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Tento dokument je duševním vlastnictvím státní organizace Správa železnic, na které se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Státní organizace Správa železnic je v uvedené souvislosti rovněž vykonavatelem majetkových práv. 

Tento dokument smí fyzická osoba použít pouze pro svou osobní potřebu, právnická osoba pro svou vlastní vnitřní 

potřebu. Poskytování tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem třetí osobě je bez 

svolení státní organizace Správa železnic zakázáno. 
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Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 o přijetí krizového opatření 

(dále jen „opatření vlády ČR“) k omezení šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem 
SARS-CoV-2 (dále jen „onemocnění koronavirem“) a v souladu s ustanoveními čl. 15 odst. 2 
písm. b) a c) Statutu státní organizace Správa železnic vydávám tento příkaz: 
 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 
(1) Podle ustanovení § 38 odst. 6 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), je dopravce „povinen přechodně omezit nebo 
zastavit drážní dopravu na základě opatřeni vydaného správními úřady oprávněnými 

rozhodovat v oblasti veterinární, rostlinolékařské, hygienické služby, odpadového 
hospodářství nebo na základě mezinárodní smlouvy, již je Česká republika vázána a která 
byla vyhlášená ve Sbírce zákonů.“ 

 
(2) Všem dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě se s účinností od 14. března 2020 

od 00.00 hodin zakazuje přeprava cestujících přes hranice České republiky. 

 
(3) Dopravcům v mezinárodní drážní osobní dopravě se sídlem v ČR, jakož i dopravcům se 

sídlem mimo ČR, se umožňuje dopravit prázdné soupravy bez cestujících do/mimo území 
ČR. 

 
(4) Účinnost opatření vlády ČR je od 12. března 2020 od 14.00 hodin. 
 

 
Čl. 2 

Opatření k oběhu souprav vlaků 
 

Dispečerským aparátům (dále jen „DA“) odboru řízení provozu Generálního ředitelství 
(O11) a odboru jízdního řádu Generálního ředitelství (O16), DA CDP Praha a CDP Přerov, 
výpravčím a traťovým dispečerům, kteří řídí a organizují drážní dopravu v pohraničních 

přechodových stanicích (dále jen „PPS“) státní organizace Správa železnic (dále jen 
„Správa železnic“) nařizuji, aby ve spolupráci s DA dotčených dopravců, provozujících 

mezinárodní drážní osobní dopravu, zajistili v PPS jízdy mezinárodních vlaků a další jízdu 
souprav od těchto vlaků, včetně případného operativního přidělení kapacity, podle 
rozhodnutí a dispozic DA příslušného dopravce. 

 

 
Čl. 3 

Opatření k informování cestujících 
 
(1) Ředitelům CDP Praha a CDP Přerov, ředitelům oblastních ředitelství (dále jen „OŘ“), 

náměstkům ředitelů OŘ pro řízení provozu a přednostům provozních obvodů (dále jen 
„PPO“) nařizuji, aby v železničních stanicích, kde zastavují vlaky mezinárodní drážní osobní 

dopravy pro nástup a výstup cestujících, zajistili informování cestujících o zastavení 
mezinárodní drážní osobní dopravy na základě opatření vlády ČR. 

 
(2) Informování cestujících podle odst. 2 zajistěte: 

a) formou mimořádných vývěsek ve formátu A4 až A1 podle technických a prostorových 

možností s následujícím textem: 

„Na základě opatření vlády ČR je s účinností od 14. 3. 2020 od 00.00 hodin 

v mezinárodní drážní osobní dopravě zakázána přeprava cestujících přes hranice 
ČR, a to v souvislosti s opatřeními k omezení šíření onemocnění koronavirem.“ 

odpovídá příslušné OŘ – PPO 
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b) formou opakovaných mimořádných hlášení staničního rozhlasu (podle časových možností) 

s následujícím zněním: 

„Upozorňujeme cestující, že na základě opatření vlády ČR je s účinností od 
14. 3. 2020 od 00.00 hodin v mezinárodní drážní osobní dopravě zakázána 
přeprava cestujících přes hranice ČR, a to v souvislosti s opatřeními k omezení 

šíření onemocnění koronavirem.“ 

odpovídá CDP a příslušné OŘ - PPO 

c) formou zobrazení informace na informačních tabulích a panelech (podle technických 
možností v jednotlivých železničních stanicích) s následujícím textem: 

„Na základě opatření vlády ČR je od 14. 3. 2020 od 00.00 hodin v souvislosti 
s koronavirem v mezinárodní drážní osobní dopravě zakázána přeprava 
cestujících přes hranice ČR.“ 

případně ve zkrácené verzi s následujícím textem: 

„V souvislosti s koronavirem je od 14. 3. 2020 od 00.00 hodin zakázána přeprava 

cestujících přes hranice ČR.“ 

odpovídá CDP a příslušné OŘ – PPO 
 
 

Čl. 4 
Kontaktní osoby 

 
(1) Styčnými zaměstnanci / kontaktními osobami Správy železnic pro operativní řešení 

případně vzniklých nestandardních provozních situací v jednotlivých lokalitách v souvislosti 
se zastavením mezinárodní drážní osobní dopravy stanovuji náměstky ředitelů OŘ pro 
řízení provozu a ředitele CDP Praha a CDP Přerov. 

 
(2) Osobou odpovědnou za Správu železnic stanovuji náměstka generálního ředitele pro řízení 

provozu, Ing. Miroslava Jasenčáka, kterého zmocňuji k přijímání dalších případných 
opatření na úseku řízení a organizování drážní dopravy. 

 

 
Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 
 
(1) S tímto příkazem musí být seznámeni všichni zaměstnanci úseku řízení provozu, ředitelé 

OŘ a vedoucí zaměstnanci Generálního ředitelství od úrovně ředitele odboru výše. 
 
(2) Tento příkaz nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v elektronické knihovně 

dokumentů a předpisů (eDAP) a platí po dobu platnosti opatření vlády. 
 
 


