
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 4 prosince 2007 č. 1352 

 
k převodu funkce provozovatele celostátní železniční dráhy a regionálních drah 
ve vlastnictví státu a převodu výkonu některých činností, které jsou obsahem 

provozování dráhy, ze společnosti České dráhy, a.s., na organizaci 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 
 
 
 
             Vláda 
 
             I. souhlasí s převodem 
 
                1. funkce provozovatele celostátní železniční dráhy a regionálních drah ve 
vlastnictví státu ze společnosti České dráhy, a.s., na organizaci Správa železniční    
dopravní cesty, státní organizace, a to ke dni 1. dubna 2008, způsobem a za podmínek 
uvedených v části III materiálu č.j. 1704/07, 
 
                2. výkonu některých činností, které jsou obsahem provozování dráhy, včetně 
odpovídajících materiálních, technologických a personálních kapacit, ze společnosti 
České dráhy, a.s., na organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a 
to způsobem, v termínech a za podmínek uvedených v části III materiálu č.j. 1704/07; 
 
            II. ukládá  
 
                1. ministrům dopravy, financí, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj a mi-
nistryni obrany zajistit prostřednictvím zástupců svých ministerstev v řídícím výboru 
společnosti České dráhy, a. s., převedení funkce provozovatele celostátní železniční 
dráhy a regionálních drah ve vlastnictví státu, včetně odpovídajících materiálních, 
technologických a personálních kapacit, ze společnosti České dráhy, a.s., na organi-
zaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, a to podle bodu I tohoto usne-
sení, 
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                2. ministru dopravy  
 
                    a) zajistit prostřednictvím zástupce Ministerstva dopravy ve Správní radě 
organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, převedení funkce pro-
vozovatele celostátní železniční dráhy a regionálních drah ve vlastnictví státu ze spo-
lečnosti České dráhy, a.s., na organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní orga-
nizace, podle bodu I tohoto usnesení, 
 
                    b) zajistit zdroje krytí jednorázových výdajů na převod funkce provozova-
tele celostátní železniční dráhy a regionálních drah ve vlastnictví státu a převod výko-
nu některých činností, které jsou obsahem provozování dráhy, včetně odpovídajících 
materiálních, technologických a personálních kapacit, ze společnosti České dráhy, a.s., 
na organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
 
                    c) zpracovat analýzu změn realizovaných ke dni 1. dubna 2008 a předložit    
vládě do 31. prosince 2008 návrh na řešení zbývajících činností společnosti České 
dráhy, a.s.  
 
 
 
Provedou: 

ministři dopravy, 
financí, průmyslu a obchodu, 
pro místní rozvoj, 
ministryně obrany 
 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Mirek Topolánek v. r. 

  

  
 


