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Správa železnic, státní organizace
všechna OŘ, CDP
DVI, a.s.
Dopravci

Gestorský výklad čl. 3256 předpisu SŽDC D1

Ustanovení článku 3256 předpisu SŽDC D1 stanovuje:
„Zaměstnanec, který písemný rozkaz přijímá, je povinen si jej přečíst ještě před potvrzením
převzetí. Případné nesrovnalosti se musí ihned odstranit. Pokud sepsaný rozkaz neodpovídá
ustanovením o jeho sepsání, odmítne jej převzít.“
V případě, že strojvedoucí odmítne převzít písemný rozkaz z důvodu, že:
a) písemný rozkaz je vydáván v rozporu s ustanoveními předpisu SŽDC D1, SŽDC D3, SŽDC 4
nebo
b) údaje v písemném rozkaze neodpovídají strojvedoucím zjištěné skutečnosti (např. údaje
o umístění návěstidel neodpovídají skutečnému umístění těchto návěstidel v kolejích, údaje
o změnách stavebně technických parametrů dráhy a staveb na dráze neodpovídají
skutečnosti),
musí výpravčí nesrovnalosti odstranit a zajistit zpravení strojvedoucího textem, který je
v souladu s ustanoveními předpisu SŽDC D1, SŽDC D3, SŽDC D4 nebo s výpravčím ověřenými
skutečnostmi o umístění návěstidel.
V případě, že písemný rozkaz není v souladu s předpisem SŽDC D1, SŽDC D3, SŽDC D4 nebo
údaje, např. o změně stavebně technických parametrů dráhy a staveb na dráze, neodpovídají
skutečnosti, nemůže výpravčí (zaměstnanec, který byl doručením písemného rozkazu pověřen)
požadovat po strojvedoucím, aby tento rozkaz přijal a řídil se jím.
V případě, že je písemný rozkaz v souladu s předpisem SŽDC D1, SŽDC D3, SŽDC D4 nebo
údaje, např. o změně stavebně technických parametrů dráhy a staveb na dráze, odpovídají
skutečnosti a strojvedoucí přesto odmítá písemný rozkaz převzít, výpravčí o této skutečnosti
neprodleně informuje příslušného provozního dispečera Správy železnic, státní organizace (dále
jen „Správa železnic“). Provozní dispečer Správy železnic neprodleně o této skutečnosti zpraví
dopravce a vyžádá si další pokynu k postupu.
S pozdravem

Ing. Eduard Tržil, MPA
ředitel odboru řízení provozu
(„podepsáno elektronicky“)
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