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Příloha 12: Mapovací tabulka pro vnitrostátní část (seznam dokladů/odkazů) 

Odkaz 
(číslo) 

Požadavek 
(stanoven v příslušném vnitrostátním předpise) 

Důkazy 
(příklady požadovaných 
dokladů/důkazů) 

Doklady 
(odkaz na 
předložený 
dokument) 

Odkaz 

a popis 
(odkaz v 
dokumentu 
a popis) 

1. 
§35 odst. 1 
písm. a)1, 2 

 

Provozovat drážní dopravu podle pravidel provozování 
drážní dopravy a platné licence. 

• Platná licence pro 
provozování drážní dopravy 

• Doklad o pojistce 
  

2. 
§35 odst. 1 
písm. b)1, 3 

Vydat ke dni zahájení provozování drážní dopravy vnitřní 
předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících 
provozování drážní dopravy a způsob jejich ověřování, 
včetně systému pravidelného školení, vydávání a odnímání 
osvědčení strojvedoucího a změn údajů v něm uvedených 
a doby platnosti osvědčení strojvedoucího. 

• Dokument pro odbornou 
způsobilost 

  

3. 
§35 odst. 1 
písm. c)1 

Vydat ke dni zahájení provozování drážní dopravy vnitřní 
předpis o organizačním zajištění údržby drážních vozidel. 

• Dokument o provozování 
drážních vozidel 

  

4. 
§35 odst. 1 
písm. e)1, 4, 3 

Zajistit, aby drážní dopravu prováděly osoby, které jsou 
zdravotně a odborně způsobilé. 

• Dokument pro odbornou 
a zdravotní způsobilost 

  

5. 
§35 odst. 2 
písm. k)1 

Přijmout nezbytná opatření k odstranění či jinému 
usměrnění jemu známého bezpečnostního rizika 
vyplývajícího z konstrukční či technické závady drážního 
vozidla nebo jiného technického zařízení sloužícího 
k zabezpečení provozování drážní dopravy a toto riziko 

• Odkaz na postup zajištění 
činnosti související se 
sledováním podle přímo 
použitelného předpisu EU 

  

                                                           
1 zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 
2 vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů 
3 vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky 
Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů 
4 vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů 
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oznámit osobám, které mohou přispět k odstranění či 
jinému usměrnění tohoto bezpečnostního rizika. 

6. 
§35 odst. 2 
písm. p)1 

Zajistit, aby neprodleně po: 
1. zahájení řízení drážního vozidla strojvedoucím 
na takové dráze byly jejímu provozovateli v elektronické 
podobě a způsobem stanoveným v prohlášení o dráze 
oznámeny okamžik zahájení řízení drážního vozidla, číslo 
licence strojvedoucího a evropské číslo vozidla, 
2. ukončení řízení drážního vozidla strojvedoucím 
na takové dráze byly jejímu provozovateli v elektronické 
podobě a způsobem stanoveným v prohlášení o dráze 
oznámeny okamžik ukončení řízení drážního vozidla, číslo 
licence strojvedoucího a evropské číslo vozidla. 
3. Doložit postup, jakým způsobem je zabezpečeno 
dodržování zákonného požadavku ve smyslu hlavy III a IV 
nařízení vlády č. 589/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

• Uvést zdroj, kde je tento 
požadavek řešen 
ve vnitřním předpise 
dopravce. 

  

7. §43 odst. 11 
Na dráze celostátní nebo regionální smí dopravce 
provozovat pouze schválená drážní vozidla podle tohoto 
požadavku. 

• Seznam HDV, SHV a TDV, 
které dopravce provozuje 
nebo hodlá provozovat (viz 
elektronická příloha MP). 

  

8. §46s1 Školení zaměstnanců dopravce provozující drážní dopravu 
na dráze celostátní nebo regionální. 

• Dokument pro odbornou 
způsobilost 

  

9. 
§47 odst.  
61, 5 

Dopravce smí při provozování drážní dopravy provozovat 
pouze určené technické zařízení, k němuž byl vydán 
průkaz způsobilosti a které splňuje podmínky pro 
konstrukci, výrobu a provoz určených technických 
zařízení; to neplatí, jde-li o zařízení, které je prvkem 
interoperability, k němuž bylo vydáno ES prohlášení 

• Uvést zdroj, kde je tento 
požadavek řešen ve 
vnitřním předpise dopravce. 

  

                                                           
5 vyhláška Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů 



3 
 

o shodě nebo vhodnosti pro použití, nebo subsystémem, 
k němuž bylo vydáno ES prohlášení o ověření. 
Poznámka: nejedná se o předpis provozování UTZ, ale o 
postup, jak jsou zajištěny zákonné požadavky kladeny na 
UTZ. 

10. 
§49 odst.  
31, 6 

Povinnosti dopravce při vzniku mimořádné události. 

• Dokument o ohlašování a 
šetření mimořádných 
událostí (o opatřeních) 

• Ohlašovací rozvrh 

  

11. §33 odst. 22 

K zajištění činností (použití drážního vozidla, řízení 
drážního vozidla, sestavení a brzdění vlaku, doprovodu 
vlaku, označování drážních vozidel návěstmi) a pro 
stanovení odborné způsobilosti osob zúčastněných na 
provozování drážní dopravy, vykonávají-li tyto činnosti 
zaměstnanci dopravce, slouží jednotné technologické 
postupy obsažené ve vnitřních předpisech dopravce 

Dopravce vypracuje další 
dokumenty/postupy pro: 

• Provozování drážní 
dopravy 

• Provoz a obsluha 
brzdových zařízení 
ŽKV 

• Atd. 

  

12. 
§14, §15, 
§167 

Dokladovat ustanovení, která ukládá Řád pro mezinárodní 
železniční přepravu nebezpečných věcí (dále jen „RID“), 
nařízení vlády 1/2000 Sb., atd. 

• Bezpečnostní plán RID 
• Směrnice pro přepravu RID 
• Bezpečnostní poradce 

(osvědčení o odborné 
způsobilosti, jmenování 
firmou) 

  

13. §722 Zajišťování bezpečnosti cestujících ve veřejné osobní 

drážní dopravě. 

• Uvést zdroj, kde je tento 
požadavek řešen ve 
vnitřním předpise dopravce. 

  

                                                           
6 vyhláška č. 376/2006 Sb., o zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů 
7 nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění pozdějších předpisů 
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14. 
§36 odst. 1 
písm. f)1, 2 

Ve veřejné drážní osobní dopravě zabezpečit 
předlékařskou první pomoc v případě nehody. 

• Uvést zdroj, kde je tento 
požadavek řešen ve 
vnitřním předpise dopravce. 

  

15. 
§36 odst. 1 
písm. g)1 

V případě vážné nehody na dráze celostátní nebo 
regionální ve veřejné drážní osobní dopravě poskytnout 
pomoc osobám s újmou na zdraví nebo majetku při 
vyřizování stížností podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího práva a povinnosti cestujících 
v železniční přepravě a zajistit poskytnutí psychologické 
podpory uvedeným osobám a osobám jim blízkým. 

• Uvést zdroj, kde je tento 
požadavek řešen ve 
vnitřním předpise dopravce. 

  

 


