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Vyjádření k žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážení, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 11. 12. 2015 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které 
požadujete následující informaci 

 na základě jakého právního předpisu vydala SŽDC interní směrnice – ceníky pro výluky traťových 
kolejí a pro pomalé bezpečnostní jízdy a to v letech 2013, 2014 a 2015. 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se vyhovuje a vyjádření k žádosti naleznete 
níže. 

K vaší žádosti sdělujeme, že SŽDC vydává předmětný pokyn v souladu s čl. 47 interního předpisu SŽDC 
D7/2 Organizování výlukových činností, za účelem snížení nepříznivých ekonomických a provozních dopadů 
způsobených omezením provozování dráhy, kterým stanoví pravidla pro plánování, projednávání, 
koordinaci, přípravu, realizaci a vyhodnocování výluk uskutečňovaných na drahách provozovaných SŽDC. 
Tento interní předpis vychází ze zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách a vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se 
vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů. 

Hlavním cílem tohoto interního pokynu SŽDC je finančně stimulovat cizí právní subjekty v oblasti plánování, 
přípravy a vlastní realizace výluk, tj. zreálnit požadavky na rozsah a délku výluk nebo omezení provozování 
dráhy, vedoucí k minimalizaci dopadů výlukové činnosti na provozování dráhy a kvalitu drážní dopravy všech 
dopravců, kteří na základě smluvního vztahu se SŽDC provozují drážní dopravu. 
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