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VYHLÁŠKA

ze dne 23. června 2014

o jízdních řádech veřejné linkové dopravy

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zá-
kona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona
č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona
č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb. a zákona
č. 64/2014 Sb., k provedení § 17 odst. 6:

§ 1

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) časovým údajem čas příjezdu spoje do jednotli-
vé zastávky a čas odjezdu spoje z jednotlivé za-
stávky, v mezinárodní linkové dopravě i čas
průjezdu hraničním přechodem, na kterém není
zřízena zastávka pro výstup nebo nástup cestu-
jících,

b) tarifní vzdáleností mezi zastávkami spoje sku-
tečná vzdálenost jednotlivých zastávek linky
od zastávky výchozí zaokrouhlená na celé kilo-
metry,

c) tarifním pásmem nebo tarifní zónou část do-
pravně obsluhovaného území se shodnými tarif-
ními podmínkami ve vztahu k jiným jeho
částem,

d) označením linky číslo a případně další označu-
jící údaj a název linky stanovené v rozhodnutí
o udělení nebo změně licence nebo povolení,

e) spojem na objednání spoj vnitrostátní linky ob-
sažený v jízdním řádu, který se uskuteční zcela
nebo zčásti pouze tehdy, je-li objednán způso-
bem, který je v jízdním řádu uveden,

f) podmínečně provozovaným spojem spoj vni-
trostátní linky obsažený v jízdním řádu, který
se uskuteční zcela nebo zčásti pouze za předem
stanovených podmínek, které jsou v jízdním
řádu uvedeny,

g) výlukovým jízdním řádem jízdní řád, který na
přechodnou dobu nahrazuje platný jízdní řád.

§ 2

Způsob zpracování jízdního řádu
a jeho změn

(1) Ve vnitrostátní dopravě zpracovává do-
pravce jízdní řád pro každou linku, na kterou mu
byla udělena nebo změněna licence, jedná-li se o ta-
kovou změnu licence, která vyvolá potřebu změny
obsahu schváleného jízdního řádu. Dopravce zpra-
covává jízdní řád s platností od data zahájení pro-
vozu linkové dopravy nebo změny licence do konce
doby platnosti licence, případně do některého ze
zveřejněných termínů změn jízdních řádů.

(2) V mezinárodní dopravě zpracovává do-
pravce jízdní řád pro každou linku, na kterou žádá
o udělení nebo změnu licence nebo povolení, jedná-li
se o takovou změnu licence nebo povolení, která vy-
volá potřebu změny obsahu schváleného jízdního
řádu. Jízdní řád platí po dobu platnosti licence nebo
povolení.

(3) Změnu jízdního řádu zpracovává dopravce
jako nový jízdní řád. Změnu jízdního řádu dopravní
úřad nebo v případě mezinárodní dopravy Minister-
stvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) schválí for-
mou nového jízdního řádu, který nahradí dosavadní
jízdní řád.

(4) Jízdní řád zpracovává dopravce tak, aby

a) byl v souladu s licencí nebo povolením včetně
dalších zpřesňujících podmínek provozování
linkové dopravy, pokud jsou v rozhodnutí
o udělení nebo změně licence nebo povolení
stanoveny,

b) byla zajištěna bezpečnost silničního provozu,

c) obsah odpovídal úpravě pracovní doby, dob ří-
zení vozidla, bezpečnostních přestávek a dob
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odpočinku stanovené zákonem o silniční do-
pravě nebo jiným právním předpisem1) a

d) byla zajištěna možnost dodržování jeho časo-
vých údajů.

(5) Jízdní řád zpracovává dopravce tak, aby
jeho časové údaje respektovaly

a) stavební a dopravně technický stav pozemních
komunikací a pravidla silničního provozu a je-
jich místní úpravu v úsecích, po kterých je linka
vedena,

b) maximální konstrukční rychlost a jízdní vlast-
nosti vozidel používaných k zajišťování pro-
vozu,

c) přepravní podmínky jednotlivých spojů a

d) prostorové parametry zastávek jednotlivých
spojů linky a jejich časové využití vozidly ji-
ných linek.

(6) Jestliže dojde ke změně trasy nebo zastávek
linky z důvodu nařízené uzavírky nebo objížďky
pozemní komunikace2) nebo v krizové situaci3),
může dopravce zpracovat výlukový jízdní řád na
dobu uzavírky nebo objížďky v souladu s rozhodnu-
tím příslušného silničního správního úřadu nebo na
dobu vyhlášeného krizového stavu.

(7) Jestliže nastane potřeba změny časových
údajů platného jízdního řádu z důvodu nařízené
uzavírky nebo objížďky pozemní komunikace2),
v krizové situaci3) nebo z důvodu dočasné změny
navazující veřejné drážní osobní dopravy4) nebo ve-
řejné linkové dopravy, může dopravce zpracovat vý-
lukový jízdní řád na dobu trvání těchto důvodů.

Obsah jízdního řádu

§ 3

(1) Jízdní řád obsahuje

a) označení linky; číslo linky je šestimístné a jeho
význam je obsažen v příloze č. 1 k této vyhlášce;
název linky se skládá z názvů obcí a popřípadě
i jejich místních částí, v nichž jsou umístěny vý-
chozí, cílová a případně další zastávky na trase
linky; jestliže se výchozí i cílová zastávka linky
nachází ve stejné obci, může se název linky sklá-
dat z části názvů výchozí, cílové a případně dal-
ších zastávek na trase linky, určujících místní
část obce nebo bližší určení umístění v obci,

b) údaje o dopravci, kterými jsou obchodní firma
nebo název nebo jméno a příjmení dopravce,
jeho sídlo, číslo telefonu, popřípadě další údaje,
zejména elektronická adresa nebo odkaz na in-
ternetové stránky,

c) názvy zastávek ze seznamu názvů zastávek po-
dle § 9 odst. 2 seřazené podle jejich pořadí na
trase od výchozí k cílové zastávce a uspořádané
do sloupce,

d) pro všechny odlišné trasy spojů tarifní údaje
uvedené ve sloupcích u názvů zastávek jako ta-
rifní vzdálenosti označené nad sloupcem zkrat-
kou „km“ a dále případně jako tarifní pásma
nebo tarifní zóny ve sloupcích označených
zkratkou „TPZ“,

e) do sloupců uspořádané časové údaje jízdy všech
spojů linky řazené podle časové posloupnosti
odjezdů spojů z první společné zastávky; slou-
pec časových údajů vyjadřuje souvislou jízdu
vozidla bez nutnosti přestupu ohraničenou ná-
stupní a výstupní zastávkou,

f) číselné označení spojů; pro směr jízdy z výchozí
zastávky linky do cílové zastávky linky se pou-
žijí lichá čísla a pro opačný směr se použijí sudá
čísla; číselné označení spojů se umísťuje do zá-
hlaví sloupců časových údajů,

g) časový rozsah provozu pro spoje, které nejedou
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1) Například Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) (sdělení Ministerstva
zahraničních věcí č. 62/2010 Sb. m. s., ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 82/2010 Sb. m. s.), nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální
oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení
Rady (EHS) č. 3820/85, v platném znění, nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní
doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

2) § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb.
3) § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona
č. 320/2002 Sb. a zákona č. 430/2010 Sb.

4) § 24 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.



denně po celou dobu platnosti jízdního řádu,
vyjádřený použitím značek a jejich povolenými
kombinacemi uvedenými v bodu 1 přílohy č. 2
k této vyhlášce; značky pro časový rozsah pro-
vozu se umísťují nad časové údaje spoje, platí
pro celý spoj a vztahují se k jeho výchozí za-
stávce,

h) datum začátku platnosti a datum konce plat-
nosti jízdního řádu,

i) údaje o případném omezeném nebo zvláštním
využívání spojů a zastávek vyjádřené použitím
značek uvedených včetně jejich umístění v bo-
du 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce a

j) informace o případných rozšířených přeprav-
ních možnostech a dalších službách vyjádřené
použitím značek uvedených včetně jejich umís-
tění v bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) Časové údaje se stanoví ve 24hodinové ča-
somíře v hodinách a minutách. Časové údaje udávají
časy odjezdů spojů z každé zastávky kromě cílové
zastávky spojů, u které udávají čas příjezdu. Pokud
je v zastávce na trase linky rozdíl mezi příjezdem
a odjezdem spoje větší než 5 minut nebo je-li to
účelné z hlediska přestupu na spoje jiných linek,
uvede se i čas příjezdu spoje. Jestliže spoj zastávkou
na trase linky projíždí bez zastavení nebo jede po
jiné trase, použije se místo časových údajů příslušná
značka uvedená v bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Pokud jízdní řád obsahuje spoj na objed-
nání nebo podmínečně provozovaný spoj, který
může být veden v odlišných trasách nebo jen v části
trasy, uvede se časový údaj odjezdu pro nejkratší
možnou jízdu a časový údaj příjezdu pro nejdelší
možnou jízdu. U časového údaje odjezdu spoje,
který může být ovlivněn předcházející jízdou v od-
lišné trase, se uvede v závorce nejdelší čas v minutách,
o který může být tento údaj posunut.

(4) Vzhled a význam značek obsažených v pří-
loze č. 2 k této vyhlášce nelze pozměňovat.

§ 4

(1) V záhlaví jízdního řádu se vlevo uvede
označení linky a pod ním údaje o dopravci. Vpravo
vedle označení linky se uvede datum začátku a datum
konce jeho platnosti. U výlukového jízdního řádu se
na tomto místě navíc uvede označení „VÝLU-
KOVÝ“.

(2) Pod záhlavím jízdního řádu se ve formě ta-
bulky uvedou ve sloupcích

a) názvy zastávek s případnými údaji o jejich ome-
zeném nebo zvláštním využívání a informacemi
o rozšířených přepravních možnostech a dalších
službách,

b) tarifní údaje a

c) jednotlivé spoje s časovými údaji, s číselným
označením a s příslušnými značkami časového
rozsahu provozu spojů a případně značkami je-
jich omezeného nebo zvláštního využívání a in-
formacemi o rozšířených možnostech a dalších
službách.

(3) V dolní části jízdního řádu je vysvětlen vý-
znam všech použitých značek, včetně údajů podle
bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(4) V dolní části jízdního řádu jsou v textové
podobě uvedeny informace o prodeji místenek, spo-
jích na objednání a podmínečně provozovaných spo-
jích a o podmínkách přepravy jízdních kol a cestov-
ních zavazadel. Dále zde mohou být uvedeny další
údaje potřebné pro informování cestujících, zejména
o dopadech vedení spojů na objednání a podmínečně
provozovaných spojů v odlišných trasách na obsa-
žené časové údaje, o dopadech vyčkávání spojů na
přípoje na obsažené časové údaje, o smluvních pře-
pravních podmínkách, způsobu odbavování cestují-
cích a o tarifu.

(5) Náležitosti jízdního řádu obsažené v § 3
odst. 1 písm. c) až e) mohou být uspořádány jako

a) obousměrný jízdní řád, v němž sloupec s názvy
zastávek a sloupce s tarifními údaji jsou umístě-
ny ve střední části jízdního řádu; vlevo jsou uve-
deny jednotlivé spoje pro směr jízdy z výchozí
zastávky linky do cílové zastávky linky a vpravo
jsou uvedeny jednotlivé spoje pro opačný směr;
každý směr jízdy je označen šipkou směru jízdy
podél sloupce s názvy zastávek, nebo

b) jednosměrný jízdní řád, v němž sloupec s názvy
zastávek a sloupce s tarifními údaji jsou pro
každý směr jízdy uspořádány do samostatných
částí; první část obsahuje náležitosti pro směr
jízdy z výchozí zastávky linky do cílové za-
stávky linky a druhá část obsahuje náležitosti
pro opačný směr; sloupce s tarifními údaji
a sloupec s názvy zastávek jsou umístěny v levé
části jízdního řádu, podél sloupce s názvy za-
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stávek je označen šipkou směr jízdy, jednotlivé
spoje jsou umístěny vpravo.

§ 5

Zvláštní ustanovení pro jízdní řád
mezinárodní linkové dopravy

(1) Jízdní řád mezinárodní linkové dopravy
předložený ke schválení obsahuje náležitosti uve-
dené v § 3 a 4 s odlišnostmi uvedenými v odstavcích
2 až 5.

(2) Společný jízdní řád obsahuje stanovené
údaje o všech dopravcích a je zpracován tak, aby
z něj bylo zřejmé, které spoje každý z dopravců za-
jišťuje.

(3) Názvy zastávek uvádí dopravce v jazyce
státu, na jehož území se zastávka nachází; u meziná-
rodní linkové dopravy provozované tuzemskými
dopravci mohou být názvy zastávek nacházejících
se na území cizího státu uváděny též v českém ja-
zyce. Mezi názvy zastávek se uvádějí i hraniční pře-
chody, na kterých nejsou zřízeny zastávky pro vý-
stup nebo nástup cestujících; v takovém případě je za
názvem hraničního přechodu uvedena značka
„CLO“.

(4) Z časových údajů musí být zřejmé, v jakém
časovém pásmu jsou uvedeny. Všechny časové údaje
se uvádějí v místním čase platném v době odjezdu
v místě zastávky, k níž se vztahují.

(5) Vysvětlivky se uvádějí v českém nebo slo-
venském jazyce a v jazyce cizího státu, na jehož
území jsou umístěny zastávky pro nástup a výstup
cestujících, případně v anglickém nebo německém
jazyce.

§ 6

Způsob předkládání jízdního řádu
ke schválení

(1) Jízdní řád vnitrostátní linkové dopravy
a jeho změny zpracované podle § 2 předkládá do-
pravce ke schválení s obsahem a v podobě podle § 3
a 4 ve lhůtě, kterou stanoví příslušný dopravní úřad
tak, aby jej mohl schválit a postoupit do celostátního
informačního systému o jízdních řádech nejpozději
15 dnů před začátkem jeho platnosti. Dopravní úřad
si může vyžádat jako podklad ke schválení jízdního
řádu údaje o denní době řízení a bezpečnostních

přestávkách řidičů a další podklady použité pro
zpracování jízdního řádu.

(2) V případě mezinárodní linkové dopravy
předkládá dopravce jízdní řád zpracovaný podle
§ 2 s obsahem a v podobě podle § 3 až 5 společně
s podáním žádosti o udělení licence nebo povolení,
o jejich změnu nebo o změnu jízdního řádu.

(3) Dopravce předkládá jízdní řád současně
v elektronické podobě v datovém formátu a v datové
struktuře, které zveřejní ministerstvo způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

§ 7

Uveřejňování jízdních řádů

(1) Dopravce uveřejňuje jízdní řád v podobě, ve
které byl schválen dopravním úřadem nebo minister-
stvem, vyvěšením na označníku zastávky po celou
dobu jeho platnosti tak, aby byl čitelný za běžných
světelných podmínek. Neplatný jízdní řád dopravce
odstraní z označníku zastávky nejpozději v den ná-
sledující po skončení jeho platnosti. Ve vyvěšeném
jízdním řádu graficky zvýrazní název příslušné za-
stávky, u obousměrného jízdního řádu dále graficky
zvýrazní příslušnou šipku označující směr jízdy.

(2) Ve vyvěšeném jízdním řádu mohou být na-
víc obsaženy ve sloupcích časových údajů jízdy
spojů linky údaje o přípojích spojů jiných linek ve-
řejné linkové dopravy nebo drážní nebo vodní do-
pravy. Tyto údaje se uvádějí odlišným stylem písma.

(3) U linky, která je provozována pouze v urči-
tém období roku, může být v době, kdy není v pro-
vozu, vyvěšeno na označníku zastávky namísto
schváleného jízdního řádu upozornění obsahující
označení linky a termín zahájení jejího provozu.

(4) V případech, kdy je to účelné z hlediska in-
formování cestujících, může být vyvěšen souhrnný
jízdní řád, který obsahuje údaje o více linkách stej-
ného nebo různých dopravců. Takový jízdní řád ob-
sahuje všechny údaje schválených jízdních řádů ob-
sažených linek. Jedná-li se o souhrnný jízdní řád
linek provozovaných různými dopravci, musí z něho
být patrné, které spoje každý z dopravců zabezpe-
čuje. Význam značek časového rozsahu provozu
spojů musí odpovídat schváleným jízdním řádům.
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§ 8

Zvláštní ustanovení pro uveřejňování jízdních
řádů linek městské autobusové dopravy a linek
zařazených do integrovaných veřejných služeb

(1) Jízdní řád linky městské autobusové do-
pravy nebo linky zařazené do integrovaných veřej-
ných služeb může dopravce vyvěsit ve zjednodušené
podobě nebo v podobě graficky odlišné od schvále-
ného jízdního řádu. Všechny obsažené údaje musí
být totožné s údaji schváleného jízdního řádu. Zjed-
nodušená podoba jízdního řádu může spočívat v ná-
sledujících odlišnostech:

a) namísto šestimístného čísla linky je možné pou-
žít jen další označující údaj, pokud tak bylo
stanoveno v rozhodnutí o udělení nebo změně
licence a je-li takový údaj použit i pro označení
vozidel linky,

b) namísto všech názvů zastávek mohou být uve-
deny jen názvy zastávek, které následují ve
směru jízdy linky za zastávkou, v níž je jízdní
řád vyvěšen, a ve kterých spoje linky zastavují,

c) namísto všech časových údajů mohou být uve-
deny jen časy odjezdů spojů ze zastávky, na
jejímž označníku je jízdní řád vyvěšen; v tako-
vém případě není třeba uvádět číselné označení
spojů,

d) u názvů zastávek nemusí být obsaženy tarifní
údaje, pokud je na lince zaveden jednotný tarif
bez ohledu na projetou vzdálenost, nebo tarifní
vzdálenosti, pokud je na lince zaveden tarif pás-
mový či zónový a tarifní pásma či zóny jsou
u názvů zastávek obsaženy,

e) další informace o omezeném nebo zvláštním vy-
užívání spojů a zastávek nebo o rozšířených
přepravních možnostech a dalších službách mo-
hou být vyjádřeny rovněž grafickými značkami,
které však nesmějí být zaměnitelné se značkami
obsaženými v příloze č. 2 k této vyhlášce,

f) nemusí být uvedeno datum konce platnosti
jízdních řádů, nebo

g) společně pro všechny vyvěšené jízdní řády mo-
hou být uvedeny

1. údaje o dopravci, pokud je zastávka využí-
vána pouze jedním dopravcem,

2. data začátku a konce platnosti jízdních řádů,
pokud jsou pro všechny linky shodné, a

3. vysvětlivky významu všech použitých zna-
ček.

(2) Pokud jsou na jízdním řádu uvedeny jen
časy odjezdů spojů ze zastávky, na jejímž označníku
je vyvěšen, musí takový jízdní řád obsahovat i údaje
o jízdní době mezi zastávkami. Pro uvádění časů od-
jezdů spojů pak platí, že

a) pro spoje, které nejedou denně, jsou údaje o ča-
sovém rozsahu provozu vyjádřeny s použitím
značek uvedených v bodu 1 přílohy č. 2 k této
vyhlášce, nebo časy odjezdů mohou být rozdě-
leny do samostatných chronologicky řazených
skupin podle jejich společného časového roz-
sahu provozu, zejména pracovní dny, soboty,
neděle a státem uznané svátky,

b) pokud nejsou všechny spoje linky vedeny po
stejné trase nebo jimi nejsou obsluhovány
všechny zastávky, je tato skutečnost uvedena
vhodným způsobem u času odjezdu,

c) je-li interval odjezdů nebo horní hranice jeho
rozmezí v ucelených časových obdobích kratší
nebo roven 10 minutám, je možno uvést jen
první čas odjezdu v každé hodině a vyznačit
opakující se interval s nejvýše dvouminutovým
rozmezím, a

d) jsou-li časy odjezdů umístěny v jednom řádku
nebo sloupci pro každou hodinu, je možné údaj
o hodině uvést pouze v prvním sloupci nebo
řádku a časy odjezdů uvádět pouze minutami
příslušné hodiny.

(3) U linky městské autobusové dopravy pro-
vozované na území města je možné z názvů zastávek
vypustit název obce.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí i pro sou-
hrnné jízdní řády linek městské autobusové dopravy
a linek zařazených do integrovaných veřejných slu-
žeb.

§ 9

Organizace celostátního informačního systému
o jízdních řádech

(1) Celostátní informační systém o jízdních řá-
dech obsahuje schválené jízdní řády linek vnitro-
státní linkové dopravy a linek mezinárodní linkové
dopravy, které mají na území České republiky za-
stávku pro nástup nebo výstup cestujících.

(2) Součástí celostátního informačního systému
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o jízdních řádech je seznam úplných a zkrácených
názvů zastávek. Úplný název zastávky se skládá z ne-
zkráceného názvu obce a případně z nezkráceného
názvu místní části a bližšího určení umístění v obci.
Zkrácený název zastávky je vytvořen z úplného ná-
zvu podle obecných pravidel pro zkracování slov.
V seznamu zastávek jsou dále obsaženy vybrané in-
formace o rozšířených přepravních možnostech
a dalších službách v zastávce podle bodu 3 přílohy
č. 2 k této vyhlášce.

(3) Zařazení nové zastávky, vyřazení zrušené
zastávky, změnu názvu stávající zastávky nebo
změnu rozsahu poskytování přepravních a dalších
služeb v zastávce oznámí dopravní úřad do celostát-
ního informačního systému o jízdních řádech spolu
s datem, k němuž toto opatření vstupuje v platnost.

(4) Jízdní řád vnitrostátní linkové dopravy po-
stoupí dopravní úřad v elektronické podobě podle
§ 6 odst. 3 do celostátního informačního systému
o jízdních řádech neprodleně po jeho schválení. Za
schválený jízdní řád se pro účely tohoto ustanovení
považuje i výlukový jízdní řád, o jehož schválení
bylo vydáno rozhodnutí, které je předběžně vyko-
natelné.

(5) Jízdní řád mezinárodní linkové dopravy
schválený ministerstvem postoupí ministerstvo
v elektronické podobě podle § 6 odst. 3 do celostát-
ního informačního systému o jízdních řádech nepro-
dleně po jeho schválení.

(6) Jízdní řád mezinárodní linkové dopravy
schválený orgánem jiného státu než České republiky
postoupí ministerstvo do celostátního informačního
systému o jízdních řádech neprodleně poté, co se
o jeho schválení dozví. Pokud je vedením celostát-
ního informačního systému o jízdních řádech pově-
řena právnická osoba, oznámí jí ministerstvo infor-
mace o schválení nebo změně jízdního řádu; na zá-
kladě tohoto oznámení budou příslušné údaje za-
hrnuty do celostátního informačního systému
o jízdních řádech.

(7) Příslušný dopravní úřad nebo v případě
mezinárodní dopravy ministerstvo oznámí do celo-
státního informačního systému o jízdních řádech

ukončení platnosti jízdního řádu z důvodu pozbytí
platnosti vydané licence nebo povolení, a to nepro-
dleně, jakmile se o této skutečnosti dozví.

(8) Jízdní řády jsou neprodleně po jejich po-
stoupení do celostátního informačního systému
o jízdních řádech zveřejňovány způsobem umožňu-
jícím dálkový přístup. Jízdní řády podle odstavců 4
a 5 jsou uveřejňovány v podobě podle § 6 odst. 3
způsobem umožňujícím automatizované zpracování
a současně v podobě podle § 3 až 5. Jízdní řády podle
odstavce 6 jsou uveřejňovány v podobě, ve které
byly do celostátního informačního systému o jízd-
ních řádech postoupeny ministerstvem.

§ 10

Přechodná ustanovení

(1) Řízení o schválení jízdního řádu nebo jeho
změny, které nebylo pravomocně skončeno přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí po-
dle vyhlášky č. 388/2000 Sb.

(2) Řízení o změně jízdního řádu vnitrostátní
linkové dopravy s výjimkou městské autobusové do-
pravy schváleného podle vyhlášky č. 388/2000 Sb.
s platností nejpozději do 13. prosince 2014 se povede
podle vyhlášky č. 388/2000 Sb.

(3) Platnost jízdních řádů vnitrostátní linkové
dopravy schválených podle vyhlášky č. 388/2000
Sb. bez termínu konce platnosti nebo s termínem
konce platnosti po 30. červnu 2015 končí 30. června
2015.

§ 11

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech ve-
řejné linkové osobní dopravy, se zrušuje.

§ 12

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2014 s výjimkou ustanovení § 9 odst. 8, které nabývá
účinnosti dnem 1. září 2015.

Ministr:

Ing. Prachař v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 122/2014 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 122/2014 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 25. června 2014

o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky

Ministerstvo průmyslu a obchodu v dohodě
s Českým báňským úřadem stanoví podle § 36d
odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zá-
kona č. 184/2011 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje

a) bezpečnostní a technické požadavky na zachá-
zení s pyrotechnickými výrobky, pokud jde
o jejich bezpečné skladování a používání, a to
ve vazbě na jejich rozdělení do tříd a kategorií a

b) vymezení ohňostroje, jakož i informace, které
se uvádějí v ohlášení o provádění ohňostroje.

(2) Tato vyhláška se vztahuje na zacházení,
skladování a používání pyrotechnických výrobků
kategorie 4, T2 a P2 s výjimkou výrobků uvedených
v příloze č. 1 nařízení vlády č. 32/2014 Sb., o zachá-
zení s pyrotechnickými výrobky, a pyrotechnických
výrobků zařazených do třídy IV a podtřídy T2, s vý-
jimkou výrobků uvedených v příloze č. 2 nařízení
vlády č. 32/2014 Sb., o zacházení s pyrotechnickými
výrobky, a pyrotechnických výrobků považova-
ných za výbušné předměty (dále jen „pyrotechnické
výrobky považované za výbušné předměty“).

(3) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES
ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování in-
formací v oblasti technických norem a předpisů
a pravidel pro služby informační společnosti, ve
znění směrnice 98/48/ES.

§ 2

Skladování pyrotechnických výrobků
považovaných za výbušné předměty

Pyrotechnické výrobky považované za výbušné

předměty se skladují ve skladech výbušnin1), a to
v souladu s návodem k použití.

§ 3

Používání pyrotechnických výrobků
považovaných za výbušné předměty

(1) Používáním pyrotechnických výrobků po-
važovaných za výbušné předměty se rozumí jejich
odpalování, zneškodňování a ničení.

(2) Pyrotechnické výrobky považované za vý-
bušné předměty se používají v souladu s návodem
k použití ve stavu dodaném jejich výrobcem nebo
dovozcem takovým způsobem, aby nedošlo k ohro-
žení života, zdraví osob, zvířat a majetku a v souladu
s požadavky stanovenými podle jiných právních
předpisů2).

(3) Poškozené anebo zjevně nefunkční pyro-
technické výrobky považované za výbušné před-
měty se bezodkladně zničí nebo zneškodní v souladu
s návodem k použití.

(4) Pyrotechnické výrobky považované za vý-
bušné předměty se nesmí používat v uzavřených
prostorách, pokud k tomu nejsou tyto výrobky
určeny, a dále v okruhu 250 metrů od církevních
staveb, zdravotnických zařízení, v nichž je poskyto-
vána lůžková péče, dětských zařízení, zařízeních so-
ciálních služeb spojených s ubytováním, škol a škol-
ských zařízení, dětských odborných léčeben a ozdra-
voven a při sportovních akcích kromě případů, kdy
je jejich použití povoleno obvodním báňským úřa-
dem3).

§ 4

Ohňostroj

(1) Ohňostrojem se rozumí současné nebo
v krátkém časovém sledu následující odpalování py-
rotechnických výrobků
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a) kategorie 1, 2, 3 nebo T1, nebo třídy I, II, III,
nebo podtřídy T0 nebo T1, nebo

b) kategorie 4 nebo T2, nebo třídy IV nebo pod-
třídy T2, které nejsou považované za výbušné
předměty, případně v kombinaci s pyrotechnic-
kými výrobky podle písmene a),

k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře nebo
kombinace těchto efektů pomocí samoudržujících se
exotermických chemických reakcí, pokud celková
čistá hmotnost výbušných látek obsažených ve
všech takto odpalovaných pyrotechnických výrob-
cích jedním provozovatelem přesahuje 10 kg za
24 hodin na území jedné obce.

(2) Ohlášení4) ohňostroje místně příslušnému
obecnímu úřadu a hasičskému záchrannému sboru
kraje obsahuje

a) údaje o osobě provádějící ohňostroj požado-
vané správním řádem5) pro podání a kontaktní
telefon,

b) místo provádění ohňostroje,

c) datum a čas začátku přípravy ohňostroje, da-
tum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho
trvání,

d) množství a druhy používaných pyrotechnic-
kých výrobků,

e) způsob zajištění ochrany života a zdraví osob
a majetku, včetně map či schémat zachycujících
odpaliště a území ohrožené účinky odpalova-
ných pyrotechnických výrobků, zejména roz-
letem jejich částí a dopadem nebezpečných
zbytků po jejich odpálení, a

f) způsob uložení a zabezpečení pyrotechnických

výrobků proti jejich odcizení během přípravy
a provádění ohňostroje.

§ 5

Přechodné ustanovení

Předpoklady stanovené pro provádění ohňo-
strojné práce splňuje držitel oprávnění odpalovače
ohňostrojů, vydaného podle zákona o hornické čin-
nosti přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky
a pro tyto účely se považuje současně za osobu s od-
bornou způsobilostí pro zábavní pyrotechniku ka-
tegorie 4 a divadelní pyrotechniku kategorie T2 po-
dle zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů6) dnem nabytí účin-
nosti této vyhlášky. Držitel osvědčení odborné způ-
sobilosti pro zábavní pyrotechniku kategorie 4 nebo
divadelní pyrotechniku kategorie T2 podle zákona
o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnic-
kých předmětů6) se rovněž považuje za osobu od-
borně způsobilou k výkonu funkce odpalovače
ohňostrojů podle zákona o hornické činnosti.

§ 6

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických
výrobcích a zacházení s nimi, se zrušuje.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 2. července 2014,

kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb.,
kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních,

ve znění vyhlášky č. 244/2011 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 41 odst. 1 písm. a) zákona č. 109/
/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy ve školských zařízeních a o preventivně
výchovné péči ve školských zařízeních a o změně
dalších zákonů:

Čl. I

Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují
podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné
výchovy ve školských zařízeních, ve znění vyhlášky
č. 244/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 14 odst. 2 až 13 se slova „má územní
působnost“ nahrazují slovy „je určen“.

2. V § 14 odstavec 6 zní:

„(6) Diagnostický ústav v Praze 4 – Michli je
určen pro hlavní město Prahu a pro správní obvody
obcí s rozšířenou působností Benešov, Beroun,
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Čáslav, Čer-
nošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Ko-

lín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad
Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiš-
tě, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Ra-
kovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim a Votice.“.

3. V § 14 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 až 14 se označují jako od-
stavce 7 až 13.

4. V § 14 odstavec 13 zní:

„(13) Zařízení pro děti-cizince v Praze je
určeno pro celou Českou republiku.“.

5. V § 15 se číslo „10“ nahrazuje číslem „9“
a slova „11 až 13“ se nahrazují slovy „10 až 12“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. čer-
vence 2014.

Ministr:

PhDr. Chládek, MBA, v. r.
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