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Upozornění pro provozovatele vleček 

 

Dne 15. 1. 2020 nabyla účinnosti některá ustanovení novely zákona o drahách č. 367/2019 Sb., na 
jejichž základě došlo mimo jiné i k novelizaci § 22a zákona 266/1994 Sb., o drahách (dále jen 
„zákon o dráhách“). S tím souvisí také změna způsobu stanovení, zda se jedná o vlečku veřejně 
přístupnou nebo veřejně nepřístupnou. 

Provozovatel vlečky má nově od 15. 1. 2020 povinnost sdělit Úřadu pro přístup k dopravní 
infrastruktuře, které jím provozované vlečky jsou veřejně přístupné a u kterých veřejně 
nepřístupných vleček je povinen umožnit dopravci jejich užití způsobem podle § 22a odst. 3 
zákona o dráhách. Povinnost umožnit užití se týká vleček, které slouží jako: 

 přístup k jiné dráze, slouží-li vlečka nebo její část jako spojení dvou nebo více drah 
rozdílných vlastníků. Jedná se např. o vlečku, do níž je zaústěna jiná dráha (vlečka), která 
má jiného majitele než první vlečka, 

 přístup k zařízení služeb, napojuje-li vlečka nebo její část, přímo nebo prostřednictvím jiné 
vlečky, celostátní nebo regionální dráhu k zařízení služeb (zařízení služeb jsou definována 
§ 2 odst. 9 zákona o dráhách), 

 přístup k jinému zařízení nebo manipulačnímu místu, jehož vlastník nebo provozovatel je 
odlišný od vlastníka nebo provozovatele vlečky, např. veřejně nepřístupná vlečka 
s možnými místy nakládky a vykládky pro osoby odlišné od vlastníka nebo provozovatele 
vlečky. 

Tuto oznamovací povinnost byl provozovatel dráhy (vlečky) povinen splnit do 15. 2. 2020 
v případě, že již byl v době nabytí účinnosti zákona č. 367/2019 Sb. (15. 1. 2020) provozovatelem 
veřejně přístupné vlečky nebo veřejně nepřístupné vlečky splňující podmínky § 22a odst. 3 zákona 
o dráhách. Jestliže se stal provozovatelem takovéto vlečky později, nebo došlo ke změně podmínek 
pro přístup, je povinen splnit oznamovací povinnost do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně 
došlo.  

Oznámení učiněné podle § 22a zákona o drahách účinného od 1. 4. 2017 do 14. 1. 2020, tj. po jeho 
novelizaci zákonem č. 319/2016 Sb. a před jeho novelizací zákonem č. 367/2019 Sb., nelze 
považovat za splnění povinnosti podle současné právní úpravy. 

Nesplněním výše uvedených povinností se provozovatel vlečky dopouští přestupku podle § 51 
odst. 6 písm. b) zákona o drahách, za který je možné podle § 51 odst. 10 písm. d) zákona o dráhách 
uložit pokutu až do výše 1.000.000,- Kč. Upozorňujeme tímto provozovatele vleček, aby si plnění 
výše uvedených oznamovacích povinností zkontrolovali. 

          Ing. Pavel Kodym  
     předseda Úřadu pro přístup 
      k dopravní infrastruktuře  
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