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D R Á Ž N Í   Ú Ř A D 
Tisková zpráva 27. dubna 2018 

 

POPRVÉ PO MNOHA LETECH KLESL POČET ŽELEZNIČNÍCH DOPRAVCŮ POD HRANICI JEDNOHO STA 

 

V posledních letech bylo pro Českou republiku typické, že se počet dopravců v železniční dopravě držel 
okolo čísla 105. Drážní úřad však zahájil s některými firmami správní řízení, jejímž výsledkem bylo 
odejmutí licence k provozování drážní dopravy některým dopravcům. Jejich počet se tak po mnoha 
letech dostal pod hranici jednoho sta.  
 
Každý dopravce, který chce jezdit po české železnici, musí mít vydanou licenci k provozování drážní 
dopravy. Ta se uděluje ve správním řízení po splnění zákonných podmínek definovaných v zákoně o 
dráhách. Správním řízením lze také licenci odejmout, což Drážní úřad učinil u těchto firem: 
 

Dopravce Město Důvod Pozbytí platnosti licence 

COLAS CZ, a.s. Praha Ztráta osoby odborně způsobilé 31. 3. 2018 

Tým dopravního 
inženýrství s. r. o. 

Praha Ztráta osoby odborně způsobilé 31. 3. 2018 

DOSTA Tábor s. r. o. Tábor Ztráta finanční způsobilosti 15. 4. 2018 

Trakce, a. s. Ostrava Ztráta finanční způsobilosti 15. 4. 2018 

 
„Opakovanou kontrolní činností úřadu bylo zjištěno, že dopravci přestali splňovat podmínky stanovené 
zákonem, což se během správního řízení o odnětí licence potvrdilo. Proto jim byly licence odejmuty,“ 
vysvětluje ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář a dodává, že: „V kontrolní činnosti dopravců budeme nadále 
pokračovat po celý letošní rok.“ 
 
V současné době má platnou licenci 99 českých a zahraničních železničních dopravců, kteří mají u nás 
oprávnění k přepravě osob a nákladu. 
 
 
 PODMÍNKY PRO ŽADATELE K UDĚLENÍ LICENCE NA DRÁHU CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ: 
a) U fyzických osob: Osoba starší 18 let, která je svéprávná a bezúhonná; 
b) Má odbornou a finanční způsobilost; 
c) Závažným způsobem neporušil pracovněprávní předpisy, u nákladní dopravy také celní předpisy; 
d) Ke dni zahájení dopravy má sjednáno pojištění pro případnou povinnost hradit vzniklou újmu; 
e) Je usazen na území České republiky. 

 
 PODMÍNKY PRO ŽADATELE K UDĚLENÍ LICENCE NA DRÁHU MÍSTNÍ A VLEČKU: 
a) U fyzických osob: Osoba starší 18 let, která je svéprávná a bezúhonná; 
b) Má odbornou způsobilost; 
c) Je usazen na území České republiky. 
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