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Věc :   Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  
 

Drážní úřad obdržel dne 27. dubna 2015 Vaši žádost o informaci podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Váš dotaz se týkal vedení registru jednotlivých součástí subsystémů nově budovaných 
nebo modernizovaných drah zařazených do evropského železničního systému a zněl „jaké 
přínosy pro občany, nebo podnikatelské subjekty tento registr přinesl; které typy subjektů 
údajů vedeních v registru jednotlivých součástí subsystémů nově budovaných nebo 
modernizovaných drah zařazených do evropského železničního systému využívají“ . 

 
Přestože je Vám jako bývalému zaměstnanci Drážního úřadu dobře znám tento registr, 

neboť jste se podílel na jeho zavádění, uvádí dle § 49d odst. 4 zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách 
ve znění pozdějších předpisů, údaje z registru součástí subsystémů poskytuje Drážní úřad 
orgánům členských států Evropské unie, které vedou registry součástí subsystémů a orgánům 
členských států Evropské unie, které provádějí zjišťování příčin vzniku nehod v drážní 
dopravě, způsobem umožňujícím dálkový přístup. Z uvedeného je zřejmé, jaké subjekty mají 
k registru infrastruktury přístup, tj. je zde taxativně uveden výčet subjektů, kterým Drážní 
úřad přístup do registru dálkovým způsobem umožní. Je evidentní, že „občané“, jak ve své 
žádosti uvádíte, nejsou v tomto, ani v žádném jiném, paragrafu uvedeni. Ani žádné jiné 
„podnikatelské subjekty“ zde uvedeny nejsou. Jelikož tedy ani občané ani podnikatelské 
subjekty (jak je uvedeno ve Vašem dotazu) nemají do registru přístup, nemůže mít pro ně 
registr žádný přínos. Vámi uvedené subjekty nevyužívají žádné typy údajů. 

 

Drážní úřad si velmi váží toho, že i jako jeho bývalý zaměstnanec se nadále intenzivně 
zajímáte o dění v našem úřadu. 

                    Ing. Jiří Kolář, Ph.D. 
                 ředitel Drážního úřadu 


