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A.
Úvodní ustanovení
Na základě rozhodnutí vlády České republiky (usnesení č. 848 ze dne 25. července 2007) a na základě zákona č. 179/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 77/2002
Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní
cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, došlo ke
změně v provozování dráhy celostátní a drah regionálních v majetku České republiky, kde doposud zajišťovaly provozování dráhy České dráhy, a. s.
Na těchto dráhách se provozovatelem dráhy ve smyslu zákona č. 266/1994
Sb., o dráhách, v platném znění, stala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město.
V této souvislosti je nutno stanovit, jakým způsobem se změní pravomoci, stanovené předpisy SŽDC (ČD) D1, SŽDC (ČD) D2, SŽDC (ČD) D2/2, SŽDC (ČD) D3,
SŽDC (ČD) D40,
SŽDC (ČD) D41,
SŽDC (ČD) D46,
SŽDC (ČD) D110/T110,
SŽDC (ČD) Z1, SŽDC (ČD) Z2 a SŽDC (ČD) Z11.
Ustanovení, obsahující změny pravomocí, rozdělené podle jednotlivých předpisů, jsou uvedena v částech B. - M. tohoto výnosu. V částech N. - O. jsou uvedeny
další nutné změny předpisů SŽDC (ČD) D1 a SŽDC (ČD) D2.
Změny v označení vnitřních předpisů SŽDC, které byly převzaty od ČD, jsou
určeny Pokynem generálního ředitele SŽDC č. 8/2008, proto tyto změny nejsou
v tomto výnosu uváděny.
B.
Stanovení pravomocí - všeobecně
Ve všech výše uvedených předpisech se používá nová zkratka „SŽDC = Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace“.
Ve všech výše uvedených předpisech je nutno považovat (není-li v konkrétních případech stanoveno jinak):
- pojem „generální ředitelství ČD (GŘ ČD)“ za pojem „ředitelství SŽDC“;
- pojem „vedoucí RCP“ za pojem „ředitel RCP“;
- pojem „TNP“ za pojem „DAP = dokumenty a předpisy, tj. dokumenty vnitropodnikové legislativy SŽDC (řídící akty, strategické dokumenty, technicko-normativní dokumenty a vnitřní předpisy)“;
- pojem „vrchní přednosta uzlové železniční stanice (VP UŽST)“ za pojem „přednosta
provozního obvodu“;
- pojem „přednosta dirigující stanice“ za pojem „přednosta provozního obvodu,
v jehož obvodu je příslušná dirigující stanice“;
- pojem „předpis ČD Ok2“, popř. „předpis ČD Ok2/1“ nebo „předpis ČD Ok2/2“ za
pojem „předpis SŽDC Zam1“;
- pojem „předpis ČD D17“ za pojem „předpis SŽDC Dp17“;
- pojem „předpis ČD M1“ za pojem „předpis SŽDC N1“.
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C.
Stanovení pravomocí v předpise SŽDC (ČD) D1
Čl.

Str.

Seznam
použitých
značek a
zkratek

9

Původní stav

Nově od 1.9.2008

SDC ČD = Správa dopravní cesty
Českých drah

SDC = Správa dopravní cesty

URMIZA ČD = Ústřední registr mimořádných zásilek Českých drah

URMIZA = Ústřední registr mimořádných zásilek

1

11 ČD

SŽDC

2

11 GŘ ČD

generální ředitel SŽDC

3

11 - všechny zaměstnance Českých
drah, kteří se jakýmkoliv ...

- všechny zaměstnance SŽDC a
operátora obsluhy dráhy, kteří se
jakýmkoliv ...

- všechny zaměstnance ČD, kteří se - všechny zaměstnance SŽDC a
operátora obsluhy dráhy, kteří se
podílejí ...
podílejí ...
ČD (3x)
5

SŽDC

11 na tratích provozovaných ČD

na tratích provozovaných SŽDC

předpisy generálního ředitelství ČD

předpisy SŽDC

SDC ČD

SDC

organizační složka ČD

organizační složka SŽDC

864

84 SDC ČD

SDC

899

86 SDC ČD (2x)

SDC

příl. 1

108 ČD

SŽDC

příl. 4

113 ČD

SŽDC

příl. 7,
čl. 1

118 SDC ČD

SDC

příl. 7,
čl. 17

120 SDC ČD

SDC

(řádek MSe1)

D.
Stanovení pravomocí v předpise SŽDC (ČD) D2
Čl.
Seznam
použitých
značek a
zkratek

Str.

Původní stav

Nově od 1.9.2008

15 HZS ČD = Hasičská záchranná služ- HZS = Hasičská záchranná služba
ba Českých drah
SŽDC
OS = organizační složka ČD

OS = organizační složka

URMIZA = Ústřední registr mimořádných zásilek ČD

URMIZA = Ústřední registr mimořádných zásilek

1

17 České dráhy, a.s. (3x)

SŽDC

2

17 - všechny zaměstnance Českých
drah, kteří se jakýmkoliv ...

- všechny zaměstnance SŽDC a
operátora obsluhy dráhy, kteří se
jakýmkoliv ...

České dráhy, a.s. (3x)

SŽDC

ČD (3x)

SŽDC
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Čl.

Str.

Původní stav

Nově od 1.9.2008

2

17 - všechny zaměstnance ČD, kteří se - všechny zaměstnance SŽDC a
operátora obsluhy dráhy, kteří se
podílejí ...
podílejí ...

3

18 ČD

SŽDC

10

19 ČD (2x)

SŽDC (2x)

19

22 ČD (4x)

SŽDC (4x)

(3. odst.)

20

23 Lokomotivní četu ... způsobilý zaLokomotivní četu ... způsobilý zaměstnanec určený příslušným odbo- městnanec.
rem GŘ ČD.

27

26 ČD

SŽDC

28

26 ČD

SŽDC

31

27 ... pracovního řádu ČD, popř. podle
předpisu ČD Ok2.

... pracovního řádu, popř. podle
předpisu SŽDC Zam1.

34

27 ... předpis ČD Ok2 a předpisy
k němu přidružené.

... předpis SŽDC Zam1.

35

28 ČD

SŽDC

36

29 ... zaměstnanců ČD a zaměstnanců
externích dopravců, kteří ...

... zaměstnanců, kteří ...

38

30 ... jiným zaměstnancem ČD (externího dopravce) nebo ...

... jiným zaměstnancem SŽDC, operátora obsluhy dráhy nebo ...

59

33 ... zaměstnancům ČD ... (2x)

... zaměstnancům SŽDC a operátora
obsluhy dráhy ... (2x)

ČD (2x)
59

SŽDC

34 ... zaměstnanci ČD ...

... zaměstnanci SŽDC a operátora
obsluhy dráhy ...

... zaměstnanců ČD ...

... zaměstnanců SŽDC a operátora
obsluhy dráhy ...

ČD (3x)

SŽDC

60

34 ČD

SŽDC a operátora obsluhy dráhy

505

116 ... stanoví O11 GŘ;

... stanoví operátor obsluhy dráhy ve
spolupráci s Odborem řízení provozu
SŽDC;

572

130 ... určí GŘ O11 ...

... určí operátor obsluhy dráhy ve spolupráci s Odborem jízdního řádu a
kapacity dráhy SŽDC ...

582

133 ... vedoucí dispečer RCP.

... vedoucí dispečer ČD příslušného
obvodu.

1088

222 ... a pro účely použití u Českých
drah jsou specifikovány vnitřními
předpisy GŘ ČD

... a jsou dále specifikovány vnitřními
předpisy dopravců.

1089

222 ... odpovídá GŘ ČD nebo zařaditel
speciálního hnacího vozidla.

... odpovídá dopravce.

... provozovaná na Českých drahách ... provozovaná na tratích provozovaných SŽDC se ..
se ...
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Čl.

Str.

Původní stav

Nově od 1.9.2008

1089

222 ... ujednání Českých drah ...

... ujednání SŽDC ...

1090

222 ... použití na Českých dráhách odpovídá zařaditel hnacího vozidla.

... použití na tratích provozovaných
SŽDC odpovídá dopravce.

1107

227 GŘ

Odbor řízení provozu SŽDC

1258

252 ... dopravní podmínky prostřednic... dopravní podmínky prostřednictvím oddělení zvláštních přeprav
tvím ČD Cargo, které vydá na voO21 GŘ, které vydá na vojenskou ... jenskou ...

1416

281 HZS ČD

HZS

1421

282 HZS ČD

HZS

1422
příl. 1

282 HZS ČD
293 g) (se souhlasem O16 GŘ postačí ...)

HZS
g) (se souhlasem dopravce postačí ...)

příl. 2

298 GŘ nebo RCP

SŽDC nebo RCP

příl. 3,
bod 21)

299 ... sešit 1 a O16 GŘ vydaný sešit 2

... sešit 1 a sešit 2

příl. 27,
čl. 1

349 ... do nového jízdního řádu“. Pro
... do nového jízdního řádu“, vydávlaky osobní dopravy ho vydává
vaným dopravci.
odbor osobní dopravy a přepravy
GŘ, pro vlaky nákladní dopravy odbor nákladní dopravy a přepravy GŘ.

příl. 27,
čl. 11

350 Konkrétní opatření pro vlaky osobní
dopravy, jejichž jízda dle jízdního
řádu zasahuje do přechodu SEČ na
LČ, oznámí odbor osobní dopravy a
přepravy GŘ.

Každý dopravce musí oznámit konkrétní opatření pro vlaky osobní dopravy, jejichž jízda dle jízdního řádu
zasahuje do přechodu SEČ na LČ.

příl. 28,
čl. 1

351 ... provozního dispečera a dálnopisnou zprávou nácestné stanice ...

... provozního dispečera nácestné
stanice ...

příl. 28

351 b) přeprava zaměstnanců ČD

b) přeprava zaměstnanců SŽDC a
operátora obsluhy dráhy

příl. 28,
čl. 3

351 ... nejbližší stanice nebo zastávky
ČD a není ...

... nejbližší stanice nebo zastávky a
není ...

Ředitel RCP povoluje pro každé
období ...

Se souhlasem příslušného dopravce povoluje ředitel RCP pro
každé období ...

E.
Stanovení pravomocí v předpise SŽDC (ČD) D2/2
Čl.

Str.

4

7

Původní stav

Nově od 1.9.2008

ČD

SŽDC

F.
Stanovení pravomocí v předpise SŽDC (ČD) D3
Čl.
1

Str.

Původní stav

Nově od 1.9.2008

11 ... na jednokolejných tratích Českých ... na jednokolejných tratích, provozovaných SŽDC.
drah, a.s.
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Čl.

Str.

Původní stav

Nově od 1.9.2008

1

11 ... povoluje ředitel O11.

... povoluje Odbor řízení provozu
SŽDC ve spolupráci s operátorem
obsluhy dráhy.

4

11 - všechny zaměstnance Českých
drah, kteří se jakýmkoliv ...

- všechny zaměstnance SŽDC a
operátora obsluhy dráhy, kteří se
jakýmkoliv ...

- všechny zaměstnance ČD, kteří se - všechny zaměstnance SŽDC a
operátora obsluhy dráhy, kteří se
podílejí ...
podílejí ...

5

České dráhy, a.s. (2x)

SŽDC

ČD (3x)

SŽDC

12 ČD

SŽDC

G.
Stanovení pravomocí v předpise SŽDC (ČD) D40
Čl.

Str.

2

7

3

7

Původní stav

Nově od 1.9.2008

- všechny zaměstnance Českých
drah, kteří se jakýmkoliv ...

- všechny zaměstnance SŽDC a
operátora obsluhy dráhy, kteří se
jakýmkoliv ...

České dráhy, a.s. (3x)

SŽDC

ČD

SŽDC

ČD

SŽDC

H.
Stanovení pravomocí v předpise SŽDC (ČD) D41
Čl.

Str.

2

9

vnitřních předpisů ČD (2x)

vnitřních předpisů SŽDC, popř. ČD

3

9

- všechny zaměstnance Českých
drah, kteří se jakýmkoliv ...

- všechny zaměstnance SŽDC a
operátora obsluhy dráhy, kteří se
jakýmkoliv ...

České dráhy, a.s. (3x)

SŽDC

ČD

SŽDC

ČD

SŽDC

4
Související
předpisy a
normy

příl. 4.,

9

Původní stav

Nově od 1.9.2008

25 -

doplněn nový předpis:
SŽDC (ČD) S3/3 - Železniční svršek
úzkorozchodných drah

39 ... podle VZŘ.

... podle předpisu SŽDC Zam1.

oddíl IV,
čl. 10c)
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I.
Stanovení pravomocí v předpise SŽDC (ČD) D46
Čl.

Str.

Původní stav

Nově od 1.9.2008

3

11 - všechny zaměstnance Českých
drah, kteří se jakýmkoliv ...

- všechny zaměstnance SŽDC a
operátora obsluhy dráhy, kteří se
jakýmkoliv ...

3

11 České dráhy, a.s. (3x)

SŽDC

4

11 ČD

SŽDC

10

12 ČD

SŽDC

J.
Stanovení pravomocí v předpise SŽDC (ČD) D110/T110
Čl.

Str.

Původní stav

Nově od 1.9.2008

Rozsah
znalostí

7

Ústřední ředitelství ČSD, Správa
dráhy, aparát provozního oddílu

Rozsah
znalostí

8

Náčelník sdělovací a zabezpečovací Přednosta Správy sdělovací a zadistance
bezpečovací techniky

ředitelství SŽDC, operátor obsluhy
dráhy (O11 ČD, RCP)

Sdělovací a zabezpečovací distance Správa sdělovací a zabezpečovací
techniky
Rozsah
znalostí
Seznam
použitých
značek a
zkratek

1

9

Náčelník ústavu podnikové výchovy

Ředitel Dopravního vzdělávacího
institutu

Ústav podnikové výchovy

Dopravní vzdělávací institut

13 DP = Dopravní předpisy

DP = předpis SŽDC (ČD) D2

NP = Návěstní předpisy

NP = předpis SŽDC (ČD) D1

SZD = Sdělovací a zabezpečovací
distance

SZD = Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT)

TD = Traťová distance

TD = Správa tratí (ST)

EÚ = Elektroúsek

EÚ = Správa elektrotechniky a
energetiky (SEE)

SD = Správa dráhy

SD = ředitelství SŽDC

ÚŘ ČSD = Ústřední ředitelství Československých státních drah

ÚŘ ČSD = ředitelství SŽDC

15 ... pro služební odvětví dopravy a
přepravy a odvětví sdělovací a zabezpečovací techniky.

... pro SŽDC a operátora obsluhy
dráhy.

Příl. 1,
čl. 1

46 ČSD

SŽDC

Příl. 1,
čl. 7

47 ČSD

SŽDC

Poznámka: strany jsou číslovány podle verze předpisu, zveřejněné na Portálu provozování dráhy, popř. na IS NORMIS.
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K.
Stanovení pravomocí v předpise SŽDC (ČD) Z1
Čl.

Str.

celý předpis

Původní stav

Nově od 1.9.2008

předpisy ČD

předpisy SŽDC

16 URMIZA = Ústřední registr mimořádných zásilek ČD

URMIZA = Ústřední registr mimořádných zásilek

1

19 ... akciová společnost České dráhy
(dále jen „ČD“).

... SŽDC.

2

19 ČD

SŽDC

141

57 ČD

SŽDC

Seznam
použitých
značek a
zkratek

L.
Stanovení pravomocí v předpise SŽDC (ČD) Z2
Čl.
2

Str.

Původní stav

Nově od 1.9.2008

11 ČD

SŽDC

M.
Stanovení pravomocí v předpise SŽDC (ČD) Z11
Čl.

Str.

Původní stav

Nově od 1.9.2008

1

8

... na síti Českých drah.

2

8

- všechny zaměstnance ČD, kteří při - všechny zaměstnance SŽDC a
operátora obsluhy dráhy, kteří při
vykonávání ...
vykonávání ...

... na tratích, provozovaných SŽDC.

ČD (3x)

SŽDC

10

11 organizační jednotka ČD

organizační složka SŽDC nebo operátora obsluhy dráhy

11

11 organizační jednotka ČD

organizační složka SŽDC nebo operátora obsluhy dráhy

13

11 organizační jednotka ČD

organizační složka SŽDC nebo operátora obsluhy dráhy

19

12 organizační jednotka ČD

organizační složka SŽDC nebo operátora obsluhy dráhy

29

14 ČD

SŽDC

příl. 1,
oddíl A,
čl. 1

29 mezi jednotlivými služebními odvětvími ČD (2x)

mezi organizačními složkami SŽDC
nebo operátora obsluhy dráhy

příl. 1,
oddíl A,
čl. 2

30 Pro SOE je v celé síti ČD přidělen ... Pro SOE je na tratích, provozovaných SŽDC, přidělen ...

Pro VOS je v celé síti ČD přidělen ... Pro VOS je na tratích, provozovaných SŽDC, přidělen ...

Pro STH je v celé síti ČD přidělen ... Pro STH je na tratích, provozovaných SŽDC, přidělen ...

8/10

Čl.
příl. 1,
oddíl A,
čl. 2

Str.

Původní stav

Nově od 1.9.2008

Pro SSZ je v celé síti ČD přidělen ... Pro SSZ je na tratích, provozovaných SŽDC, přidělen ...

příl. 2

32 ČD

SŽDC

příl. 3,
čl. 1a

33 organizační jednotka ČD

organizační složka SŽDC nebo operátora obsluhy dráhy

N.
Další změny předpisu SŽDC (ČD) D1
Článek 3:
Poslední odstavec (Pro získání ... ČD1/D1.) se ruší bez náhrady.
O.
Další změny předpisu SŽDC (ČD) D2
Článek 16:
Druhý odstavec (Tyto tabulky ... dopravních údajů.) se ruší bez náhrady.
Článek 19:
Třetí odstavec se nahrazuje tímto zněním: „Přípojový provozní řád obsahuje
údaje o dráze – vlečce, které jsou potřebné pro organizování a provozování drážní
dopravy na styku drah. Přípojový provozní řád je přílohou SŘ přípojové stanice.“
Poslední odstavec (Zmocnění, stanovující ... v příloze 14.) se ruší bez náhrady.
Článek 38:
Čtvrtý odstavec (Služebním označením vedoucího ... čepici.) se ruší bez náhrady.
Článek 102:
Článek se nahrazuje tímto zněním: „Zaměstnanci určení ZDD jsou povinni udržovat výhybky, kolejové křižovatky a jejich zabezpečovací zařízení v čistotě, čistit a
mazat jejich posuvné a pohyblivé části, čistit prostory u spojovacích tyčí, žlábky srdcovek a přídržnic a udržovat výhybková návěstidla v použitelném stavu a případně je
i osvětlovat.“
Článek 103:
Článek se ruší bez náhrady.
Článek 107:
Článek se nahrazuje tímto zněním: „Po prohlídce obsluhujícím zaměstnancem,
případně jiným zaměstnancem operátora obsluhy dráhy, provádějícím čištění a mazání výhybek a kolejových křižovatek, zapíše zaměstnanec, který prohlídku provedl,
výsledek prohlídky do telefonního zápisníku toho zaměstnance, do jehož obvodu výhybka nebo kolejová křižovatka podle ZDD patří. Odchylné místo zápisu může stanovit ZDD.“
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Příloha 14:
Příloha 14 (Zmocnění, stanovující odbornou způsobilost zaměstnance) se ruší
bez náhrady.
Příloha 28, článek 3:
Třetí odstavec se nahrazuje tímto zněním:
„O zastavení musí být strojvedoucí vždy zpraven písemným rozkazem, a to na
základě požádání dojíždějícího zaměstnance pro každý případ zvlášť.
V odůvodněných případech však může být zastavení zapracováno do pomůcek jízdního řádu; důvod zastavení musí být uveden v tabulce 3 SJŘ.“
Příloha 29, článek 3:
Odstavec 3e) včetně obou odrážek (Pro dopravce ... způsobilosti a Zmocnění)
se ruší bez náhrady.
Příloha 29, článek 4:
První věta se nahrazuje tímto zněním: „Přípojový provozní řád obsahuje povinnosti zaměstnanců, podílejících se na provozování a organizování drážní dopravy
na styku drah.“
P.
Účinnost
Účinnost tohoto výnosu je dnem 1.10.2008.
Q.
Závěrečná ustanovení
1. Ředitele O11 ČD žádám o předání tohoto výnosu všem RCP a železničním stanicím.
2. Se zněním tohoto výnosu prokazatelně seznamte všechny v úvahu přicházející
zaměstnance a zajistěte, aby jeho číslo poznamenali:
- v předpisech SŽDC (ČD) D1, SŽDC (ČD) D2, SŽDC (ČD) D2/2, SŽDC (ČD) D3,
SŽDC (ČD) D40,
SŽDC (ČD) D41,
SŽDC (ČD) D46,
SŽDC (ČD) D110/T110,
SŽDC (ČD) Z1, SŽDC (ČD) Z2 a SŽDC (ČD) Z11 [popř. v Katalogu 1 (D), Katalogu 2 (D) nebo Katalogu 3 (D)] v „Záznamu o změnách“;
- v předpise SŽDC (ČD) D1 [popř. v dílu prvním Katalogu 1 (D), Katalogu 2 (D) nebo
Katalogu 3 (D)] u článku 3;
- v předpise SŽDC (ČD) D2 [popř. v dílu druhém Katalogu 1 (D), Katalogu 2 (D) nebo Katalogu 3 (D)] u článků 16, 19, 38, 102, 103, 107 a u příloh 14, 28 a 29.
Rukopisné úpravy článků (příloh) neprovádějte.
3. Tento výnos zařaďte v ŽST do desek DV u výpravčího, případně podle rozhodnutí RCP nebo VP UŽST (resp. přednosty provozního obvodu) i na další pracoviště
4. Obsah výnosu zařaďte do náplně nejbližšího školení nebo seminářů zúčastněných zaměstnanců.

V Praze, dne 28. srpna 2008

Ing. Jan Komárek v.r.
generální ředitel
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