Příloha č. 1

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ TÝKAJÍCÍCH
SE PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA DOPRAVY
Stručný přehled

I. Železniční doprava
a) vnitrostátní předpisy:
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č.
71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného
pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a
zákona č. 103/2004 Sb.
Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění
nařízení vlády č. 295/2000 Sb.
Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost
evropského železničního systému
Vyhláška MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při
provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky MDS č. 455/2000 Sb.
Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky MD č.
242/1996 Sb., vyhlášky MDS č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb.
Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky
MD č. 243/1996 Sb., vyhlášky MDS č. 346/2000 Sb. , vyhlášky MDS č. 413/2001 Sb. a vyhlášky č.
577/2004 Sb.
Vyhláška MDS č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
Vyhláška MDS č. 36/2001 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení
souběžné veřejné osobní dopravy, ve znění vyhlášky č. 141/2003 Sb.
Vyhláška MDS č. 361/2001 Sb., o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě, ve
znění vyhlášky MDS č. 442/2002 Sb.
Vyhláška MDS č. 429/2001 Sb. o podrobnostech prokazování finanční způsobilosti k provozování
dráhy celostátní nebo dráhy regionální, o způsobu prokazování finanční způsobilosti k provozování
drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální a o doplňkových přepravních službách
Vyhláška MD č. 351/2004 Sb., o rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci
Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému
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Sdělení MD č. 111/2004 Sb., o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního
systému
Zákon č. 625/1992 Sb., o zániku státní organizace Československé státní dráhy
Zákon č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní
cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997
Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného
pod č. 83/2003 Sb., ve znění zákona č. 179/2003 Sb. a ve znění zákona č. 293/2004 Sb.
Nařízení vlády č. 322/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku
k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy
Sdělení MDS č. 524/2002 Sb. o vyhlášení dne vzniku akciové společnosti České dráhy
Vyhláška MD č. 44/2003 Sb., o vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní
cesty
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č.
226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 70/2002 Sb. o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob
Nařízení vlády č. 42/2003 Sb. o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění
nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
Vyhláška MD a ÚBÚ č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností
Vyhláška MD č. 266/1995 Sb., kterou se zrušuje vyhláška o kontejnerovém přepravním řádu
Vyhláška MDS č. 153/1997 Sb., kterou se zrušují směrnice o organizaci a výkonu železničních
zdravotnických služeb
Vyhláška MDS č. 367/1999 Sb., kterou se stanoví období s nižší potřebou práce provozovatelům a
dopravcům na dráze celostátní a regionální
Zákon č. 132/2002 Sb. o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na
financování investičních nákladů modernizace I. tranzitního železničního koridoru Děčín – Praha –
Břeclav
Zákon č. 133/2002 Sb. o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na
financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471
Zákon č. 516/2002 Sb. o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na
financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA, ve znění zákona č.
399/2003 Sb
Výměr ministerstva financí č. 01/2004, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

b) mezinárodní předpisy:

2

Protokol č. 111/1908 ř.z. z třetí mezinárodní konference o technické jednotnosti v železniční dopravě
Vyhláška MZV č. 74/1956 Sb., ze dne 26.října 1956 o Dopravní dohodě mezi Československou
republikou a Polskou lidovou republikou ze dne 13.ledna 1956.
Vyhláška MZV č. 85/1964 Sb., o Dohodě mezi ČSSR a Rakouskou republikou o úpravě
pohraničního přechodu železnic, ve znění vyhlášky č. 3/1968 Sb.
Vyhláška č. 201/1964 Sb. o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou
lidovou republikou o československé průvozní dopravě přes území Polské lidové republiky na úseku
železniční trati mezi stanicemi Hrádek nad Nisou a Zittau.
Oznámení FMZV, že dne 19. listopadu 1971 bylo ve Varšavě podepsáno Ujednání mezi FMD ČSSR
a MD PLR o vzájemné železniční dopravě
Vyhláška MZV č. 8/1985 Sb. o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění
sdělení FMZV č. 61/1991 Sb., FMZV č. 251/1991 Sb. a sdělení MZV č. 274/1996 Sb.
Sdělení MZV č. 129/1996 Sb. o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou SR o železniční dopravě
přes státní hranice
Sdělení MZV č. 63/2001 Sb.m.s. o sjednání Smlouvy mezi ČR a SRN o železniční dopravě přes
společné státní hranice a o ulehčené průvozní železniční dopravě
Sdělení MZV č. 133/2002 Sb.m.s. o přístupu ČR k Úmluvě o založení společnosti „EUROFIRMA“
Evropské společnosti pro financování železničních vozů a Dodatkového protokolu k Úmluvě o
založení společnosti „EUROFIRMA“ Evropské společnosti pro financování železničních vozů
Sdělení MZV č. 81/2003 Sb.m.s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou
republikou o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích
Sdělení MZV č. 8/2004 Sb.m.s., kterým se doplňuje sdělení MZV č. 46/2003 Sb.m.s., č. 61/1991 Sb.,
č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb. a č. 9/2002 Sb.m.s. o vyhlášení změn
a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980,
vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.

c) připravované předpisy:
Návrh právního předpisu, kterým se nahrazuje vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví
podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád
určených technických zařízení).
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a
odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky MDS č.
455/2000 Sb.
Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na prvky a subsystémy interoperability
a jejich uvádění na trh
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II. SILNIČNÍ DOPRAVA
Zákon č. 130/2003
Zákon č. 111/1994 Sb.,o silniční dopravě, ve znění zákonů č. 38/1995 Sb., 304/1997 Sb., 132/2000
Sb., 150/2000 Sb., 361/2000 Sb., 175/2002 Sb., 320/2002 Sb.,577/2002 Sb. a 103/2004 Sb.
Vyhláška MDS č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě ve znění
vyhlášky MD č. 142/2003 Sb.
Vyhláška MDS č. 366/1999 Sb. o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem ve znění
vyhlášky MDS č. 97/2001 Sb.
Vyhláška MDS č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
Vyhláška MDS č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy
Vyhláška MDS č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky MD č.
55/2003 Sb.
Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb. o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných
věcí (ADR) ve znění č. 65/2003 Sb.m.s.
Sdělení MZV č. 159/1997 Sb., o přijetí změn a doplňků „Přílohy A-Ustanovení o nebezpečných
látkách a předmětech a „Přílohy B-Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“
Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30.
září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb., ve sdělení MZV č. 186/1998 Sb., sdělení MZV č.
54/1999
Sb., sdělení MZV č. 93/2000 Sb.m.s. a sdělení MZV č. 6/2002 Sb.m.s. a sdělení MZV č. 65/2003
Sb.m.s. a č. 77/2004 Sb.m.s.“
Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. a
zákon č. 193/2003 Sb,
Vyhláška MDS č. 243/2001 Sb. o registraci vozidel, ve znění vyhlášky MDS č. 496/2001 Sb.,
vyhlášky MDS č. 368/2002 Sb. a vyhlášky MD č. 98/2003 Sb. a vyhlášky MD č. 401/2003 Sb. a
vyhlášky MD 291/2004 Sb.
Vyhláška MDS č. 302/2001 Sb. o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky
MD č. 99/2003 Sb.
Vyhláška MDS č. 240/2002 Sb. o registraci historických vozidel a sportovně historických vozidel a o
jejich testování a provozu
Vyhláška MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky MD č. 100/2003 Sb.
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb. a
zákona č. 320/2002 Sb.
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Vyhláška MDS č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve
znění zákona č. 478/2001, ve znění vyhlášky MD č. 152/2003 Sb.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
znění zákonů č. 60/2001 Sb., č. 478/2001 Sb., č. 62/2002 Sb., č. 311/2002 Sb. a z. č. 320/2002 Sb., z.
č. 436/2003 Sb. a z. č. 53/2004 Sb.
Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky MD č. 153/2003 Sb.
Vyhláška MDS č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky MD č.
154/2003 Sb.
Vyhláška MDS č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod
Nařízení vlády ČR č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena
zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
Vyhláška MD č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění vyhlášek FMD č. 122/1979
Sb., FMD č. 74/1981 Sb. a FMD č.106/1984 Sb. (Část VII se podle vyhlášky MDS č. 71/1999 Sb., o
přepravním řádu pro silniční dopravu osob, od 1. 10.1999 nepoužije pro silniční osobní dopravu.
Vyhláška FMD č. 109/1976 Sb., o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o práci osádek
vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Vyhláška MZV č. 108/1976 Sb. o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční
dopravě (AETR) ve znění vyhlášky MZV č. 82/1984 Sb. a sdělení MZV č. 80/1994 Sb.
Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve znění
zákonů č. 168/1999 Sb., č. 247/2000 Sb. , zák. č. 361/2000 Sb. a zákon č. 320/2002 Sb.
Vyhláška MPSV a ČBÚ č. 39/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti
práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel

III. POZEMNÍ KOMUNIKACE
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 281/1997., zákona č. 259/1998
Sb., zákona č. 146/1999 Sb., zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 489/2001
Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., a zákona č. 320/2002 Sb.
Nařízení vlády č. 287/2003 Sb., kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní
silnice silničními motorovými vozidly
Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
vyhlášky MDS č. 300/1999 Sb., vyhlášky MDS č. 355/2000 Sb., vyhlášky MDS č. 367/2001 Sb. a
vyhlášky MDS č. 555/2002 Sb.
Vyhláška MDS č. 282/1997 Sb., kterou se zrušuje vyhláška ministerstva dopravy č. 219/1994 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnice a silnice
dálničního typu motorovým vozidlem
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Vyhláška MF č. 486/2002 Sb., kterou se stanoví vzory kuponů prokazujících zaplacení poplatků za
užívání dálnic a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti
kuponů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob evidence.
Zákon č. 168/2001 Sb. o dálničním obchvatu Plzně
Zákon č. 46/2002 Sb. o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb
souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B
Zákon č. 274/2002 Sb. o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb
souvisejících s prováděním projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů
Zákon č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky
na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002.

IV. CIVILNÍ LETECTVÍ
a) platné předpisy:
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákonů č.
189/1999 Sb., č.146/2000 Sb. a č. 258/2002 Sb.
Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a
doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb. a vyhlášky č. 101/2003 Sb.
Vyhláška č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění vyhlášky č.15/1971 Sb.
Vyhláška č. 222/2000 Sb., o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých zaměstnanců
v civilním letectví
Zákon č. 409/2001 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky pro případ odpovědnosti za škodu
způsobenou v důsledku válečných nebo teroristických akcí provozem letadla v souvislosti
s provozováním letecké dopravy

b) připravované předpisy:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

V. PLAVBA
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001
Sb., zákona č. 309/2002 Sb. (účinnost 1. 1. 2004) a zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 118/2004 Sb.
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Vyhláška MD č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii
a dopravě nebezpečných věcí
Vyhláška MD č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách,
ve znění vyhlášky MDS č. 83/2000 Sb.
Vyhláška MD č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
Vyhláška MDS č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro
cizí potřeby, ve znění vyhlášky MDS č. 467/2001 Sb.
Vyhláška MDS č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách
Vyhláška FMD č. 128/1976 Sb., o cejchování lodí vnitrozemské plavby
Vyhláška FMD č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských
vodních cestách České a Slovenské federativní republiky, ve znění vyhlášky MD č. 223/1995 Sb.
Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě
Vyhláška MDS č. 271/2000 Sb. o podpoře státu k provozování námořní plavby a o finančním
příspěvku ke studiu námořnického povolání v zahraničí
Vyhláška MDS č. 272/2000 Sb. o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou
velitelem lodě
Vyhláška MDS č. 277/2000 Sb. o způsobu a důvodu vyvěšování, umístění a velikosti státní vlajky
České republiky a jiných vlajek použitých na námořním plavidle nebo rekreační jachtě (o užívání
vlajek)
Vyhláška MDS č. 278/2000 Sb. o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
Vyhláška MDS č. 315/2000 Sb. o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování
způsobilosti k vedení námořní jachty
Vyhláška MDS č. 378/2000 Sb. o poplachové činnosti na námořní obchodní lodi
Nařízení vlády ČR č. 412/2000 Sb. o poplatku za právo plout pod státní vlajkou ČR
Vyhláška MDS č. 450/2000 Sb. o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti
členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o zdravotní péči o členy
posádky lodě
Vyhláška MDS č. 25/2001 Sb. o pravidlech bezpečnosti práce na námořní obchodní lodi
Vyhláška MDS č. 149/2001 Sb., o rekreačních jachtách
Nařízení vlády ČR č. 234/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a
jejich některé části
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Nařízení vlády ČR č. 270/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na
částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části (s účinností ke dni vstupu smlouvy o
přistoupení ČR k EU v platnost nahradí nařízení vlády č. 234/2001 Sb.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších
předpisů
Vyhláška MDS č. 241/2002 Sb. o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána
plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

VI. OSTATNÍ
Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o
působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu
národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 475/2001 Sb. o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou
pracovní dobou v dopravě
Nařízení vlády ČR č. 486/2001 Sb., kterým se zrušuje Nařízení vlády ČR č. 499/2000 Sb., o
pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
Nařízení vlády ČR č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
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