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Po vstupu ČR do EU je samozřejmostí všeobecná použitelnost pravidel EU, což má za 

následek celkovou liberalizaci přístupu na trh v rámci EU. V oblasti vztahů vůči státům 
mimo EU (tzv. třetí země) v blízkém období bude zachován současný systém, založený 
na dvoustranných či vícestranných dohodách. Komparativní výhodou plynoucí z členství 
v Evropské unii v řadě případů je již možnost účasti České republiky v celém procesu 
projednávání, přípravy a schvalování dokumentů EU. Účinky se projevují v kvalitnější 
informační základně pro vnitrostátní rozhodovací procesy, mimo jiné i při formulování 
nové Dopravní politiky ČR jako integrované součásti evropského hospodářského a 
dopravního prostoru. 

Dopravní infrastruktura je základním předpokladem pro podnikání v dopravě a pro 
uspokojování přepravních potřeb, za jehož rozvoj odpovídá veřejný sektor. 
Neharmonizovaný rozvoj sítě by znamenal narušení tržního prostředí v dopravním 
sektoru. Rozvoj dopravních sítí jednotlivých druhů dopravy musí probíhat podle koncepce 
celé dopravní sítě, aby rozvoj dopravních sítí jednotlivých druhů dopravy probíhal 
harmonizovaně. 

 
Informace o stavu aplikace evropské železniční legislativy v českém 

právním řádu a o připravované evropské železniční legislativě 
 
Zákon o dráhách č. 266/1994 Sb. již v zásadě vyhovuje požadavkům tří legislativních 

dokumentů EU, přijatých v rámci tzv. prvního železničního balíčku: 
• směrnici 91/440/EEC, o rozvoji železnic Společenství, ve znění směrnice 2001/12/EC;  

• směrnici 95/18/EC, o udělování licencí železničním podnikům, ve znění směrnice 
2001/13/EC;  

• směrnici 2001/14/EC, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění 
použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci;  

 
Jde především o oddlužení železničního podniku, zaručení jeho samostatnosti 

v řízení, o definici funkcí vlastníka infrastruktury, provozovatele infrastruktury a 
železničního dopravce, o zajištění provádění funkcí udělování licencí, o 
(nediskriminované) přidělování kapacit a stanovení ceny za užívání infrastruktury 
nezávisle na dopravci, o řešení mimořádných událostí včetně odborného šetření nehod.  

Novela zákona o dráhách, která byla vyhlášena pod č. 103/204 Sb., s účinností od 
1. května 2004 , obsahuje transpozici následujících právních předpisů EU: 
• zbývající část směrnice 2001/14/EC, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a 

zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci;  
• směrnici 2001/16/EC, o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního 

systému; 
• směrnici 96/48/EC, o interoperabilitě evropského vysokorychlostního železničního 

systému, zejména stanovení autorizovaných (notifikovaných) osob podle směrnice EU 
2001/16 o interoperabilitě konvenční železnice. 
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Po účinnosti zákona č. 103/200 Sb., provádí alokaci kapacity železniční dopravní 
cesty ve vlastnictví státu pro přidělení železničním dopravcům Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace; u ostatních drah jejich vlastník. Tzv. „prohlášení o dráze“, ve 
kterém jsou obsaženy základní pokyny pro železniční dopravce o přístupu na železniční 
sít v České republice, je dostupné v českém i anglickém jazyce na webové stránce 
Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.  

Zákon o dráhách dále stanoví, že provozování drážní dopravy na dráze se 
uskutečňuje za cenu, stanovenou podle cenových předpisů (§ 23 zákona). V současnosti 
se jedná o cenu regulovanou, stanovenou jako maximální pro každý kalendářní rok 
cenovým výměrem Ministerstva financí včetně podmínek použití této ceny. Tato cena je 
pro každého oprávněného dopravce na dráze celostátní a dráhách regionálních stejná.  

K novele zákona o dráhách byly na základě zmocnění podle § 66 odst. 1 zákona 
vydány dva prováděcí předpisy jako vyhlášky Ministerstva dopravy s účinností od 
1. července 2004.  

Vyhláška č. 351/2004 Sb. převzala do českého právního řádu obsah přílohy č. II 
směrnice EU 2001/14 Evropského parlamentu a Rady, vztahující se k alokaci kapacity 
železniční infrastruktury a ukládání poplatků za použití železniční infrastruktury a 
certifikace bezpečnosti. Služby, které provozovatel dráhy poskytuje dopravci, se podle 
ustanovení této vyhlášky rozdělují na základní, které musí být poskytovány obligatorně a 
služby doplňkové, popřípadě nadstandardní, které se poskytují fakultativně podle 
podmínek, uvedených v prohlášení o dráze. Rozsah poskytovaných služeb, mezi něž patří 
i přístup k nádražním budovám a terminálům, se vždy upraví ve smlouvě o provozování 
drážní dopravy, kterou uzavírá provozovatel dráhy a dopravce podle ustanovení podle § 
23 odst. 1 písm. a) zákona o dráhách. Podle ustanovení již dnes platného zákona o 
dráhách se může v případě sporů o uzavření smlouvy o provozování drážní dopravy 
kterákoliv smluvní strana odvolat k Drážnímu úřadu, který je povinen rozhodnout, 
přičemž rozhodnutí nahrazuje smluvní ujednání a je pro obě strany závazné.  

Vyhláška č. 352/200 Sb. upravuje základní požadavky na provozní a technickou 
propojenost součástí interoperabily a definuje jednotlivé subsystémy interoperability 
podle zmocnění k provedení § 3a odst. 1, § 49a odst. 4 a § 49d odst. 1 zákona o 
dráhách. Právní úprava je zcela převzata z obou směrnic EU pro interoperabilitu, tj. 
z 95/48/ES pro vysokorychlostní tratě a z 2001/16/ES pro konvenční tratě. 

Jako notifikační orgán pro posuzování shody a kontrolu procesů vyhlašování 
technických specifikací interoperability budou působit právnické osoby, které jsou tzv. 
autorizovanou osobou, pověřenou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví po dohodě s Ministerstvem dopravy v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 
22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 
Postupy pro posuzování shody součástí interoperabily a subsystémů interoperability a 
vydává příslušných osvědčení autorizovanou osobou upravuje nové nařízení vlády 
č. 133/2005 Sb., vydané podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a 
zákona č. 205/2002 Sb., k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c) a § 12 odst. 1 
a 3 zákona o technických požadavcích na výrobky. Toto nařízení vlády nabylo účinnosti 
od 1. května 2005. 

 

První notifikovaná osoba pro posuzování TSI v ČR 
Transformací Výzkumného ústavu železničního z odštěpného závodu Českých drah, 

a. s., na samostatnou akciovou společnost VUZ byla splněna zásadní podmínka 
nezávislosti na užívání součástí interoperability nebo subsystémů evropského 
železničního systému (EŽS). VUZ tak mohl začít plnit i další podmínky a kritéria, která 
jsou stanovena nařízením vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a 
technickou propojenost EŽS, pro autorizaci právnických osob podle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a usilovat o její udělení. 
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Rozhodnutím Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o 
udělení autorizace se VUZ stala Autorizovanou osobou č. 258 v rámci ČR a současně na 
základě sdělení UNMZ o splnění podmínek notifikace v rámci EU získala statut 
Notifikované osoby č. 1714. Tímto aktem byl ukončen dlouhodobý proces přípravy pro 
výkon nových činností, a to nejen z hlediska odborného zaměření, ale také z hlediska 
legislativy, organizace i samotného řízení a realizace zakázek. 

VUZ, a.s. je tedy v rámci EU způsobilý k posuzování shody, tj. posouzení, zda 
výrobek nebo subsystém odpovídá technickým specifikacím interoperability (TSI), 
evropským specifikacím nebo jiným stanoveným technickým požadavkům, popř. 
posouzení vhodnosti použití stanovených výrobků. Rozhodnutí udělené autorizace 
vymezuje rozsah pro strukturální subsystémy EŽS, včetně příslušných součástí 
interoperability, ve smyslu nařízení vlády č. 13/2005 Sb: 

* subsystém kolejová vozidla (RST), 
* subsystém infrastruktura (INS), 
* subsystém řízení a zabezpečení (CCS),  
* subsystém energie (ENE). 
 

Novely prováděcích předpisů k novelizovanému zákonu o dráhách 
V roce 2005 byla dále vyhlášena vyhláška č. 194/2005 Sb., kterou se mění vyhláška 

Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou 
způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů. 
Tato vyhláška nabyla účinnost dne 1. července 2005.  

Poslední novela vyhlášky č. 101/1995 Sb. vychází z nezbytnosti přiblížit českou 
vnitrostátní úpravu nejlepším praktikám používaným v zemích Evropské unie a reagovat 
na technický a technologický vývoj v železničním sektoru v oblasti odborné a zdravotní 
způsobilosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy. Navrhovaná novela také odráží 
požadavky praxe a jejím cílem je nastavit takové podmínky pro odbornou a zdravotní 
způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, aby bylo dosaženo odpovídající 
vysoké úrovně bezpečnosti při plné konkurenceschopnosti železničních podniků vůči 
jiným druhům dopravy. 

Na základě požadavků praxe dochází k většímu zaměření výcviku osob řídících drážní 
vozidlo na jízdní výcvik v řízení a obsluze hnacího vozidla. Z tohoto důvodu dochází ke 
zkrácení doby určené pro teoretickou přípravu těchto osob a snižuje se rozsah 
vyžadovaných teoretických znalostí konstrukce hnacích vozidel. Tato opatření vyplývají 
z nástupu nové generace drážních hnacích vozidel, která kladou zvýšené nároky na 
obsluhu a schopnost osoby řídící hnací vozidlo diagnostikovat případnou poruchu, avšak 
těmto osobám již není umožněno činit, byť marginální, opravy těchto hnacích vozidel za 
provozu.  

Dále přijatá právní úprava upřednostňuje školení a výcvik před formálními požadavky 
na stupeň, a zejména obor dosaženého vzdělání, a proto u požadavku na úplné střední 
odborné vzdělání dochází k rozšíření přípustných oborů na všechny technické obory. 

Průkaz způsobilosti k řízení hnacího vozidla bude nově u drážních vozidel (s výjimkou 
lanových drah) udělován na příslušný druh hnacího drážního vozidla. Jednotlivé druhy 
hnacích vozidel jsou ve vyhlášce taxativně vymezeny. Bude tak opuštěno od dosavadní 
praxe, kdy dochází k udělování průkazu způsobilosti k řízení hnacího vozidla pro určitý 
typ vozidla, aniž je tento pojem definován, což v praxi činilo četné obtíže ve vztahu 
k řadě hnacího vozidla. 

Nově se definuje požadavek na odbornou způsobilost osob k řízení elektrického 
hnacího vozidla na speciální dráze pouze pro manipulační jízdy v depu a zkušební jízdy na 
zkušební trati. Toto ustanovení je analogické k ustanovení § 11a vyhlášky, které definuje 
podobně odbornou způsobilost osob k řízení hnacího vozidla na tramvajové dráze a 
vychází z požadavků na činnost podniků v městské hromadné dopravě. 

Poslední změnou je sloučení revizních techniků a inspektorů určených technických 
zařízení (UTZ), neboť nově bude všechny požadované činnosti vykonávat pouze osoba 
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odborně způsobilá k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ. Naopak dochází 
k zavedení odborné způsobilosti znalce UTZ tlakových, určených pro dopravu 
nebezpečných věcí, který bude vykonávat činnosti při zkoušení UTZ tlakových podle 
požadavků Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí Úmluvy COTIF.  

Novela také stanovuje obsahové náležitosti průkazu způsobilosti k řízení hnacího 
vozidla a osvědčení o odborné způsobilosti, čímž dochází ke sjednocení dosud roztříštěné 
praxe jednotlivých drážních správních úřadů při vydávání těchto dokumentů. 

Vzhledem k většímu zaměření výcviku na jízdní výcvik a způsob ovládání hnacích 
vozidel dochází v příloze č. 4 vyhlášky k přehodnocení požadavků na konstrukci, údržbu a 
řízení vozidla. Je zavedena společná struktura požadavků při zachování vyžadovaných 
znalostí specifických pro daný druh vozidla. Výcvik je i zde více zaměřen na praktickou 
obsluhu vozidla a diagnostiku případných poruch. 

Lze předpokládat, že přijatá novela vyhlášky je poslední před provedením komplexní 
revize ustanovení vyhlášky a jejím nahrazení zcela novou právní úpravou po přijetí 
směrnice o certifikaci strojvedoucích a vlakových čet na železniční síti Společenství. 

 

Zařazení českých tratí do TERFN  
(transevropská železniční síť pro nákladní dopravu) 

Rozvoj transevropských sítí je dalším významným celoevropským trendem. Jsme 
připraveni naplnit požadavky Evropské komise na budoucí rozšíření těchto sítí o úseky 
panevropských koridorů situovaných na územích členských a kandidátských zemí, včetně 
těch, které ještě nebudou v dané době členy EU (Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko). 
Železniční koridory přitom hrají důležitou roli v evropské konkurenceschopnosti za 
podmínky promítnutí zásad interoperability na této infrastruktuře.  

Do evropského železničního systému jsou v současnosti zařazeny tratě 
Transevropské železniční sítě nákladní dopravy (TERFN), které jsou pro členské země EU 
uvedeny v mapách přílohy č. 1 Směrnice 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství, ve 
znění směrnice 2001/12/EU.  

Součástí transevropské železniční nákladní sítě (TERFN) zatím není celá česká 
železniční síť, ale jen cca 1/3 – 3500 km tratí tranzitních koridorů a některých 
spojovacích tratí. Síť TERFN na území České republiky je definována ve Smlouvě o 
přistoupení a výčet těchto tratí na území České republiky, zařazených do evropského 
železničního systému, je uveden ve Sdělení Ministerstva dopravy, které bylo vyhlášeno 
pod č. 111/2004 Sb.  

Od 1. ledna 2006 se na základě směrnice Evropské unie č. 2004/51/ES do 
evropského železničního systému zahrnují všechny tratě v členských státech EU, na 
kterých je provozována mezinárodní drážní nákladní doprava podle Úmluvy o 
mezinárodní železniční přepravě (COTIF). Členské státy však mohou požádat 
v odůvodněných případech o výjimky, jestliže tyto tratě nebudou splňovat technické 
specifikace interoperability. Odůvodněné případy jsou uvedeny v novele zákona o 
dráhách, ustanovení § 49c.  

Od 1. ledna 2007 se evropský železniční systém otevře oprávněným železničním 
dopravcům i pro realizaci tzv. kabotáže, tj. uskutečňování přeprav mezi stanicí odesílací a 
stanicí určení, nacházejí se na území členského státu EU, ve kterém nemusí mít dopravce 
sídlo.  

  

Druhý železniční balíček 
Koncem dubna 2004 po dohodovacím řízení s Evropským parlamentem přijala 

Evropská komise konečné znění právních předpisů, nazývaný „druhý železniční balíček“, 
zaměřený na budoucí rozvoj evropských železnic, pod společným označením: 
„K integrovanému evropskému železničnímu prostoru“. Nový železniční balíček je 
zaměřen na oblasti: 
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• zlepšení bezpečnosti v železniční dopravě – směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti na železnicích Společenství a 
o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 
2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční 
infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (směrnice o bezpečnosti železnic) 

• rozvinutí základních principů interoperability – směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2004/50/ES ze dne 29. dubna 2004,kterou se mění směrnice Rady 96/48/ES o 
interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilitě systému transevropské 
konvenční železniční dopravy, 

• vytvoření účinné řídící organizace - Evropské železniční agentury – nařízení 
určující sídlo této agentury bylo přijato Evropskou radou v prosinci loňského roku. 
Jedná se o Rozhodnutí č. 881/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. 4. 2004 
zřizující Evropskou železniční agenturu. Sídlem agentury se stalo město Lille v Francii, 
namísto Českou republikou navrhovaného sídla v Praze,  

• urychlení otevírání železničního nákladního trhu – doplnění směrnice 
91/440/EEC umožňující úplné otevření železničního nákladního trhu, včetně kabotáže 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/51/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou 
se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství, 

• zapojení Evropské unie jako celku do mezivládní organizace OTIF – doporučení 
na rozhodnutí Rady z 17. 11. 2003, COM (2003) 696 final. (Poznámka: toto 
rozhodnutí zatím nebylo Komisí EU přijato). 

 
Podstatou připravovaných opatření k zajištění železniční interoperability je slaďování 

bezpečnostních a technických norem na úrovni států Evropské unie, avšak reálný dopad 
bude na celý evropský železniční sektor, včetně českého. Slaďování zabezpečovacích 
systémů, komunikačních systémů, jednotlivých částí železničních vozidel, řízení 
železničního provozu, s sebou nese výrazné investiční náklady na uvedená opatření, 
která však následně zajistí budoucí provozní úspory. Ministerstvo dopravy, České dráhy, 
a.s. a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, budou do tohoto procesu 
výrazně zapojeny, významnou roli zde může sehrát český železniční průmysl. Ustanovení 
jednotlivých směrnic druhého železničního balíčku bude do českého prvního řádu 
transponováno další novelou zákona č. 266/1994 Sb.., o dráhách, která byla vyhlášena 
ve Sbírce zákonů pod č. 181/2006 Sb. Se zněním této novely včetně odůvodnění je 
možno se seznámit na webové stránce Poslanecké sněmovny www.psp.cz, dokument: 
tisk 1099 a je též publikována na webové stránce Ministerstva dopravy: 
www.mdrc.cz/Legislativa/Drážní doprava. 

 
V rámci této novely zákona o dráhách se zejména: 

- zavádí institut osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní a regionální a 
doplňuje se institut osvědčení dopravce v souladu s podmínkami, obsaženými ve směrnici 
2004/49/EU, 

- stanovují se povinnosti provozovatele dráhy celostátní a regionální nebo dopravce zavést a 
dodržovat systém kontroly zajišťování bezpečnosti při provozování dráhy a drážní dopravy,  

- určují se povinnosti Drážního úřadu jako regulačního a bezpečnostního orgánu podle 
směrnic 2001/14/ES a 2004/49/ES,  

- navrhuje se pověřit úkoly nezávislého inspekčního orgánu Drážní inspekce, která zajišťuje 
odborné zjišťování příčin a okolností vzniku určených závažných nehod v drážní dopravě,  

- Drážní úřad se dále pověřuje působností orgánu dozoru nad výrobky určenými pro 
provozování dráhy a drážní dopravy, které jsou součástí dráhy nebo drážních vozidel, nad drážními 
vozidly, určenými technickými zařízeními a nad strukturálními a provozními subsystémy na dráhách 

http://www.psp.cz
http://www.mdrc.cz/Legislativa/Dr
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zařazených do evropského železničního systému. a vedením registrů jednotlivých součástí 
subsystémů nově budovaných nebo modernizovaných drah zařazených do evropského železničního 
systému a registru drážních vozidel používaných dopravci a určených k pohybu na dráze celostátní 
a regionální,  

-  nově jsou formulována sankční ustanovení, které zohledňují novou koncepci správního 
trestání. Podle požadavku Ministerstva vnitra, které odpovídá za oblast přestupkového práva, byla 
dále přepracována a nově konstruována celá část zákona týkající se ukládání sankcí tak, aby byl 
návrh v souladu se "Zásadami právní úpravy přestupků a jiných správních deliktů v zákonech 
upravujících výkon veřejné správy". 

Novela zákona stanovuje všem železničním dopravcům v České republice, tedy i 
akciové společnosti České dráhy, stejné podmínky, které vyplývají z nově přejaté právní 
úpravy pro provozování dráhy a drážní dopravy v Evropské unii, především s důrazem na 
zajišťování bezpečného provozu drážní dopravy. K tomuto účelu se zavádějí i nové 
povinnosti pro státní administrativu v upravované oblasti.  

Účinnost předmětné novely zákona o dráhách je stanovena na 1. července 2006.  
 

Zařazení lyžařských vleků do režimu určeného technického 
zařízení a stanovení podmínek pro emise hnacích spalovacích 

motorů drážních vozidel  
V legislativní oblasti ve věcech drah čeká odbornou veřejnost a zainteresované 

podnikatele aplikace nově přijaté novely zákona o dráhách, obsahující právní úpravu pro 
zařazení lyžařských vleků do režimu určeného technického zařízení podle zákona o 
dráhách a transpozici směrnice EU 2004/26, řešící podmínky pro emise spalovacích 
motorů hnacích drážních vozidel a jejich schvalování. Tato novela zákona o dráhách je 
vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 191/2006 Sb. a nabývá účinnosti dne 11. června 
2006. Se zněním této novely včetně odůvodnění je možno se seznámit na webové 
stránce Poslanecké sněmovny www.psp.cz, dokument: tisk 906 a je též publikována na 
webové stránce Ministerstva dopravy: www.mdrc.cz/Legislativa/Drážní doprava. 

Právní úprava, obsažená v předložené novele zákona o dráhách, směřuje především 
k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu lyžařských vleků z hlediska technického 
zařízení, přepravovaných osob a obsluhujícího personálu. K dosažení tohoto cíle je 
navrhováno zařazení lyžařských vleků mezi určená technická zařízení podle zákona č. 
266/1994 Sb., o dráhách. To znamená, že na technických zařízení lyžařských vleků 
budou prováděny pravidelné revize, prohlídky a zkoušky odborně způsobilými osobami a 
obsluhovat tato zařízení budou pouze kvalifikované osoby. Na dodržování stanovených 
podmínek bude dohlížet státní dozor podle zákona o dráhách.  

Novela zákona o dráhách současně zajišťuje transpozici směrnice 2004/26/ES. 
Uvedenou směrnicí byly zařazeny do působnosti směrnice 97/68/ES o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek 
a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje též 
spalovací motory železničních vozidel. Motory železničních vozidel budou nadále muset 
splňovat emisní limity stanovené směrnicí a k jejich zajištění se rozšiřuje působnost 
drážního správního úřadu mimo schvalování typu drážního vozidla též o schvalování typu 
hnacího motoru drážního vozidla. Proces schvalování typu motoru bude obdobný jako 
schvalování typu drážního vozidla. Podkladem pro rozhodnutí drážního správního úřadu 
bude výsledek zkoušky motoru z hlediska dodržení emisních limitů, kterou zajistí 
oprávněná osoba na svůj náklad u právnické osoby pověřené Ministerstvem dopravy.  

Na základě zmocnění v uvedeném zákonu připravilo Ministerstvo dopravy dva 
prováděcí právní předpisy jako vyhlášky Ministerstva dopravy a předkládá je do dalšího 
legislativního procesu. Přijetím této novely zákona a navazujících prováděcích předpisů se 
zajistí transpozice příslušných ustanovení evropské legislativy do českého právního řádu.  

 
Prováděcím předpisem – novelou vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví 

podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich 

http://www.psp.cz
http://www.mdrc.cz/Legislativa/Dr
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konkretizace, jsou stanovena pravidla pro provádění pravidelných revizí, prohlídek vleků 
a zkoušky na technických zařízení lyžařských odborně způsobilými osobami a zavedení 
povinnosti obsluhovat tato zařízení pouze kvalifikovanými osobami.  

Pro odstranění dvojí právní úpravy pro provozování kontejnerů, která byla obsažena 
jak v vnitrostátních právních předpisech, tak i v mezinárodních smlouvách, kterými je 
Česká republika vázána, se vnitrostátní úprava pro provozování kontejnerů obsažená 
v definici určených technických zařízení v § 47 zákona o dráhách a v prováděcím 
předpisu č. 100/1995 Sb., zrušuje. V souladu s článkem 10 Ústavy České republiky se 
v této oblasti dává se přednost mezinárodní právní úpravě, která je obsažena 
v následujících mezinárodních smlouvách:  

• Vyhláška MZV č. 85/1973 Sb. o Dohodě o zavedení jednotného kontejnerového 
dopravního systému,  

• Vyhláška MZV č. 57/1976 Sb. o Celní úmluvě o kontejnerech,  
• Vyhláška MZV č. 20/1977 Sb. o Dohodě o společném používání kontejnerů v 

mezinárodní dopravě,  
• Vyhláška MZV č. 62/1986 Sb. o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti kontejnerů. 
 
V důsledku plného převzetí Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu 

nebezpečných věcí (RID) přípojku B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o 
mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě 
(COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980 (sdělení MZV č. 34/2005 Sb.m.s.) i do 
režimu vnitrostátní přepravy, není přípustná dvojí právní úprava, a proto je nezbytné 
podmínky pro revize, prohlídky a zkoušky železničních cisteren, určených k přepravě 
nebezpečných látek tříd 2 až 6, 8 a 9, tlakových nádrží kontejnerů a výměnných 
nástaveb určených k přepravě nebezpečných látek, z vyhlášky č. 100/1995 Sb. vypustit. 

 
Realizací předkládané právní úpravy nebude podnikatelská sféra zatížena žádnými 

administrativními bariérami pro podnikání, protože navržené požadavky na provoz a 
obsluhu lyžařských vleků jsou snadno splnitelné a podmínky pro provoz železničních 
cisteren a kontejnerů určených k přepravě nebezpečných látek stanovené mezinárodními 
smlouvami, zůstávají beze změny.  

 
Druhým prováděcím předpisem bude vyhláška o požadavcích na přípustné emise 

znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla. 
 
Vyhláška transponuje do českého právního řádu ustanovení věcně příslušných 

směrnic Evropské unie. Základní směrnice 97/68/ES zavádí povinnosti schvalovat velké 
vznětové motory s proměnnými otáčkami nesilničních mobilních strojů s výkonem od 
19 kW do 560 kW, určuje mezní hodnoty jejich emisí a stanovuje postupy schvalování a 
zkoušení těchto motorů, její změnová směrnice 2004/26/ES ze dne 21. dubna 2004 
zavádí nové mezní hodnoty emisí velkých vznětových motorů nesilničních mobilních 
strojů a stanovuje požadavky na mezní hodnoty emisí spalovacích motorů drážních 
vozidel a některých říčních plavidel. 

Navrhovaná vyhláška je určena pro konstruktéry a výrobce spalovacích motorů pro 
drážní vozidla a zkušební pracoviště při posuzování emisních vlastností těchto spalovacích 
motorů. Navržená právní úprava současně upravuje postupy při schvalování těchto 
motorů.  

Způsob schvalování spalovacích motorů, podle požadavků směrnice 97/68/ES, 
ve znění směrnice 2004/26/ES, odpovídá principům používaným při schvalování ostatních 
komponent nebo systémů vozidel. Podle těchto principů plnění stanovených požadavků u 
stanoveného výrobku schvaluje státem stanovený schvalovací orgán, který přitom 
vychází z podkladů výrobce (informačního dokumentu a jeho příloh) a výsledků měření 
provedených pověřenou technickou zkušebnou. Způsob takového schvalování zavádí 
právo Evropských společenství, které bylo transponováno poslední novelou zákona o 
dráhách.  
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*** 
Na závěr přednášky si dovoluji Vážené posluchače upozornit, že orgány Komise EU 

v současné době již připravují návrhy právních dokumentů, nazývaných jako tzv. třetí 
železniční balíček, které by měly být přijaty v časovém horizontu dvou let. Transpozice 
přijatých právních předpisů EU do českého právního řádu bude probíhat v následujících 
letech.  

 

Třetí železniční balíček 
Návrhy právních předpisů, které tvoří součást tzv. třetího železničního balíčku 

zveřejnila Evropská komise na počátku března 2004. Evropská komise pokračuje 
v souladu s Bílou knihou "Evropská dopravní politika do roku 2010: Čas rozhodnout" 
v nastoupeném trendu reforem železničního sektoru.  

 
Třetí železniční balíček tvoří celkem čtyři návrhy právních předpisů: 
- otevření železničního dopravního trhu i pro osobní dopravu, 
- upravit více práv pro cestující, 
- zvýšení kvality služeb železniční nákladní dopravy, 
- certifikace strojvedoucích a vlakového personálu. 
 
V otázce otevření železničního dopravního trhu i pro osobní dopravu Komise 

navrhuje, aby od 1. ledna roku 2010 mohly železniční podniky, které mají licenci a 
požadovaná osvědčení dopravce, provozovat mezinárodní železniční osobní dopravu 
v zemích Evropské unie včetně kabotáže (vnitrostátní dopravy mezi všemi stanicemi na 
mezinárodní trase). Komise si od tohoto kroku slibuje větší konkurenceschopnost 
železniční dopravy zvláště vůči nízkonákladovým leteckým společnostem. Iniciativa 
Evropské komise je odpovědí také na požadavek Evropského parlamentu na otevření trhu 
osobní železniční dopravy. 

 

Více práv cestujícím 

Komise dále navrhuje přiblížit podmínky přepravy cestujících v mezinárodní 
železniční dopravě podmínkám letecké dopravy. Aby podpořila zájem veřejnosti o 
využívání železnice na střední a větší vzdálenosti, navrhuje stanovit minimální standardy 
přepravy tělesně postižených cestujících a pravidla pro vyřizování stížností a případy 
zpoždění vlaku včetně kompenzací cestujícím za nedodržení jízdního řádu. 

 

Zvýšení kvality služeb železniční nákladní dopravy 

Komise považuje nedostatečnou kvalitu služeb poskytovaných provozovateli nákladní 
železniční dopravy za hlavní příčinu nízkého podílu železnice na dopravním trhu Evropské 
unie. Představila proto návrh nařízení, podle nějž by se součástí přepravní smlouvy 
v nákladní železniční dopravě měly stát i minimální standardy nákladní železniční 
dopravy. Návrh obsahuje také úpravu odpovědnosti dopravce za nedodržení těchto 
standardů včetně minimální úrovně odškodnění.  

 

Certifikace strojvedoucích a vlakového personálu 

K problematice certifikace strojvedoucích a vlakového personálu zastává Komise 
názor, že v zájmu dosažení interoperability evropského železničního systému bude nutné 
zajistit nejen interoperabilitu technickou, tedy železniční infrastruktury, hnacích vozidel a 
vozového parku, ale i personální. Z tohoto důvodu navrhuje zcela novou směrnici, která 
upraví podmínky jednotné certifikace strojvedoucích a vlakového personálu včetně 
vzájemného uznávání těchto certifikátů na celém území Evropské unie. 
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Problematiky logistických služeb v přepravních řetězcích se nejvíce dotýká zvýšení 
kvality služeb železniční nákladní dopravy, proto k tomuto návrhu podrobněji: 

 

Návrh nařízení o náhradách škody v případech nedodržení smluvní 
kvality v mezinárodní nákladní železniční dopravě 

Zásadní otázka (společná i pro přepravní právo v osobní železniční dopravě): Návrh 
jde nad rámec Úmluvy COTIF (do oblastí, které JPP CIM neupravují) a v některých 
bodech dokonce přímo nahrazuje ustanovení JPP CIM přísnější úpravou. 

Nařízení se vztahuje na všechnu národní i mezinárodní dopravu uvnitř Společenství. 
Doprava do třetích zemí může být zahrnuta na základě uzavřené smlouvy s touto třetí 
zemí. Vzniká otázka proč chce Komise upravovat i nákladní dopravu uvnitř členského 
státu, může se jednat o porušení principu subsidiarity. 

Přepravní smlouva musí obsahovat následující ustanovení o kvalitě, jinak je neplatná 
(není jasné, zda se jedná o nulitu nebo relativní neplatnost/naříkatelnost) – časy 
předávky, čas příjezdu a náhrada škody za zpoždění, náhrada škody v případě ztráty 
zboží, zrušení vlaku dopravcem nebo přepravcem, systém monitoringu kvality definovaný 
stranami smlouvy. Za nedodržení podmínek přepravní smlouvy je dopravce i přepravce 
odpovědný. 

Náhrada škody při ztrátě nebo zničení zboží – limit odpovědnost je zvýšen na 75 EUR 
za kg (JPP CIM 17 SDR), limit může být stanoven prohlášením o hodnotě zboží 
v přepravní smlouvě. Je uplatněn jiný způsob určení hodnoty zboží než v JPP CIM.  

Náhrada škody při zpoždění: u ucelených vlaků nesmí být nižší než 5 procent a vyšší 
než 25 % přepravného („transport price“ – přičemž není definováno, jak se započtou 
různé další poplatky spojené s cenou za přepravu), u vozových zásilek je výše náhrady 
škody určena vzájemným smluvním ujednáním.  

Dále nařízení upravuje náhradu škody v případě nedostatečného poskytnutí informací 
o zpoždění (minimální náhrada ve výši 5 procent přepravného), náhradu za následné 
způsobené škody (stejné jako v JPP CIM), náhradu škody za zrušení vlaku dopravcem a 
přepravcem a náhradu škody v případě zájmu na dodání. V návrhu chybí zřetelné 
stanovení subsidiarita použití JPP CIM, přitom otázky náhrady škody nejsou upraveny 
komplexně, zcela například chybí řešení spoluzavinění druhé smluvní strany. 

Vyloučení odpovědnosti – stejné jako v JPP CIM, chybí ale možnost vyloučení 
odpovědnosti pro zvláštní vady přepravované věci. 

Odpovědnost dopravce – i za výkonné dopravce, za zaměstnance včetně manažera 
infrastruktury (dopravce má následně právo regresu). Zastáváme předběžný názor, že 
toto nařízení je zcela zbytečné, neboť pouze velice částečně nahrazuje JPP CIM a další 
okruhy nad rámec upravený JPP CIM stejně ponechává na smluvních stranách přepravní 
smlouvy. Stanovení minimální výše náhrady škody je zbytečné, neboť i samotná Komise 
přiznává, že ustanovení o náhradě škody v případě zpoždění již jsou běžnou součástí 
přepravních smluv a při dnešní intermodální konkurenci lze očekávat, že pokud přepravce 
bude vyžadovat podobné ustanovení, tak se do přepravní smlouvy dostane (samozřejmě 
že za vyšší cenu přepravy). Je proto zbytečné stanovovat další náležitosti přepravní 
smlouvy a domnívám se, že je lepší ponechat úpravu této oblasti na smluvních stranách. 

Obecně může dojít ke ztížení přístupu přepravců k železničním službám tím, že bude 
vyžadována tvorba dodatečných systémů pro uskutečnění přepravy, v tomto případě 
systému sledování a vyhodnocování kvality přepravy. 

Zástupci Ministerstva dopravy se pravidelně zúčastňují jednání pracovních orgánů 
Komise Evropských společenství při projednávání návrhu právních předpisů, tvořících tzv. 
třetí železniční balíček a aktivně hájí zájmy České republiky v projednávaných 
záležitostech.  

 
Závěrem konstatuji, že Česká republika je od 1.5.2004 členem Evropské unie a ráda 

by se stala srdcem integrované železniční dopravy Evropy. Z hlediska evropské železniční 
legislativy jsou pro Českou republiku jako členský stát Evropské unie závazná všechna 
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platná nařízení a rozhodnutí. Určená ustanovení vydaných směrnic je nezbytné aplikovat 
na národního právního řádu ve stanovených lhůtách. Připomínám v této souvislosti 
základní zásadu Evropské unie, že na základě Smlouvy o přistoupení České republiky 
k Evropské unii jsou nařízení a rozhodnutí Evropské unie v České republice jako 
členského státu Evropské unie platná a přímo vykonatelná. Považuji proto za nezbytné, 
aby zájemci pravidelně sledovali Úřední věstník Evropské unie, vydávaný ve všech 
oficiálních jazycích členských států Evropské unie, tedy i v češtině. Tento věstník je 
dostupný ne elektronické adrese http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm. 

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/cs/index.htm
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