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Věc: Odpověď na žádost o informace týkající se Směrnice č. 75 SŽDC 

 

Drážní úřad obdržel Vaši žádost ze dne 7. 2. 2019 o poskytnutí informací, podle zákona 

č. 106/1996 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, týkající se  Směrnice č. 75 

„Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání“, č.j. S 33 841/2013-Pers., 

vydané státní organizací Správa železniční dopravní cesty (dále jen „Směrnice SŽDC č. 75“).   

Vaše dotazy se vztahují k obsahu této Směrnice SŽDC č. 75, k okolnostem jejího vzniku, 

k údajnému nesouladu jejího obsahu s právními předpisy i vnitřními předpisy Správa železniční 

dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“), i k identifikaci odborně způsobilých osob 

jednajících za SŽDC a k formě ověřování jejich způsobilosti. V žádosti dále uvádíte, že Směrnice 

byla účinná od 9. 3. 2013, a údajně ji měl někdy před cca 6 lety tenkrát za SŽDC podepsat současný 

ředitel Drážního úřadu.    

Na základě Vaší shora uváděné žádosti o informace sdělujeme následující odpovědi: 

 Právní postavení SŽDC  

SŽDC je samostatným subjektem. Je zapsána do obchodního rejstříku u Městského soudu 

v Praze, oddíl A, vložka 48384, IČ 70 99 42 34, DIČ CZ70994234. Tato státní organizace 

vydala v minulosti předmětnou Směrnici SŽDC č. 75.  

 Okolnosti vzniku Směrnice SŽDC č. 75  

Drážní úřad nemá k dispozici informace - za jakých okolností byla vydána, údajně ve Vámi 

uváděném roce 2013, Směrnice SŽDC č. 75. Drážní úřad ani nezná všechny důvody, pro které 

tato směrnice vznikla. Nemůže se proto ani vyjadřovat k tvrzením žadatele o informace - kdo 

tenkrát byl proti přijetí směrnice a jak bylo na tyto nesouhlasná stanoviska reagováno ze 

strany vedení SŽDC. 

 Aplikace Směrnice SŽDC č. 75 

Drážní úřad nemá k dispozici informace o tom, po jakou dobu a vůči kterým osobám byla 

aplikována Směrnice SŽDC č. 75. Drážní úřad rovněž nemá znalost o tom, do jaké míry plnila 
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či plní předmětná směrnice svůj účel, ani nemá k dispozici srovnání této směrnice s postupy 

jiných provozovatelů vztahujících se k oblasti posuzování psychické způsobilosti.  

 Nesoulad Směrnice SŽDC č. 75 s právními předpisy  

Drážní úřad nedisponuje informacemi a důkazy o tom, že by obsah předmětné směrnice byl 

v rozporu s obecnými právními předpisy nebo s vnitřními předpisy SŽDC. Drážní úřad 

postrádá relevantní informace, což uvádí opakovaně, viz výše uváděný bod 2 a bod 3 jeho 

odpovědí. Drážní úřad ani nemá informace obsažené v soudním spisu 15 C 80/2015 

zmiňovaném žadatelem v jeho žádosti o informace. Drážní úřad nemá informace ani o tom, 

jak postupovala SŽDC v případě osob, které nesplnili podmínky určené předmětnou směrnicí. 

A konečně Drážní úřad ani nezná tehdejší výklad SŽDC týkající se obsahu směrnice, obsah 

nálezu posudkového lékaře a tudíž ani nemůže zhodnotit obsah směrnice ve srovnání 

s vyjádřením vydaném v konkrétním případě posuzujícím lékařem.  

 Pověření osoby podepisující (schvalující) Směrnici SŽDC č. 75 

Drážní úřad nemá k dispozici Pověření osoby, která podepisovala (schvalovala)  předmětnou 

Směrnici  SŽDC č. 75, údajně v roce 2013 - jak uvádí žadatel o informace. 

 Konkretizace a identifikace odborně způsobilých osob na straně SŽDC 

 Drážní úřad nedisponuje seznamem všech odborně způsobilých osob, které v minulosti 

jednaly za SŽDC ani informací - zda tyto osoby absolvovaly vyšetření v rozsahu daném 

Směrnicí č. 75 SŽDC. 

 Další informace k Směrnici SŽDC č. 75  

Drážní úřad zjistil, že v současnosti platná Směrnice SŽDC č. 75 „Posuzování psychické 

způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání“ byla vydána pod číslem jednacím 

S 47517/2018-SŽDC-GŘ-O10, schválena dnem 20. 9. 2018 a podepsána jejím generálním 

ředitelem Bc. Jiřím Svobodou, MBA. V podrobnostech odkazuje na tyto webové stránky: 

https://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html   

 

Závěrem Drážní úřad shrnuje, že dotazy žadatele o informaci se vztahují k Směrnici SŽDC č. 75, 

kterou v minulosti vydala SŽDC. Právě tato státní organizace je tudíž kompetentní a má nejvíce 

detailních informací týkajících se vzniku této její směrnice, důvodů jejího vzniku, její aplikace, zda 

splnila či plní svůj účel, k identifikaci odborně způsobilých osob jednajících za SŽDC a formě 

ověřování jejich způsobilosti. Z tohoto důvodu doporučuje Drážní úřad žadateli o informace 

směřovat dotazy týkající se Směrnice SŽDC č. 75 právě na státní organizaci SŽDC.    

 

Ing. Jiří Kolář, PhD. 

          ředitel Drážního úřadu 


