
Workshop - Technický pilíř  IV. železničního balíčku  

Cílová skupina: 
Subjekty, které podávají žádosti o: 

• Osvědčení o bezpečnosti dopravce 
• Schvalování (typu) vozidel 
 

Typ subjektů: 

Národní bezpečnostní úřad (Drážní úřad), dopravci, provozovatelé dráhy, výrobci vozidel a další 

relevantní subjekty. 
 

Cíl školení: 
Zvýšit povědomí a získat znalosti o zásadách uplatňovaných v oblasti Osvědčení o bezpečnosti 

dopravce a Schvalování  (typu) vozidel. 
 

Jedná se o školení, které bude zaměřené na práci s One Stop Shopem a na přípravu dokumentace 

k žádostem. V rámci školení bude i prostor na část: Otázky a odpovědi. 
 

Členské státy, pro které je školení určeno: 

Česká republika, datum transpozice: 2020 

Slovenská republika, datum transpozice: 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda Workshopu  

První den - 26.11. 2019: Jednotná osvědčení o bezpečnosti 

Čas Téma Přednášející 

09:00 – 09:30 Úvod a představení 
ERA 

NBÚ CZ a SK 

09:30 – 10:00 
Základní informace o 4. železničním balíčku – Technický 
pilíř 

ERA 

10:00 – 11:00 
Proces vydávání osvědčení o bezpečnosti v rámci 4. 
železničního balíčku 

ERA 

11:00 – 11:30 Přestávka na kávu  

11:30 -12:30 
Hlavní rozdíly oproti současnému národnímu procesu 
vydávání osvědčení o bezpečnosti. Změny v legislativě  

NBÚ CZ a SK 

12:30 – 13:30 Oběd 

13:30 – 14:15 
Vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti ERou: 
organizační aspekty. Poplatky a platby. Odvolací a 
přezkumné řízení 

ERA 

14:15 – 15:15 
One Stop Shop – simulace SSC (jednotného osvědčení 
o bezpečnosti) 

ERA 

15:15 – 15:45 Přestávka na kávu 

15:45 – 17:00 Otázky a odpovědi   NBÚ CZ a SK, ERA 

 

Druhý den - 27.11. 2019: Schvalování (typu) vozidel 

 Čas Téma Přednášející 

09:00 – 09:30 Úvod a představení 
ERA 
NBÚ CZ a SK 

09:30 – 10:00 
Základní informace o 4. železničním balíčku – Technický 
pilíř 

ERA 

10:00 – 11:00 
Proces vydávání schválení (typu) vozidel v rámci 4. 
železničního balíčku 

ERA 

11:00 – 11:30 Přestávka na kávu 

11:30 -12:30 
Hlavní rozdíly oproti současnému národnímu procesu 
vydávání schválení (typu) vozidel. Změny v legislativě 

NBÚ CZ a SK 

12:30 – 13:30 Oběd 

13:30 – 14:15 
Vydání schválení vozidel ERou: organizační aspekty. 
Poplatky a platby. Odvolací a přezkumné řízení 

ERA 

14:15 – 15:15 One Stop Shop – simulace schvalování vozidel ERA 

15:15 – 15:45 Přestávka na kávu 

15:45 – 17:00 Otázky a odpovědi   NBÚ CZ a SK, ERA 

 
Berte prosím na vědomí, že otázky k poslednímu bloku (Otázky a odpovědi) by měly být shromážděny 
před workshopem, aby se na ně mohly NBÚ CZ a SK a zaměstnanci Agentury připravit. Samozřejmě je 
možné klást i další otázky během jednotlivých seminářů.  


