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16.10.2020 

Věc :   Seminář s dopravci a držiteli ECM   

 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

 

Drážní úřad pořádá dne 4. listopadu 2020 pravidelný seminář  s odbornými přednáškami 

a diskuzi nad jednotlivými tématy určenými zejména pro dopravce, držitele nákladních vozů 

a provozovatele dráhy. S ohledem na nynější opatření z důvodu COVID 19 se bude seminář konat 

virtuálně přes programy Microsoft Teams.  

 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení          9:00 

 

2. Úvodní slovo ředitele Drážního úřadu      9:10 – 9:15 

 (doc. Ing. Jiří Kolář, Ph.D.) 

 

3. Příspěvek náměstka pro řízení Sekce nesilniční dopravy a mezinárodních vztahů, MD  

(Ing. Jan Sechter)        9:15 – 9:25 

 

4. Novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách pro 4. železniční balíček  9:30 – 9:45 

(přednáší pan Ing. Jindřich Kušnír, ředitel odboru drážní dopravy MD) 

 

5. Poznatky z činnosti Dopravného úradu při vydávání osvědčení dopravce a uvádění vozidel 

na trh po účinnosti 4. železničního balíčku     9:45 – 10:00 

(přednáší Ing. Ivan Škoda, ředitel divize Divize drah a dopravy na drahách Dopravný úrad) 
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6. Změny legislativy od 31.10.2020 na české železnici     10:00 – 10:15 

(přednáší Ing. Jan Lehovec) 

 

7. Změny v oblasti vydávání osvědčení o bezpečnosti, nová metodika DÚ   10:15 – 10:30 

(přednáší doc. Ing. Jiří Kolář, Ph.D.) 

 

8. Změny v oblasti uvádění drážních vozidel na český a evropský trh  10:30 – 10:45  

(přednáší Ing. Jaromír Bittner) 

 

9. Udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu podle prováděcího nařízení 

č. 2019/779         10:45 – 11:00 

(přednáší Ing. Rostislav Kolmačka) 

 

10. Dotazy a diskuze         11:00 – 11:30 

 

V průběhu konání semináře se předpokládá, že vystoupí podle svých časových možností se 

svým slovem také ministr dopravy České republiky doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D. 

 

 

 

Na konci semináře bude Drážní úřad odpovídat na předem položené otázky především 

na prezentovaná témata. Otázky prosím zasílejte s předstihem na adresu seminar@ducr.cz, 

a to do 29.10.2020. 

 

V případě, že máte zájem se účastnit tohoto semináře, je nezbytné potvrdit do 29.10.2020 

svojí účast na adrese seminar@ducr.cz, kde uvedete jméno organizace, kterou zastupujete, 

jméno a příjmení zúčastněné osoby a e-mailovou adresu. Drážní úřad Vám na kontaktní 

email zašle doplňující informace včetně odkazu, kde bude seminář probíhat. 

 

Za účelem vyladění případných problémů bude probíhat dne 2.11.2020 od 10:00 hod 

zkouška spojení prostřednictvím Microsoft Teams. Vaše účast na této zkoušce je vítána. 
 

 

Věříme, že i tento způsob setkání i semináře bude pro Vás přínosem. Těšíme se na setkání 

s Vámi. 

 

 

S pozdravem 

  

 

 

   

            doc. Ing. Jiří Kolář, Ph.D. 

             ředitel Drážního úřadu 
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