliš nenavazuje na příslušná
ustanovení správního řádu, a tak z navrhovaných znění není zcela
patrné, který správní akt má drážní správní úřad v tom kterém
případě zrovna vydávat.

Vysvětleno.
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Uvedené pojmy (druh provozu, oblast provozu a rozsah
provozu) jsou v souladu s jejich pojetím obsaženým
v relevantních unijních aktech vymezeny v ustanovení § 31a
odst. 2 návrhu zákona.

Navrhovaná právní úprava správního řízení je podle názoru
Ministerstva dopravy dostatečně určitá. Nedochází
k excesivnímu rozšíření kompetencí orgánů veřejné moci.
Veškerá správní řízení v navrhované právní úpravě jsou
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v obecné rovině navázána na správní řád a případně též na
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o
nich. Návrh zákona všechny odchylky od těchto předpisů jasně
identifikuje a v související důvodové zprávě detailně
zdůvodňuje.
Vysvětleno.
Pro některé výrazy, které se v zákoně o drahách neustále opakují,
by bylo podle našeho názoru vhodnější zavést legislativní Předkladatel provedl komplexní revizi textu zákona o dráhách
a sjednotil užívání názvu Agentury Evropské unie pro
zkratku: např. Agentura Evropské unie pro železnice.
železnice. K zavedení legislativní zkratky pro tento unijní
orgán nepřistoupil, neboť to neshledal jako nezbytné.

Vysvětleno.
Některá (dále výslovně uvedená) ustanovení směrnice jsou podle Ministerstvo dopravy při zpracování návrhu zákona vyvinulo
našeho názoru transponována tak, že nebyl podle našeho názoru veškerou snahu k tomu, aby navrhovaná právní úprava byla
vždy dodržen záměr a cíl příslušnou směrnicí zamýšlený.
v plném souladu s předpisy práva Evropské unie a jejich
záměrem a cíli. Ke způsobu transpozice jednotlivých
ustanovení relevantních směrnic viz vypořádání konkrétních
připomínek níže.

Některá (dále výslovně uvedená) ustanovení směrnice byla v Vysvětleno.
návrhu novely převzata bez dalších úprav, a tak příliš nenavazují
a v některých místech ani neodpovídaní ustanovením jiných Viz shora.
právních předpisů, zejména správního řádu, kterým se mají
příslušné orgány při plnění povinností tímto zákonem
stanovených, řídit.
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Odnětím možnosti se proti některým rozhodnutím vydávaným
podle zákona o drahách drážním správním úřadem odvolat,
případně podat jiný řádný opravný prostředek, byla podle našeho
názoru nedůvodně narušena dvojinstančnost správního řízení.
Tato připomínka je zásadní.

K Čl. I bodu 2 (§ 2 odst. 14) a k bodu 47

Vysvětleno.
Veškeré odchylky od obecné právní úpravy správního řízení
obsažené ve správním řádu, zejména odchylky týkající se
přezkoumání rozhodnutí vydaných ve správním řízení,
vyplývají z požadavků na přezkum rozhodnutí vydaných
vnitrostátním bezpečnostním orgánem obsažených ve
směrnici o bezpečnosti a směrnici o interoperabilitě. Jde tedy
o požadavky práva Evropské unie, kterým Česká republika
musí dostát. Veškerá tato specifika jsou dostatečným
způsobem odůvodněna v důvodové zprávě.
Akceptováno jinak.

Požadujeme o doplnění Základních pojmů o pojem „dráhy v Návrh zákona byl ve smyslu uplatněné připomínky doplněn.
Evropské unii“ v návaznosti na „Železniční systém Unie“ takto: Do ustanovení § 49a bude doplněn nový odstavec 3
„(XX) Drahami v Evropské unii se rozumí sítě železničního v následujícím znění:
systému Unie stanovené v příloze I směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního
systému v Evropské unii a na nich nebo jejich částech
provozovaná vozidla.“
Odůvodnění:
Technická část liberalizačního balíčku se vztahuje na prvky
železničního systému Unie, jak to vyplývá ze směrnice 2016/797
o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii a rovněž
tak ze směrnice 2016/798 o bezpečnosti železnic. Obě tyto
směrnice se vztahují na celý železniční systém Unie a oblast
působnosti technických specifikací pro interoperabilitu se
rozšiřuje i na vozidla a sítě, jež nejsou zahrnuty do
transevropského železničního systému.

87

„(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.“.
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V nově zaváděném pojmu „technická specifikace pro
interoperabilitu“ v § 2 odst. 14 je použitý rovněž termín „dráhy v
Evropské unii“. Pro uživatele zákona není srozumitelné, zda
dráhy v Evropské unii pokrývají obsahově sítě železničního
systému Unie a na nich provozovaná drážní vozidla. Je proto
nezbytné stanovit, že dráhami v Evropské unii se rozumí sítě
„železničního systému Unie“ a na nich nebo jejich částech
provozovaná vozidla, jak jsou vymezeny ve směrnici 2016/797 o
interoperabilitě. Pokud nebude vysvětlen pojem dráhy v EU,
bude docházet k výkladovým nejasnostem zákona a evropského
práva. Navrhuje se proto doplnit nový pojem, co se rozumí
dráhami v Evropské unii.
V bodě 47. žádáme upřesnit obdobně.
Tato připomínka je zásadní
K Čl. I bodu 4 (§ 3a)

Vysvětleno.

Požadujeme doplnění o problematiku vysokorychlostní dráhy a
dopravy na této dráze. S ohledem na směrnici Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního
systému v Evropské unii je nezbytné návrh dopracovat a v návrhu
novely zákona zejména:

Ačkoliv směrnice o interoperabilitě zmiňuje vysokorychlostní
dráhy a konvenční dráhy jakožto součásti (prvky) železničního
systému Evropské unie (viz příloha I směrnice
o interoperabilitě), neobsahuje zároveň úpravu podmínek pro
přístup dopravců na vysokorychlostní dráhu ani jinou zvláštní
sadu pravidel pro provozování těchto drah, tedy žádný zvláštní
regulatorní rámec. V tomto ohledu připomínka směřuje nad
rámec návrhu zákona, který má takřka (s výjimkou povinnosti
dopravce a provozovatele dráhy související s monitoringem
doby řízení drážního vozidla) výlučně transpoziční charakter,
přičemž právě s ohledem na závazky České republiky
vyplývající z výše uvedených předpisů práva Evropské unie
a stanovenou transpoziční lhůtu Ministerstvo dopravy trvá na
ponechání této legislativní předlohy v navrženém rozsahu.

-

nově definovat vysokorychlostní dráhy,

-

nově definovat konvenční dráhy a

- stanovit podmínky pro přístup dopravců na vysokorychlostní
dráhu.
Dále je nezbytné stanovit, že dráhy celostátní i regionální jsou
součástí železničního systému Unie. Dále je rovněž nezbytné
rozlišit mezi dopravou na vysokorychlostní dráze a
vysokorychlostní osobní dopravou, jak ji definuje směrnice č.
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2012/34/EU, která je součástí čtvrtého liberalizačního balíčku.
Vysokorychlostní osobní doprava je upravená v článku 3
směrnice, v bodu 36. EU podporuje rozvoj vysokorychlostní
osobní dopravy a investice do vysokorychlostní dopravy a
vysokorychlostních sítí. Volbu podpory vysokorychlostní
dopravy ponechává směrnice na jednotlivých členských státech.
Odůvodnění:
V ustanovení § 3a se zrušuje bez náhrady odstavec 1, který
stanovoval, že celostátní dráha je součástí evropského
železničního systému, jehož prvky stanovuje prováděcí předpis.
Současně se ponechala stávající definice vysokorychlostní dráhy
a dráhy konvenční. Takto provedená změna §3a neodpovídá
technické části liberalizačního balíčku.

Zakotvení pouhé definice vysokorychlostní dráhy či
konvenční dráhy bez dalšího, tedy aniž by na tyto definice byla
ve vnitrostátní právní úpravě navázána příslušná hmotně
právní úprava, považuje Ministerstvo dopravy za nadbytečné.
Zároveň je nutno konstatovat, že samotnému zpracování
návrhu právní úpravy této problematiky musí předcházet
dostatečně jasné věcné zadání. Za účelem diskuse nad tímto
věcným zadáním bude zřízena pracovní skupina složená ze
zástupců Ministerstva dopravy, dopravců i provozovatelů
dráhy. V návaznosti na ukončení odborné diskuse
a zpracování věcného zadání může být následně zpracována
příslušná právní úprava, která bude předmětem některé
z následujících novel zákona o dráhách.

V současnosti jsou dráhy celostátní i dráhy regionální součástí Požadavek na zařazení právní regulace podmínek pro přístup
železničního systému Unie, jehož prvky jsou stanovené v příloze dopravců na vysokorychlostní dráhy je s ohledem na shora
I směrnice 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v uvedené předčasný a není možné mu vyhovět.
Evropské unii, pokud naplňují parametry stanovené pro
jednotlivé prvky uvedené v této příloze I.
Podle přílohy I směrnice 2016/797 o interoperabilitě železničního
systému v Evropské unii, železniční systém Unie zahrnuje tyto
prvky:

a) zvláště vybudované vysokorychlostní tratě vybavené pro
rychlosti zpravidla 250 km/h nebo vyšší,
b) tratě zvláště modernizované pro vysoké rychlosti, vybavené
pro rychlosti přibližně 200 km/h,
c) tratě zvláště modernizované pro vysoké rychlosti se zvláštními
vlastnostmi
danými
topografickými,
terénními
nebo
urbanistickými omezeními, jimž musí být rychlost v každém
jednotlivém případě přizpůsobena. Tato kategorie zahrnuje
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rovněž spojovací tratě mezi vysokorychlostními a konvenčními
sítěmi, průjezdy stanicemi, přístupy do terminálů, dep atd.,
kterými vysokorychlostní kolejová vozidla projíždějí konvenční
rychlostí,

d) konvenční tratě určené pro osobní dopravu,
e) konvenční tratě určené pro smíšenou dopravu (osobní a
nákladní),
f) konvenční tratě určené pro nákladní dopravu,
g) terminály osobní dopravy,
h) terminály
překladišť,

nákladní

dopravy,

včetně

multimodálních

i) spojovací tratě mezi výše uvedenými prvky.
Podle směrnice 2012/34 je „vysokorychlostní železniční
dopravou osobní železniční doprava bez zastávek mezi dvěma
místy vzájemně vzdálenými více než 200 km, obecně
provozovaná průměrnou rychlostí 250 km/h a vyšší na speciálně
vybudovaných vysokorychlostních tratích uzpůsobených pro tuto
rychlost“.
Podmínky přístupu dopravců na vysokorychlostní dráhu lze
stanovit kupř. jako povinnou soutěž dopravců o příděl kapacity
vysokorychlostní dráhy a poplatkovou regulaci přístupu na tuto
dráhu. Kapacitu lze kupř. přidělit dopravci, který po splnění
stanovených podmínek uspěje v soutěži, na 10 až 15 let. Není
možné, aby provozování dopravy na vysokorychlostní dráze bylo
omezeno přídělem kapacity vysokorychlostní dráhy na 1 rok.
Provozování dopravy na vysokorychlostní dráze je ekonomicky
a provozně náročné, vyžaduje vysoké investice na nákup
kolejových vozidel a pro návratnost investic nemůže být pro
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dopravce dlouhodobě nepředvídatelné. Dopravce nemůže
investovat a čekat, zda bude mít příděl kapacity nebo ne.
Pokud nebude systém provozování dopravy na vysokorychlostní
dráze právně regulován, uplatní neusazení dopravci svá práva k
přístupu na infrastrukturu a vysokorychlostní doprava zůstane
doménou neusazených dopravců.
Tato připomínka je zásadní
K Čl. I bodu 9 (§ 19 odst. 4)

Vysvětleno.

Požadujeme text upravit:

Veškeré odchylky od obecné právní úpravy správního řízení
obsažené ve správním řádu, zejména odchylky týkající se
přezkoumání rozhodnutí vydaných ve správním řízení,
vyplývají z požadavků na přezkum rozhodnutí vydaných
vnitrostátním bezpečnostním orgánem obsažených ve
směrnici o bezpečnosti a směrnici o interoperabilitě. Jde tedy
o požadavek práva Evropské unie, kterým Česká republika
musí dostát. Veškerá tato specifika jsou dostatečným
způsobem odůvodněna v důvodové zprávě (viz kapitola I
důvodové zprávy).

V navrhovaném ustanovení požadujeme uzákonit možnost podat
proti rozhodnutí o žádosti o vydání osvědčení bezpečnosti
provozovatele dráhy řádný opravný prostředek, a dále v něm
stanovit lhůtu pro jeho podání, případně alespoň odkázat na
příslušná ustanovení správního řádu. Obdobně, jak se to
stanovena např. v § 31a u osvědčení dopravce.
Odůvodnění:
Dle našeho názoru odnětím možnosti odvolat se nebo případně
podat jakýkoliv jiný opravný prostředek je narušen princip
dvojinstančnosti správního řízení, a bude tak odňata možnost
příslušného správního orgánu nebo odvolacího správního orgánu
napravit případné vady řízení o žádosti o vydání osvědčení
bezpečnosti provozovatele dráhy. Příslušné ustanovení směrnice
navíc stanoví pouze povinnost, aby byla přijatá rozhodnutí
podléhala soudnímu přezkumu. Nestanoví však, že rozpor
rozhodnutí se zákonem či jiná pochybení, kterých se správní
orgán může v řízení o žádosti dopustit, nesmí být přezkoumatelné
i v rámci správního řízení. V případě, že by příslušné ustanovení
nabylo účinnosti v této podobě, mohlo by v praxi podle našeho
názoru vést až k faktickému znemožnění podnikání
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V případě ustanovení § 19 odst. 4 jde konkrétně
o přezkoumání rozhodnutí o žádosti o vydání osvědčení
provozovatele dráhy. Návrh zákona stanoví, že proti tomuto
rozhodnutí se nelze odvolat a nelze je přezkoumat
v přezkumném řízení.
Z čl. 18 odst. 3 směrnice o bezpečnosti vyplývá, že rozhodnutí
vydané vnitrostátním bezpečnostním orgánem lze
přezkoumávat pouze soudem. Toto platí u všech rozhodnutí
vnitrostátního bezpečnostního orgánu, kde směrnice
o bezpečnosti nebo směrnice o interoperabilitě neobsahuje
zvláštní procesní úpravu přezkumu rozhodnutí vnitrostátního
bezpečnostního orgánu. To je právě i případ rozhodnutí
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provozovatelů dráhy, a to zvláště za situace, kdy v železničních o žádosti o vydání osvědčení bezpečnosti provozovatele
věcech vzhledem k neúměrným lhůtám soudního projednávání dráhy. V tomto ohledu je nutno daný požadavek práva
tato soudní ochrana v ČR fakticky vůbec nefunguje.
Evropské unie vykládat v souvislosti s předchozí judikaturou
(C-545/10), podle níž rozhodnutí podléhá pouze soudnímu
Tato připomínka je zásadní
přezkumu. Správní orgány (např. prostřednictvím řízení
o odvolání či přezkumu) jej změnit nebo zrušit nemohou.
Tento výklad je rovněž podpořen vyjádřením Evropské
komise z června 2018.
Vyloučení přezkumu v rámci správního řízení je souladné
s českým právním řádem, včetně roviny ústavně právní. Jak je
konstantně judikováno, zásada dvojinstančnosti není ústavně
garantována, resp. zaručena jako právo. Ústavní soud k tomu
uvádí, že Listina základních práv a svobod ani Úmluva o
ochraně lidských práv a základních svobod „negarantují
základní právo na dvou- či vícestupňové rozhodování ve
správním řízení …“ (viz nález ÚS sp. zn. II. ÚS 623/02 ze dne
19. října 2004). Dodává dále, že pokud by zákon správní řízení
koncentroval do jednoho stupně, nebylo by možno považovat
takovouto úprava samu o sobě za protiústavní. Tato zásada
nepatří ani mezi základní zásady činnosti a rozhodování
správních orgánů (srov. § 2 až 8 správního řádu), což výslovně
konstatoval i Nejvyšší správní soud (viz rozsudek NSS sp. zn.
2 As 47/2004 ze dne 27. října 2005). Jde jen a výlučně o
procesní princip, zakotvený na úrovni jednoduchého,
podústavního práva, nastavující určitý obvyklý model, podobu
českého správního řízení (s možností jeho modifikace
zákonnou cestou, jak k tomu v navrhované právní úpravě
dochází).
K Čl. I bodu 9 (§ 19b odst. 1)

Vysvětleno.

V navrhovaném ustanovení požadujeme uzákonit možnost podat Odkazuje se na odůvodnění vypořádání zásadní připomínky
proti rozhodnutí drážního správního úřadu řádný opravný Hospodářské komory České republiky k ustanovení § 19 odst.

92

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

prostředek, a dále v něm stanovit lhůtu pro jeho podání, případně 4 návrhu zákona (viz shora). Uvedená argumentace se
alespoň odkázat na příslušná ustanovení správního řádu. vztahuje rovněž na přezkoumání rozhodnutí drážního
Obdobně, jak se to stanovena např. v § 31a u osvědčení dopravce. správního úřadu o tom, že zavedený systém zajišťování
bezpečnosti provozování dráhy se stal nedostatečným
Odůvodnění: viz předchozí připomínka
z důvodu podstatné změny právního předpisu upravujícího
Tato připomínka je zásadní
požadavky na bezpečné provozování dráhy.
K Čl. I bodu 9 (§ 19b odst. 2)

Vysvětleno.

V navrhovaném ustanovení požadujeme uzákonit možnost podat
proti rozhodnutí drážního správního úřadu řádný opravný
prostředek, a dále v něm stanovit lhůtu pro jeho podání, případně
alespoň odkázat na příslušná ustanovení správního řádu.
Obdobně, jak se to stanovena např. v § 31a u osvědčení dopravce.

Odkazuje se na odůvodnění vypořádání zásadní připomínky
Hospodářské komory České republiky k ustanovení § 19 odst.
4 návrhu zákona (viz shora). Uvedená argumentace se
vztahuje rovněž na přezkoumání rozhodnutí drážního
správního úřadu o omezení nebo odnětí osvědčení bezpečnosti
provozovatele dráhy z důvodu, že provozovatel přestal
splňovat podmínky pro vydání osvědčení.

Odůvodnění: viz předchozí připomínka
Tato připomínka je zásadní
K Čl. I bodu 20 (§ 31a)

Akceptováno jinak.

Požadujeme do návrhu zákona doplnit ještě další ustanovení
nařízení Komise, které mají zásadní význam pro proces
osvědčování dopravce a stanovit, že pro celý proces osvědčování
platí pravidla stanovená v nařízení Komise. Konkrétně se
požaduje do úvodu ustanovení § 31a, vložit větu, kterou se
stanoví, že pro vydávání jednotného osvědčení o bezpečnosti
dopravce platí prováděcí nařízení Komise. Ustanovení § 31a odst.
1 pak bude znít:

Návrh zákona byl upraven ve smyslu uplatněné připomínky.
Požadované doplnění navrhované právní úpravy však bude
provedeno v § 31a odst. 4 návrhu zákona (nikoliv tedy v jeho
§ 31a odst. 1). Ustanovení § 31a odst. 4 věta první návrhu
zákona bude znít:

„(4) Postup žadatele před podáním žádosti o vydání osvědčení
dopravce a postup v řízení o vydání osvědčení dopravce
stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující
„(1) Pro vydání jednotného osvědčení dopravce se postupuje praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie bezpečnosti železničním podnikům24).“.
upravujícího praktická pravidla pro vydávání jednotných Jedná-li se o obsah náležitosti žádosti a přílohy k této žádosti,
osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům24). Hodlá-li odkaz na příslušné unijní nařízení je učiněn v § 31a odst. 2 a 3
žadatel provozovat drážní dopravu pouze na území České
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republiky, podá žádost o vydání jednotného osvědčení dopravce návrhu zákona. Jedná-li se o obsah osvědčení dopravce, odkaz
u drážního správního úřadu nebo Agentury Evropské unie pro na příslušné unijní nařízení je učiněn v § 31a odst. 5 návrhu
železnice. Hodlá-li žadatel provozovat drážní dopravu rovněž zákona.
v jiném členském státě, podá žádost o vydání jednotného
osvědčení dopravce u Agentury Evropské unie pro železnice.
Odůvodnění:
Do návrhu zákona je převzata část prováděcího nařízení Komise
2018/763, a to pravděpodobně z důvodu srozumitelnosti a
komplexnosti úpravy institutu osvědčování dopravce. Vzhledem
k tomu, že do textu zákona jsou převzaty pouze vybraná
ustanovení nařízení Komise, novela zákona navozuje pro
uživatele zákona dojem, že zbylé části nařízení Komise již nejsou
pro osvědčování dopravce relevantní. Tento dojem je pak zvlášť
umocněn ustanovením § 31a odst. 4, podle kterého se pouze v
řízení o vydání osvědčení postupuje podle nařízení Komise. Proto
je nutné realizovat navrhovaná doplnění, neboť je vhodné na tuto
skutečnost upozornit výslovně.
Tato připomínka je zásadní
K Čl. I bodu 20 (§ 31a) a Čl. II

Vysvětleno.

Za odstavec 3 požadujeme vložit nový odstavec 4 a ostatní Navrhované doplnění textu návrhu zákona považuje
odstavce přečíslovat. Odstavec 4 včetně nové poznámky pod Ministerstvo dopravy za nadbytečné, a to i s ohledem na shora
čarou zní:
uvedené doplnění ustanovení § 31a odst. 4 návrhu zákona,
„(4) Dopravce předloží žádost o jednotné osvědčení o neboť uvedená úprava vyplývá z přímo použitelného předpisu
Evropské unie, konkrétně z článku 4 odst. 1 prováděcího
bezpečnosti
nařízení Komise (EU) 2018/763 ze dne 9. dubna 2018, kterým
d) před datem plánování nové služby v železniční se stanoví praktická pravidla pro vydávání jednotných
dopravě24a),
osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům podle
e) před datem plánovaného zahájení provozu služby v směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798
železniční dopravě v případě, že se podmínky provozu liší a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 653/2007.
od podmínek stanovených v platném jednotném
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osvědčení o bezpečnosti, po podstatné změně druhu
činnosti, rozsahu činnosti nebo oblasti provozu, nebo

f)

před datem ukončení platnosti jednotného osvědčení o
bezpečnosti.“.

__________
24a) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1795) ze dne 20.
Listopadu 2018 kterým se stanoví postup a kritéria pro
provedení testu hospodářské vyváženosti podle článku 11
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU
Dále požadujeme do přechodného ustanovení návrhu novely
zákona - Článek II uvést přechodné ustanovení, kterým se
stanoví, že „osvědčení o bezpečnosti dopravce vydaná před dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona jsou platná po dobu stanovenou
pro jejich platnost, pokud není nezbytná jejich změna v důsledku
změny druhu činností, rozsahu činnosti nebo oblasti provozu. Při
změně osvědčení dopravce se postupuje podle tohoto zákona.“
Odůvodnění:
Jedná se o doplnění chybějících ustanovení.
Tato připomínka je zásadní

Akceptováno jinak.
Text návrhu zákona byl doplněn ve smyslu uplatněné
připomínky. Do návrhu zákona tak bylo doplněno nové
přechodné ustanovení v následujícím znění:
„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. Bylo-li vydáno nové osvědčení dopravce podle § 31b
nebo § 31c zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá osvědčení dopravce
podle věty první platnosti dnem právní moci rozhodnutí o
vydání nového osvědčení dopravce.“.

K Čl. I bodu 20 (§ 31b odst. 6)

Vysvětleno.

V navrhovaném ustanovení požadujeme uzákonit možnost podat
proti rozhodnutí drážního správního úřadu řádný opravný
prostředek, a dále v něm stanovit lhůtu pro jeho podání, případně
alespoň odkázat na příslušná ustanovení správního řádu.

Odkazuje se na odůvodnění vypořádání zásadní připomínky
Hospodářské komory České republiky k ustanovení § 19 odst.
4 návrhu zákona (viz shora). Uvedená argumentace se
vztahuje rovněž na přezkoumání rozhodnutí drážního
správního úřadu vydanému podle § 31b odst. 4 nebo 5 návrhu
zákona.

Odůvodnění:
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viz argumentace výše
Tato připomínka je zásadní
K Čl. I bodu 20 (§ 31c odst. 1)

Vysvětleno.

I v tomto ustanovení opět postrádáme vymezení toho, co má být
považováno za podstatnou změnu. A taktéž v něm postrádáme
možnost podání opravného prostředku proti rozhodnutí drážního
správního úřadu.

Odkazuje se na odůvodnění vypořádání zásadní připomínky
Hospodářské komory České republiky k ustanovení § 19 odst.
4 návrhu zákona (viz shora). Uvedená argumentace se
vztahuje rovněž na přezkoumání rozhodnutí drážního
správního úřadu o tom, že zavedený systém zajišťování
Odůvodnění:
bezpečnosti drážní dopravy se stal nedostatečným z důvodu
Pokud jde o odůvodnění naší připomínky, vizte prosím podstatné změny právního předpisu upravujícího požadavky
argumentaci uvedenou k nutnosti zakotvení definice podstatné na bezpečné provozování drážní dopravy.
změny a nutnosti uzákonit možnost podat řádný opravný
prostředek proti rozhodnutí drážního správního úřadu. V případě, Jde-li o přesnější vymezení „podstatné změny právního
že by příslušné ustanovení nabylo účinnosti v této podobě, mohlo předpisu“, lze uvést následující. Posuzování skutečnosti, zda
by v praxi podle našeho názoru vést až ke znemožnění podnikání se v konkrétním případě jedná o podstatnou změnu právního
předpisu upravujícího požadavky na bezpečné provozování
provozovatelů dráhy.
drážní dopravy, která učiní zavedený systém zajišťování
Tato připomínka je zásadní
bezpečnosti drážní dopravy nedostatečným, či nikoliv, není
možno ponechat na samotných dopravcích. Článek 10 odst. 15
směrnice o bezpečnosti stanoví, že vnitrostátní bezpečnostní
orgán může požadovat, aby bylo jednotné osvědčení
o bezpečnosti revidováno z důvodu podstatných změn
právního rámce v oblasti bezpečnosti. Směrnice nedefinuje
podstatné změny právního rámce a ponechává prostor pro
úvahu vnitrostátnímu bezpečnostnímu orgánu. Konkrétní
vymezení tohoto pojmu vnitrostátní právní úpravou by mohlo
být vnímáno jako nesouladné s právem Evropské unie.
Zároveň lze rozptýlit obavu z toho, že by byl dán příliš velký
prostor pro úvahu správního orgánu, neboť i v tomto případě
platí zásada legitimního oprávněného očekávání při
rozhodování v obdobných případech (viz § 4 správního řádu).
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Zároveň však došlo k úpravě ustanovení § 31c odst. 1 návrhu,
tak, že bude mírnější (nebude docházet k zániku oprávnění bez
dalšího). Ustanovení § 31c odst. 1 návrhu zákona bude znít:
„(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, vydal-li osvědčení
dopravce, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Neupravil-li
dopravce ve stanovené lhůtě systém zajišťování bezpečnosti
drážní dopravy tak, aby byl dostatečný, drážní správní úřad
podle povahy a rozsahu zjištěných nedostatků oprávnění
dopravce provozovat drážní dopravu na základě osvědčení
dopravce omezí nebo odejme; proti tomuto rozhodnutí se
nelze odvolat a nelze je přezkoumat v přezkumném řízení.“.
K Čl. I bodu 20 (§ 31c odst. 4)

Vysvětleno.

I v tomto ustanovení považujeme za nezbytné uzákonit možnost Odkazuje se na odůvodnění vypořádání zásadní připomínky
pro dopravce podat proti rozhodnutí drážního správního úřadu Hospodářské komory České republiky k ustanovení § 19 odst.
řádný opravný prostředek.
4 návrhu zákona (viz shora). Uvedená argumentace se
vztahuje rovněž na přezkoumání rozhodnutí, jímž drážní
Odůvodnění: viz argumentace výše
správní úřad uloží zákaz provozování drážní dopravy nebo
Tato připomínka je zásadní
omezí druh provozu, oblast provozu nebo rozsah provozu
podle § 31c odst. 4 návrhu zákona.
K Čl. I bodu 21 (§ 33 odst. 3)

Akceptováno.

Požadujeme terminologicky vyjasnit nový termín „traťový úsek“, Návrh zákona bude upraven. V ustanovení § 33 odst. 3 písm.
který není v zákonu vysvětlen a zákon s tímto pojmem nepracuje. bude namísto slov „traťový úsek“ užito slov „úsek dráhy“.
Buď v zákoně nově definovat termín „traťový úsek“ pokud je
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obsahově odlišný od „úseku dráhy“ nebo terminologicky
sjednotit.
Odůvodnění:
Zákon pracuje pouze s pojmem „trasa vlaku na určitém úseku
dráhy“ a s termínem „úsek dráhy“. Zavedení nového termínu
„traťový úsek“ bude způsobovat výkladové problémy.
Tato připomínka je zásadní
K Čl. I bodu 26 (§ 35 odst. 2 písm. k)

Vysvětleno.

Požadujeme přeformulovat text takto:

Ustanovením § 35 odst. 2 písm. k) návrhu zákona dochází
k transpozici článku 17 odst. 2 směrnice o bezpečnosti, podle
něhož 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.

„oznámit drážnímu správnímu úřadu 2 měsíce předem zahájení
jakékoliv nové služby v železniční dopravě a poskytnou mu
rozpis nových funkcí zaměstnanců a nových typů drážních
vozidel/nově používané řady drážních vozidel …“.
Taktéž by bylo podle našeho názoru vhodné definovat pojem
„nová služba“, neboť nemusí být podle našeho názoru
jednoznačně zřejmé, co se tímto pojmem vlastně rozumí. Pokud
by v navrhovaném ustanovení měl být použit výraz „nově
používaná řada drážních vozidel“, doporučujeme definovat i
tento pojem.
Odůvodnění:

Uvedené unijní ustanovení je poměrně vágní. Předkladatel byl
při konstrukci § 35 odst. 2 písm. k) návrhu zákona veden
snahou toto unijní ustanovení ukotvit tak, aby bylo reálně
aplikovatelné a pro adresáty jednoznačné a srozumitelné. Je
zřejmé, že daná povinnost nemůže prakticky dopadat na tzv.
ad hoc spoje, a to vzhledem k tomu, že předmětná notifikační
povinnost má být plněna 2 měsíce předem. Tuto povinnost
tedy bylo nutno vázat na předem plánované vlakové spoje
realizované pravidelně, a proto dopadá na provozování veřejné
drážní dopravy (provozované podle jízdních řádů).

Podle našeho názoru v tomto případě nedošlo k vhodné
transpozici Čl. 17 odst. 2 směrnice č. 798/2016 a nebyl tak
naplněn cíl stanovený směrnicí; navrhované ustanovení kromě
toho obsahuje podle našeho názoru neurčité výrazy, které mohou
podle našeho názoru v praxi působit výkladové obtíže. Směrnice Namísto slovního spojení „řada drážních vozidel“ bude však
uvádí, že mají železniční podniky (dopravci) informovat v návrhu zákona užito v dané souvislosti slovního spojení „typ
příslušné vnitrostátní bezpečnostní orgány (drážní správní úřad) vozidla“, jež bylo vyhodnoceno jako vhodnější.
„před zahájením jakékoliv nové služby v železniční dopravě“.
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Naproti tomu návrh naší vnitrostátní úpravy stanovuje
dopravcům povinnost „oznámit provozování veřejné drážní
dopravy prostřednictvím dosud jím (dopravcem) neprovozované
řady drážních vozidel nebo s využitím nových funkcí
zaměstnanců“. Navrhované ustanovení se tak podle našeho
názoru na rozdíl od směrnice týká výslovně pouze veřejné drážní
dopravy (i když většina výkonů v nákladní dopravě je
provozována neveřejně), a to podle našeho názoru pouze zahájení
provozování veřejné drážní dopravy prostřednictvím nové řady
drážních vozidel nebo s využitím nových funkcí zaměstnanců,
kdežto směrnice podle našeho názoru požaduje, aby byla
drážnímu správnímu úřadu oznámena jakákoliv nová služba v
železniční dopravě.
Tato připomínka je zásadní
K Čl. I bodu 26 (§ 35 odst. 2 písm. l)

Akceptováno jinak.

Požadujeme vypustit text: „včetně příslušných částí knihy Ustanovení § 35 odst. 2 písm. l návrhu zákona je provedením
údržby“.
článku 4 odst. 2 směrnice o bezpečnosti, podle něhož v případě
výměny vozidel mezi železničními podniky poskytne každý
Odůvodnění:
zúčastněný subjekt veškeré informace důležité pro bezpečný
Ustanovení o tom, že dopravce je povinen opatřit si u vozidel,
provoz, včetně informací o stavu a historii dotyčného vozidla,
které bude provozovat, výpis z knihy údržby, je u železničních
části knihy údržby pro účely vysledovatelnosti nakládkových
vozů zcela nesmyslné a nesplnitelné. Nákladní vozy při svém
oběhu po Evropě přebírá do provozu celá řada dopravců, kteří operací a nákladních listů. Ve vztahu k požadovanému
nemají nejmenší šanci získat od jejich ECM jakékoliv dokumentu (kniha údržby) návrh zákona odkazuje na
dokumenty. K tomu slouží nápisy na vozidlech, případně náhled prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779 ze dne 16. května
do Virtuálního registru vozidel. Stejná situace je u vozů osobních 2019, kterým se přijímají podrobná ustanovení o systému
udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu
v mezinárodní dopravě.
vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
Tato připomínka je zásadní
2016/798 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 445/2011, které
toto označení požadovaného dokumentu rovněž používá.
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Návrh zákona nicméně bude upřesněn. Slovní spojení „kniha
údržby“ bude v návrhu zákona (týká se rovněž např.
ustanovení § 43b odst. 5) nahrazeno vhodnějším slovním
spojením „dokumentace nezbytná pro údržbu drážního vozidla
podle technické specifikace pro interoperabilitu pro subsystém
kolejová vozidla26).
Poznámka pod čarou č. 26 pak bude znít:
Nařízení Komise (EU) č. 321/2013 ze dne 13. března 2013
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému
kolejová vozidla – nákladní vozy železničního systému
v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí Komise 2006/861/ES,
v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému
kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro
přepravu osob železničního systému v Evropské unii,
v platném znění.“.
26)

K Čl. I bodu 31 (§ 43 až 44)

Vysvětleno.

V těchto § postrádáme uvedení skutečnosti, jakým způsobem
budou moci být provozována vozidla, která byla nebo budou
schválena do nabytí účinnosti této novely. Vhodné dle našeho
právního názoru upravit v přechodných ustanoveních ČI. II.

Návrh zákona požadované přechodné ustanovení obsahuje,
a to v článku II bodu 2, podle něhož 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.

Odůvodnění:
Právní úprava je podle našeho názoru nedostatečná.
Tato připomínka je zásadní

Dané přechodné ustanovení však rovněž obsahuje, že 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
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tohoto zákona, použije obdobně. Jinými slovy bude platit, že
pro obnovu nebo modernizaci drážního vozidla, jehož
technická způsobilost byla schválena podle dosavadní právní
úpravy, se použije již nová právní úprava.
K Čl. I bodu 31 (§ 43b)
Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový systém údržby
kolejových vozidel, který by měl být pro uživatele zákona jasný
a srozumitelný, požadujeme navrhované ustanovení § 43b upravit
takto:

Vysvětleno – připomínkové místo s částí vypořádání této
připomínky nesouhlasí, a to pokud jde o možnost
delegování povolování dané činnosti (vydávání osvědčení
osoby zabezpečující údržbu) na soukromé subjekty (viz
navrhované doplnění odstavce 2). Předkladatel trvá na
tom, aby osvědčení vydával správní orgán v návaznosti na
provedené správní řízení.

„(1) Držitel drážního vozidla zajistí, aby jím provozovanému
drážnímu vozidlu na dráze celostátní nebo regionální byl přidělen
subjekt odpovědný za údržbu tohoto vozidla. Subjektem Ve vztahu k požadované úpravě ustanovení § 43b spočívající
v označení osoby, jež bude zabezpečovat údržbu drážního
odpovědným za údržbu vozidla musí být osoba
vozidla, slovy „subjekt odpovědný za údržbu vozidla“,
a) která splňuje podmínky podle přímo použitelného předpisu Ministerstvo dopravy uvádí, že tuto úpravu lze považovat za
Evropské unie upravujícího systém udělování osvědčení pro nadbytečnou. Z ustanovení § 43b odst. 1 jednoznačně vyplývá,
subjekty odpovědné za údržbu vozidel26),
že údržbu drážního vozidla provozovaného na dráze celostátní
b) jíž bylo vydáno osvědčení podle odstavce 2 nebo 3 dokládající nebo regionální musí zabezpečovat osoba, která splňuje
podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,
splnění podmínek uvedených v písm. a), a
jímž je prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779 ze dne
c) která je zapsána v registru drážních vozidel.
16. května 2019, kterým se přijímají podrobná ustanovení
(2) Subjektem odpovědným za údržbu drážního vozidla o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za
provozovaného za účelem přepravy věcí nebo zvířat na dráze údržbu vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady
celostátní nebo regionální je osoba, jíž bylo akreditovaným (EU) 2016/798 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 445/2011,
orgánem, drážním správním úřadem nebo orgánem jiného tedy v dikci tohoto nařízení „subjekt odpovědný za údržbu
členského státu vydáno osvědčení subjektu odpovědného za vozidla“. Návrh zákona, pokud jde o veškeré požadavky
kladené na osobu zabezpečující údržbu drážních vozidel, plně
údržbu.
odpovídá požadavkům obsaženým v uvedeném nařízení.
(3) Subjektem odpovědným za údržbu drážního vozidla jiného
než uvedeného v odstavci 2, provozovaného na dráze celostátní Za účelem formulační konzistence navrhované právní úpravy
nicméně byla provedena její precizace označení příslušného
nebo regionální, je
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a) dopravce, který je v registru vozidel zapsán jako držitel dokladu tak, aby odpovídalo označení osoby, jež je jeho
držitelem.
vozidla,
1. u něhož splnění podmínek podle přímo použitelného předpisu Ve vztahu k navrhované úpravě v odstavci 2 (doplnění
Evropské unie upravujícího systém udělování osvědčení pro akreditovaného orgánu) lze uvést, že příslušné osvědčení má
subjekty odpovědné za údržbu vozidel26) dokládá osvědčení představovat veřejnoprávní povolení k výkonu určité činnosti
(zabezpečování údržby drážních vozidel). Přestože směrnice
dopravce, nebo
o bezpečnosti zřejmě umožňuje, aby povolování dané činnosti
2. jemuž bylo drážním správním úřadem nebo orgánem jiného bylo delegováno na soukromé subjekty, předkladatel trvá na
členského státu vydáno osvědčení subjektu odpovědného za tom, aby osvědčení vydával správní orgán v návaznosti na
údržbu, nebo
provedené správní řízení.
b) jiná osoba, na základě smlouvy s dopravcem, který je v Úprava, požadovaná v odstavci 3, je nadbytečná, neboť osoba
registru vozidel zapsán jako držitel vozidla, jež bylo drážním zabezpečující údržbu drážního vozidla musí podmínky
správním úřadem nebo orgánem jiného členského státu vydáno uvedené v § 43b odst. 1 splňovat, včetně zápisu této osoby do
osvědčení subjektu odpovědného za údržbu („vnější subjekt registru drážních vozidel. Jde-li o návrh na zavedení
údržby“).
legislativní zkratky pro vnější subjekt údržby, z obsahu právní
(4) Je-li provozovatelem drážního vozidla provozovatel dráhy úpravy je zřejmé, že odstavec 3 písm. b) směřuje k situacím,
celostátní nebo regionální, který je v registru vozidel zapsán jako kdy osoba zabezpečující údržbu drážního vozidla není
subjekt údržby, dokládá způsobilost k údržbě vozidel osvědčení dopravcem. Navíc tento pojem užívá právo Evropské unie pro
bezpečnosti provozovatele dráhy, pokud provozuje drážní označení situací, kdy subjekt odpovědný za údržbu vybrané
vozidlo pro vlastní potřebu. Splnění podmínek údržby činnosti údržby zabezpečuje prostřednictvím třetí (externí)
stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie osoby.
upravujícího udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za K navrhovanému znění odstavce 4 Ministerstvo dopravy uvádí
údržbu vozidel26) se u provozovatele dráhy prověřuje v rámci následující. Provozuje-li provozovatel dráhy drážní vozidlo, je
postupů pro vydání osvědčení provozovatele dráhy.
dopravcem a tudíž je možno (a navrhovaná právní úprava tak
(5) Drážní správní úřad vydá namísto písemného vyhotovení v ustanovení § 43b odst. 3 činí) i v případě provozovatele
rozhodnutí osvědčení subjektu odpovědného za údržbu, jsou-li dráhy prokázat splnění podmínek vyplývajících z práva
splněny podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropské Evropské unie prostřednictvím osvědčení dopravce.
unie upravujícího systém udělování osvědčení pro subjekty K navrhovanému doplnění odstavce 7 týkajícímu se vnějšího
odpovědné za údržbu vozidel26). Náležitosti žádosti, přílohy k ní subjektu údržby lze uvést, že tato úprava je plně pokryta
přikládané, postup v řízení o žádosti o vydání osvědčení subjektu prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/779.
odpovědného za údržbu a náležitosti tohoto osvědčení stanoví
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přímo použitelný předpis Evropské unie upravující systém
udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu
vozidel26). Proti rozhodnutí o žádosti o vydání osvědčení
subjektu odpovědného za údržbu se nelze odvolat a nelze je
přezkoumat v přezkumném řízení.

(6) Subjekt odpovědný za údržbu drážního vozidla
provozovaného na dráze celostátní nebo regionální je odpovědný
za provozuschopný stav drážního vozidla. Za tímto účelem
zavede pro každé drážní vozidlo systém údržby a podle něj
zajišťuje jeho provozuschopnost.
Systém údržby zahrnuje opatření zajišťující
provozování drážního vozidla spočívající v

bezpečné

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 drážní vozidla v souladu s knihou
údržby 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 subjektu odpovědnému za 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).
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(7) Subjekt odpovědný za údržbu je oprávněn jednotlivá opatření
systému údržby, kromě řízení a usměrňování postupů
souvisejících s údržbou drážního vozidla a dohledu nad těmito
postupy, smluvně zajistit u vnějšího subjektu údržby. Pokud má
vnější subjekt údržby osvědčení subjektu odpovědného za údržbu
je odpovědný za provádění těchto opatření údržby.“.
Do přechodných ustanovení je rovněž nutno tato opatření
promítnout:
Článek II Přechodná ustanovení
„V přechodném období zůstávají v platnosti již vydaná
osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních Vysvětleno.
drážních vozidel podle dosavadních postupů, není-li v tomto
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/779 ze dne 16. května
zákoně uvedeno jinak, a to nejdéle do 16. června 2023.
2019, kterým se přijímají podrobná ustanovení o systému
Pro ostatní drážní vozidla zůstávají v platnosti osvědčení o udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu
shodě pro funkce údržby, která byla vydána nejpozději do vozidel podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
dne 16. června 2022 podle vnitrostátních předpisů, není-li v 2016/798 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 445/2011
tomto zákoně uvedeno jinak, a to až do doby jejich platnosti, obsahuje přechodná ustanovení ve svém článku 15. Tato
nejdéle však do 16. 6. 2025.“
ustanovení jsou přímo použitelná, a tudíž není nutno
požadovaná přímo použitelná přechodná ustanovení
Odůvodnění:
doplňovat do návrhu zákona.
Nový systém údržby a odpovědnosti za údržbu vozidel jsou
postaveny na udělení osvědčení údržby pro subjekt údržby
vozidel. Osvědčení údržby uděluje vnitřní bezpečnostní orgán
(pro ČR Drážní úřad), nebo akreditační orgán, nebo státem
uznaný orgán. Subjektem údržby vozidel je subjekt, který je
zapsán v registru vozidel1. Subjektem údržby vozidel může být
dopravce, pokud provozuje osobní dopravu a jeho osvědčení pro
údržbu dokládá jednotné osvědčení dopravce, nebo má vydáno
samostatné osvědčení subjektu údržby, nebo subjekt odlišný od
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dopravce, na základě smlouvy s dopravcem, pokud má platné
osvědčení údržby. Subjektem údržby pro vozidla nákladní
dopravy je subjekt s osvědčením údržby. Pouze subjekt s
osvědčením údržby je oprávněn vybrané praktické funkce údržby
(ne
všechny
stanovené
funkce
údržby)
zajištovat
subdodavatelsky s vnějšími subjekty údržby. Pokud vnější
subjekt údržby má rovněž uděleno osvědčení údržby, které pro
něj, na rozdíl od subjektu údržby není povinné, nese plně
odpovědnost za provádění údržby. Nemá-li subdodavatelský
subjekt uděleno osvědčení údržby, odpovědnost za celou údržbu
nese vždy subjekt odpovědný za údržbu, který je zapsán v registru
vozidel, i když vybranou údržbu pro něj zabezpečuje vnější
subjekt údržby.
Neuzákonění možnosti akreditovaného orgánu (oznámeného
subjektu) vydávat osvědčení není dle našeho názoru důvodné ani
v souladu s cílem a záměrem sledovaným směrnicí.
Prováděcí nařízení Komise 2019/779 stanovuje tzv. přechodné
období pro naběhnutí plného použití systému udělování
osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu. V přechodném
období budou dočasně platit stávající osvědčení údržby a
osvědčení o shodě pro funkce údržby, aby bylo zajištěno
nepřerušené poskytování železničních služeb, zejména na
mezinárodní úrovni.
Registr drážních vozidel vlastníků těchto vozidel se sídlem nebo
bydlištěm v České republice vede Drážní úřad. Evropský registr
vozidel bude zprovozněn do 16. června 2021.

1

Tato připomínka je zásadní
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K Čl. I bodu 39 (§ 46s)

Vysvětleno.

Požadujeme stanovit maximálně přípustný limit hodin řízení V rámci vypořádání připomínek uplatněných k návrhu zákona
drážního vozidla pro dalšího dopravce, o který lze přesáhnout proběhla podrobná diskuze k předmětnému tématu za účasti
stanovenou dobu řízení pro jednoho zaměstnavatele.
zástupců akciové společnosti České dráhy, Hospodářské
komory České republiky, Asociace samostatných odborů,
V této souvislosti navrhujeme, aby zákon:
sdružení nákladních dopravců ŽESNAD a Svazu průmyslu
- vymezil délku směny strojvedoucího,
a dopravy České republiky.

- stanovil, co je řízením vozidla v rámci jedné směny, a to jak pro V návaznosti na tuto diskusi a navazující připomínky
vnitrostátní dopravu, tak pro mezinárodní dopravu,
uplatněné Ministerstvem práce a sociálních věcí došlo
- vymezil délku řízení v rámci jedné směny pro vnitrostátní a k vypuštění právní úpravy doby řízení obsažené v § 46s odst.
1 a 2 návrhu zákona. Povinnosti dopravce a provozovatele
mezinárodní dopravu,
dráhy předávat stanovené údaje podle § 46s odst. 3 až 5 návrhu
- stanovil pro dopravce, který zaměstnává strojvedoucího, jako zákona byly ponechány a přesunuty do ustanovení § 22 odst.
podmínku pro udělení souhlasu strojvedoucímu k možnosti 2 (pro provozovatele dráhy celostátní nebo regionální) a § 35
výkonu činnosti řízení vozidla pro jiného dopravce, že doba řízení odst. 2 (pro dopravce provozujícího drážní dopravu na dráze
pro jiného dopravce nepřesáhne limit řízení pro řízení vozidla pro celostátní nebo regionální). Účelem této právní úpravy je
více dopravců,
získat potřebné údaje, které budou následně vyhodnoceny. Na
základě vyhodnocení získaných údajů bude daná problematika
- určil maximální limit řízení pro jiného dopravce,
dále analyzována a diskutována, přičemž v případě
stanovil, kdy je začátek a kdy je konec řízení vozidla (kupř.: nezbytnosti bude případně přistoupeno k doplnění regulace
„dobu řízení vozidla určuje časové rozmezí od prvního pohybu samotné doby řízení.
vozidla, přes samotné řízení vozidla, až po úplné zastavení
vozidla na určeném místě.“).
Dále navrhujeme:

- stanovit v zákonu přechodné ustanovení pro zavedení nové
regulace doby řízení drážního vozidla pro více dopravců a pro
zavedení nového monitorování doby řízení vozidla, aby nedošlo
ke strukturálním otřesům na trhu práce strojvedoucích,
- do důvodové zprávy k novele zákona zapracovat informaci o
celkovém počtu strojvedoucích na trhu v České republice, kolika
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strojvedoucím zaměstnavatel povolil výkon činnosti řízení
vozidla pro jiného dopravce a dopady nové regulace doby řízení
drážního vozidla pro více dopravců na železniční provoz v České
republice.
Odůvodnění:
Podle návrhu novely zákona se do doby řízení drážního vozidla
na dráze celostátní a regionální započítává veškerá doba řízení u
jednoho nebo více dopravců, u jednoho nebo více drážních
vozidel. Celkově přípustný limit doby řízení je v návrhu zákona
stanoven na 13 hodin v průběhu 24 hodin. Z odst. 3 a 4 plyne, že
se do celkového přípustného limitu doby řízení započítává doba
řízení od zahájení řízení u jednoho nebo více dopravců, jednoho
nebo více vozidel, až do ukončení řízení vozidla.
Maximálně přípustný hodinový limit řízení drážního
vozidla/vozidel pro více dopravců je v návrhu novely zákona
stanoven stejně, jako je v nařízení vlády stanovený limit pro délku
směny strojvedoucího pro jednoho dopravce. Přípustný limit
řízení vozidla/vozidel u více dopravců se rovná přípustné délce
směny strojvedoucího u jednoho dopravce. Pokud strojvedoucí
naplní u dopravce délku směny řízením vozidla, nemůže pro
jiného dopravce řídit vozidlo. Při nedostatku strojvedoucích
může tato nová úprava znamenat kolaps dopravy. Návrh zákona
upravuje dobu řízení v rozporu s vymezením doby řízení pro
mezinárodní dopravu. Nově navržená konstrukce doby řízení
drážního vozidla pro více dopravců je tak matoucí a v praxi stěží
realizovatelná.
Ustanovení je v rozporu s nařízením vlády č. 589/2006 Sb.,
kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby
odpočinku zaměstnanců v dopravě. Podle nařízení vlády se do
pracovní doby započítává i režijní jízda a v mezinárodní drážní
dopravě je dobou řízení „doba, po kterou zaměstnanec
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mezinárodní drážní dopravy řídí drážní vozidlo nebo je ve vozidle
přítomen a je za něj odpovědný, s výjimkou doby plánované pro
přípravu nebo odstavení drážního vozidla.“
Zároveň je třeba si uvědomit, že aplikace této navržené právní
úpravy může způsobit při nedostatku strojvedoucích problémy v
dopravě. Stanovení celkového přípustného limitu doby řízení pro
více dopravců je věcným problémem a limit musí vycházet z
celkového počtu strojvedoucích na trhu práce a z povolených
činností pro jiného dopravce hlavním zaměstnavatelem
strojvedoucího.
Tato připomínka je zásadní

K Čl. I bodu 39 (§ 46s odst. 1)

Akceptováno.

Požadujeme vypuštění návrhu nového znění § 46s odst. 1 a V rámci vypořádání připomínek uplatněných k návrhu zákona
zachování stávající právní úpravy, případně změnu formulace proběhla podrobná diskuze k předmětnému tématu za účasti
navrhovaného ustanovení např. takto:
zástupců akciové společnosti České dráhy, Hospodářské
komory České republiky, Asociace samostatných odborů,
„Maximálně přípustnou dobu řízení drážního vozidla stanoví
sdružení nákladních dopravců ŽESNAD a Svazu průmyslu
zvláštní právní předpis*.“
a dopravy České republiky.
nebo:
V návaznosti na tuto diskusi a navazující připomínky
„Doba řízení drážního vozidla (strojvedoucím) je stanovena ve uplatněné Ministerstvem práce a sociálních věcí došlo
zvláštním právním předpise*.“
k vypuštění právní úpravy doby řízení obsažené v § 46s odst.
Do poznámky pod čarou doporučujeme uvést odkaz na zákon č. 1 a 2 návrhu zákona. Povinnosti dopravce a provozovatele
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve dráhy předávat stanovené údaje podle § 46s odst. 3 až 5 návrhu
spojení s nařízením vlády č. 589/2006 Sb. ze dne 6. prosince zákona byly ponechány a přesunuty do ustanovení § 22 odst.
2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby 2 (pro provozovatele dráhy celostátní nebo regionální) a § 35
odpočinku zaměstnanců v dopravě, případně odkazem na odst. 2 (pro dopravce provozujícího drážní dopravu na dráze
celostátní nebo regionální). Účelem této právní úpravy je
příslušná ustanovení směrnice 2005/47/ES.
získat potřebné údaje, které budou následně vyhodnoceny. Na
Odůvodnění:
základě vyhodnocení získaných údajů bude daná problematika
dále analyzována a diskutována, přičemž v případě
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Ponechání stávající právní úpravy beze změny (případně nezbytnosti bude případně přistoupeno k doplnění regulace
provedení úpravy odkazem na jiný právní předpis) požadujeme samotné doby řízení.
zejména z toho důvodu, že se úprava doby řízení vozidla řídí v
prvé řadě příslušnými ustanoveními zákoníku práce s tím, že
odchylky jsou stanoveny v nařízení vlády č. 589/2006 Sb. ze dne
6. prosince 2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní
doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Toto nařízení
zároveň odpovídá směrnici Rady 2005/47/ES, o dohodě mezi
Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací
pracovníků v dopravě (ETF) o některých aspektech pracovních
podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní
přeshraniční služby v železniční úpravě, která do něj byla
transponována.
Navíc, v případě, že by došlo k úpravě podmínek maximální doby
řízení drážního vozidla na úrovni EU, bylo by následně nezbytné
novelizovat i příslušné ustanovení zákona o drahách. Kdežto,
bude-li úprava ponechána ve stávající podobě, tj. v uvedeném
nařízení vlády, bude i provádění změn v tomto nařízení z
legislativního pohledu výrazně jednodušší.
Nad rámec této novely bychom tímto rádi uvedli, že by bylo z
našeho pohledu vhodné, aby bylo příslušné nařízení vlády
doplněno o úpravu rozlišení pracovní doby strojvedoucího a doby
řízení drážního vozidla, definici pojmu řízení vozidla v rámci
jedné směny prostřednictvím vymezení okamžiku/jednání, které
je považováno za její začátek, a prostřednictvím vymezení
okamžiku/jednání, které je považován za její konec (pro
vnitrostátní i mezinárodní dopravu) a stanovení maximální doby
řízení drážního vozidla pro jiného dopravce. Příslušná směrnice,
která byla do výše uvedeného nařízení vlády transponována,
výslovně rozlišuje pracovní dobu a dobu řízení drážního vozidla,
kdežto nařízení vlády toto rozlišuje jen u zaměstnanců v
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mezinárodní drážní dopravě. Pokud jde o navrhované znění
příslušného ustanovení zákona, maximálně přípustný hodinový
limit řízení drážního vozidla/vozidel pro více dopravců je v
návrhu novely stanoven stejně, jako je v příslušném nařízení
vlády stanoven limit pro délku směny strojvedoucího pro jednoho
dopravce s tím, že přípustný limit řízení vozidla/vozidel u více
dopravců odpovídá přípustné délce směny strojvedoucího u
jednoho dopravce. Pokud tedy nastane situace, že strojvedoucí
naplní u jednoho dopravce délku směny řízením vozidla, nemůže
tento pro jiného dopravce již vozidlo řídit. Při nedostatku
strojvedoucích může tato nová úprava znamenat kolaps dopravy.
Taktéž návrh příslušného znění zákona upravuje dobu řízení v
rozporu s vymezením doby řízení pro mezinárodní dopravu.
Tato připomínka je zásadní
K Čl. I bodu 39 (§ 46s odst. 4)

Vysvětleno.

V navrhované právní úpravě postrádáme uvedení informace,
jakým způsobem bude situace řešena v případě posunu či jízdy
na vyloučené koleji – v současné době není tato skutečnost
evidována ani ze strany provozovatelů dráhy.

V rámci vypořádání připomínek uplatněných k návrhu zákona
proběhla podrobná diskuze k předmětnému tématu za účasti
zástupců akciové společnosti České dráhy, Hospodářské
komory České republiky, Asociace samostatných odborů,
sdružení nákladních dopravců ŽESNAD a Svazu průmyslu
a dopravy České republiky.

Odůvodnění:
Právní úprava je podle našeho názoru nedostatečná.
Tato připomínka je zásadní
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V návaznosti na tuto diskusi a navazující připomínky
uplatněné Ministerstvem práce a sociálních věcí došlo
k vypuštění právní úpravy doby řízení obsažené v § 46s odst.
1 a 2 návrhu zákona. Povinnosti dopravce a provozovatele
dráhy předávat stanovené údaje podle § 46s odst. 3 až 5 návrhu
zákona byly ponechány a přesunuty do ustanovení § 22 odst.
2 (pro provozovatele dráhy celostátní nebo regionální) a § 35
odst. 2 (pro dopravce provozujícího drážní dopravu na dráze
celostátní nebo regionální). Účelem této právní úpravy je
získat potřebné údaje, které budou následně vyhodnoceny. Na
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základě vyhodnocení získaných údajů bude daná problematika
dále analyzována a diskutována, přičemž v případě
nezbytnosti bude případně přistoupeno k doplnění regulace
samotné doby řízení.
K Čl. I bodu 47 (§ 49o odst. 5)

Vysvětleno.

Požadujeme upravit § 49o odst. 5 dle odůvodnění níže a doplnění V ustanovení § 49o odst. 5 návrhu zákona je stanoveno, že
nutnosti doložení žádosti o neuplatnění technických specifikací nemá-li být technická specifikace pro interoperabilitu
dalšími doklady takto:
dodržena z důvodu uvedeného v odstavci 3, zašle zadavatel,
„(5) Nemá-li být technická specifikace pro interoperabilitu výrobce nebo jejich zplnomocněný zástupce drážnímu
dodržena z důvodu uvedeného v odstavci 3, zašle zadavatel, správnímu úřadu doklady podle příslušného předpisu
výrobce nebo jejich zplnomocněný zástupce drážnímu správnímu Evropské unie, které obsahují vymezení důvodů neuplatnění
úřadu žádost o neuplatnění technických specifikací doloženou této technické specifikace pro interoperabilitu a předpisů,
doklady podle příslušného předpisu Evropské unie, které které se namísto ní dodrží. Drážní správní úřad tyto doklady
obsahují vymezení důvodů neuplatnění této technické specifikace bez zbytečného odkladu předá Evropské komisi. Rozhodne-li
pro interoperabilitu a předpisů, které se namísto ní dodrží. Drážní Evropská komise do 4 měsíců od obdržení dokladů, že
správní úřad tuto žádost doloženou doklady bez zbytečného technická specifikace pro interoperabilitu musí být dodržena,
odkladu předá Evropské komisi. Rozhodne-li Evropská komise drážní správní úřad sdělí tuto skutečnost bez zbytečného
do 4 měsíců od obdržení žádosti doložené doklady, že technická odkladu osobě, která mu zaslala doklady podle věty první;
specifikace pro interoperabilitu musí být dodržena, drážní správní v takovém případě musí být technická specifikace pro
úřad sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu osobě, která interoperabilitu dodržena.
mu zaslala doklady podle věty první; v takovém případě musí být
technická specifikace pro interoperabilitu dodržena. Pokud
Evropská komise nerozhodne do 4 měsíců od předání žádosti
doloženou doklady, považuje se žádost za schválenou.“
Odůvodnění:
Podle článku 7 směrnice 2016/797 rozhoduje o neuplatnění
technických specifikací Komise EU na základě žádosti, kterou
podává členský stát. Tato žádost musí být doložená odůvodněním
a výčtem alternativních předpisů, které budou uplatněny místo
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Ve vztahu k připomínkou navrhovanému doplnění poslední
věty do daného ustanovení lze konstatovat, že toto doplnění je
nadbytečné, neboť skutečnost spočívající v tom, že,
nerozhodne-li Evropská komise do 4 měsíců od obdržení
dokladů, že technická specifikace pro interoperabilitu musí být
dodržena, pak dodržena být nemusí, již lze dovodit ze
stávajícího textu návrhu zákona (konkrétně z poslední věty
§ 49o odst. 5 věty poslední). Kompetence Evropské komise
coby nadnárodního orgánu v dané souvislosti vymezuje právo
Evropské unie. Předkladatel nepovažuje za nezbytné přesně
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technických specifikací. Pokud Komise EU nerozhodne do 4
měsíců od podání žádosti, má se za to, že je žádost schválená. Pro
uživatele zákona je nezbytné doplnit do textu zákona, že pokud
Komise EU nerozhodne ve stanovené lhůtě, je žádost schválena.
Tato připomínka je zásadní

identifikovat případy, kdy je Evropská komise oprávněna tuto
svoji kompetenci využívat. Navrhovaná právní úprava je
dostatečně obecná a vyhovuje cílům sledovaným unijním
právem.
Rovněž navrhované zpřesnění textu daného ustanovení
spočívajícího v doplnění slov „žádost o neuplatnění
technických specifikací“ považuje Ministerstvo za nevhodné
a zavádějící, neboť se v daném případě nejedná o žádosti
podle správního řádu (nejde o správní řízení).

K Čl. II - Přechodná ustanovení

Akceptováno jinak.

Požadujeme doplnit Článek II, Přechodná ustanovení o nové
přechodné ustanovení dle odůvodnění níže, aby byla zachována
platnost oprávnění k činnosti oznámeného subjektu. Navrhuje se
doplnění ve dvou variantách:

Text návrhu zákona byl ve smyslu uplatněné připomínky
upraven. Do návrhu zákona bylo doplněno přechodné
ustanovení v následujícím znění:

„Právnické osoby, které byly přede dnem nabytí účinnosti
Varianta A
tohoto zákona pověřeny k činnostem posuzování shody
součástí a subsystému evropského železničního systému podle
„8. Byla-li přede dnem účinnosti tohoto zákona osoba
oznámená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a článku II bodu 5 zákona č. 367/2019 Sb., se považují za
státní zkušebnictví podle přechodných ustanovení zákona č. oznámené subjekty podle tohoto zákona.“.
x/2019 Sb. jako oznámený subjekt vůči Evropské komisi a její Formulace přechodného ustanovení vychází jednak ze znění
oprávnění k činnosti oznámeného subjektu vzniklo na přechodného ustanovení obsaženého v předchozí novele
základě přechodných ustanovení zákona č. x/2019 Sb., zákona o dráhách (viz hypotéza předmětné normy), jednak
zůstává oprávnění k činnosti oznámeného subjektu platné.“ byla zohledněna formulace obsažená v § 58 zákona č. 90/2016
Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich
Varianta B
dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů (viz dispozice
„8. Oznámil-li Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a předmětné normy).
státní zkušebnictví osobu jako oznámený subjekt vůči
Evropské komisi podle přechodných ustanovení zákona č.
x/2019 Sb., a její oprávnění k činnosti oznámeného subjektu
vzniklo na základě přechodných ustanovení zákona č. x/2019
Sb., je oprávnění k činnosti oznámeného subjektu platné.“
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Odůvodnění:
Podle první novely zákona o dráhách, který je ve schvalovacím
procesu v Parlamentu ČR, je rovněž oznamujícím orgánem
ÚNMZ. Podle této novely zákona je však pro postup
oznamujícího orgánu vztaženo nařízení (ES) č. 765/2008 a přímo
podmínky stanovené ve směrnici 2016/797.
Po účinnosti první novely zákona nastane situace, že
pravděpodobně dojde k postupu oznámení oznámeného subjektu
vůči Evropské komisi podle první novely zákona. Je proto
nezbytné do přechodných ustanovení druhé technické novely
zákona stanovit, že pokud byla osoba oznámená jako oznámený
subjekt vůči Evropské komisi a její oprávnění k činnosti
oznámeného subjektu vzniklo na základě přechodných
ustanovení první novely zákona o dráhách, je oprávnění k
činnosti oznámeného subjektu platné. Na oznámený subjekt se
však plně vztahují ustanovení o činnosti oznámeného subjektu a
kontrole oznámeného subjektu podle tohoto zákona. Přechodné
ustanovení je nezbytné, aby nebyla potřeba již oznámenou osobu
znovu oznamovat Komisi podle této novely zákona.
Tato připomínka je zásadní
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