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Pohled do minulosti 
 

Vstupem ČR do EU se začala přijímat a transponovat evropská legislativa do české 
(národní).  
 

2004 Technická a provozní propojenost železničního systému (TSI)               

Platnost licence k provozování drážní dopravy na území členských států 
 

2006  Zavedení systému bezpečnosti provozovatelů dráhy a dopravců, vydávání 
osvědčení o bezpečnosti 
 

2011 Odborná způsobilost strojvedoucích, zavedení evropské licence strojvedoucího. 
Řešení podmínek přístupu dopravců na železniční infrastrukturu   
 

2017  Problematika regulace, spory dopravců, přístup ke službám a na síť řeší od 1. 4. 
2017 nově vzniklý Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 
 

2019  Začátek platnosti 4. železničního balíčku pro 8 států EU 
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Počet dopravců v letech 1995 – 2020 
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4. železniční balíček v Evropě 
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16.6.2019  Bulharsko, Finsko, Francie, Řecko, Itálie, Nizozemí,  
  Rumunsko a Slovinsko 
 

16.6.2020  Chorvatsko, Dánsko, Německo, Litva, Slovensko 
 

31.10.2020  Rakousko, Belgie, Česká republika, Estonsko,  
  Maďarsko, Irsko, Lotyšsko, Lucembursko, Polsko,  
  Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie 



Nová etapa české železnice 

31.10.2020 
 

 Přijetí technického pilíře 4. železničního balíčku pro zbytek evropských států. Původní 
termín transpozice 16.6.2020 byl mnoha státy posunut až na konec října z důvodu 
COVID – 19. 

 Evropská agentura pro železnice bude schvalovat nová vozidla a jejich změny, vydávat 
osvědčení o bezpečnosti dopravce pro více členských států a spolurozhodovat o 
traťovém zabezpečení ERTSM 

 Žádosti pro uvedené schválení budou přijímána pouze přes rozhraní ONE STOP SHOP. 
Od tohoto data má být účinná nová legislativa (zákon o dráhách, prováděcí předpisy, 
evropské nařízení) 
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Nové směrnice EP a rady 

 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/797 ze dne 11. května 
2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii  

Směrnice 2008/57/ES  

 

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/798 ze dne 11. května 
2016 o bezpečnosti železnic  

Směrnice 2004/49/ES  
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Tyto směrnice jsou/budou 
transponovány do novely zákona 

č. 266/1994 Sb., o dráhách 



Nová evropská prováděcí nařízení 
 

2018/761, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody pro dohled vykonávaný 
vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti  

Nařízení  1077/2012   
 

2018/762, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na 
systém zajišťování bezpečnosti   

Nařízení 1158/2010 a 1169/2010   
 

2018/763, kterým se stanoví praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o 
bezpečnosti železničním podnikům    

Nařízení 653/2007 
 

2018/764, o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o 
podmínkách jejich úhrady 
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Nová evropská prováděcí nařízení 
 

2018/545, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních 
vozidel a typu železničních vozidel  
 

2019/779, kterým se přijímají podrobná ustanovení o systému udělování osvědčení pro 
subjekty odpovědné za údržbu vozidel 

Nařízení 445/2011 
 

2016/796 o Agentuře Evropské unie pro železnice  

Nařízení 881/2004 
 

2020/698, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření 
onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí 
a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení  

 

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



Vzájemné dohody se sousedními NSA 

 

 Drážní úřad uzavřel dohodu o spolupráci s Evropskou agenturou pro železnici ve 
smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/796 s účinností od 
31.10.2020. 

 Dohody o spolupráci mezi sousedními bezpečnostními orgány jsou pokročilé fázi 
rozpracování nebo finální podobě. Výjimkou je Rakousko, kde jednání neprobíhají z 
důvodu nepřipravenosti rakouské legislativy. 

 Hlavní snahou DÚ je zachovat fungující systém, nezvyšovat nutnost administrativy pro 
dopravce a neomezovat pohyb vlaků v rámci mezinárodní dopravy 

 Předběžně je dohodnuto, že čeští dopravci (reciproční dohoda) budou moci zajíždět do 
pohraničních přechodových stanic a to včetně drážních vozidel neuvedených do 
provozu v sousedním státě. Týká se to především SRN a Polska. Systém je podobný jako 
doposud.  

 Dohoda mezi DÚ a Dopravným úradem by měla umožňovat provozovat dopravu a 
vozidla nejen do pohraničních úseků, ale také v přilehlých příhraničních úsecích (při 
zajištění bezpečnosti a kompatibility vozidla s infrastrukturou). 
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Děkuji za pozornost 
 

 Ing. Jan Lehovec 
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