
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK PRACOVNÍCH SKUPIN LEGISLATIVNÍ RADY VLÁDY K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

odboru 
kompatibility 

Název nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1371/2007 v poznámce pod čarou č. 17 není uváděn 
v souladu s Úředním věstníkem EU. Navrhujeme uvádět 
v tomto znění: Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1371/2007 ze dne 23. října 2007 o právech 
a povinnostech cestujících v železniční přepravě. Dodatek 
„v platném znění“ se uvádí pouze, když nařízení bylo 
změněno.  

Akceptováno 

Slova „ a povinnostech“ byla doplněna a slova „v platném znění“ 
byla v poznámce pod čarou 17) odstraněna. 

 

Komise pro 
soukromé 
právo 

Novelizační bod 3) 

§ 1: text vyhlášky: 

Vyhláška stanoví podmínky pro přepravu osob, zavazadel, 
věcí a živých zvířat ve veřejné drážní osobní dopravě drážní 
osobní dopravě15) a ve veřejné silniční osobní dopravě 
silniční linkové dopravě16), včetně podmínek pro plnění 
jedné přepravní smlouvy více ... 

Proč je zde termín “linkové”, když se dále v § 2 písm. b), v 
nadpisu u části 2, § 9 odst. 1 a  3, § 36  ... tedy v podstatě 
v celé vyhlášce používá stále termín “osobní” ? 

Pokud předkladatel nemá věcný důvod, doporučujeme 
terminologii sjednotit. 

 

Akceptováno 

Pojem „silniční linkové dopravě“ byl nahrazen slovy „silniční osobní 
dopravě“. 
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Stránka 2 (celkem 12) 

Novelizační bod 10) 

§ 4, odst. 2 

text vyhlášky: 

(2) Jízdní doklad může mít podobu 

a) jízdního dokladu pro jednotlivou jízdu opravňujícího 
cestujícího v rámci jeho     prostorové a časové platnosti 
uzavřít jednu nebo více přepravních smluv, 

nevhodná formulace - jako by se prostorová a časová 
platnost vztahovala k cestujícímu, lépe vedlejší věta:  

a) jízdního dokladu pro jednotlivou jízdu, který opravňuje 
cestujícího, aby v rámci prostorové a časové platnosti 
dokladu uzavřel jednu nebo více přepravních smluv 

 

b) časového jízdního dokladu opravňujícího cestujícího 
v rámci jeho prostorové a časové platnosti uzavírat 
opakovaně přepravní smlouvy nebo 

tatáž chyba i připomínka: ....dokladu, který opravňuje 
cestujícího, aby v rámci prostorové a časové platnosti 
dokladu uzavíral opakovaně přepravní smlouvy” 

 

c) jiného dokladu, jehož držitel má podle jiného právního 
předpisu2), 3), tarifu nebo smluvních přepravních podmínek 
v rámci jeho prostorové a časové platnosti právo na 
přepravu. 

Opět tatáž chyba, lépe: “jiného dokladu, jehož držitel má 
podle jiného právního předpisu, tarifu nebo smluvních 
přepravních podmínek právo na přepravu v rámci 
prostorové a časové platnosti dokladu.” 

 

 

Akceptováno 

Charakteristika jízdních dokladů byla upravena podle návrhu. 

 

Reformulace byly provedeny, § 4 odst. 2 nově zní: 

„(2) Jízdní doklad může mít podobu 

a) jízdního dokladu pro jednotlivou jízdu, který opravňuje 
cestujícího, aby v rámci prostorové a časové platnosti dokladu 
uzavřel jednu nebo více přepravních smluv, 

 

 

 

 

b) časového jízdního dokladu, který opravňuje  cestujícího, aby 
v rámci prostorové a časové platnosti dokladu uzavíral 
opakovaně přepravní smlouvy nebo 

 
 
 

 

c) jiného dokladu, jehož držitel má podle jiného právního 
předpisu2), 3), tarifu nebo smluvních přepravních podmínek v rámci 
prostorové a časové platnosti dokladu právo na přepravu.“ 
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Stránka 3 (celkem 12) 

§ 5 odst. 2 

(2) Jízdní doklad časový obsahuje náležitosti, které 
obsahuje jízdní doklad pro jednotlivou jízdu, a dále 
obsahuje údaje o druhu časového jízdního dokladu 
a případně údaje označující cestujícího oprávněného využít 
jízdní doklad. 

podle názoru komise lépe “Jízdní doklad časový obsahuje 
náležitosti podle odst. 1 a dále ......” 

§ 5 odst. 2 nově zní: 

„(2) Jízdní doklad časový obsahuje náležitosti podle odstavce 1 
a dále obsahuje údaje o druhu časového jízdního dokladu 
a případně údaje označující cestujícího oprávněného využít jízdní 
doklad.“ 

Novelizační bod 17 

§ 7 odst. 2 

text vyhlášky: 

(2) Dopravce zajišťuje prodej jízdenek jízdních dokladů 
před nástupem do vozidla. Nezajistil-li dopravce prodej 
jízdenek jízdních dokladů před nástupem do vozidla, musí 
umožnit cestujícímu zakoupit si jízdenku jízdní doklad po 
nástupu do vozidla za jízdné bez přirážky4). Dopravce v 
jízdním řádu zajistí zajistí ve smluvních přepravních 
podmínkách označení stanic, případně linek nebo spojů, u 
kterých je umožněn nástup cestujících do vozidla bez 
jízdenky jízdního dokladu a zakoupení jízdenky jízdního 
dokladu bez přirážky4) po nástupu do vozidla.  

druhá věta je psána odpuzujícím jazykem, nebylo by lepší: 
“Dopravce uvede ve smluvních přepravních podmínkách 
stanice, linky nebo spoje, u kterých je umožněn .....” 
Podobná formulace je už v odst. 5) - doporučujeme 
sjednotit. Slovo “případně” považujeme za nadbytečné.  

Akceptováno 

Druhá věta byla reformulována podle požadavku.  

§ 7 odst. 2 nově zní: 

„(2) Dopravce zajišťuje prodej jízdních dokladů před nástupem do 
vozidla. Nezajistil-li dopravce prodej jízdních dokladů před 
nástupem do vozidla, musí umožnit cestujícímu zakoupit si jízdní 
doklad po nástupu do vozidla za jízdné bez přirážky4). Dopravce 
uvede ve smluvních přepravních podmínkách stanice, 
případně linky nebo spoje, u kterých je umožněn nástup 
cestujících do vozidla bez jízdenky jízdního dokladu a zakoupení 
jízdenky jízdního dokladu bez přirážky4) po nástupu do vozidla. 

Novelizační bod 24 

§ 7 odst. 8 

Opět snížená srozumitelnost celého odstavce. 
Doporučujeme ukončit souvětí za slovy “jízdního dokladu” a 
poslední větu  formulovat takto: “K prodeji jednotných 

Vysvětleno 

Na základě připomínek vládního výboru pro zdravotně postižené, 
byl dálkový přístup umožňující nákup pro osoby se zdravotním 
postižením doplněn, pro vyšší pohodlí a zajištění přístupnosti 
služeb pro tyto skupiny cestujících. 
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Stránka 4 (celkem 12) 

jízdních dokladů se  využívají též  systémy  s dálkovým 
přístupem.” 

Proč jsou zmiňovány osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace, to věru není zřejmé, protože i na obchodních 
místech a ve vlacích atd. si např. nevidomí doklady běžně 
kupují. Doporučujeme ten konec vypustit. 

 

Novelizační bod 35 

V novelizovaném textu chybí povinnost dopravce tato místa 
při prodeji označit. Cestující by měl při koupi rezervačního 
dokladu vědět, že místo je rezervováno pro cestující s dětmi 
do 10 let a měl by mít možnost svobodně se rozhodnout, 
zda si místo zarezervuje, i když nárok na ně nemá. Potom 
po něm je možné chtít, aby místo uvolnil, i když na ně má 
rezervaci. 

Akceptováno 

§ 10 odst. 2 byl doplněn následovně: 

(2) Na místech ve vozidlech vyhrazených a označených 
dopravcem pro přepravu cestujících s dětmi do 10 let se přepravují 
přednostně tito cestující. Jiný cestující, který takové místo obsadil, 
toto místo cestujícímu s dětmi na jeho požádání uvolní, a to i v 
případě, že si na toto místo zakoupil rezervační doklad, aniž by 
mohl nárok na toto místo prokázat. Před zakoupením rezervace 
dopravce upozorní cestujícího na vyhrazení tohoto místa pro 
cestující s dětmi do 10 let. 

Novelizační bod 39 

Totožné jako v předchozím bodě 35: opět povinnost 
dopravce tato místa označit, zejména je to důležité při 
prodeji pomocí systémů dálkového přenosu dat. 

Akceptováno 

§ 12 odst. 1 byl doplněn následovně: 

(1) Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve 
vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených 
a označených. Pokud není u těchto osob jejich právo na místo k 
sezení zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem. 
Jiný cestující, který takové místo obsadil, toto místo cestujícímu s 
omezenou schopností pohybu a orientace na jeho požádání uvolní, 
a to i v případě, že si na toto místo zakoupil rezervační doklad, aniž 
by mohl nárok na toto místo prokázat. Před zakoupením 
rezervace dopravce upozorní cestujícího na vyhrazení 
rezervovaného místa pro cestující s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

Novelizační bod 42 

§ 14 písm. a) 

text vyhlášky: 

Akceptováno 

Text byl odstraněn. § 14 písm. a) nově zní: 
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Stránka 5 (celkem 12) 

a) podávání informací o jízdních řádech, o tarifu 
a o vyhlášených smluvních přepravních podmínkách, a to 
na místech určených pro styk s cestujícími a způsobem 
umožňujícím dálkový přístup s přístupností i pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace,  

Označený text opět považujeme za nadbytečný, protože i v 
místech určených pro styk s cestujícími musí podávat 
informace i hendikepovaným. To je snad samozřejmé, ale 
zde to vypadá, jako kdyby se tato povinnost míst určených 
pro styk s cestujícími netýkala. 

„a) podávání informací o jízdních řádech, o tarifu a o vyhlášených 
smluvních přepravních podmínkách, a to na místech určených pro 
styk s cestujícími a způsobem umožňujícím dálkový přístup,“ 

Novelizační bod 47 

§ 14 písm. h) 

text vyhlášky:  

i) h) ve veřejné silniční osobní dopravě a v městské 
hromadné dopravě znovuzastavení každého třetího vozidla 
v úrovni označení stanice, stojí-li ve stanici současně více 
vozidel; znovuzastavení každého vozidla v úrovni označení 
stanice v případě, že ve stanici se nachází osoba na vozíku 
pro invalidy nebo osoba se slepeckou holí zdravotním 
postižením s bílou nebo červenobílou holí.  

Definice postižených je úzká, doporučujeme doplnit “nebo 
vodicím nebo asistenčním psem”. Nešlo by to napsat vůbec 
obecněji, např. “osoba se zřejmým zdravotním postižením”? 
Může to být třeba někdo, kdo se pohybuje s berlemi nebo 
s chodítkem. 

Vysvětleno 

Výrazně by se rozšířil okruh osob, kvůli kterým by bylo nutné na 
zastávce zastavovat dvakrát, což zejména v městské hromadné 
dopravě a jejích přestupních uzlech, na kterou úprava zejména cílí, 
není úplně žádoucí. Předkládána úprava vznikla na základě 
připomínek organizací zastupujících práva osob se zdravotním 
postižením. 

Novelizační bod 58 

§ 16a odst. 1 

text vyhlášky: 

Cestující, který chce nastoupit ve stanici na znamení, musí 
zaujmout místo, ze kterého bude osobou řídící vozidlo 
vidět, a tato musí zastavit, pokud je v prostoru stanice 
přítomna osoba. 

Vysvětleno 

Povinnost uložená cestujícím dát znamení je vnímána 
problematicky z hlediska některých dopravních systémů i 
dopravních podniků, i vybraných skupin osob se zdravotním 
postižením, proto došlo k úpravě režimu pobytu na zastávkách na 
znamení a odchýlení od původního znění, který předpokládal 
dávání znamení řidiči i z prostoru zastávky. 
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Stránka 6 (celkem 12) 

To je formulace, která vyvolává úsměv. Nešlo by to napsat 
např. takto: “Cestující, který chce nastoupit ve stanici na 
znamení, musí dávat řidiči vozidla viditelné znamení.  Řidič 
je povinen na znamení zastavit. 

Vzhledem k tomu, že osoba řídící vozidlo nemusí být vždy jen řidič, 
je volena tato konstrukce. 

Novelizační bod 73 

§ 24 odst. 2 písm. a) 

Doporučujeme doplnit “a) jméno nebo ..... “ i když to asi 
nebude pravidlo, ale dopravcem by mohla být i podnikající 
fyzická osoba, která není zapsána v obchodním rejstříku, 
tudíž nemá firmu. 

Akceptováno 

§ 24 odst. 2 písm. a) nově zní: 

„a) jméno nebo obchodní firmu dopravce, který uzavírá 
přepravní smlouvu,“ 

Novelizační bod 86 

§ 36 odst. 3 písm. a) 

Tatáž připomínka jako v předchozím novelizačním bodě.  
Doporučujeme doplnit “a) jméno nebo ...” 

Akceptováno 

§ 36 odst. 3 písm. a) nově zní: 

„a) jméno nebo obchodní firmu dopravce, který uzavírá 
přepravní smlouvu,“ 

Komise pro 
správní právo 
č. 1  

K úvodní větě 

Je třeba vypustit odkaz na § 2578 občanského zákoníku, 
neboť vyhláška se vydává k provedení zákona o silniční 
a  zákona o drážní dopravě, kde jsou obsažena 
zmocňovací ustanovení, nikoliv k provedení občanského 
zákoníku, kde žádné zmocnění k vydání takové vyhlášky 
není. Dané ustanovení OZ je pouze odkazovací, ne 
zmocňovací. 

Akceptováno 

Ustanovení občasného zákoníku vypuštěno 

K bodu 1 

Stejná připomínka jako k úvodní větě. 

Akceptováno 

Ustanovení občasného zákoníku vypuštěno 

K bodu 5 

Pokud má jít skutečně o definice, nelze používat výraz 
„rozumí se“, který naznačuje, že jde o výklad a nikoliv 
definice.  

Částečně akceptováno 

Úvodní věta byla vypuštěna, definice byly upraveny do vět 
s ohledem na další připomínky, viz ve vypořádání k bodu 5 níže. 

Význam pojmů zavazadlo a jeho další členění je uveden dále 
v předpise. Vypuštěním pojmu by se rozbila struktura předpisu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBTCFC9PX)



Stránka 7 (celkem 12) 

Doporučujeme sjednotit terminologii, v § 2 se např. mluví 
současně o zavazadle, ručním zavazadle, spoluzavazadle 
a cestovním zavazadle.  

  

 
 

 

 

Vylučuje definice v § 2 písm. a), aby součástí městské 
hromadné dopravy, kde platí jízdní doklad, byla i doprava 
lodí? V některých městech to tak je. Může to vůbec 
vyhláška vyloučit? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V případě písm. b) nejde o definici ale fikci spočívající 
v tom, že za stanici se považuje i zastávka, která jí jinak 
není (to už není ani výklad, jak by vyplývalo ze slov „rozumí 
se“, ale právě ta fikce). Stanovit, že stanicí je stanice, je 
tautologie.  

 

 

Obecný je pojem zavazadlo, dodací lhůta se v této podobě 
vztahuje jen na cestovní zavazadlo. Písm. d) nově odstavec zní 3: 

„(3) Zavazadlo je snadno přenosná věc, kterou vzhledem 
k rozměrům a hmotnosti lze snadno umístit ve vozidle nebo bez 
obtíží naložit do vozidla a věc, která nemůže svou povahou 
poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo.“ 

 

V zákoně č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské vodní plavbě není 
zmocnění pro vydávání vyhlášky upravující přepravní řád pro 
vnitrozemskou veřejnou osobní vodní dopravu. Předkladatel je 
rovněž názoru, že vodní doprava není součástí městské dopravy 
jako takové, ale jde o integrovanou veřejnou službu, z výše 
uvedeného důvodu bude definice upravena jen v rozsahu 
odpovídajícímu první části připomínky následovně:  

„(1) Městská hromadná doprava je činnost dopravce spočívající 
v pravidelné přepravě osob, ručních zavazadel, spoluzavazadel 
a živých zvířat pro potřeby města a jeho příměstských oblastí 
vozidly na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové a lanové, 
vozidly městské autobusové dopravy a vozidly v rámci 
integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících18) na jiné 
dráze, stanoví-li tak dopravce ve smluvních přepravních 
podmínkách.“ 

 

Akceptováno, pojem stanice byl vypuštěn a zavedena legislativní 
zkratka v § 2 písm. e), nově odst. 4:  

„(4) Dodací lhůta je doba přepravy cestovního zavazadla ze 
stanice nebo zastávky (dále jen „stanice“) podání do stanice 
určení dohodnutým spojem včetně doby potřebné pro jeho 
přichystání k výdeji.“ 
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Definice v § 2 písm. c) je zbytečná, navíc nelze vyhláškou 
definovat pojem, který používá sám zákon, to už není 
provedení ale doplnění zákona. 

Neakceptováno, dochází ke sjednocení pojmosloví, protože zákon 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, používá pojem „přepravní 
podmínky“, zatímco zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, používá 
„smluvní přepravní podmínky“. Písmeno c) nově odst. 2 zní: 

„(2) Smluvní přepravní podmínky jsou dopravcem vyhlášené 
podmínky přepravy podle § 18b odst. 2 zákona o silniční dopravě 
a § 36 odst. 1 písm. a) a § 37 zákona o drahách.“ 

 

K bodům 6 až 9 

Vyhláška jako podzákonný předpis vůbec nemá upravovat 
pravidla pro vznik a splnění smlouvy, taková úprava patří 
zákonu. Je pravda, že obě zmocňovací ustanovení s tím 
výslovně počítají, ale podle občanského zákoníku mají 
přepravní řády upravovat pouze podrobnější úpravu 
přepravy osob a věcí a pravidla pro vznik a splnění smlouvy 
jistě nejsou nějaké podrobnosti ale primární právní úprava 
na úrovni zákona. 

Vysvětleno 

Protože občanský zákoník neobsahuje zmocnění a jeho 
ustanovení jsou pouze odkazovací, je třeba problematiku vzniku 
přepravní smlouvy řešit. Lze souhlasit s tím, že předmětnou úpravu 
je vhodnější řešit formou zákona. V době, kdy zákon problematiku 
neřeší, by absence dosavadní úpravy ve vyhlášce způsobila 
problém. 

K bodu 10 

Cestující se asi neprokazuje po (celou) dobu plnění 
smlouvy, jak stanoví § 4 odst. 1, ale jen když je k tomu 
vyzván. Možností je slova „po dobu“ nahradit slovy „v době“. 

Akceptováno 

Slova „po dobu“ byla nahrazena slovy „v době“. 

K bodům 11, 13 a 14 

Není jasné, zda slovní spojení „nepovažuje se za platný“ 
znamená totéž co neplatný – pokud ano, je třeba používat 
stejnou terminologii a mluvit o neplatnosti a pokud ne, není 
jasné, v čem má být rozdíl. 

Vysvětleno 

Jízdní doklad uvedený v bodech 11, 13 a 14 není sám o sobě 
neplatný, ale je nesprávně použit cestujících, který jeho špatným 
použitím způsobil jeho relativní neplatnost, tedy neplatnost pro 
danou situaci a použití, proto předkladatel používá obrat „není 
považován za platný“. 

K bodu 24 

Vyhláška může podle obou zmocňovacích ustanovení 
upravovat pouze „podmínky, za nichž se přepravují osoby 
a jejich zavazadla“, výčet obsahových náležitostí 
přepravního řádu je sice v obou případech demonstrativní, 

Neakceptováno 

Novelizační bod 24 (§ 7 odst. 8) provádí § 7a odst. 7 zákona 
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících 
a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 367/2019 Sb. 
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což je samo o sobě vada zákona, když jde o zmocňovací 
ustanovení, tento výčet ale nelze vkládat tak, že by do něj 
mohly spadat a vyhláška by mohla regulovat věci, které 
nelze podřadit pod podmínky, za nichž se přepravují osoby 
a jejich zavazadla, což úprava pravidel prodeje jízdních 
dokladů jistě není. Ustanovení je třeba vypustit. 

K bodu 25 

Mohou smluvní přepravní podmínky stanovit jinak jenom 
v těch případech, kdy to vyhláška výslovně předpokládá? 
V každém zákoně je to jinak. Zatímco v zákoně o silniční 
dopravě je v § 18b odst. 2 uvedeno, že dopravce může 
v přepravních podmínkách odlišně od přepravního řádu 
stanovit podmínky uvedené v odstavci 1 písm. c), f), g) a h) 
tohoto ustanovení, v zákoně o drážní dopravě je v § 37 odst. 
7 pouze obecně uvedeno, že podrobnosti přepravních 
podmínek mohou být stanoveny ve smluvních přepravních 
podmínkách, což představuje širší rozsah, než jaký 
umožňuje zákon o silniční dopravě. 

Vysvětleno 

Předkladatel je názoru, že k předkládané úpravě má zmocnění 
v obou nadřazených předpisech: § 18b odst. 1 písm. c) zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a § 37 odst. 2 písm. d). 
Současně požaduje za vhodné mít možnost obsazování míst 
ve smluvních přepravních podmínkách upravit i s ohledem na 
pohodlí cestujících. 

K bodu 35 

Je otázka, zda by mělo být vůbec možné zakoupit si 
rezervační doklad na místo, na které nemá kupující nárok. 
Nebo by měl alespoň předem vědět, že si kupuje doklad 
na místo, které mu ani rezervační doklad negarantuje, pak 
je to jeho volba a riziko.  

81 a 82 obdobně. 

Akceptováno 

§ 10 odst. 2 byl doplněn následovně 

(2) Na místech ve vozidlech vyhrazených a označených 
dopravcem pro přepravu cestujících s dětmi do 10 let se přepravují 
přednostně tito cestující. Jiný cestující, který takové místo obsadil, 
toto místo cestujícímu s dětmi na jeho požádání uvolní, a to 
i v případě, že si na toto místo zakoupil rezervační doklad, aniž by 
mohl nárok na toto místo prokázat. Před zakoupením rezervace 
dopravce upozorní cestujícího na vyhrazení tohoto místa pro 
cestující s dětmi do 10 let. 

 

§ 12 odst. 1 byl doplněn následovně: 

(1) Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve 
vozidle právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených 
a označených. Pokud není u těchto osob jejich právo na místo 
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k sezení zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným 
průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, toto místo 
cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace na jeho 
požádání uvolní, a to i v případě, že si na toto místo zakoupil 
rezervační doklad, aniž by mohl nárok na toto místo prokázat. Před 
zakoupením rezervace dopravce upozorní cestujícího na 
vyhrazení rezervovaného místa pro cestující s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

K bodu 38 

Smluvní přepravní podmínky mohou stanovit, za jakých 
podmínek je možné přepravovat jiné dopravní prostředky 
obdobné jízdnímu kolu. Těžko je ale možné vymezovat 
vyhláškou, co se má rozumět (pro účely tohoto právního 
předpisu) jízdním kolem v závislosti na tom, co následně 
(možná) stanoví smluvní podmínky jako soukromoprávní 
akt dopravce. To je legislativní nonsens. Navíc není jasné, 
co by byl dopravní prostředek obdobný kolu – např. 
koloběžka? Odrážedlo? I když se uvádí do pohybu jinak než 
kolo? Jak je to obdobné? 

Vysvětleno 

Rozmach dopravních prostředků využívaných veřejností místo 
jízdního kola je velký (tříkolky, koloběžky, odrážela). Parametry 
dopravních prostředků jsou však rozdílné, proto není možné je 
přesně definovat. Přesto od dopravců i zástupců z organizací 
zastupujících osoby se zdravotním postižením byl velký tlak na 
možnost úpravy přepravy těchto dopravních prostředků 
v dopravních prostředcích hromadné dopravy s přihlédnutím 
k individuálním podmínkám u jednotlivých dopravců. 

K bodu 50 

Cestující nemůže porušit přepravní podmínky, tedy 
podmínky smlouvy, pokud na základě úpravy obsažené 
v § 3 odst. 2 smlouva vůbec nevznikne – podle tohoto 
ustanovení je přepravní smlouva uzavřena (nejpozději) tím, 
že cestující nastoupí do vozidla nebo vstoupí do 
označeného prostoru přístupného jen s platným jízdním 
dokladem, ale v § 15 písm. a) se upravuje případ, kdy nemá 
zakoupen jízdní doklad při nástupu do vozidla nebo si tento 
jízdní doklad nezakoupí bezodkladně po nástupu 
do vozidla, takže smlouva podle § 3 odst. 2 vůbec 
nevznikla, takže není možné porušit smluvní podmínky. 
Ustanovení si odporují.  

 

 

Vysvětleno 

Podle názoru předkladatele vzniká přepravní smlouva i v tomto 
případě na základě nástupu do vozidla, který může v určitých 
případech předcházet nákupu jízdního dokladu. Tím, že přepravní 
smlouva vzniká nástupem do vozidla, je možné po cestujícím 
požadovat plnění povinností z ní plynoucí, tedy daných přepravním 
řádem. 
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K bodu 56 

Druhá věta v 15 odst. 2 je zbytečná, co jiného by bylo 
porušení přepravních podmínek než porušení povinnosti 
stanovené v přepravních podmínkách.  

Vysvětleno 

Předkladatel považuje uvedení druhé věty za účelné pro 
srozumitelnost textu pro cestující. Lze totiž předpokládat, že 
porušení povinnosti uložené cestujícímu na základě § 15 odst. 2 
bude dopravce sankcionovat.  

K bodu 57 

Nad rámec návrhu novely upozorňujeme na to, že v § 16 
odst. 4 je uveden pojem řidič, přičemž vyhláška i její 
novelizované znění používají pojem osoba řídící vozidlo. 
Doporučujeme tak slovo "řidič" nahradit slovy "osoba řídící 
vozidlo". 

Vysvětleno 

V § 16 odst. 4 se jedná opravdu o řidiče. V případě železniční 
dopravy je v § 16 odst. 4 odpovědná za výstup cestujících  
pověřená osoba dopravce (ve většině případů vlakvedoucí, 
ve vlaku bez průvodčích strojvedoucí). Naopak v případě §16a se 
jedná o řidiče a strojvedoucího, tedy o osoby, do jejichž náplně 
práce řízení vozidla patří.  

K bodu 58 

V případě § 16a odst. 3 je třeba postavit najisto, jaký bude 
vztah takových povinností k povinnostem podle odst. 1 a 2, 
tzn. zda povinnosti obsažené v přepravních podmínkách 
budou povinnosti stanovené ve vyhlášce nahrazovat nebo 
doplňovat.  

Akceptováno 

Pro zajištění jednoznačnosti ustanovení § 16a odst. 3 bude 
upraveno následovně:  

„(3) Dopravce může ve smluvních přepravních podmínkách upravit 
další povinnosti cestujících pro nástup a výstup do vozidla ve 
stanici na znamení, takové povinnosti musí být srozumitelné, 
bezpečné a použitelné i pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace.  

K bodu 62 

Pokud má jít o povinnost dopravce, viz „stanoví“, není jasné, 
jak se bude postupovat, pokud to neudělá, tzn. jaký postih 
mu bude hrozit, když v jiných případech se v návrhu 
vyhlášky předpokládá úprava dalších povinností 
v přepravních podmínkách jen jako možnost.  

Akceptováno 

§ 19 odst. 3 nově zní: 

„(3) Hořlavé a nebezpečné věci lze přepravovat, pokud tak 
stanoví dopravce ve smluvních přepravních podmínkách.“ 

K bodu 81 

Ve vyhlášce nelze stanovit, co se považuje za odpad, 
taková úprava je vyhrazena zákonu.  

Akceptováno 

Ustanovení bylo upraveno, § 34 odst. 2 nově zní:  

„(2) Po 10 dnech od uplynutí doby stanovené pro výdej cestovního 
zavazadla dopravce písemně vyzve cestujícího k vyzvednutí 
neodebraného cestovního zavazadla do 30 dnů a upozorní ho, že 
jinak věc prodá. Pro prodej neodebraného cestovního zavazadla 
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se § 2428 věta druhá občanského zákoníku použije obdobně. 
Nepodaří-li se neodebrané cestovní zavazadlo prodat, nakládá se 
s ním podle jiného právního předpisu11), nejde-li o živé zvíře.“ 

K bodu 85 

Není jasné, proč se má v tomto případě použít § 2428 
pouze přiměřeně, zatímco v případech upravovaných 
v bodech 81 a 82 obdobně. 

Akceptováno 

Odkazy na občanský zákoník byly sjednoceny i v případě bodu 85 
bude použito slovo „obdobně“. § 35 odst. 4 nově zní:  

(4) Pro prodej nevyzvednutého nalezeného cestovního zavazadla 
se § 2428 věta druhá občanského zákoníku použije obdobně.“ 

V Praze 26. 5. 2020 

Vypracoval: Ing. Ivo Hruban, Ph.D. Podpis: 
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