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Váš dopis zn  

Ze dne 30. listopadu 2018 

Naše zn. 60299/2018-SŽDC-GŘ-O25 

Vyřizuje Ing. Tomáš Drvota 

Telefon 972 235 775 

Mobil 725 345 959 

E-mail drvota@szdc.cz 

Datum 12. prosince 2018 

 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážen , 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 30. listopadu 2018 Vaši 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve 
které požadujete následující: 

 sdělení důvodu zpoždění vlaku RJ 1004 dne 9. 7. 2018 na trase z Olomouce, hl. n. do Prahy, hl. n., 
kde bude uvedena délka zpoždění a jeho důvod, případně kdo toto zpoždění zavinil (je-li to známo) 

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

1 příjezd Česká Třebová (+15) 

odjezd Česká Třebová (+22) 

dopravně-provozní důvody 

2 prodloužení jízdní doby 
Česká Třebová – Ústí nad Orlicí (+3) 

dopravně-provozní důvody 

3 příjezd Ústí nad Orlicí (+25) 

odjezd Ústí nad Orlicí (+73) 

a) (+17) provozně-technické důvody 
b) (+31) narušení provozu na straně dopravce 

4 prodloužení jízdní doby 
Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí (+61) 

provozně-technické důvody 

Nad rámec Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v případě žádosti o náhradu škody je z pohledu cestujícího 
zcela irelevantní, kdo za nestandardní situaci pro cestujícího odpovídá nebo je jejím původcem. Zcela 
v souladu s platnou legislativou nejen českou, ale i evropskou, za takovou škodu odpovídá vždy příslušný 
dopravce na základě přepravní smlouvy, resp. akceptovaných smluvních přepravních podmínek s tím, že 
dopravce se může případně domáhat na SŽDC úhrady zaplacené škody z titulu regresní náhrady. 

S pozdravem 

Mgr. František Chabičovský 
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 

Vážen  
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