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ZÁKON

ze dne 20. ledna 2022,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální pod-
poře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona
č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona
č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona
č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona
č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona
č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona
č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 204/2005 Sb., zákona č. 218/2005 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona
č. 552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona
č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona
č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona
č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 101/2014
Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb.,

zákona č. 253/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zá-
kona č. 377/2015 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 98/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 200/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona
č. 92/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona
č. 277/2019 Sb., zákona č. 363/2019 Sb., zákona
č. 540/2020 Sb., zákona č. 588/2020 Sb., zákona
č. 261/2021 Sb., zákona č. 285/2021 Sb. a zákona
č. 363/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 24 odst. 2 se za větu druhou vkládají věty
„Za vlastníka bytu se pro účely tohoto zákona pova-
žuje i osoba, která užívá byt na základě služebnosti
užívání celého bytu. Za nájemce bytu se pro účely
tohoto zákona považuje i podnájemce celého bytu,
který byt užívá se souhlasem vlastníka bytu. Pro
účely tohoto zákona, jde-li o podnájemní vztah, ná-
jemce vstupuje do práv a povinností vlastníka bytu
a podnájemce do práv a povinností nájemce bytu.“.

2. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 78 zní:

„§ 24a

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení
pro vlastníka stavby pro individuální
či rodinnou rekreaci pro rok 2022

(1) Nárok na příspěvek na bydlení pro období
od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 má též vlast-
ník, který užívá k trvalému bydlení stavbu pro in-
dividuální či rodinnou rekreaci, splňuje-li podmínky
podle § 24 odst. 1. Ustanovení § 24 odst. 2 vět první
a druhé, odst. 3 a 4 se použijí obdobně. Pro stano-
vení výše nákladů na bydlení a normativních nákladů
na bydlení se použijí obdobně ustanovení § 25 až 27
určená pro vlastníky bytů.

(2) Stavba pro individuální či rodinnou rekreaci
musí mít pro účely poskytnutí příspěvku na bydlení
podle tohoto zákona povahu samostatně vymeze-
ného uzamykatelného prostoru s minimálně jednou
pobytovou místností, který svou polohou, velikostí
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a stavebním uspořádáním splňuje dále uvedené po-
žadavky k tomu, aby se v něm zdržovaly a bydlely
osoby, a neomezený přístup k pitné vodě. Pro vy-
mezení stavby pro individuální či rodinnou rekreaci
se použijí § 3 písm. i), § 8, 11, 38 a § 40 odst. 2
vyhlášky o technických požadavcích na stavby78),
ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, přiměřeně s tím, že tato stavba musí mít zá-
chod.

(3) Kontrolu, zda stavba pro individuální či ro-
dinnou rekreaci splňuje požadavky uvedené v od-
stavci 2, provádí pro účely tohoto zákona na žádost
orgánu státní sociální podpory obecný stavební úřad.

(4) Při provádění kontroly podle odstavce 3 se
postupuje podle ustanovení zákona o kontrole.

(5) K žádosti o příspěvek na bydlení musí být
dále přiloženy doklady, na základě kterých je možné
získat údaje potřebné k hodnocení standardů kvality
bydlení stavby pro individuální či rodinnou rekreaci;
pokud je předložení uvedených dokladů spojeno pro
žadatele o dávku s těžko překonatelnou překážkou,
poskytne tyto doklady na žádost orgánu státní so-
ciální podpory obecný stavební úřad.

78) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, ve znění pozdějších předpisů.“.

3. V § 25 odst. 1 písm. a) se za slovo „nájemní“
vkládají slova „nebo podnájemní“.

4. V § 25 odst. 1 písm. b) se za slova „družstev-
ních bytů“ vkládají slova „ , bytů užívaných na zá-
kladě služebnosti užívání celého bytu“.

5. V § 26 odst. 1 písm. a) se za slovo „nájemní“
vkládají slova „nebo podnájemní“.

6. V § 26 odst. 1 písm. b) se slova „a bytech
vlastníků“ nahrazují slovy „ , byty užívané na zá-
kladě služebnosti užívání celého bytu a byty vlast-
níků“.

7. V § 26 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Normativní náklady na bydlení stanovené
nařízením vlády vydaným podle § 28 pro rok 2022
pro

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní
smlouvy se použijí i pro bydlení v bytech uží-
vaných na základě podnájemní smlouvy,

b) byty v družstevních bytech a byty vlastníků se
použijí i pro bydlení v bytech užívaných na zá-
kladě služebnosti užívání celého bytu.“.

8. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 26a

Částky navýšení měsíčních normativních nákladů
na bydlení pro rok 2022

(1) Částky měsíčních normativních nákladů na
bydlení stanovené nařízením vlády vydaným podle
§ 28 pro rok 2022 se pro období od 1. ledna 2022 do
31. prosince 2022 navyšují pro stanovení nároku na
příspěvek na bydlení a jeho výši o částky stanovené
v odstavci 2.

(2) Částky navýšení měsíčních normativních
nákladů na bydlení pro rok 2022 činí pro

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní
nebo podnájemní smlouvy

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 Částka navýšení měsíčních normativních nákladů
na bydlení v Kč

jedna 1 120

dvě 1 130

tři 1 607

čtyři a více 1 974
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b) byty v družstevních bytech, byty užívané na
základě služebnosti užívání celého bytu a byty
vlastníků

Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 Částka navýšení měsíčních normativních nákladů
na bydlení v Kč

jedna 1 180

dvě 1 219

tři 1 733

čtyři a více 2 147

(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolu-
práci s Energetickým regulačním úřadem předloží
vládě odhad průměrného navýšení úrovně nákladů
na energie mezi roky 2021 a 2022, pokud to vláda
uloží.

(4) Vláda může pro období do 31. prosince
2022 nařízením zvýšit částky navýšení měsíčních
normativních nákladů na bydlení stanovené v od-
stavci 2, a to s účinností od prvního dne kalendář-
ního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, pokud
z odhadu předloženého vládě podle odstavce 3 vy-
plývá významná změna průměrného navýšení
úrovně nákladů na energie mezi roky 2021 a 2022.“.

9. V § 68 odst. 1 písm. e) se slovo „smlouvy“
nahrazuje slovy „nebo podnájemní smlouvy k celému
bytu, služebnosti užívání celého bytu“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Částky navýšení měsíčních normativních ná-

kladů na bydlení podle § 26a odst. 2 zákona č. 117/
/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro stanovení
příspěvku na bydlení za leden 2022.

2. Osobě, která užívá byt na základě služeb-
nosti užívání celého bytu, nebo osobě, která je pod-
nájemcem celého bytu, vzniká nárok na příspěvek na
bydlení podle § 24 až 27 zákona č. 117/1995 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, nejdříve za leden 2022.

3. Vlastníku stavby pro individuální či rodin-
nou rekreaci vzniká nárok na příspěvek na bydlení
podle § 24a zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nej-
dříve za leden 2022.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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ZÁKON

ze dne 20. ledna 2022,

kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech
státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně

za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o platu a dalších náležitostech
spojených s výkonem funkce představitelů státní

moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu

Čl. I

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náleži-
tostech spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona
č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona
č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona
č. 425/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona
č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 388/2005 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona
č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 418/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 269/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb.,
zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., ná-
lezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 267/2011
Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 181/
/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákona č. 231/
/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 161/2014 Sb., zákona č. 185/2014 Sb., záko-
na č. 359/2014 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., záko-

na č. 316/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona
č. 111/2019 Sb., zákona č. 178/2019 Sb., zákona
č. 277/2019 Sb., zákona 587/2020 Sb., zákona 218/
/2021 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se odstavec 4 zrušuje.

2. § 3a včetně nadpisu, § 3b a 4a se zrušují.

3. § 4 včetně nadpisu zní:

„§ 4

Výše platové základny do 31. prosince 2022

Do 31. prosince 2022 činí platová základna
84 060 Kč a pro soudce 100 872 Kč.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí
č. 491/2021 Sb., o vyhlášení výše platové základny
pro určení platu a některých náhrad výdajů předsta-
vitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších
náležitostech spojených s výkonem funkce před-
stavitelů státní moci a některých státních orgánů
a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve
znění pozdějších předpisů, a sdělení Ministerstva
práce a sociálních věcí č. 493/2021 Sb., o vyhlášení
výše platové základny pro určení platu a některých
náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb.,
o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem
funkce představitelů státní moci a některých státních
orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,
ve znění pozdějších předpisů, se ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona nepoužijí.
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ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o platu a některých dalších
náležitostech státních zástupců

Čl. III

Zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dal-
ších náležitostech státních zástupců a o změně a do-
plnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za
pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých
dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona
č. 14/2002 Sb., zákona č. 279/2002 Sb., zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona
č. 425/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona
č. 626/2004 Sb., zákona č. 630/2004 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 418/2009 Sb., zákona
č. 425/2010 Sb., zákona č. 347/2011 Sb., zákona
č. 332/2014 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona
č. 315/2019 Sb., se mění takto:

1. V názvu zákona se slova „a o změně a do-
plnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za
pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých
dalších organizacích a orgánech, ve znění pozděj-
ších předpisů“ zrušují.

2. V § 3 se odstavec 9 zrušuje.

3. § 3a včetně nadpisu zní:

„§ 3a

Výše platové základny do 31. prosince 2022

Do 31. prosince 2022 činí platová základna
90 784,80 Kč.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí
č. 492/2021 Sb., o vyhlášení výše platové základny
pro určení platu státních zástupců podle zákona
č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náleži-
tostech státních zástupců a o změně a doplnění zá-
kona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní
pohotovost v rozpočtových a v některých dalších
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších před-
pisů, ve znění pozdějších předpisů, se ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona nepoužije.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 24. ledna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti
evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona
č. 426/2021 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 49a
odst. 2 a 3, § 49o odst. 9 a § 49p odst. 7 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické
propojenosti evropského železničního systému, ve
znění vyhlášky č. 377/2006 Sb., vyhlášky č. 326/
/2011 Sb. a vyhlášky č. 2/2014 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slova „evropského že-
lezničního systému“ nahrazují slovy „drah a dráž-
ních vozidel“.

2. V úvodní větě se slova „§ 3a odst. 1, § 49a
odst. 4 a § 49d odst. 1“ nahrazují slovy „§ 49a
odst. 2 a 3, § 49o odst. 9 a § 49p odst. 7“.

3. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 1 zní:

„§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a stanoví

a) členění a součásti drah, na něž se vztahují poža-
davky na jejich technickou a provozní propoje-
nost v Evropské unii,

b) členění drážních vozidel, na něž se vztahují po-
žadavky na jejich technickou a provozní pro-
pojenost v Evropské unii,

c) základní požadavky na prvky interoperability,
subsystémy, dráhy a drážní vozidla,

d) postup oznámeného subjektu nebo určeného
subjektu při ES ověření a

e) obsah technické dokumentace přikládané k ES
prohlášení o ověření.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797

ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního
systému v Evropské unii.“.

4. Nadpis části druhé zní:

„ČLENĚNÍ A SOUČÁSTI DRAH
A DRÁŽNÍCH VOZIDEL, NA NĚŽ SE
VZTAHUJÍ POŽADAVKY NA JEJICH

TECHNICKOU A PROVOZNÍ
PROPOJENOST V EVROPSKÉ UNII“.

5. § 2 a 3 včetně nadpisů znějí:

„§ 2

Členění a součásti drah, na něž se vztahují
požadavky na jejich technickou a provozní

propojenost v Evropské unii

(1) Dráhy, na něž se vztahují požadavky na je-
jich technickou a provozní propojenost v Evropské
unii, se člení na dráhy

a) vybudované pro provoz drážních vozidel dosa-
hujících rychlosti alespoň 250 km/h,

b) modernizované pro provoz drážních vozidel
dosahujících rychlosti alespoň 200 km/h,

c) modernizované pro provoz drážních vozidel
dosahujících rychlosti alespoň 200 km/h, na
nichž provoz drážních vozidel v některých úse-
cích nedosahuje rychlosti 200 km/h z důvodu
terénních, urbanistických nebo geografických
omezení, včetně drah

1. spojujících dráhy podle písmene a) nebo b)
s ostatními dráhami,

2. ve stanicích a zastávkách a

3. zajišťujících přístup do terminálů nákladní
dopravy,

d) určené pro provoz drážních vozidel dosahují-
cích rychlosti do 200 km/h k osobní dopravě,

e) určené pro provoz drážních vozidel dosahují-
cích rychlosti do 200 km/h k nákladní dopravě,

f) určené pro provoz drážních vozidel dosahují-
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cích rychlosti do 200 km/h k osobní a nákladní
dopravě,

g) ve stanicích a zastávkách a zajišťující přístup
do terminálů nákladní dopravy, na nichž
provoz drážních vozidel nedosahuje rychlosti
200 km/h, a

h) spojující dráhy podle písmen d) až f) navzájem
nebo spojující tyto dráhy se stanicemi, zastáv-
kami osobní dopravy nebo terminály nákladní
dopravy.

(2) Součástmi drah, na něž se vztahují poža-
davky na jejich technickou a provozní propojenost
v Evropské unii, jsou železniční stanice a zastávky,
terminály nákladní dopravy včetně překladišť mezi
jednotlivými druhy dopravy, systémy řízení drážní
dopravy, systémy sledování polohy drážního vozidla
na dráze a navigační systémy, technická zařízení pro
zpracování dat a technická zařízení pro telekomuni-
kaci určená pro dálkovou osobní a nákladní dopravu.

§ 3

Členění drážních vozidel, na něž se vztahují
požadavky na jejich technickou a provozní

propojenost v Evropské unii

Drážní vozidla, na něž se vztahují požadavky na
jejich technickou a provozní propojenost v Evropské
unii, se člení na

a) elektrická nebo motorová hnací drážní vozidla,

b) osobní vozy,

c) nákladní vozy, včetně nízkopodlažních a urče-
ných pro přepravu silničních vozidel, a

d) speciální vozidla konstruovaná pro údržbu,
opravy a rekonstrukce dráhy nebo pro kontrolu
stavu dráhy a odstraňování následků mimořád-
ných událostí.“.

6. § 4 až 7 se včetně nadpisů zrušují.

7. Nadpis části třetí zní:

„ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PRVKY
INTEROPERABILITY, SUBSYSTÉMY,

DRÁHY A DRÁŽNÍ VOZIDLA“.

8. V § 8 odst. 4, § 10 odst. 1 a 2, § 11 odst. 2
a 5, § 12 odst. 1, § 13 odst. 2, § 16 odst. 3, § 17
odst. 2, 4, 8 a 9, § 18 odst. 2, 3 a 5 a § 19 odst. 3
se slovo „kolejových“ nahrazuje slovem „drážních“.

9. V § 11 odst. 1 se slova „zavádění a provozo-

vání evropského železničního systému“ nahrazují
slovy „provozování drah a drážních vozidel“.

10. V § 11 odst. 4 se slova „provozu evrop-
ského železničního systému“ nahrazují slovy „pro-
vozování drah a drážních vozidel“.

11. V § 11 odst. 6 se slova „evropského želez-
ničního systému nesmí za řádného stavu údržby
infrastruktury a kolejových vozidel“ nahrazují slovy
„drah a drážních vozidel nesmí za řádného stavu
jejich údržby“.

12. V § 12 odst. 1 se slova „které mají být po-
užívány v evropském železničním systému“ nahra-
zují slovy „která jsou určena k provozování na této
dráze“.

13. V § 12 odst. 2 a § 16 odst. 1 a 3 se slova
„evropského železničního systému“ nahrazují slovy
„drah a drážních vozidel“.

14. V § 12a odst. 1 a 2 a § 15 odst. 2 se slovo
„kolejová“ nahrazuje slovem „drážní“.

15. V § 14 odst. 3 se slovo „kolejovým“ nahra-
zuje slovem „drážním“.

16. V § 15 odst. 1 se slova „evropský železniční
systém (ERTMS)“ nahrazují slovy „danou dráhu“.

17. V § 15 odst. 3, § 16 odst. 1, § 17 odst. 5
a § 18 odst. 1 se slovo „kolejové“ nahrazuje slovem
„drážní“.

18. V § 15 odst. 3 se slova „v celém evropském
železničním systému“ nahrazují slovy „na dráze ce-
lostátní, dráhách regionálních a vybraných dráhách
jiných členských států“.

19. Nadpis nad § 17 zní: „Drážní vozidla“.

20. V § 17 odst. 1 se slovo „Kolejová“ nahra-
zuje slovem „Drážní“.

21. V § 17 odst. 7 a § 18 odst. 3 se slovo „ko-
lejovém“ nahrazuje slovem „drážním“.

22. V § 18 odst. 2 se slovo „kolejovému“ na-
hrazuje slovem „drážnímu“.

23. V § 18 se odstavec 6 zrušuje.

24. V nadpise § 20 se slova „evropského želez-
ničního systému“ zrušují.

25. Nadpis části čtvrté zní:

„POSTUP PŘI ES OVĚŘENÍ SUBSYSTÉMU“.
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26. § 21 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 19 zní:

„§ 21

Postup oznámeného subjektu při ES ověření

(1) Bylo-li vydáno průběžné stanovisko,
zohlední je oznámený subjekt při ES ověření subsy-
stému a před vydáním ES certifikátu

a) ověří, zda průběžné stanovisko odpovídá tech-
nickým specifikacím pro interoperabilitu,

b) posoudí hlediska, která nebyla zohledněna při
ověření předcházejícím vydání průběžného sta-
noviska, a

c) posoudí provedení závěrečného zkoušení sub-
systému jako celku.

(2) ES certifikát vydaný oznámeným subjektem
musí obsahovat odkaz na technické specifikace pro
interoperabilitu, s nimiž byla posuzována shoda,
v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie19). Nebyla-li posuzována shoda se všemi pří-
slušnými technickými specifikacemi pro interopera-
bilitu, oznámený subjekt v ES certifikátu uvede od-
kaz na technickou specifikaci pro interoperabilitu
nebo její část, která nebyla použita.

(3) V případě modernizace nebo obnovy subsy-
stému, k němuž byl již vydán ES certifikát, ozná-
mený subjekt posuzuje pouze

a) části subsystému modernizací nebo obnovou
dotčené a

b) rozhraní částí podle písmene a) s částmi subsy-
stému modernizací nebo obnovou nedotče-
nými.

(4) Oznámený subjekt provádí při ES ověření
pravidelnou a namátkovou kontrolu na staveništi,
v prostorách určených pro výrobu a skladování nebo
v prostorách určených pro zkoušení. Oznámený
subjekt si od výrobce nebo jeho zplnomocněného
zástupce vyžádá dokumenty nezbytné k provedení
kontroly.

(5) Vyplývá-li takový požadavek z technické
specifikace pro interoperabilitu u subsystému obsa-
hujícího prvek interoperability, oznámený subjekt
zhodnotí jeho vhodnost pro použití k určenému
účelu. Při kontrolách prováděných při ES ověření
oznámený subjekt posuzuje, zda jsou dodržovány
požadavky stanovené v příslušných technických spe-

cifikacích pro interoperabilitu. Oznámený subjekt
vypracuje

a) o jím provedené kontrole zprávu, kterou předá
výrobci nebo jeho zplnomocněnému zástupci, a

b) záznam dokládající jím vykonanou činnost při
ES ověření.

(6) Ověřuje-li oznámený subjekt soulad pouze
části subsystému s technickou specifikací pro inter-
operabilitu, použijí se odstavce 1 až 5 obdobně.

19) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/250 ze dne
12. února 2019 o vzorech ES prohlášení a certifikátů
pro železniční prvky interoperability a subsystémy,
o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem želez-
ničního vozidla a o postupech ES ověřování subsystémů
v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/797 a o zrušení nařízení Komise (EU)
č. 201/2011, v platném znění.“.

27. Za § 21 se vkládají nové § 21a a 21b, které
včetně nadpisů a poznámekpod čarou č. 20 a 21 znějí:

„§ 21a

Postup určeného subjektu při ES ověření

(1) Vnitrostátní certifikát vydaný určeným sub-
jektem musí obsahovat odkaz na prováděcí právní
předpisy, s nimiž byla posuzována shoda, v souladu
s přímo použitelným předpisem Evropské unie19).

(2) V případě použití prováděcího právního
předpisu pro subsystémy tvořící drážní vozidlo roz-
dělí určený subjekt vnitrostátní certifikát na

a) část obsahující odkazy na požadavky stanovené
tímto předpisem vztahující se výhradně k tech-
nické kompatibilitě drážního vozidla s dráhou a

b) část týkající se ostatních požadavků stanove-
ných tímto předpisem.

§ 21b

Obsah technické dokumentace přikládané k ES
prohlášení o ověření

Technická dokumentace přikládaná k ES pro-
hlášení o ověření musí obsahovat
a) popis technických vlastností návrhu subsy-

stému v rozsahu nezbytném pro doložení
provedeného ES ověření subsystému, zejména
celkové a podrobné výkresy odpovídající pro-
vedení subsystému, nákresy elektrických, hyd-
raulických, palivových, chladicích a tlakovzduš-
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ných obvodů, nákresy kontrolních okruhů, po-
pis zpracování dat a automatických systémů,
provozní a údržbářské příručky,

b) seznam prvků interoperability zahrnutých do
subsystému,

c) kopie ES prohlášení o shodě nebo vhodnosti
pro použití prvků interoperability a kopie pro-
tokolů o zkouškách a testech provedených
oznámenými subjekty na základě obecných
evropských specifikací v oblasti informačních
a komunikačních technologií20),

d) ES certifikát vydaný oznámeným subjektem,
včetně příslušných výpočtů a zprávy o kontro-
lách provedených oznámenými subjekty,

e) průběžné stanovisko, bylo-li vydáno, a výsledky
jeho ověření provedené oznámeným subjektem,

f) zprávu o posouzení bezpečnosti podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravují-
cího společnou bezpečnostní metodu pro hod-
nocení a posuzování rizik21),

g) dokumentaci přiloženou k vnitrostátnímu cer-
tifikátu vydanému určeným subjektem, obsa-
hující technické údaje vztahující se k posou-
zení shody subsystému s vnitrostátními poža-
davky, a

h) další certifikáty vydané podle právních předpisů
Evropské unie, pokud byly vydány.

20) Čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské nor-
malizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/
/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/
/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/
/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým
se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí
Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES, v plat-
ném znění.

21) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne
30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro
hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES)
č. 352/2009, v platném znění.“.

28. Nadpis části páté zní:

„ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ“.

29. § 22 se včetně poznámek pod čarou č. 13,
14, 15, 17 a 18 zrušuje.

30. Příloha se zrušuje.

ČI. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2022.

Ministr:

Mgr. Kupka v. r.
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20

VYHLÁŠKA

ze dne 24. ledna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy
a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona
č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona
č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona
č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona
č. 367/2019 Sb. a zákona č. 426/2021 Sb., (dále jen
„zákon“) k provedení § 19 odst. 7, § 22 odst. 5, § 35
odst. 4, § 53b odst. 7, § 53e odst. 6 a § 55 odst. 8
zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpeč-
nosti provozování dráhy a drážní dopravy a postu-
pech při vzniku mimořádných událostí na dráhách,
ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb., vyhlášky č. 183/
/2015 Sb. a vyhlášky č. 77/2017 Sb., se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slovo „systému“ nahra-
zuje slovem „zajišťování“.

2. Úvodní věta zní:

„Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66
odst. 1 a 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve
znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb.,
zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zá-
kona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona
č. 367/2019 Sb. a zákona č. 426/2021 Sb., (dále jen
„zákon“) k provedení § 19 odst. 7, § 22 odst. 5, § 35
odst. 4, § 53b odst. 7, § 53d odst. 6, § 53e odst. 6,
§ 55 odst. 8 a § 66 odst. 4 zákona:“.

3. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 1 zní:

„§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a upravuje

a) vzor osvědčení provozovatele dráhy celostátní
nebo regionální,

b) obsah výroční zprávy o bezpečnosti provozo-
vání dráhy a výroční zprávy o bezpečnosti pro-
vozování drážní dopravy,

c) obsah výroční zprávy o činnosti Drážního
úřadu,

d) vzor průkazu inspektora Drážní inspekce,

e) postup při vzniku a opatření na místě mimo-
řádné události, příslušnost k zjišťování jejich
příčin a okolností a opatření k předcházení
vzniku mimořádných událostí,

f) náležitosti zprávy o zahájení šetření mimořádné
události a závěrečné zprávy o výsledcích šetření
mimořádné události.

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

4. Poznámky pod čarou č. 2, 3 a 10 se zrušují.

5. § 2 se včetně nadpisu zrušuje.

6. § 3 včetně nadpisu zní:

„§ 3

Vzor osvědčení provozovatele dráhy celostátní
nebo regionální

Vzor osvědčení provozovatele dráhy celostátní
nebo regionální je uveden v příloze č. 3 k této vy-
hlášce.“.

7. V § 4 odst. 1 písm. a) se slova „výsledky
plnění opatření k soustavnému zlepšování systému
zajišťování bezpečnosti provozování dráhy“ nahra-
zují slovy „informace o plnění plánu opatření k za-
jištění bezpečnosti provozování dráhy celostátní
nebo drah regionálních a drážní dopravy na těchto
dráhách“.

8. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
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čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně po-
známky pod čarou č. 14 zní:

„e) zprávu o uplatňování příslušných společných
bezpečnostních metod14).

14) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne
30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro
hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES)
č. 352/2009, v platném znění.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762
ze dne 8. března 2018, kterým se stanoví společné bez-
pečnostní metody týkající se požadavků na systém za-
jišťování bezpečnosti podle směrnice Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje na-
řízení Komise (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010,
v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu
2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou
mají používat železniční podniky, provozovatelé infra-
struktury po získání osvědčení o bezpečnosti nebo
schválení z hlediska bezpečnosti a subjekty odpovědné
za údržbu.“.

9. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova
„zajištění provozování“ nahrazují slovy „zajišťování
bezpečnosti“.

10. V § 4 odst. 2 písm. a) se slova „výsledky
plnění opatření k soustavnému zlepšování systému
zajišťování bezpečnosti drážní dopravy“ nahrazují
slovy „informace o plnění plánu opatření k zajištění
bezpečnosti provozování dráhy celostátní nebo drah
regionálních a drážní dopravy na těchto dráhách“.

11. V § 4 odst. 2 písm. c) se slovo „provozo-
vání“ zrušuje.

12. V § 4 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) zprávu o uplatňování příslušných společných
bezpečnostních metod14).“.

13. § 5 se včetně nadpisu zrušuje.

14. V § 6 písm. c) a v úvodní části přílohy č. 3
se slova „o bezpečnosti provozovatele dráhy“ nahra-
zují slovy „provozovatele dráhy celostátní nebo re-
gionální“.

15. V § 6 se na konci písmene d) tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) zkušenostech dopravců a provozovatelů dráhy
s uplatňováním příslušných společných bezpeč-
nostních metod14).“.

16. V nadpisu § 11 se číslo „6“ nahrazuje čís-
lem „7“.

17. V § 11 úvodní části ustanovení se slova
„Evropské železniční agentuře“ nahrazují slovy
„Agentuře Evropské unie pro železnice“.

18. V § 11 písm. d) se slova „Evropskou želez-
niční agenturou“ nahrazují slovy „Agenturou
Evropské unie pro železnice“.

19. V § 12 se slova „příloze č. 6 k vyhlášce“
nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu
Evropské unie upravujícím podávání zpráv o šetření
mimořádných událostí15)“.

Poznámka pod čarou č. 15 zní:

15) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/572 ze dne
24. dubna 2020 o systému podávání zpráv, který má
být dodržován pro účely zpráv o vyšetřování železnič-
ních nehod a mimořádných událostí.“.

20. V poznámce pod čarou č. 13 se věty „Vy-
hláška č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování oba-
lových souborů pro přepravu, skladování a ukládání
jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typo-
vém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o pře-
pravě jaderných materiálů a určených radioaktivních
látek (o typovém schvalování a přepravě).“ a „Vy-
hláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění
havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť
se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na ob-
sah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu,
ve znění pozdějších předpisů.“ zrušují.“.

21. Přílohy č. 1, 2 a 6 se zrušují.

22. V nadpisu přílohy č. 3 se slova „o bezpeč-
nosti“ zrušují.

23. V příloze č. 3 bod 2 zní:

„2. Označení provozované dráhy:

2.1. Podrobnosti o provozované dráze:

2.2. Podmínky k zajištění bezpečné výstavby,
modernizace, údržby a opravy dráhy:“.

24. V příloze č. 3 bod 5 včetně poznámky pod
čarou č. 16 zní:

„5. Osvědčení potvrzuje, že provozovatel dráhy
zavedl systém zajišťování bezpečnosti pro-
vozování dráhy podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího spo-
lečné bezpečnostní metody týkající se poža-
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davků na systém zajišťování bezpečnosti16)
a přijal opatření k jeho dodržování.

16) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762
ze dne 8. března 2018, kterým se stanoví společné bez-
pečnostní metody týkající se požadavků na systém za-
jišťování bezpečnosti podle směrnice Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje na-
řízení Komise (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010,
v platném znění.“.

25. V příloze č. 3 bod 8 zní:

„8. Příloha:
8.1. Popis systému zajišťování bezpečnosti pro-

vozování dráhy podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího spo-

lečné bezpečnostní metody týkající se poža-
davků na systém zajišťování bezpečnosti16).

8.2. Popis opatření k dodržování systému zajiš-
ťování bezpečnosti provozování dráhy
podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie upravujícího společné bezpeč-
nostní metody týkající se požadavků na
systém zajišťování bezpečnosti16).“.

ČI. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2022.

Ministr:

Mgr. Kupka v. r.
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