
ZÁKON O DRAHÁCH

Tento balíček je souborem předpi-
sů, přijatých na  evropské úrovni již 
v roce 2016, jehož cílem je vytvoření 
jednotného evropského železničního 
prostoru. Jde o postupnou, ale zásad-
ní změnu zažitých pravidel na želez-
nici.
Čtvrtý železniční balíček stojí na   
dvou pilířích  – tržním a  technic-
kém. Aktuálně schválená novela 
se týká pilíře technického. V  rámci 
něj pak jsou velmi důležité zejména 
dvě oblasti  – homologace vozidel 
a údržba vozidel. Tedy témata, která 
bezprostředně dopadají v  podstatě 
na všechny klíčové subjekty na želez-
nici – od výrobců a opravců vozidel 
přes dopravce až po Drážní úřad.

Homologace vozidel
Jaký bude mít novela zákona o drá-
hách vliv na  pravidla schvalování 
vozidel? Především konečně skončí 
legislativní marasmus, kdy byl zákon 
o dráhách v rozporu s přímo účinný-
mi evropskými předpisy a  kdy sám 
Drážní úřad neměl jistotu, jak postu-
povat. Schvalování vozidel tak bude 
mít konečně jednoznačná pravidla.
Zásadní role při schvalování vozidel 
připadá Agentuře Evropské unie pro 
železnice (ERA). Ta vydává jednotné 
povolení k  uvedení drážního vozi-
dla na  trh, které nahrazuje dřívější 
schválení pracně získávaná jednot-
livě v každém státě, kde má být vo-
zidlo provozováno. Smyslem tohoto 

postupu je ušetřit žadatelům (tj. pri-
márně výrobcům vozidel) administ-
rativní i finanční náklady.
To však neznamená, že by povolení 
od  ERA automaticky umožňovalo 
provozování vozidla kdekoliv v  EU. 
Žadatel v  žádosti vždy vymezí za-
mýšlenou oblast použití (například 
Česká republika, Slovensko a  Ra-
kousko).
V  případě, že chce žadatel homo-
logovat vozidlo pouze v  jednom 
členském státě, může se obrátit jak 
na  ERA, tak na  příslušný vnitro-
státní bezpečnostní orgán. Do  této 
volby vstupují především ekonomic-
ká kritéria. Žádost se vždy podává 
prostřednictvím jednotného kon-
taktního místa, poplatek za  podání 
žádosti je od 23. 11. 2021 400 EUR. 
ERA si pak za  samotné zpracování 
žádosti účtuje hodinovou sazbou 
dle skutečně stráveného času. Tato 
sazba je navíc od  23.  11. 2021 vý-
znamně navýšena na 239 EUR/hod. 
Naopak v  případě Drážního úřadu 
dosahují poplatky za  nejdražší po-
ložky, například povolení k uvedení 
drážního vozidla na trh, maximálně 
30 000 Kč.
Pokud chce žadatel homologovat 
vozidlo zároveň pro více států EU 
nebo počítá s  rozšířením oblasti 
použití do budoucna, musí se obrá-
tit na ERA. Samotné rozšíření oblasti 
použití na další stát či státy je pak už 
výrazně jednodušším procesem než 
vydání prvotního povolení.
Co se týče samotného povolovacího 
procesu, klíčovým je posouzení sho-
dy povolovaného vozidla s  přísluš-
nými technickými předpisy. ERA po-
suzuje splnění předpisů na evropské 
úrovni  – tedy zejména shodu s  pří-
slušnými technickými specifikacemi 
pro interoperabilitu (zkráceně TSI). 
Zároveň ERA osloví dotčené vnit-
rostátní bezpečnostní orgány (v  ČR 
Drážní úřad), které samy posoudí 
splnění specifických vnitrostátních 
předpisů.
Z  pohledu vnitrostátních předpisů 
je důležitá změna zákona o dráhách, 
kdy byl do jeho § 55 zákona byl dopl-
něn odst. 6, který ukládá Drážnímu 

úřadu oznamovat ERA a  Evropské 
komisi vnitrostátní právní předpi-
sy stanovující technické požadavky 
nebo požadavky na  bezpečnost, tý-
kající se (mimo jiné) drážní dopravy. 
Konečně by tak měl být na  jednom 
místě (v databázi SRD vedené ERA) 
přehled veškerých relevantních čes-
kých předpisů (ty jsou označová-
ny jako NNTR  – Notified National 
Technical Rules).
Role ERA a  vnitrostátních úřadů 
samozřejmě nespočívá v  tom, že by 
samy vozidla jakkoliv testovaly. Sho-
du s příslušnými technickými před-
pisy posuzují na úrovni TSI tzv. ozná-
mené subjekty (zkráceně „NoBo“) 
a na vnitrostátní úrovni určené sub-
jekty (zkráceně „DeBo“). V  České 
republice jde například o Výzkumný 
ústav železniční. Ty v případě úspěš-

ného posouzení vydávají tzv. ES cer-
tifikáty o ověření, kterými potvrzují 
shodu s TSI, respektive NNTR.

Údržba vozidel
Novelizovaný zákon o  dráhách při-
náší i  zvláštní a  velmi důležitou 
úpravu postupu při údržbě železnič-
ních vozidel provozovaných na dráze 
celostátní nebo regionální. I zde jde 
sice jen o  reakci na  platnou evrop-
skou úpravu, konečně se však pro-
mítne i přímo do zákona o dráhách.

Každé vozidlo provozované na  síti 
musí mít do  budoucna přidělený 
subjekt odpovědný za údržbu (zkrá-
ceně „ECM“  – Entity in Charge of 
Maintenance). Tento subjekt zavede 
pro vozidla systém údržby a  je od-
povědný za  jeho dodržování. ECM 
může být vždy jenom jeden. To však 
neznamená, že by celou údržbu mu-
sel fakticky zajišťovat sám. Systém 
údržby se skládá ze čtyř funkcí. Prv-
ní, druhá a  třetí funkce řeší koordi-
naci údržby, správu dokumentace 
o  údržbě a  řízení vyjímání vozidel 
z  provozu a  jejich následné vrace-
ní zpět po  provedení údržby. Tepr-
ve čtvrtá funkce se týká samotného 
provádění údržby. ECM musí vždy 
zajišťovat pouze první funkci, ostatní 
funkce již může outsourcovat na jiné 
subjekty.
V  praxi tak budou (nebo již mají) 
postavení ECM často samotní do-
pravci, část údržby (zejména její 
samotné provedení jako jsou perio-

dické opravy) jim ale bude zajišťovat 
jiný subjekt, například výrobce vozi-
dla. Možnou variantou pro dopravce 
je i  kompletní outsourcing činnosti 
ECM na třetí osobu. V každém pří-
padě je nutné zdůraznit, že odpověd-
nost za  údržbu vždy nakonec nese 
ECM. V  případě mimořádné udá-
losti způsobené špatnou údržbou tak 
půjdou následky právě za ním, i když 
by příčina pocházela například 
ve  vadě komponentu instalovaného 
při vyvazovací opravě třetí stranou.

Každý subjekt, který chce jako 
ECM vystupovat, musí být certifi-
kován. O certifikaci mohou zažádat 
také subjekty, které externě zajišťu-
jí část systému údržby – těm je pak 
vydáváno tzv. osvědčení pro funkce 
údržby. V ČR tato osvědčení vydává 
Drážní úřad. Výhodou je, že vydané 
osvědčení následně platí v celé EU.
Jakmile se na  údržbě vozidel podílí 
více subjektů (a  to bývá ve  většině 
případů), je velmi důležité myslet 
na  jednoznačné smluvní vymeze-
ní jednotlivých povinností a  od-
povědnosti, a  to včetně oblastí jako 
sdílení informací nebo nastavení 
odpovídajících sankcí. Jednoduše 
proto, aby jedna ruka vždy věděla, co 
dělá (nebo má dělat a nedělá) druhá, 
a  nedocházelo například k  problé-
mům při přebírání vozů k  údržbě 
a jejich nasazování zpět do provozu.
A to nejzásadnější na závěr – všech-
ny subjekty odpovědné za  údržbu 
musí získat osvědčení nejpozději 
do  16.  června 2022. Podmínkou 
provozu železničních vozidel na  síti 
je zároveň jejich zápis v registru vo-
zidel, včetně uvedení příslušného 
ECM. Dopravce, který problematiku 
ECM včas nevyřeší, tak riskuje, že 
vozidla nebude moci provozovat.

Závěr
Novela zákona o  dráhách je přede-
vším připomínkou zásadních změn, 
které v železniční legislativě proběh-
ly na evropské úrovni. Jde o změny, 
které všichni podnikatelé i státní or-
gány na železnici musí důkladně sle-
dovat a brát v potaz.
Proces homologace vozidel na  ev-
ropské úrovni se na  první pohled 
může zdát velmi složitý. S odpovída-
jící odbornou pomocí by ale do bu-
doucna měl schvalování vozidel na-
opak zjednodušit.
Problematika ECM teď nad dopravci 
visí jako pomyslný Damoklův meč, 
neboť ji nelze ignorovat a čas na ře-
šení se rychle zkracuje. Vedle samot-
né certifikace subjektu odpovědného 
za  údržbu je pak třeba vždy myslet 
na  propracované smluvní vyjasnění 
vztahů a  odpovědnosti mezi všemi 
subjekty, které se na údržbě podílejí.

Mgr. Jiří Pour,
partner a advokát coLEGAL, s. r. o., 

advokátní kancelář

Senát schválil 27. října komplexní novelu zákona o dráhách, která (byť s ročním zpožděním) 
transponuje evropské směrnice o interoperabilitě a o bezpečnosti do českého právního řádu. 
Jde o důležitý krok při implementaci tzv. „čtvrtého železničního balíčku“.

Nová úprava schvalování a údržby drážních vozidel

UIRR

Nedostatečný rozpočet agentury 
ERA, který omezuje počet jejích za-
městnanců, nevyhnutelně povede 
k pomalejšímu zpracovávání žádostí 
o povolení vozidel, osvědčení o bez-
pečnosti a traťových aplikací ERTMS 
ze  strany agentury ERA, což bude 
mít za následek, že agentura se stane 
úzkým místem v  celkovém procesu 
vyřizování tak obrovského množství 
případů povolení při nedostatku za-
městnanců. Pokud jde o povolování 

vozidel, železniční odvětví považuje 
štíhlejší regulační ustanovení za  zá-
sadní pro minimalizaci takového 
úzkého místa v  ERA. Ustanovení 
o „shodě s  typem“ v  rámci 4.  želez-
ničního balíčku jsou zbytečně časově 
náročná, vedou ke snížení počtu ko-
lujících vozidel. S tím, jak je 4. želez-
niční balíček v plném proudu, se ev-
ropské železniční odvětví připravuje 
na  výzvy budoucnosti  – jak finanč-
ní, tak související s  organizačními 

a  technickými aspekty. Se 4.  želez-
ničním balíčkem byla agentuře ERA 
svěřena významná úloha schvalo-
vacího subjektu a  orgánu systému 
ERTMS v Evropě, včetně úkolů jako 
jsou certifikace, schvalování a  další 
harmonizace rámce interoperability 
a bezpečnosti. Kromě toho se agen-
tura brzy stane důležitým partnerem 
pro budoucí společný evropský že-
lezniční podnik, což je bezpochyby 
největší evropská výzkumná a  ino-

vační iniciativa desetiletí, která změ-
ní pravidla hry.
Evropské železniční subjekty jsou 
ochotny plnit svou úlohu, ale to 
problém neřeší. Agentura Evropské 
unie pro železnice musí být dosta-
tečně personálně a rozpočtově zajiš-
těna Evropskou unií a zároveň musí 
být zvýšena její efektivita, aby byla 
schopna plnit všechny své úkoly. 
„Jsme ochotni se společně zamyslet 
nad tím, jak tuto výzvu překonat. 
V  Evropském roce železnice a  na-
vzdory klíčové úloze železničního 
sektoru při zastavení změny klimatu 
bylo bohužel rozhodnuto o  oslabe-
ní této Agentury Evropské unie pro 
železnice, na  kterou se sektor musí 

spoléhat. Aby byl zajištěn dostateč-
ný rozpočet agentury, byly zvýšeny 
poplatky a  platby účtované odvět-
ví, aby se vyrovnal deficit agentury. 
Tento přístup pouze přenáší problém 
na odvětví a zatěžuje železniční sub-
jekty další zátěží, neboť zvyšuje jejich 
náklady a zároveň ohrožuje naši kon-
kurenceschopnost,“ uvedla UIRR.
„Vyzýváme evropské instituce, aby 
svou agenturu důrazně podpořily 
a navýšily její rozpočet tak, aby ERA 
mohla komplexně plnit svou roli 
a svěřené úkoly a podporovat evrop-
ský železniční systém v jeho rozvoji,“ 
zdůraznila Mezinárodní unie kom-
binované dopravy železnice/silnice 
ve svém prohlášení.                      (lan)

Poddimenzovaný rozpočet ERA ohrožuje chod agentury
Současná i budoucí výkonnost Agentury Evropské unie pro železnice (ERA) je bohužel ohro‑
žena rozhodnutím přijatým na úrovni EU výrazně snížit její provozní rozpočet. Negativní dopad 
nedostatečně výkonné a personálně poddimenzované agentury je pro toto odvětví a jeho ži‑
votně důležitou budoucnost škodlivý. Upozornila na to Mezinárodní unie kombinované dopravy 
železnice/silnice (UIRR).
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