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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. července 2009

o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metrů

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/
/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001
Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona
č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006
Sb. a zákona č. 97/2009 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy
Evropských společenství1) a upravuje náležitosti bez-
pečnostní dokumentace tunelu nad 500 m (dále jen „tu-
nel“), bezpečnostní požadavky na tunel, vzor zprávy
o mimořádných událostech v tunelu, vymezení činnosti
pověřené osoby při koordinaci opatření k zajištění bez-
pečnosti provozu tunelu a požadavky na její odbornou
kvalifikaci a praxi.

§ 2

Bezpečnostní dokumentace

(1) Bezpečnostní dokumentací se pro účely tohoto
nařízení rozumí písemně formulovaný soubor preven-
tivních a bezpečnostních opatření potřebných k zajiště-
ní bezpečnosti uživatelů tunelu s ohledem na povahu
trasy tunelu, uspořádání stavby tunelu a jejího okolí,
povahu provozu na pozemních komunikacích, jejichž
součástí tunel je, na osoby se sníženou schopností po-
hybu a orientace a s ohledem na oblast působnosti zá-
sahu složek integrovaného záchranného systému.
V bezpečnostní dokumentaci je dále uveden a vyhodno-
cován rozsah a provedení stavebních úprav tunelu a jeho
technického vybavení.

(2) Bezpečnostní dokumentace pro tunel ve fázi
projektování, přikládaná navrhovatelem k žádosti o za-
hájení územního řízení a stavebního řízení pro stavbu
tunel
ů2), obsahuje zejména

a) popis plánované stavby a příjezdu k ní, včetně

plánů nezbytných k pochopení projektu stavby
a předpokládané organizace provozu,

b) prognózu intenzity dopravy, která stanoví a odů-
vodní očekávané podmínky dopravy nebezpeč-
ných nákladů, včetně analýzy rizik; analýza rizik
pro tunel zahrnuje veškeré konstrukční faktory
a podmínky provozu na pozemních komunika-
cích, které mají vliv na bezpečnost, zejména cha-
rakteristiky provozu na pozemních komunikacích,
délku tunelu, prostorové uspořádání tunelu a pro-
gnózu počtu těžkých nákladních vozidel za den,

c) zvláštní hodnocení rizikových situací, zejména
nejsložitější varianty takové situace, popisující
možné mimořádné události, které jednoznačně
ovlivňují bezpečnost uživatelů komunikací v tune-
lech, ke kterým může dojít během provozování
tunelu, a povahu a rozsah jejich možných ná-
sledků; zvláštní hodnocení určuje a odůvodňuje
opatření ke snížení pravděpodobnosti vzniku
mimořádných událostí a jejich následků,

d) stanovení intervalů pravidelných bezpečnostních
prohlídek tunelu, které nejsou delší než 6 let, a

e) odborné stanovisko k celkové bezpečnosti tunelu
zpracované autorizovaným inženýrem, kterému
byla udělena autorizace pro obory dopravní
stavby a požární bezpečnost staveb3).

(3) Bezpečnostní dokumentace zpracovávaná pří-
slušným silničním správním úřadem4) při uvedení tu-
nelu do provozu a aktualizovaná v době provozu tu-
nelu obsahuje, kromě dokumentace požadované ve fázi
projektování,

a) popis organizačních opatření, personálního a mate-
riálního zabezpečení a pravidla stanovená správ-
cem tunelu pro zajištění provozování a údržby tu-
nelu,

b) plán řešení mimořádných událostí5), který je ob-
sahem operativně taktické studie a je sestaven ve
spolupráci se složkami integrovaného záchranného
systému a v kterém se zohlední i osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace,
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na
tunely transevropské silniční sítě.

2) § 16 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb.
3) § 5 odst. 3 písm. b) a j) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 224/2003 Sb.
4) § 12a odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.
5) § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.



c) popis systému nepřetržitého zaznamenávání získa-
ných zkušeností, na základě kterého lze zazname-
návat a analyzovat závažné mimořádné události,

d) zprávy o mimořádných událostech, které se v tu-
nelu vyskytly, a jejich analýzy a

e) seznam provedených taktických a prověřovacích
cvičení integrovaného záchranného systému a ana-
lýzu poznatků z nich vyplývajících.

§ 3
Bezpečnostní požadavky na tunel

Tunel musí splňovat bezpečnostní požadavky uve-
dené v příloze č. 1 a v technické normě upravující bez-
pečnostní požadavky na tunely6). Pokud má být v pří-
padě konkrétního opatření použito odlišného postupu,
než jaký vyplývá z požadavků technické normy podle
věty první, musí být k bezpečnostní dokumentaci při-
pojeno stanovisko autorizovaného inženýra, kterému
byla udělena autorizace pro obory dopravní stavby
a požární bezpečnost staveb3), prokazující, že nesplně-
ním požadavků technické normy u konkrétního opa-
tření nedojde k ohrožení bezpečnosti provozu tunelu,
zejména, že zvolené řešení umožňuje bezpečnou eva-
kuaci osob a zvířat v případě ohrožení požárem nebo
při požáru a účinný a bezpečný zásah jednotek požární
ochrany.

§ 4
Vzor zprávy o mimořádných událostech v tunelu

Vzor zprávy o mimořádných událostech v tunelu
je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 5
Pověřená osoba

(1) Pověřená osoba
a) zajišťuje koordinaci opatření k zajištění bezpeč-

ného provozu tunelu se složkami integrovaného
záchranného systému a podílí se na přípravě pro-
vozních plánů,

b) účastní se plánovaní, provádění a vyhodnocování
činností v případech mimořádných událostí,

c) podílí se na vypracování bezpečnostní dokumen-
tace a určení stavebních opatření, technického vy-
bavení a podmínek provozování tunelů,

d) spolupracuje se složkami integrovaného záchran-
ného systému při přípravě a organizaci taktických
a prověřovacích cvičení prováděných v pravidel-
ných nejvýše čtyřletých intervalech,

e) účastní se hodnocení každé významné mimořádné
události.

(2) Pověřená osoba musí splňovat tyto poža-
davky:

a) má 3 roky praxe v oboru dopravních staveb a má
ukončené vysokoškolské vzdělání získané absol-
vováním bakalářského, magisterského nebo dok-
torského studijního programu v oblasti technic-
kých věd a technologií7), nebo

b) má 5 let praxe v oboru dopravních staveb a má
ukončené vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání
skupiny 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
nebo skupiny 23 Strojírenství a strojírenská vý-
roba, nebo

c) má 7 let praxe v oboru dopravních staveb a získala
střední vzdělání s maturitní zkouškou v odpovída-
jících skupinách oborů vzdělání8).

(3) Splnění podmínek podle odstavce 2 se nevyža-
duje u osoby, která na území České republiky hodlá
dočasně nebo příležitostně vykonávat činnosti uvedené
v odstavci 1 a splňuje kvalifikační požadavky stanovené
jiným členským státem Evropské unie k výkonu čin-
nosti podle odstavce 1.

§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2009.

Předseda vlády:

v z. PhDr. Kohout v. r.
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Ministr dopravy:

Ing. Slamečka, MBA v. r.
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6) ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací.
7) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění

pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů.



Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 264/2009 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 264/2009 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 13. srpna 2009,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb.,
kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád

(advokátní kárný řád), ve znění vyhlášky č. 246/1999 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti stanoví po vyjádření
České advokátní komory podle § 51 odst. 1 zákona
č. 85/1996 Sb., o advokacii:

Čl. I

Vyhláška č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona
č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advo-
kátní kárný řád), ve znění vyhlášky č. 246/1999 Sb., se
mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova „a další členy z řad členů
kárné komise“ zrušují.

2. V § 3 odst. 2 se za slovo „účastníka“ vkládají
slova „kárného řízení“.

3. V § 3 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:

„(3) Účastník kárného řízení je povinen uplatnit
námitku podle odstavce 2 nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy mu bylo doručeno sdělení o složení kárného
senátu (§ 8); nevěděl-li účastník v této době o důvodu
vyloučení nebo vznikl-li tento důvod později, může
námitku uplatnit do 15 dnů poté, co se o něm dozvěděl.
K námitce uplatněné později se nepřihlíží.

(4) Námitku účastník kárného řízení podává
předsedovi kárné komise podáním adresovaným do
sídla České advokátní komory (dále jen „Komora“).

(5) V námitce musí být uvedeno, proti kterému
členovi kárného senátu směřuje, v čem je spatřován
důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti, popřípadě,
kdy se o něm účastník kárného řízení podávající ná-
mitku dozvěděl; navrhované důkazy musí být připo-
jeny.“.

4. § 5 včetně nadpisu zní:

„§ 5

Odvolací kárný senát

(1) Předseda odvolací kárné komise bez odkladu
poté, co mu bylo předsedou kárné komise předloženo
odvolání [§ 26 odst. 2 písm. b)], písemně ustanoví od-
volací kárný senát (dále jen „odvolací senát“) a jmenuje
jeho předsedu.

(2) Ustanovení § 2 odst. 2 a 3, § 3, 4, 8 a § 13
odst. 3 platí pro odvolací senát a pro jeho členy při-
měřeně s tím, že

a) funkce člena odvolacího senátu podle § 2 odst. 2
písm. c) zaniká dnem, kdy přestal být členem od-
volací kárné komise;

b) rozhodnutí podle § 2 odst. 3, § 3 odst. 2 a § 4
přísluší předsedovi odvolací kárné komise;

c) vyloučen je též člen odvolacího senátu, který se
účastnil projednávání a rozhodování věci jako člen
kárného senátu;

d) určení místa jednání odvolacího senátu podle § 13
odst. 3 přísluší předsedovi odvolacího senátu;

e) jména členů odvolacího kárného senátu spolu s po-
učením o právu vznést námitku podjatosti podle
§ 8 sdělí účastníkům kárného řízení předseda od-
volací kárné komise bezprostředně po ustanovení
odvolacího kárného senátu podle odstavce 1.“.

5. V § 7 odst. 1 se slova „České advokátní ko-
mory (dále jen „Komora“)“ nahrazují slovem „Ko-
mory“.

6. V § 7 odst. 2 se slova „k odstranění vad podání
ve lhůtě, kterou mu k tomu určí; lhůta nesmí být sta-
novena kratší jednoho týdne a delší dvou týdnů“ na-
hrazují slovy „ , aby vady podání odstranil nejpozději
do 15 dnů ode dne, kdy mu byla taková výzva doru-
čena“.

7. V § 7 odst. 3 se slova „advokátovi nebo advo-
kátnímu koncipientovi, proti němuž je kárné řízení za-
hájeno“ nahrazují slovy „kárně obviněnému“.

8. § 8 zní:

„§ 8

Současně se zasláním kárné žaloby kárně obvině-
nému sdělí předseda kárné komise účastníkům kárného
řízení jména členů kárného senátu s poučením o právu
vznést námitku podjatosti (§ 3 odst. 2 až 5). Předseda
kárné komise vyzve dále kárně obviněného, aby se nej-
později do 15 dnů ode dne, kdy mu byla kárná žaloba
doručena, ke kárné žalobě písemně vyjádřil; vyjádření
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se podává předsedovi kárné komise podáním adresova-
ným do sídla Komory.“.

9. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který zní:

„(2) Kárný senát může kárné řízení zastavit, je-li
kárné opatření, k němuž může kárné řízení vést, zcela
bez významu oproti kárnému opatření, které může být
kárně obviněnému uloženo v jiném kárném řízení,
které je proti tomuto kárně obviněnému již vedeno.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

10. V § 11 odst. 3 se slova „odstavce 1“ nahrazují
slovy „odstavců 1 a 2“.

11. V § 13 odstavec 1 zní:
„(1) Nerozhodne-li kárný senát o zastavení nebo

přerušení kárného řízení, nařídí předseda kárného se-
nátu po dohodě s ostatními členy kárného senátu jed-
nání k projednání věci, a to tak, aby se konalo zpravidla
nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy obdržel od před-
sedy kárné komise kárný spis. Předseda kárného senátu
předvolá účastníky kárného řízení, jejich zástupce
a ostatní osoby, jejichž přítomnost je při jednání
třeba.“.

12. V § 13 odstavec 3 zní:
„(3) Jednání se konají podle určení předsedou

kárného senátu v sídle Komory v Praze nebo v pobočce
Komory v Brně.“.

13. V § 16 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Nedostavil-li se řádně předvolaný kárně ob-

viněný k jednání, ani nepožádal podle odstavce 3 o od-
ročení jednání, může kárný senát jednat v jeho nepří-
tomnosti.

(3) Objeví-li se překážka, pro kterou nelze jed-
nání provést nebo v něm pokračovat, rozhodne před-
seda kárného senátu o odročení jednání. Předseda kár-
ného senátu může rozhodnout o odročení jednání také
na základě řádně odůvodněné žádosti kárně obvině-
ného, pokud ji obdrží nejpozději do zahájení jednání,
jestliže na straně kárně obviněného nastaly nepředvída-
telné a jím samým nezpůsobené překážky.“.

14. V § 26 odst. 2 písm. a) a b) se slovo „před-
stavenstvu“ nahrazuje slovy „předsedovi odvolací
kárné komise“.

15. V § 36 odst. 1 se slovo „představenstvo“ na-
hrazuje slovy „předseda odvolací kárné komise“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení čl. I bodů 3, 5, 6, 8 a 13 se nepoužijí
pro kárná řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky.

2. Ustanovení čl. I bodů 4, 14 a 15 se nepoužijí
pro řízení o odvoláních proti rozhodnutí kárného se-
nátu, o nichž rozhoduje odvolací senát podle čl. II
bodu 4 zákona č. 219/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších před-
pisů, a některé další zákony.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2009.

Ministryně:

JUDr. Kovářová v. r.
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MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 175, objednávky jednotlivých částek (dobírky) –
516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314.
Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323;
Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10,
tel.: 416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o.,
Denisova č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3, Knihkupectví SEVT, a. s., Ostružnická 10; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14,
Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65;
Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2, EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR, Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4:
SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 5: SEVT, a. s., E. Peškové 14; Praha 6: PPP – Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6;
Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362,
po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@abonent.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START,
s. r.o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o.,Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-
-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borovského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU,
Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L&N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76,
Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku
vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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