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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 
 

Dlážděná 1003/7 
 
 

110 00  Praha 1 
 

ZMĚNA Č. 4 PROHLÁŠENÍ O DRÁZE CELOSTÁTNÍ 
 A REGIONÁLNÍ - 2018 
č.j. 42472/2018-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. 4 
Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2018 a pro jízdní řád 
2018, účinné od 1.9.2018. 
V Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2018 a pro jízdní řád 
2018 se mění následující: 

1. Kapitola 2.8 – odstraněn 6. odstavec 

2. Příloha C část D bod III. – nové znění bodu: 

III. Výpočet sankce  
Výše sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu se stanoví součinem délky trasy 
v km (na 1 desetinné místo) a sazby sankce v Kč/km pro jednotlivé druhy dopravy a kategorie 
dráhy podle čl. IV. SŽDC vedena snahou motivovat dopravce odříkat kapacitu i v termínu kratším 
než jeden měsíc před jízdou vlaku vyhlašuje motivační koeficienty sankce za nevyužitou nebo 
odřeknutou přidělenou kapacitu a to ve výši uvedené v čl. V. Lhůty uvedené v čl. V. se počítají 
v hodinách od hodiny a minuty odjezdu z prvního bodu na síti SŽDC podle přiděleného jízdního 
řádu. Výsledná sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu je součtem dílčích 
sankcí, vypočtených pro části trasy na úsecích trati s rozdílnou kategorizací, vynásobený příslušným 
koeficientem dle termínu odřeknutí kapacity uvedeným čl. V.: 

S= Mx×(L1×N1+ L2×N2+ L3×N3+ L4×N4+ L5×N5)  [Kč] 
kde:  S  výsledná výše sankce za nevyužitou nebo odřeknutou kapacitu 

 Mx motivační koeficient (viz čl. V) 
 Lx délka trasy vlaku podle jednotlivých kategorií dráhy (viz část C čl. II.4) 

 Nx Sazba sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu (viz čl. IV.) 
 

3. Příloha C část D bod IV. – změna sazby N4: 

Sazba Přiřazení Kč/1 vlkm 
N4 Osobní a nákladní doprava, kategorie  trati 4 6,40 
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4. Příloha C část D bod V. – nový bod: 

V. Motivační koeficienty sankce za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu 

Koeficient Termín pro odřeknutí kapacity Hodnota 
M1 30 a více dní před jízdou 0,00 
M2 Méně než 30, ale 7 a více dní před jízdou  0,25 
M3 Méně než 7, ale 3 a více dní před jízdou 0,50 
M4 Méně než 3 dny před jízdou 1,00 

 

 
 
 
V Praze dne 22. 8. 2018 

 
 
 
 

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


