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R O Z H O D N U T Í  

 

 
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „ÚPDI“) jako orgán příslušný k výkonu státní správy 

ve věcech drah podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“), rozhodl 

v řízení, jehož účastníky jsou Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, se 

sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 (dále jen „SŽDC“), České dráhy, a. s., IČO: 70994226, se 

sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (dále jen „ČD“), Advanced World Transport 

a.s., IČO: 47675977, se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 62, Ostrava - Moravská Ostrava (sále jen 

„AWT“), PDV Railway a. s., IČO: 22792597, se sídlem Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem 

(dále jen „PDV“) a KŽC Doprava, s.r.o., IČO: 27423069, se sídlem Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 – 

Koloděje (dále jen „KŽC“), podle § 34e odst. 1 a 3 zákona o dráhách, ve věci posouzení souladu 

Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu 2019 a pro jízdní řád 

2019, účinného od 1. 12. 2017 (dále jen „Prohlášení 2019“) vydaného SŽDC, se zákonem o dráhách, 

 

takto: 
 

Kapitola 3.6.6 Ostatní technické vybavení včetně zařízení pro mytí a čištění, ve znění „Na základě 

výše uvedeného si SŽDC vyhrazuje právo na zastavení vlaku, na kterém byla diagnostickým zařízením 

indikována závada, a právo postihu v případě, že dopravce použije opakovaně k jízdě drážní vozidlo, 

u kterého byla diagnostickým zařízením indikována závada způsobující poškozování kolejnic (příznak 

INJ)“ Prohlášení 2019 je v rozporu s § 33 odst. 1 písm. k) zákona o dráhách. 

 

ÚPDI stanoví SŽDC lhůtu 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, po jejímž uplynutí 

nelze kapitolu 3.6.6 Prohlášení 2019, ve znění pozdějších změn, použít. 

 

Odůvodnění: 
 

ÚPDI obdržel dne 22. 12. 2017 žádost společnosti ČD, č. j. 1028/2017-O11. Tím bylo zahájeno řízení 

vedené pod sp. zn. UPDI-RPD0004/17. Dále ÚPDI obdržel dne 8. 1. 2018 podání ve smyslu § 34e zákona 

o dráhách od společnosti KŽC. Tím bylo zahájeno řízení vedené pod sp. zn. UPDI-RPD0001/18. 

Předmětem obou řízení je posouzení souladu Prohlášení 2019 se zákonem o drahách. 

Vzhledem k tomu, že podání ČD neobsahovalo všechny informace podle § 34e odst. 2 zákona o drahách, 

vyzval ÚPDI dopisem č. j. UPDI-2029/17-OPDI-SPR/AZ ČD k doplnění žádosti. ČD požadované 

informace doplnily v podání č. j. 034/2018-O11/1068/2017 ze dne 28. 12. 2018. 

 

S ohledem na věcnou souvislost obou podání, rozhodl ÚPDI v souladu se zásadou procesní ekonomie 

ve smyslu § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“), a vydal dne 12. 1. 2018 pod 

č. j. UPDI-0131/18-OPDI-SPR/AZ usnesení o společném řízení vedeném pod sp. zn. UPDI-RPD0004/17. 

V řízení byl mimo jiné pod bodem 14 posuzován soulad kapitoly 3.6.6 Ostatní technické vybavení 

včetně zařízení pro mytí a čištění, třetí odstavec, se zákonem o dráhách. Tento bod byl obsahově téměř 

identický s bodem 6, týkajícím se posouzení kapitoly 3.4 Omezení provozu, prvního odstavce první a 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 

Myslíkova 171/31 

110 00 Praha 1 

www.updi.cz 



2 
 
 

poslední věty „SŽDC neodpovídá žadateli za omezení jízdy vlaků způsobené vlivem: „při indikování 

závady na vlaku dopravce diagnostickým zařízením“. 

 

ÚPDI vyzval SŽDC dopisem č. j. UPDI-0175/18-OPDI-SPR/AZ ze dne 17. 1. 2018, aby se podle § 50 

odst. 2 správního řádu vyjádřila k návrhům společnost ČD a KŽC.  SŽDC se k otázkám vyjádřila dopisem 

č. j. 11762/2018-SŽDC-GŘ-O12 ze dne 30. 1. 2018, kde doplnila veškeré údaje požadované ve výzvách. 

Dále ÚPDI vyzval SŽDC dopisem č. j. UPDI-1196/18-OPDI-SPR/VV ze dne 2. 5. 2018, aby podle § 50 

odst. 2 správního řádu ve lhůtě do 10. 5. 2018 doložila předpis V 65/1 Předpis pro provozování 

diagnostiky závad jedoucích vozidel ve znění: PPD č. 4/2017 (účinnost od 15. 3. 2017). SŽDC uvedené 

informace doložila dopisem č. j. 28999/2018-SŽDC-GŘ-O12 ze dne 14. 5. 2018.  

 

ÚPDI usnesením č. j. UPDI-1435/18-OPDI-SPR/ZA ze dne 24. 5 2018 rozhodl, že podle § 140 odst. 3 

správního řádu vyloučí ze společného řízení mimo jiné posouzení přílohy D Systém odměňování 

výkonu, část C, bod 4, -  absence možnosti dopravce při opakované závadě na diagnostickém zařízení 

požadovat ověření jeho správné funkčnosti a rozhodne o nich samostatně. ÚPDI nepravomocně rozhodl 

pod č. j. UPDI-2186/18-OPDI-SPR/ZA ze dne 18. 7. 2018, že Příloha „D“ Systém odměňování výkonu 

v části C Prohlášení 2019 mimo jiné i bod 4 je uvedením sankčních plateb, které nejsou sankčními 

platbami za narušení provozování drážní dopravy, v rozporu s § 33 odst. 3 písm. k) zákona o dráhách. 

Rozhodnutím č. j. UPDI-3231/18-OPDI-SPR/KE ze dne 16. 11. 2018 pak ÚPDI v této věci původní 

rozhodnutí potvrdil.  

 

Dne 15. 6. 2018 bylo ve věci bodu 14 nepravomocně rozhodnuto (rozhodnutím č. j. UPDI-1675/18-OPDI-

SPR/AZ) s tím, že ÚPDI neshledal jeho rozpor se zákonem o dráhách. Současně bylo nepravomocně 

rozhodnuto ve věci bodu 6 s tím, že kapitola 3.4 Omezení provozu, v části prvního odstavce první a 

poslední věta je v rozporu se zákonem o dráhách. 

Proti rozhodnutí ve věci bodu 14 podaly ČD rozklad ze dne 27. června 2018, č. j. 513/2018-O11 (dále jen 

„rozklad ČD“) mimo jiné proti výroku č. 14. SŽDC se k rozkladu ČD vyjádřila sdělením ze dne 17. 7. 

2018, č. j. 39054/2018-SŽDC-GŘ-O25 (dále jen „vyjádření SŽDC k rozkladu“). Proti rozhodnutí ve věci 

bodu 6 podala SŽDC rozklad č. j. 36242/2018-SŽDC-GŘ-O25 ze dne 15. 6. 2018. 

 

Následně v rámci řízení o rozkladu byl výrokem č. I rozhodnutí č. j. UPDI-2989/18-OPDI-SPR/KE ze dne 

2. 11. 2018 mimo jiné potvrzen výrok č. 6 (o rozporu kapitoly 3.4) a výrokem č. II téhož rozhodnutí 

zrušen mimo jiné i výrok 14 (o nezjištění rozporu kapitoly 3.6.6) původního rozhodnutí, a v jeho části 

bylo rozhodnutí zrušeno a věc byla vrácena k novému projednání. 

ÚPDI  dopisem č. j. UPDI-3420/18-OPDI-SPR/ŠA ze dne 4. 12. 2018 oznámil, že usnesením č. j. UPDI-

3419/18-OPDI-SPR/ŠA ze dne 4. 12. 2018 rozhodl dle § 140 odst. 3 správního řádu o rozdělení 

společného řízení, a to vyloučení bodu č. 23 s tím, že o něm rozhodne samostatně. Předmětem tohoto 

řízení tedy zůstává bod 14 původního společného správního řízení, a to posouzení: 

 

Kapitoly 3.6.6 Ostatní technické vybavení včetně zařízení pro mytí a čištění, třetí odstavec ve znění 

„Na základě výše uvedeného si SŽDC vyhrazuje právo na zastavení vlaku, na kterém byla diagnostickým 

zařízením indikována závada, a právo postihu v případě, že dopravce použije opakovaně k jízdě drážní 

vozidlo, u kterého byla diagnostickým zařízením indikována závada způsobující poškozování kolejnic 

(příznak INJ)“ se zákonem o dráhách. 

 

ÚPDI současně oznámil, že ukončil dokazování a podle § 36 odst. 3 správního řádu, a stanovil účastníkům 

řízení 5 denní lhůtu k vyjádření. Této možnosti nevyužil žádný z účastníků řízení. 

 

Námitky a vyjádření ČD 

ČD k této kapitole vznesly námitky společně s námitkami ke kapitole 3.4 a požadují třetí odstavec doplnit 

o dovětek „byla-li závada potvrzena“. SŽDC sice vydala dne 15. 3. 2017 Pokyn provozovatele dráhy k 

zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 4/2017, č. j. 6735/2017-SŽDC-O14 Opatření k provozování 

diagnostiky závad jedoucích vozidel (dále jen „PPD č. 4/2017“), jeho obsahem však jsou pouze povinnosti 
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dopravců ve vztahu k výskytu indikace závad diagnostickým zařízením, nikoliv otázka zajištění správného 

chodu těchto zařízení. Nelze tedy vyloučit závady zařízení, kdy by SŽDC odpovídala za škody vzniklé 

dopravcům. ČD shledávají rozpor s § 23 odst. 1 písm. a) zákona o dráhách. ČD v kapitole 3.6.6 vidí 

diskriminaci, tedy  rozpor s § 33 odst. 1 zákona o dráhách spočívající v zastavování vlaků s vadně 

identifikovaným vozidlem, což způsobuje škody dopravcům. Dopravci na straně jedné a přídělce na straně 

druhé nemají vyvážená práva a povinnosti a přídělce/provozovatel dráhy může dopravcům bezdůvodně 

ukládat sankce či působit újmu, pokud disponuje vadným diagnostickým zařízením. Bezdůvodným 

zastavením vlaku je porušena povinnost provozovatele dráhy uložená § 22 odst. 1 písm. a) zákona o 

dráhách zajistit plynulé provozování drážní dopravy. ČD v rozkladu považují za právně rozporné, aby 

ÚPDI rozhodl o nesouladu se zákonem o dráhách u kapitoly 3.4 a nedeklaroval rozpor kapitoly 3.6.6 

Prohlášení 2019 se zákonem o dráhách. 
ČD mají informaci o identifikování závady na vlaku diagnostickým zařízení z Operativního přehledu 

práce železnice, včetně uvedení zpoždění vlaku a informaci strojvedoucího, či zasahujícího vozmistra. 

V případě prohlídky vozidla po diagnostikování závady strojvedoucím je po dokončení obratu dotčený 

vůz předmětem kontroly v domovském depu kolejových vozidel (dále jen „DKV“) a případně následné 

opravy. V případě prohlídky vozmistrem je při zjištění závady na místě buď vyřazen, nebo předán 

k odstranění závady v domovském DKV. Opravárenský zásah je prováděn u cca 16 % identifikovaných 

závad. 

Následně ve čtvrtletních cyklech, probíhá vyhodnocení pobídky dle Prohlášení o dráze, Přílohy „D“, část 

C, bod 4. Vstupní podklady spolu ne zcela korespondují. Přesto je viditelné, že některými indikátory jsou 

ve zvýšené míře evidovány závady, které nejsou ostatními indikátory na trase vlaků registrovány, a při 

provedené prohlídce není zjištěna závada. V těchto případech dochází ke zbytečnému zpožďování vlaků. 

ČD též doložily přehled zastavení vlaků identifikátory diagnostických zařízení v roce 2017. Za toto 

období došlo celkově k 349 zastavení vlaku. Závada na vozidlech byla potvrzena ve 128 (37 %) 

případech. V ostatních 221 (63 %) případech závada potvrzena nebyla. 

ČD dále doložily přehled podkladů pro vypořádání pobídky dle prohlášení o dráze, přílohy „D“, části C 

bodu 4 za období 1. 4. 2017 – 30. 6. 2017. Zde se uvádí 383 případů zastavení vlaku z důvodů signalizace 

závady. Z toho je 205 (53 %) případů, kdy nebyla zjištěna závada a 159 (41 %) případů, kde jakékoliv 

vyhodnocení chybí. Pouze v 8 (2 %) případech bylo vozidlo označeno pro následnou kontrolu do depa 

a ve 3 (0,8 %) případech se uvádí závady na vozidle. V 8 případech vůbec nebyla po signalizaci indikátoru 

provedena prohlídka. Číslo vozidla není uvedeno u 147 (38 %) případů vůbec.  

Žádný z obou přehledů neobsahuje informace, jaký druh závady byl indikován. Přehled obsahuje řadu 

případů, kdy u téhož vozu dochází k opakovaným závadám. Např.  vůz 73 54 8591 004-7 měl 9 indikací 

za 15 dní, v několika případech též dochází až k 8 indikovaným závadám v průběhu měsíčního období. 

Objevují se i případy opakovaných signálů STOP. 

 

 

Námitky a vyjádření SŽDC 

K otázce indikátorů SŽDC argumentuje bezpečností vyžadovanou § 22 zákona o dráhách 

a bezpečnostními doporučeními Drážní inspekce, na jejichž základě je nutné vlak s diagnostikovanou 

závadou zastavit okamžitě, nebo po příjezdu do vhodné stanice. 

V rámci PPD č. 4/2017 byla umožněna výjimka pro závadu zjištěnou indikátorem horkých obručí (dále 

jen „IHO“) stupně K, pokud strojvedoucí potvrdí, že si je vědom brzdění v blízkosti před zařízením 

s diagnostikou závad jedoucích vozidel (dále jen „DZJV“) a pro závadu zjištěnou indikátorem 

nekorektnosti jízdy (dále jen „INJ“) stupně K, kdy strojvedoucí zastavit nemusí. 

Na diagnostiku se používají většinou DZJV od firmy ASDEK a je na nich prováděna pravidelná údržba 

včetně půlroční profylaktických prohlídek. Po každém průjezdu vlaku je provedeno tzv. vnitřní otestování 

zařízení DZJV a pokud je vyhodnocena nesprávná činnost některé z funkcí, tak je daná funkce vypnuta 

a odeslána servisní zpráva na obslužné pracoviště. Přes každé zařízení DZJV projedou tisíce náprav 

a závada je vyhodnocena jen na velmi mizivém procentu z nich, nekorektní chování by bylo ihned zřejmé 
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z denních přehledů. SŽDC doložila jako příklad přehled průjezdů přes indikátory v síti ze dne 23. 1. 2018. 

V něm je evidováno 4811 průjezdů vlaků o celkovém počtu 180 860 náprav. V uvedený den byl 

detekován 1 případ identifikace horkých ložisek – signál IHL-K, 4 případy – dvojkolí IHO-K, 8 případů – 

dvojkolí INJ-K. Případy stop – INJ byly identifikovány pouze 2. Celkově bylo v uvedený den 

identifikováno 15 závad z kontrolovaných 180 860 náprav, což je 0,07 %.  

SŽDC musí zohlednit možná bezpečnostní rizika a nemůže připustit zpochybňování funkce 

diagnostických zařízení na trati, neboť tato zařízení jsou, a do budoucna budou, jediným prostředkem pro 

detekci závad na vozidlech. SŽDC nejsou známy postupy zaměstnanců dopravce při posuzování závad 

vyhodnocených zařízením DZJV, jejich příslušné vnitřní předpisy, technická kvalifikace a vybavení 

zaměstnanců vhodnými prostředky (např. měřidly) pro posouzení závady. Proto nelze vyžadovat náhradu 

škody za zastavení vlaku při diagnostikované závadě na vozidle, ať již je potvrzena, nebo vyvrácena, 

zaměstnancem dopravce. 

 

SŽDC se ohrazuje proti tvrzením ČD, že v roce 2017 bylo nutné z důvodu chybovosti vypnout řadu 

zařízení z provozu. Nárůst počtu vyhodnocených závad nebyl způsoben chybou nového SW, 

ale specifickými klimatickými podmínkami (velký spad listí v krátkém časovém úseku) v kombinaci 

s umístěním zařízení DZJV v blízkosti listnatých porostů.  

 

SŽDC z podkladů dodaných ČD na základě výzvy ÚPDI zpracovala analýzu uvedených případů zastavení 

vlaků z důvodu vyhodnocení závady na vlaku v řídicím systému zařízení diagnostiky jedoucích vozidel. 

Z ní vyplývá, že více než 50 % vlaků bylo vyhodnoceno na závadu IHO, a to někdy na celém vlaku, což 

nasvědčuje, že vlak brzdil těsně před místem DZJV, nebo na 4 nápravách jednoho vozu, což nasvědčuje 

tomu, že jde o poruchu/závadu brzdy na příslušném voze. 

 

U vyhodnocení vozidla INJ je nutno vzít na vědomí, že konkrétní alarm může být způsoben různými 

závadami na vozidle, přičemž závady nemusí být identifikovatelné pouhým pohledem na stojící vozidlo. 

V současné době jsou limitní hodnoty všech INJ nastaveny na nižší hodnoty než tytéž alarmy  

v sousedním Polsku.  

 

Pokud jde o ustanovení kapitoly 3.4, kapitoly 3.6.6 a Přílohu „D“, část C, bod 4, SŽDC zásadně 

nesouhlasí s omezením využití zařízení pro diagnostiku závad jedoucích vozidel, sloužících k zjišťování 

závad při jízdě vlaků, jelikož tato přispívá k zajištění bezpečnosti a ochraně provozu. SŽDC se 

v uvedeném plně řídí doporučeními zpracovanými Drážní inspekcí, se kterou by měl ÚPDI svoje závěry 

konzultovat. Bez toho není možno provádět jakékoli změny, jak navrhuje ČD. 

 

Rozklad SŽDC k výroku č. 6  

SŽDC se v rozkladu ohradila proti rozhodnutí ve věci kapitoly 3.4,  kde zpochybňuje názor ÚPDI 

o nespolehlivosti diagnostických zařízení  a odmítá rozpor s § 22 odst. 1 písmeno a) zákona o dráhách. 

K argumentaci ČD požadavkem na plynulost dopravy SŽDC proklamuje vyšší společenskou hodnotu 

v potřebě bezpečnosti provozu, které diagnostika napomáhá.  

Údaje poskytnuté ČD o 60% chybovosti diagnostických zařízení považuje SŽDC za zkreslené. Ovlivnění 

zařízení klimatickými podmínkami nemohou být brána v potaz a odstranit je nelze, SŽDC za ně tedy 

nemůže nést zodpovědnost. Nelze provozovat diagnostická zařízení, u kterých budou vyloučena 

nepotvrzená zjištění. Diagnostická zařízení přispívají k bezpečnosti, pokyny udělené provozovatelem 

dráhy dopravcům jsou plněním jeho zákonné povinnosti. Pokyn zastavit vlak při zjištění podezření na 

možnost závady je pokynem dle § 23 a §24 zákona o dráhách a v této situaci pak nelze hovořit 

o odpovědnosti a možné škodě. SŽDC tedy nemůže odpovídat za omezení jízdy vlaků po indikaci závady 

diagnostickým zařízením, neboť takovým zastavením plní své zákonem uložené povinnosti a uvedeným 

postupem nemůže nikomu působit škodu. Nepotvrzená diagnóza nemůže být narušením provozování 

drážní dopravy, jelikož diagnóza je nezbytná pro preventivní působení v drážním provozu. Provozovatel 

dráhy by nesl riziko, že mu bude jeho snaha o zabránění mimořádnostem přičítána k tíži.  

Při potvrzení závady je ze strany dopravce často porušen zákon o dráhách a to § 35, případně prováděcí 

vyhláška. Nepotvrzení závady dopravcem pak bez dalšího nutně neznamená, že závada neexistovala. 
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SŽDC namítá, že pouhá vizuální kontrola bez certifikovaných měřidel a bez možnosti vizuálně 

prohlédnout celou plochu kola, navíc často ve zhoršených podmínkách, ať již světelných nebo 

prostorových provedená zaměstnancem dopravce je brána jako měřítko ke kontrole provedené 

sofistikovaným technickým zařízením.  

Obdobná zařízení pro diagnostiku závad jedoucích vozidel jsou provozována i u zahraničních manažerů 

infrastruktury a SŽDC není známo, že by v zahraničí byla funkce těchto zařízení ze strany dopravců 

zpochybňována. SŽDC zajistila pro potřeby správního řízení stanovisko dodavatele diagnostických 

zařízení a přikládá jej v příloze. 

  

Stanovisko výrobce  
Jako přílohu rozkladu doložila SŽDC stanovisko dodavatele diagnostických zařízení ze dne 28. června 

2018, č. j. 587/18-OT, a to firmy Starmon s.r.o., IČO: 49285751, se sídlem Průmyslová 1880, 565 01 

Choceň.  

Zařízení ASDEK je z principu určeno pro indikaci závad na jedoucích vozidlech, nejde o měřidlo. 

Příslušné závady nelze měřit přímo, indikují se pouze jejich sekundární projevy. Nejsou indikovány stavy 

např. při brzdění nebo rozjezdu vlaku, které snižují přesnost měření.  

Problém nepotvrzení indikované závady je potřeba rozdělit do několika úrovní; 1) potvrzování závad 

manuálně pracovníkem dopravce (strojvedoucím, vozmistrem, apod.), 2) potvrzování závad dalším 

indikátorem v cestě vlaku a za 3) potvrzení závady po vyřazení vozu ze soupravy a odvezení do depa na 

podrobnou technickou prohlídku.  

Ad 1) V prvním případě je potvrzení závady zaměstnancem dopravce technicky složité, téměř nemožné. 

Nejspolehlivější potvrzení závady tímto postupem je u horkoběžností, kdy lze jednoduše odhalit 

zabrzděný vůz podle pachu a žáru jdoucí z kola.  

Ad 2) Potvrzení závady dalším indikátorem je způsob, jak závady potvrdit spolehlivě. Dochází ovšem 

k případům, kdy se indikovaná hodnota pohybuje na prahové úrovni alarmu. Pak může nastat situace, kdy 

na jedné lokalitě je indikován STOP a na druhé pouze KONTROLA. Může dojít ke změnám teplot, 

odstranění okují či plošek působením brzdy, a tedy na druhém indikátoru se závada neprojeví.  

Ad 3) Nejspolehlivějším potvrzením závady je technická prohlídka vozu v depu. Jde jednak o inspekci 

ložisek, jednak o kompletní prohlídku vozu zaměřenou na 16 možných příčin odskoku kola od kolejnice, 

od poškození povrchu kola, přes porušení kruhovitosti po závady ve spřáhlech. Některé jsou nezjistitelné 

i v podmínkách depa. 

Dopravce také nemá velký přehled o principu fungování zařízení. Vyplývá z toho, že informace pro 

nastavení procesu zachycení i potvrzení závady je potřeba mezi oběma stranami sdílet. Ze strany dopravce 

je zapotřebí nabídnout SŽDC zpětnou vazbu o nalezení závady, ze strany správce infrastruktury nabídnout 

data ze zařízení, která napomohou k prevenci předcházení škod.  

Stavby v letech 2015-2016  
K největšímu rozšíření indikátorů došlo v roce 2015-2016, kdy se vybudovalo 43 lokalit v jedné stavbě. 

Právě spuštěním všech těchto lokalit došlo k masivnímu rozšíření indikací závad a v některých případech 

i k neopodstatněným záchytům. Indikátory bylo nutné upravit na různé podmínky. Následně tedy došlo 

k vypnutí zařízení, provedení úprav SW, přenastavení parametrů pro výpočet a detekci.  

Situace v Evropě  
V západních evropských zemích je vztah manažerů infrastruktury převážně nastaven do roviny spolupráce 

a společného využití získaných dat jednak k plánování údržby vozidel ze strany dopravců, jednak 

k dosažení vyšší bezpečnosti ze strany manažera infrastruktury. Tyto procesy vycházejí ze zkušeností 

výrobce diagnostiky firmy Voestalpine, jehož výrobky se instalují i v České republice.  

Zařízení vždy detekuje stav v místě, v čase a za podmínek, které při průjezdu nastaly, proto je nezbytné 

nastavit způsob odhalení příčiny takového chování vozidla a tím snížit počet záchytů. Samotný údaj 

o nespolehlivosti zařízení (63 %) v žádném případě není reálný.  
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Předmět sporu 

Předmětem sporu je postup a odpovědnost dopravce a provozovatele dráhy při diagnostice závad 

v případě, kdy následně závada zjištěna není („nepotvrzená hlášení“). Pokud tedy závada zjištěna je, 

k žádným sporům nedochází a ÚPDI tento případ v tomto řízení vůbec neřeší.  

 

Postup 

Při diagnostikování závady na vozidle dopravce zajistí prohlídku osobou odborně způsobilou. Ta stanoví 

další postup, ve většině případů však závadu nezjistí. To znamená, že buď na vozidle závada není, nebo 

šlo o jednorázovou závadu, která se již neopakuje a neprojevuje (neodbrzdění vozidla s ohřátím kol či 

kotoučů). Další možností může být nevhodná technologie jízdy ze strany strojvedoucího, ta však nemusí 

být vyvolána jeho vinou, ale může být vyvolána i dopravní situací či nevhodnou polohou indikátoru. 

V neposlední řadě na vozidle závada může být, ale je nezjistitelná běžnou prohlídkou. Jde např. o případy 

plochých míst, narušení kruhovitosti kol, závady na ložiskách v počátečním stádiu, opakující se závady 

brzdy. Tyto závady budou indikátory zachycovat opakovaně, nemusí k tomu však docházet při každém 

průjezdu. Bude zde záviset na např. na rychlosti jízdy, nebo na technologii jízdy a konkrétním nastavení 

příslušného indikátoru. Jelikož finančně a technicky není možné při každém zásahu provádět diagnostiku 

spojenou s demontáží, je nutno bedlivě shromažďovat výsledky těchto indikátorů a ve vztahu k rozsahu 

provozu vozidla opakované indikace analyzovat. K tomu musí sloužit prvotní evidence výstupů 

z indikátorů, kterou by měl mít dopravce od provozovatele dráhy k dispozici.  

 

Výsledky diagnostiky 

ČD poskytly 2 různé evidence jako výsledky z diagnostiky. Z nich vyplývá, že počet potvrzených závad 

na vozech je pouze malým procentem z počtu závad celkových. To dokládají oba předložené přehledy. 

Tyto přehledy však spolu naprosto nekorespondují. Lze i částečně pochybovat o jejich věcné správnosti. 

Přehledy jsou neúplné, neobsahují kompletní technické údaje, jako druh indikované závady, chybějí čísla 

vozidel. Objevují se případy opakovaných indikací závad, některé dokonce hraničí se způsobilostí 

příslušných vozidel k provozu. Takové informace jsou z pohledu analýzy indikovaných závad prakticky 

nepoužitelné. 

 

Tvrzení spolehlivosti 

Ve svém vyjádření SŽDC prohlašuje, že diagnostická zařízení jsou řádně udržována a opatřena vnitřními 

systémy k minimalizaci poruch. Ani v těchto případech však není možné vliv poruch vyloučit. SŽDC 

nepřipouští jakékoliv zpochybňování funkce diagnostického zařízení, přesto podklady doložené ČD 

dokládají více než 60 % chybovost. Navíc z vyjádření SŽDC vyplývá, že tato zařízení jsou závislá na 

klimatických podmínkách, na jejich umístění  jednak v souvislosti s vlivem okolního prostředí jednak 

z hlediska technologie jízdy. Proto také článek 3.1 písm. f) PPD č. 4/2017 vyžaduje sledovat a zajistit 

průběh jízdy vlaku v prostoru traťové části diagnostiky tak, aby nedocházelo k neodůvodněnému brzdění 

nebo zastavení vlaku, což může ovlivnit IHO. Pokud bude zařízení situováno v takovém místě, 

kde brzdění včetně brzdění předchozích bude ovlivňovat IHO, bude zde docházet k indikaci 

nepotvrzených hlášení. Tyto skutečnosti SŽDC deklarovanou bezchybnost již zpochybňují.  

ÚPDI nesouhlasí ani s názorem SŽDC, že by měl podklady poskytnuté ČD ve věci nepotvrzených závad 

považovat za nepravdivé. SŽDC jednak nepředložila důkaz o jejich nepravdivosti, jednak považuje 

pravidla předchozího generálního vyloučení jakékoliv odpovědnosti. ÚPDI považuje předchozí vyloučení 

nestranného řešení sporu ve věci omezení jízdy vlaků způsobené vlivem indikování závady diagnostickým 

zařízením na vlaku ze strany SŽDC za nezákonné, bez ohledu na to, zda chybovost vykázaná ČD je 

pravdivá či nikoliv. I pokud by se podklady ČD skutečně ukázaly jako nepravdivé, tato nepravdivost by se 

prokázala až nestranným řešením sporů podle § 33 odst. 3 písm. k) zákona o dráhách. O povinnosti 

zavedení takovéhoto postupu bylo pravomocně rozhodnuto. Vysoké procento nepotvrzených závad tedy 

není samotným důvodem k rozhodnutí ÚPDI, ale souvisejícím argumentem pro to, aby byly zavedeny 

takové postupy, které oprávněnost takovéhoto výsledku potvrdí či vyvrátí.  

ÚPDI nevyvrací tvrzení SŽDC, že obdobná diagnostická zařízení jsou provozována i v zahraničí. SŽDC 

však neuvedla, zda jsou používána za stejných pravidel pro jejich umisťování a vyhodnocování, jako 

v ČR. Stejně tak vozidla ČD jsou provozována i v zahraničí.  
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ÚPDI ke stanovisku dodavatele  
Dodavatel popisuje technický princip indikátorů, které pracují na nepřímých metodách měření, a uvádí 

možnosti potvrzování indikovaných závad. ÚPDI se zejména ztotožňuje s jeho názorem, že ze strany 

dopravce je zapotřebí zpětně informovat SŽDC o nalezení závady, ze strany provozovatele dráhy naopak 

nabídnout data ze zařízení, která napomohou k prevenci předcházení škod. Stejně tak souhlasí s tvrzením, 

že dopravce nemá velký přehled o principu fungování zařízení. Právě proto ÚPDI nemůže připustit 

předchozí vyloučení odpovědnosti SŽDC. Takovýto projev jednostranného jednání vede k odmítání 

jakékoliv spolupráce. Dodavatel připouští i počáteční problémy, vzniklé při instalaci diagnostických 

zařízeních, čímž potvrzuje i stanovisko ČD o jejich ne zcela úplné spolehlivosti. Tvrzení výrobce, 

že v evropských zemích diagnostická zařízení napomáhají dopravcům identifikovat závady je důkazem, 

že při jejich správném využití mohou přinášet oboustranný užitek, což nepovede k zatajování zjištěných 

závad, jak se SŽDC obává. Na to, že dodavatel považuje 63 % chybovost za vyloučenou, pohlíží ÚPDI 

spíše jako na informaci o nevhodném režimu provozu a způsobu využívání výstupů z této indikace. 

Současný stav, který je způsobený vzájemnou neochotou obou stran spolupracovat a vyloučením možnosti 

mimosoudního řešení sporů, je neudržitelný.  

 

Bezpečnost 

ÚPDI uvádí, že v žádném případě nerozporuje plnění povinnosti provozovatele dráhy jejího provozování 

pro plynulé a bezpečné provozování drážní dopravy. ÚPDI se SŽDC souhlasí, že diagnostické zařízení 

slouží k zajištění bezpečnosti, a že SŽDC je oprávněna, nebo dokonce povinna, vlak zastavit. Souhlasí 

i s tím, že pokud by taková zařízení neprovozovala, vyhnula by se případnému riziku sankcí za chybovost 

tohoto zařízení. Případné nehody, kterým by bylo možno diagnostickým zařízením předejít, by šly k tíži 

dopravci. Součástí provozování dráhy pro potřeby plynulé a bezpečné drážní dopravy je ale i zajištění 

bezchybné funkce indikátorů včetně režimu jejich provozu. ÚPDI nesouhlasí s názorem, že povinnost 

zastavit vlak automaticky předem vylučuje jakoukoliv odpovědnost SŽDC za vzniklá zpoždění. Ta musí 

být též motivována, aby zajistila v maximální míře bezchybnou funkci diagnostických zařízení, pokud to 

technické možnosti dovolují.  

Pokud nebude zaveden systém, který by umožnil odstranit příčiny vzniku nepotvrzených hlášení, nelze 

mluvit o provozování dráhy pro potřeby plynulé a bezpečné drážní dopravy. Proto ÚPDI trvá na existenci 

možnosti nestranného řešení takovýchto sporů. Poskytnutí zákonného práva dopravci na nestranné 

mimosoudní řešení sporů nepochybně  bezpečnost drážní dopravy nesnižuje, ani SŽDC právo na zastavení 

vlaku neodebírá. ÚPDI se tedy nedostává do rozporu s žádným bezpečnostním doporučením Drážní 

inspekce, jak SŽDC uvádí. Proto ÚPDI neshledal důvod konzultovat rozhodnutí s Drážní inspekcí.  

 

ÚPDI souhlasí, že pokud dojde k potvrzení závady, může se jednat o stav, že vozidlo bylo provozováno 

v rozporu s platnou legislativou. Nelze však předem podezírat dopravce, že takový stav nebude schopen 

přiznat. SŽDC už nyní odmítá přiznat jakékoliv závady na diagnostických zařízeních. Proto je třeba řešit 

problematiku nestranně, aby případy nepřiznaných závad nenastávaly. Pokud na vozidle závada je, 

a dopravce jí neodstraní, nebo jí ani nezjistí při nedostatečné vizuální prohlídce kola, pak musí nutně 

docházet k opakovaným hlášením na dalších indikátorech. Tím může provozovatel dráhy získat důkazy 

o závadném technickém stavu vozidel.  

ÚPDI souhlasí s názorem ČD, že chybová diagnostická hlášení a následný diskriminační postup zavedený 

ze strany SŽDC na ně má negativní vliv. Pokud získá SŽDC pochybnosti o tom, že je ohrožena 

bezpečnost, musí jí být oprávnění zastavit vlak ponecháno. Pokud by toto oprávnění neměla, k ohrožení 

bezpečnosti by skutečně docházelo.  

 

 

Zásah – omezení provozování drážní dopravy 

Z výše uvedeného vyplývá, že k nepotvrzeným, respektive zdánlivě nepotvrzeným hlášením může 

docházet z příčin jak na straně dopravce, tak provozovatele dráhy či přírodních vlivů. Nesporným zájmem 

obou stran by mělo být nepotvrzená hlášení minimalizovat. Toho nelze dosáhnou jinak, než spoluprací 

obou stran. 
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Indikování závady, které je následováno zastavením vlaku provozovatelem dráhy, je ve své podstatě 

narušením provozování drážní dopravy. Toto narušení provozování drážní dopravy je zapříčiněno 

poruchou součásti dráhy, způsobené poruchou zabezpečovacího zařízení, závadou v provozování 

vozidlového parku dopravce nebo jinou příčinou narušení provozování drážní dopravy (jiné vnější příčiny 

nebo nezjištěné důvody) ve smyslu § 4 vyhlášky č. 76/2017 Sb. Podle § 33 odst. 3 písm. k) zákona 

o dráhách je obligatorní součástí prohlášení o dráze vzorový návrh o sankčních platbách za narušení 

provozování drážní dopravy včetně nestranného způsobu mimosoudního řešení sporů týkajících se 

narušení provozování drážní dopravy. Pokud však dojde k narušení provozování drážní dopravy vlivem 

indikování závady, podle třetího odstavce kapitoly 3.6.6 Prohlášení 2019,  SŽDC předem odmítá jakékoliv 

odpovědnosti a nestranné mimosoudní řešení sporu nepřipouští, bez ohledu na skutečnost, že příčiny 

mohou být i na její straně.  ÚPDI nesouhlasí s názorem SŽDC, že nepotvrzená diagnóza nemůže být 

narušením provozování drážní dopravy, jelikož diagnóza je nezbytná pro preventivní působení v drážním 

provozu. Nepotvrzené diagnóza preventivně v drážním provozu nepochybně nepůsobí. 

 

Jednotné rozhodování 

ÚPDI též souhlasí s názorem ČD, že v obou identických případech, jakými jsou kapitoly 3.4 a 3.6.6 

Prohlášení 2019, nelze rozhodnout různě. K neoprávněnému sankcionování v případě chybových 

diagnostických hlášení dojde, což je nepochybně diskriminační konání. Proto je nutno uplatnit sankci za 

zpoždění, vzniklé zastavením vlaku z důvodu technické prohlídky. Tato sankce pak bude sankcí za 

narušení provozování drážní dopravy a bude možno o zodpovědnosti za toto narušení rozhodovat podle 

§ 33 odst. 3 písm. k) zákona o dráhách.  

 

Vzhledem k tomu, že v třetím odstavci kapitoly 3.6.6 Prohlášení 2019 SŽDC nepřipouští jakékoliv 

nestranné mimosoudní řešení sporu, shledává zde ÚPDI rozpor s  § 33 odst. 3 písm. k) zákona o dráhách. 

Pokud se jedná o délku lhůty, po jejímž uplynutí nelze třetí odstavec kapitoly 3.6.6 Prohlášení 2019 

použít, pak ÚPDI uvádí, že jej lze uvést do souladu se zákonem o dráhách prostým způsobem (prakticky 

úpravou textace bez požadavku časově a věcně náročných souvisejících jednání přídělce). Proto stanovil 

lhůtu 30 dnů jako přiměřenou na předmět, rozsah, obsah změn.  

ÚPDI dále uvádí, že podle § 34e odst. 3 zákona o dráhách po uplynutí stanovené lhůty již nelze příslušnou 

část prohlášení o dráze použít. 

 

Na základě výše uvedeného ÚPDI rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. 
 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat rozklad k předsedovi ÚPDI prostřednictvím 

ÚPDI, se sídlem Myslíkova 171/31, 110 00 Praha 1, ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.  

 

 

 

 

 

 

                   Ing. Irena Procházková 

                                                                               vedoucí oddělení personálně-ekonomicko- právního 

                                                                                       Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 
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Rozhodnutí se doručuje také veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce 

ÚPDI v listinné podobě a současně i způsobem umožňující dálkový přístup, přičemž takto se doručuje 

účastníkům řízení uvedených v § 27 odst. 2 správního řádu. 

 

Vyvěšeno dne: 28. 12. 2018      Sejmuto dne:  

Na úřední desce ÚPDI vyvěšeno od  28. 12. 2018 do 12. 1. 2019 

            

 

 

 

 

Rozdělovník: 

 

Účastníci řízení: 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

 České dráhy, a. s., IČO: 70994226, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

 Advanced World Transport a. s., IČO: 47675977, Hornopolní 3314/38, 702 62, Ostrava - Moravská 

Ostrava 

 PDV Railway a. s., IČO: 22792597, Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem 

 KŽC Doprava, s.r.o., IČO: 27423069, Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 - Koloděje 

 

Ostatním účastníkům řízení je doručováno veřejnou vyhláškou 

 

Dotčený orgán: 

Drážní úřad, IČO: 61379425, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
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