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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 
 

Dlážděná 1003/7 
 
 

110 00  Praha 1 
 

ZMĚNA Č. 3 PROHLÁŠENÍ O DRÁZE CELOSTÁTNÍ 
 A REGIONÁLNÍ - 2018 
č.j. 29343/2018-SŽDC-GŘ-O12 

 
 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70 99 42 34, se sídlem Praha 1, Dlážděná 
1003/7, PSČ 111 00, jako osoba, která podle § 33 odst. 1 zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů, zpracovává Prohlášení o dráze, oznamuje vydání změny č. 3 
Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2018 a pro jízdní řád 
2018. 
V Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2018 a pro jízdní řád 
2018 se mění následující: 

1. Kapitola 1.1.1 – nové znění kapitoly 

1.1.1 Státní správa ve věcech drah železničních  
Státní správu ve věcech drah vykonávají Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Drážní 
inspekce a drážní správní úřady, kterými jsou pro dráhu celostátní a dráhy regionální Ministerstvo 
dopravy a Drážní úřad. 
 

2. Kapitola 1.4.1 – doplnění druhého odstavce: 

Osobní data zaměstnanců SŽDC a provozovatelů drážní dopravy, která jsou provozovateli dráhy 
zpřístupněna v souvislosti s provozováním dráhy, jsou zpracovávána v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů. 

 

3. Kapitola 2.2.4 – nové znění kapitoly: 

2.2.4 Bezpečnostní certifikát – osvědčení dopravce 
Dopravce musí mít ke dni zahájení drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální 
osvědčení dopravce, ve kterém je uveden druh dopravy a rozsah služeb, na něž se vztahuje. 
Osvědčení vydává Drážní úřad, se sídlem Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, na základě žádosti 
dopravce. Osvědčení dopravce tvoří: 

a) části osvědčující opatření přijatá dopravcem ke splnění požadavků na vnitřní organizační 
strukturu a systém řízení pro zajištění drážní dopravy a vytvoření systému zajišťování 
bezpečnosti provozování drážní dopravy, kterým se rozumí soubor organizačních a 
technologických opatření pro bezpečné provozování drážní dopravy, 

b) části osvědčující opatření přijatá dopravcem ke splnění požadavků na splnění podmínek 
odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování drážní dopravy, podmínek stanovených 
zákonem o dráhách pro provozování drážních vozidel a určených technických zařízení na 
vydání vnitřních předpisů pro provozování drážní dopravy, o provozování drážních vozidel, 
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o provozování určených technických zařízení, o požadavcích na odbornou způsobilost a 
znalosti osob zajišťujících provozování drážní dopravy a o způsobu jejich ověřování včetně 
systému pravidelného školení.  

Dopravci, který je držitelem osvědčení dopravce uděleného úřadem jiného členského státu 
Evropské unie vydá Drážní úřad po splnění legislativních podmínek pouze části osvědčení dopravce 
uvedené ve výše uvedeném odstavci pod písmenem b). 
Pro další informace navštivte  www.ducr.cz 

 

4. Kapitola 3.2.2 – nové znění kapitoly: 

3.2.2 Místa styku drah 
Místa styku dráhy celostátní a drah regionálních s dráhami na území sousedních států: 

Místo styku  Cizí železniční správa 
Mosty u Jablunkova st.hr.  (km 286,534) Železnice Slovenské republiky (ŽSR) 
Horní Lideč st.hr. (km 21,110) Železnice Slovenské republiky (ŽSR) 
Vlárský průsmyk st.hr. (km 163,500) Železnice Slovenské republiky (ŽSR) 
Velká nad Veličkou st.hr. (km 44,685) Železnice Slovenské republiky (ŽSR) 
Hodonín st.hr. (km 3,009) Železnice Slovenské republiky (ŽSR) 
Sudoměřice nad Moravou st.hr. (km 14,950) Železnice Slovenské republiky (ŽSR) 
Lanžhot st.hr. (km 11,395) Železnice Slovenské republiky (ŽSR) 
Břeclav st.hr. (km 77,992) ÖBB Infrastruktur AG (ÖBB) 
Znojmo st.hr. (km 87,660) ÖBB Infrastruktur AG (ÖBB) 
České Velenice st.hr. (km 163,100) ÖBB Infrastruktur AG (ÖBB) 
Horní Dvořiště st.hr. (km 61,097) ÖBB Infrastruktur AG (ÖBB) 
Železná Ruda st.hr. (0,000) DB Netz AG (DB Netz) 
Česká Kubice st.hr. (km 184,102) DB Netz AG (DB Netz) 
Cheb st.hr. (km 140,587) DB Netz AG (DB Netz) 
Aš st.hr. (km 29,585) DB Netz AG (DB Netz) 
Vojtanov st.hr. (km 51,897) DB Netz AG (DB Netz) 
Kraslice st.hr. (km 27,452) DB Netz AG (DB Netz) 
Potůčky st.hr. (km 46,199) DB Netz AG (DB Netz) 
Vejprty st.hr. (km 35,391) DB Netz AG (DB Netz) 
Děčín st.hr. (km 11,860) DB Netz AG (DB Netz) 
Dolní Poustevna st.hr. (km 26,271) DB Netz AG (DB Netz) 
Rumburk st.hr. (km 97,690) DB Netz AG (DB Netz) 
Varnsdorf staré nádr. st.hr. (km 13,706) Deutsche Regionaleisenbahn GmbH (DRE) 
Varnsdorf st.hr. (km 11,459) DB Netz AG (DB Netz) 
Hrádek nad Nisou st.hr. (km 21,769)  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP-PLK) 
Frýdlant v Čechách st.hr. (km 200,107) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP-PLK) 
Harrachov st.hr. (km 40,111) Dolnośląska Służba Dróg i kolei (DSDiK) 
Královec st.hr. (km 62,089) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP-PLK) 
Meziměstí st.hr. (km 92,774) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP-PLK) 
Lichkov st.hr. (km 113,243) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP-PLK) 
Mikulovice st.hr. (km 51,500) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP-PLK) 
Jindřichov ve Slezsku st.hr. (km 25,694) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP-PLK) 
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Místo styku  Cizí železniční správa 
Bohumín-Vrbice st.hr. (km 4,275) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP-PLK) 
Bohumín st.hr. (km 279,628) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP-PLK) 
Petrovice u Karviné st.hr. (km 292,602) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP-PLK) 
Český Těšín st.hr. (km 139,112) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP-PLK) 
Seznam provozovatelů zaústěných drah v České republice je uveden v Příloze „H“. 

 

5. Kapitola 3.6 – nové znění kapitoly: 

3.6 Zařízení služeb 
Prohlášení o dráze obsahuje informace pouze o zařízení služeb dostupných z drah, kde SŽDC plní 
funkci přídělce kapacity a to v rozsahu údajů poskytnutých provozovatelem zařízení služeb nebo 
vlečky. Informace o zařízeních služeb dostupných ze zaústěných drah poskytne příslušný 
provozovatel zaústěné dráhy. Kontakty na provozovatele zaústěných drah jsou uvedeny 
v Příloze „H“ 

 

6. Kapitola 5.3 – doplněno nové písmeno i): 
i) zařízení se zdrojem jiné než trakční elektrické energie, určené pro připojení železničních 

kolejových vozidel. 

 

7. Kapitola 5.5.4 – nové znění kapitoly 

5.5.4 Zajištění prodeje jízdních dokladů v osobních stanicích 
SŽDC ve vybraných lokalitách nabízí dopravcům službu „Prodej jízdních dokladů“. Seznam lokalit, 
kde je služba nabízená, podmínky poskytování služby a cena za službu jsou uvedeny na Portále 
provozování dráhy. V případě služeb poskytovaných na dráhách, kde je SŽDC přídělcem, jinými 
poskytovateli, zveřejňuje SŽDC na Portále provozování dráhy údaje pouze v rozsahu 
poskytovatelem služeb poskytnutých údajů. 

 
 
 
V Praze dne 23. 5. 2018 

 
 
 
 

Bc. Jiří Svoboda, MBA v.r. 
generální ředitel 


