
 
 

Seminář Drážního úřadu 4.11.2020 

 
Novinky v oblasti jednotného 

osvědčení o bezpečnosti 
 

 

 

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06  Praha 2 | www.ducr.cz | www.facebook.com/drazni.urad 

 doc. Ing. Jiří Kolář, Ph.D. 

ředitel Drážního úřadu 



4. železniční balíček 

 Soubor právních dokumentů vydaných za účelem dokončení jednotného trhu 
železničních služeb (Jednotný evropský železniční prostor). 

 Zastřešující cíl: revitalizace železničního sektoru, zvýšení jeho efektivity a 
konkurenceschopnosti vůči jiným druhům dopravy. 

 Skládá se z technického a tržního pilíře. My se budeme zabývat technickým pilířem, 
který byl přijat Evropským parlamentem a Radou v dubnu 2016 a který posiluje roli 
Agentury Evropské unie pro železnici. 
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Technický pilíř 
 

Technický pilíř má posílit konkurenceschopnost evropského železničního sektoru výrazným 
snížením nákladů a administrativní zátěže v přeshraničních železničních službách.  

 

• Zabrání tomu, aby železniční podniky musely podávat několik žádostí v případě provozu 
ve více než jednom členském státě EU. ERA bude vydávat osvědčení o bezpečnosti pro 
železniční podniky platné v celé Evropské unii. V současné době musí železniční 
podniky získat certifikaci zvlášť od jednotlivých příslušných vnitrostátních 
bezpečnostních orgánů. 

• Vytvoří „One-Stop Shop“ (jednotné kontaktní místo), které bude fungovat jako 
jednotný vstupní bod pro všechny žádosti, a které je založeno na jednoduchých, 
transparentních a konzistentních postupech. 

• Sníží se velký počet zbývajících vnitrostátních předpisů, které vytváří  riziko 
nedostatečné transparentnosti a    skryté diskriminace nových provozovatelů drážní 
dopravy. 
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Jaké jsou hlavní změny? 
 

 ERA vydává osvědčení o bezpečnosti v případě provozu ve více než jednom členském 
státě a může v tomto ohledu vybírat poplatky a platby související se zpracováním 
žádostí. 

 Všechny žádosti o osvědčení o bezpečnosti se předkládají prostřednictvím jednotného 
informačního a komunikačního systému spravovaného ERA (One-Stop Shop). 

 Žadatelé o jednotné osvědčení o bezpečnosti mohou požádat o přezkum rozhodnutí 
ERA a v případě potřeby podat odvolání u Odvolacího senátu ERA. 

 Potřeba spolupráce mezi různými aktéry železničního systému je velmi důležitá 
vzhledem k velkému počtu rozhraní, které je třeba řešit za účelem zajištění bezpečnosti 
železnic.  
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Změny ve vydávání osvědčení o bezpečnosti, nová metodika 

 Metodický pokyn č. 2/2019 „Osvědčení dopravce“ byl platný a účinný  

do 30.10.2020 23:59:59 hod.  

 Při podávání žádosti o vydání „Jednotného osvědčení dopravce“ (nové, obnovené, 

nebo aktualizované/změněné „Osvědčení dopravce“ vydané na základě žádosti došlé na 

Drážní úřad po 30.10.2020) je  

od 31.10.2020 00:00 hod nutné postupovat již výhradně prostřednictvím jednotného 

kontaktního místa (OSS) na internetových stránkách Agentury Evropské unie pro 

železnice (https://oss.era.europa.eu),  

a to již pouze na základě  

Metodického pokynu č. 1/2020  

„Jednotné osvědčení o bezpečnosti“ 
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Nejvýznamnější změny v Metodickém pokynu č. 1/2020  

 

 Upřesnění dokumentů,  které je nutné předložit při žádosti: 

 

Sloučení následujících 3 dokumentů do jednoho dokumentu „Seznam vozidel“  
uvedeného v příloze č. 3 (formulář opatřen makry pro snadnější a rychlejší vyplnění žadatelem): 

• „Doplňující informace k žádosti o osvědčení o bezpečnosti“ (příloha č. 3) 

• „Číselný seznam všech provozovaných HDV a SHV“ 

• „Seznam typů a počty tažených drážních vozidel“ 
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Nejvýznamnější změny v Metodickém pokynu č. 1/2020  

 

 Do Metodického pokynu jsou vložena dvě bezpečnostní doporučení Drážní inspekce 
(nesouvisí přímo se 4. železničním balíčkem, ale mají vazbu na zvýšenou nehodovost  
v červenci  2020): 

• Do dokumentu - předpisu „Provozování drážní dopravy“ vypracovat postup pro jednoznačný 
a pochybnosti vylučující způsob prokazatelného seznamování osob řídících drážní vozidla, 
především se změnami stavebně technických parametrů drah a TTP (směrnice EP a Rady (EU) 
2016/798, čl. 9, odst. 3. písmena g) a h). 

• Do dokumentu „Systém bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy“ Část I. dle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798, čl. 9, odst. 3. u písmena c), uvést, jak žadatel 
rozpracoval Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., (rozvržení pracovní doby strojvedoucích a 
posunovačů, případně jiných provozních zaměstnanců, přestávky na jídlo a oddech, 
nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu, atd.).  

• Musí být uvedena odpovědná osoba dopravce, která za předmětné záležitosti za žadatele 
odpovídá. 

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06  Praha 2 | www.ducr.cz | www.facebook.com/drazni.urad 7 



Nejvýznamnější změny v Metodickém pokynu č. 1/2020 

 Metodický pokyn popisuje novinku, kterou Jednotné osvědčení o bezpečnosti umožňuje: 
• U žádosti týkající se pouze železniční sítě ČR je možnost provozovat drážní přeshraniční dopravu 

na vymezených úsecích tratí, dle uzavřených dohod se sousedními NSA. Jednotné osvědčení o 
bezpečnosti je tedy rovněž platné bez rozšíření oblasti provozu pro dopravce jedoucí do 
pohraničních přechodových stanic sousedních členských států s podobnými vlastnostmi sítě a 
podobnými provozními předpisy. 

• Od 31. 10. 2020 vydává jednotné osvědčení o bezpečnosti agentura nebo Drážní úřad 
prostřednictvím jednotného kontaktního místa (OSS) na základě žádosti dopravce na dobu 
maximálně 5 let.  

• V případě žádosti pro oblast České republiky bude vydávat rozhodnutí Drážní úřad. Správní 
poplatek za úkon se bude řídit zákonem o správních poplatcích.  

• V případě požadavku pro více států bude vydávajícím orgánem ERA. Jednotlivé úřady (NSA) 
budou posuzovat pouze národní části a budou komunikovat s ERA. Zde se bude poplatek řídit 
hodinovou sazbou, kam se budou počítat hodiny strávené vlastním posouzením žádosti, 
konzultace, překlady, apod. ERA bude mít svojí sazbu, jednotlivé úřady také. ERA po podání 
žádosti vytvoří odhad nákladů. Sazby: 
1 započatá hodina práce ERA…………130 Euro/1 zaměstnance  
1 započatá hodina práce DÚ…………cca 40,02 Euro/1 zaměstnance  

 Příloha č. 1 Metodického pokynu obsahuje nově ukázky jednotného kontaktního místa. 
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Upozornění na některé přechodné zásady 
 

 Pokud Drážní úřad zjistí, že nebude schopen vydat osvědčení o bezpečnosti podle 
2004/49/ES do 31. 10. 2020 v dotčeném členském státě, neprodleně o tom informuje 
žadatele a ERA. 

 V případě uvedeném v článku 10 odst. 8 směrnice (EU) 2016/798 (osvědčení o 
bezpečnosti a oblast provozu se vztahuje na ČR) žadatel rozhodne, zda má být žádost 
dále posuzována Drážním úřadem nebo předána agentuře. 

 V případě, že se žadatel rozhodl využít agenturu jako orgán vydávající jednotné 
osvědčení o bezpečnosti, Drážní úřad předá agentuře žádost a výsledky posouzení, 
agentura a Drážní úřad spolupracují a jsou žadateli nápomocni při doplňování žádosti. 

 V případě, že se žadatel rozhodl využít Drážní úřad jako orgán vydávající osvědčení, 
pokračuje Drážní úřad v posuzování žádosti a rozhodne o vydání jednotného osvědčení 
o bezpečnosti v souladu s čl. 10 směrnice (EU) 2016/798 a nařízením (EU) 2018/763. 
Drážní úřad je žadateli nápomocen při doplňování žádosti. 
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Informace o 4. železničním balíčku na webu DÚ 
 

Veškeré informace o 4. železničním balíčku můžete najít na webových stránkách  

Drážního úřadu  

www.ducr.cz/cs/potrebuji-si-vyridit/sekce-provozne-technicka/4-zeleznicni-balicek 

 

• Základní informace (prezentace ze školení ERA, apod.) 

• Platná legislativa (Metodické pokyny DÚ a legislativa EU) 

• Příručky k jednotnému osvědčení o bezpečnosti a povolení (typu) vozidel 

• Odkazy na evropské registry 

• Sazba za zpracování vnitrostátních částí žádostí 

• OSS (příručky, pokyny, video tutoriály, rychlé návody, školení). 
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Děkuji za pozornost 
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