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Metodický pokyn 

Uznávání zkoušejících pro 

zkoušky strojvedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti 

(osvědčení strojvedoucího) 

I. Úvod 

1) Drážní úřad, jako orgán státní správy ve věcech drah na základě § 54 zákona 
č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění, vydává tento metodický pokyn, za 
účelem upřesnění a sjednocení podmínek pro výběr zkoušejících, kteří zkoušejí 
strojvedoucí a posuzují jejich zvláštní odbornou způsobilost při skládání teoretické 
a praktické zkoušky s cílem získat osvědčení strojvedoucího. Tento metodický 
pokyn je určen zejména žadatelům o uznání za zkoušejícího, zkoušejícím, 
dopravcům, ve vztahu k oblasti ověřování a posuzování zvláštní odborné 
způsobilosti strojvedoucích.  

Drážní úřad (dále také jen „DÚ“) přitom vychází především ze:  

a) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES, o vydávání osvědčení 
strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému 
Společenství (dále jen „směrnice“), 

b) Rozhodnutí Komise č. 2011/765/EU, o kritériích pro uznávání školicích 
středisek zapojených do školení strojvedoucích, o kritériích pro uznávání 
zkoušejících strojvedoucích a o kritériích pro organizaci zkoušek v souladu se 
Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (dále jen Rozhodnutí), 

c) Doporučení Komise č. 2011/766/EU, o postupu uznávání školicích středisek 
a zkoušejících pro strojvedoucí v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady 2007/59/ES, 

d) Zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o drahách“), 



e) Vyhlášky 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 (dále jen „vyhláška).  

2) Drážní úřad při vydání tohoto metodického pokynu rovněž respektuje určení 
Ministerstva dopravy ČR č. j.: 76/2012-130-SPR/2 ze dne 16. 5. 2012, dle kterého 
provádí uznání zkoušejících při realizaci zkoušky strojvedoucích k získání zvláštní 
odborné způsobilosti Drážní úřad. Drážní úřad rovněž provádí kontrolu splnění 
podmínek stanovených ve výše uvedených předpisech pro získání uznání 
zkoušejících, a plnění těchto podmínek po celou dobu platnosti uznání. Uznání 
zkoušejících, za osoby oprávněné zkoušet a ověřovat zvláštní odbornou způsobilost 
fyzické osoby žádající vydání osvědčení strojvedoucího, se vydává pro zkoušku z: 

a) teoretických odborných znalostí týkajících se kolejových vozidel - písemná 
a ústní zkouška (viz příloha č. V „směrnice“, resp. příloha 2 vyhlášky); 

i) elektrická hnací vozidla 
ii)  motorová hnací vozidla 
iii)  speciální hnací vozidla 
iv) parní hnací vozidla 

b) praktických odborných znalostí týkajících se kolejových vozidel; 

c) odborných znalostí týkajících se řízení na vymezené dráze nebo její části, 
infrastruktury, (viz příloha č. VI směrnice, resp. příloha 3 vyhlášky). 

3) Drážní úřad v souladu s výše uvedenými právními předpisy a právními úkony, 
definuje dále v tomto metodickém pokynu uváděná kritéria pro uznání žadatele za 
osobu oprávněnou zkoušet a ověřovat zvláštní odbornou způsobilost osob za 
účelem vydání osvědčení strojvedoucího dle § 46i a násl. zákona o dráhách, formu 
a náležitosti žádosti o uznání zkoušejícího, a také upřesňuje některé postupy 
v rámci procesu posuzování uznání žadatele za osobu oprávněnou zkoušet 
a ověřovat zvláštní odbornou způsobilost.   

 

II. Žádost o uznání za zkoušejícího  

1) Žadatelé, kteří chtějí na základě jejich žádosti získat uznání (oprávnění) 
zkoušejícího jako osoby oprávněné zkoušet a ověřovat zvláštní odbornou 
způsobilost osob žádajících o vydání osvědčení strojvedoucího (dále také jen 
„uznání za zkoušejícího“), musí být odborně způsobilí a zkušení s ohledem na 
předmět zkoušky, kterou chtějí provádět a v rámci které chtějí zkoušet a ověřovat 
zvláštní odbornou způsobilost žadatele o vydání osvědčení strojvedoucího. 
Požadovaná způsobilost a zkušenosti se nabývají během odborné praxe v trvání 



nejméně čtyř let v období ne déle než pět let před datem podání žádosti o uznání 
zkoušejícího. Období odborné způsobilosti a zkušeností může zahrnovat dobu 
praxe na pozici vedoucího strojvedoucích, který je držitelem platné licence 
strojvedoucího a osvědčení strojvedoucího, nebo na pozici školitele pro části 
školení relevantní pro předloženou žádost. 

2) Pokud žadatel žádá o uznání za osobu oprávněnou zkoušet a prověřovat znalosti 
v oblasti praktické odborné znalosti, musí být žadatel držitelem platné licence 
strojvedoucího a platného doplňkového osvědčení. V takovém případě musí 
prokázat odbornou praxi v řízení drážních vozidel po dobu nejméně čtyř let 
získanou v období ne déle než pět let před datem podání žádosti. 

3) Žadatel o uznání za osobu oprávněnou zkoušet a ověřovat zvláštní odbornou 
způsobilost prokazuje své odborné znalosti a dovednosti podle právních předpisů 
platných a účinných ke dni prováděného uznání. 

4) Kromě uvedeného musí žadatel současně splňovat dále uvedená kritéria: 

a) musí prokázat schopnost poslechu a mluvené interakce nejméně na úrovni B2 
podle Evropského rámce pro jazykové znalosti (EFLC) definovaného Radou 
Evropy, a to v jazyce zkoušky, pokud jazyk prováděné zkoušky není jazykem 
mateřským, 

b) musí prokázat dovednosti a schopnosti důležité pro provádění zkoušek 
strojvedoucích a mít znalosti vhodných zkušebních metod a příslušných 
zkušebních dokumentů; to prokazuje např. dokladem o absolvování kurzu 
pedagogického minima, pedagogickým vzděláním, dokladem o výkonu 
pedagogické činnosti,  

c) předloží základní plán svého dalšího vzdělávání pro činnost zkoušecího po 
teoretické a praktické stránce, 

d) musí znát systém vydávání osvědčení pro strojvedoucí a režim jejich registrace. 

5) Žadatel o uznání za zkoušejícího v oblasti infrastruktury musí předložit doklad 
o přezkoušení z předpisů provozovatele příslušné celostátní nebo regionální dráhy. 

 

III. Postup uznání žadatele za zkoušejícího 

1. Žadatel o uznání zkoušejícího podává žádost o uznání za zkoušejícího jako fyzická 
osoba, tj. odpovídá sám za její správnost a úplnost. To nevylučuje součinnost 
žadatele a zaměstnavatele, zejména při kompletaci žádosti s potřebnými doklady. 

2. Žádost o uznání zkoušejícího se podává na příslušném formuláři, vyplněném 
hůlkovým písmem nebo strojově. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1. Součástí 
žádosti je čestné prohlášení o nezávislosti,  nestrannosti a zákazu diskriminace při 
prováděných zkouškách, souhlas se zpracováním osobních údajů žadatele, včetně 



souhlasu se zveřejněním nezbytných údajů ve veřejně přístupném seznamu 
uznaných zkoušejících. 

3. K žádosti žadatel žádající o uznání za zkoušejícího doloží doklady potvrzující jeho 
odbornou způsobilost, případně osvědčení strojvedoucího. Současně připojí kopie 
dokladů potvrzující odbornou způsobilost, resp. praxi a doklady o absolvovaných 
odborných zkouškách. Doklad o vykonání zkoušky z předpisů provozovatele dráhy 
nesmí být starší tří měsíců k datu podání žádosti. 

4. Žadatel o uznání za zkoušejícího přiloží k žádosti soubor ústních otázek 
(minimálně v rozsahu 20 otázek) a vzorový písemný test z teoretických odborných 
znalostí (i s vyhodnocením a v rozsahu stanovených platnými právními předpisy) 
podle technických parametrů platných a účinných ke dni prováděného uznání. 
Soubor ústních otázek a vzorový písemný test jsou určeny k ověření znalostí na 
aktuální úrovni. 

5. Žádost o uznání za zkoušejícího lze zasílat poštou, na adresu: 

Drážní úřad 
Samostatné oddělení způsobilosti osob 
Wilsonova 300/8 
Praha 2 - Vinohrady 

6. Žádosti o uznání zkoušejícího lze též podat osobně, a to v podatelně Drážního 
úřadu. 

7. Pokud bude žádost neúplná nebo nebude obsahovat požadované přílohy, Drážní 
úřad vyzve žadatele k jejímu doplnění a stanoví mu k doplnění přiměřenou lhůtu. 
Drážní úřad si může vyžádat další doklady nezbytné k doložení některých dalších 
podmínek pro uznání zkoušejícího. Pokud přes výzvu Drážního úřadu nebudou 
žadatelem odstraněny vady v jeho podané žádosti, nebo pokud žadatel neprokáže 
svoji odbornou způsobilost pro výkon činnosti zkoušejícího zvláštní odborné 
způsobilosti, je Drážní úřad oprávněn neurčit žadateli termín jeho přezkoušení dle 
čl. IV. tohoto metodického pokynu a žádost je také oprávněn zamítnout.  

 

IV. Uznání zkoušejícího 

1. Drážní úřad zveřejní termíny, ve kterých bude provedeno ověření znalostí 
a dovedností nezbytných k uznání žadatelů za osoby oprávněné zkoušet a ověřovat 
zvláštní odbornou způsobilost osob žádajících o vydání osvědčení strojvedoucího. 
Termíny budou stanoveny zpravidla tak, aby pro každé čtvrtletí připadl nejméně 
jeden termín. Osoby hodnotitelů prověřující odborné znalosti a dovednosti žadatelů 
o uznání za zkoušejícího (zkoušejících), vybírá a podrobnosti týkající se formy 
jejich rozhodování určuje Drážní úřad. Drážní úřad je oprávněn shromažďovat 
a zpracovávat osobní a další údaje poskytnuté žadatelem o uznání za zkoušejícího, 



zkoušejícím, pro účel ověření znalostí a dovedností - výběru zkoušejícího, 
evidence osobních údajů žadatelů o uznání za zkoušející (zkoušejících) 
v systémech, informování dopravce o osobách zkoušejících, organizování 
a realizace zkoušek zvláštní odborné způsobilosti strojvedoucích. Žadatelé 
o uznání či zkoušející jsou povinni poskytovat Drážnímu úřadu pravdivé informace 
a údaje, a v případě změny těchto údajů jsou povinni takové změny bezodkladně 
oznámit Drážnímu úřadu.  

2. Prověrka znalostí a dovedností nezbytných k uznání zkoušejících bude provedena 
formou písemného testu (odborné znalosti týkající licence strojvedoucího dle 
přílohy 1 vyhlášky, odborné znalosti týkající se kolejových vozidel dle přílohy 2 
vyhlášky, resp. přílohy 3 v případě infrastruktury). Písemný test sestává z 30 
testových otázek, kdy každá otázka obsahuje tři možné odpovědi, z nichž pouze 
jedna je správná. Správná odpověď bude hodnocena jedním bodem. K úspěšnému 
absolvování testu je potřeba získat 80% z celkového možného počtu bodů, tj. 
nejméně 24 bodů. 

3. Po úspěšném vykonání testové části ověření znalostí může následovat ústní část 
ověření. Žadatel o uznání zkoušejícího si vybere otázku z připraveného souboru 
otázek, kdy vybraná otázka bude obsahovat dvě nebo tři podotázky (to podle 
složitosti dotčené problematiky), a na přípravu odpovědi bude mít nejméně 20 
minut času. Kromě posuzování odborného obsahu odpovědi žadatele o uznání za 
zkoušejícího tzn. o akreditaci zkoušejícího, bude při této části ověření znalostí 
posuzovaná i otázka srozumitelného vyjadřování a systemické a ucelené podání 
odpovědi. 

4. Po úspěšném vykonání testové a ústní části ověření znalostí bude komisí 
vypracován protokol o ověření znalostí pro uznání zkoušejícího a na základě 
takového protokolu, který bude osvědčovat, že jak testová, tak ústní část zkoušky 
byla hodnocena závěrem „prospěl“, bude žadateli vydáno do 30 dnů ode dne 
úspěšného vykonání zkoušky „Osvědčení o uznání zkoušejícího“. Osvědčení 
o uznání zkoušejícího bude žadateli o uznání zkoušejícího předáno, popř. následně 
doručeno bez zbytečného odkladu prokazatelným způsobem. 

5. Žadatel, který byl v testové, nebo v ústní části ověřování znalostí a dovedností 
hodnocen stupněm „neprospěl“, může písemně požádat o opakovanou zkoušku a 
o nové posouzení své žádosti. Opakování zkoušky během jednoho kalendářního 
roku je přípustné pouze jednou.  

6. Žadatel o uznání za zkoušejícího je oprávněn, proti průběhu zkoušky ověřující jeho 
teoretické a praktické znalosti a dovednosti, proti průběhu zkoušky nebo proti 
jejímu výsledku podat písemné námitky. Námitku v písemné formě předá žadatel 
Drážnímu úřadu v průběhu zkoušky, nebo nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne 
obdržení výsledku zkoušky. Rozhodnutí Drážního úřadu o námitce žadatele je 
konečné.  



 

V. Platnost a případné změny v osvědčení o uznání zkoušejícího 

1. Osvědčení o uznání zkoušejícího oprávněného posuzovat a zkoušet zvláštní 
odbornou způsobilost žadatelů o vydání osvědčení strojvedoucích vydává Drážní 
úřad s platností na období tří let ode dne úspěšného vykonání teoretického 
a praktického ověření (zkoušky) znalostí podle čl. IV. tohoto metodického pokynu. 

2. Dojde-li ke změně údajů zaznamenaných v osvědčení o uznání žadatele za 
zkoušejícího nebo v rejstříku uznaných (certifikovaných) zkoušejících, požádá 
bezodkladně uznaný zkoušející Drážní úřad, aby takovou změnu v osvědčení 
o uznání za zkoušejícího nebo v rejstříku uznaných zkoušejících provedl. Žádost 
musí mít písemnou formu. Doklad potvrzující požadovanou změnu tvoří přílohu 
takové žádosti. Pokud je nezbytná změna údaje uvedeného přímo v osvědčení 
o uznání, vydá DÚ osvědčení o uznání zkoušejícího se stejným pořadovým číslem, 
které doplní lomítkem (/) a číslem vyjadřujícím pořadí vydaného dokladu 
(osvědčení o uznání zkoušejícího) konkrétnímu zkoušejícímu. Platnost nově 
vydávaného osvědčení o uznání musí být shodná s platností právě účinného 
osvědčení o uznání. Požádat o změnu údajů zaznamenaných v osvědčení o uznání 
zkoušejícího, požádá uznaný zkoušející Drážní úřad nejpozději do 30 dnů ode dne 
nastalé změny. Pro případ vydávání duplikátu osvědčení o uznání bude 
postupováno obdobně. V případě prodloužení platnosti nebo rozšíření vydaného 
osvědčení o uznání zkoušejícího se postupuje přiměřeně podle čl. IV. odst. 4 tohoto 
metodického pokynu.  

3. Přestane-li uznaný zkoušející splňovat podmínky nutné pro uznání zkoušejícího, 
Drážní úřad osvědčení o uznání zkoušejícího odebere. 

4. Drážní úřad vede rejstřík uznaných zkoušejících. Seznam uznaných zkoušejících 
s uvedením kontaktních údajů, věcnou a místní působností uznaného zkoušejícího, 
zveřejní Drážní úřad formou tabulky na webových stránkách Drážního úřadu. 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Drážní úřad může vyzvat uznaného zkoušejícího k účasti v komisi pro ověření 
všeobecných odborných znalostí k získání licence strojvedoucího z důvodu plnění 
požadavku udržování odborných znalostí na aktuální úrovni. 

2. Do 31. ledna příslušného kalendářního roku zašle každý uznaný zkoušející na 
Drážní úřad statistiku provedených zkoušek za předchozí kalendářní rok, a to 
nejméně v rozsahu: termíny zkoušek, počtu zkoušených na každém termínu, počtu 
úspěšných zkoušených na každém termínu, vždy s uvedením dopravce. 



3. Drážní úřad je oprávněn ustanovení tohoto metodického pokynu písemnou formou 
měnit a doplňovat, o takové změně bude informovat na svých webových stránkách, 
nebo jinou vhodnou písemnou formou.   

4. Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dne 1. 2. 2018. 

 

 

 

 

 

 Ing. Jiří Kolář, Ph.D. 

ředitel Drážního úřadu 
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e-mail: ……………………………… 

Příloha č. 1 
 
Drážní úřad 
Wilsonova 300/8 
121 06 Praha 2 

  ŽÁDOST 

o uznání za zkoušejícího 

Žádost o uznání za zkoušejícího je žadatelem podávána v souladu s Rozhodnutím Komise 

č.2011/765/EU, v souladu s ustanoveními  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2007/59/ES, a v souladu s Metodickým pokynem Drážního úřadu č.j. DUCR-17864/17/Ve 

� První vydání  � Aktualizace / změna � Duplikát  � Prodloužení 

1. Žadatel 

a) jméno a příjmení:.......................................................................................  

b) bydliště:  ........................................................................................................  

c) datum narození: .....................................  

d) číslo dokladu totožnosti : ................................     vydaný: ........................................... 

e) telefon: ....................................          

2. Oblast způsobilosti žadatele 

I. � odborné znalosti týkající se kolejových vozidel v souladu s přílohou V směrnice 

2007/59/ES 

I) � elektrická hnací vozidla (E) 

II)  � motorová hnací vozidla (M) 

III)  � parní hnací vozidla (P) 

IV)  � speciální hnací vozidla (SV) 

II.  � praktické odborné znalosti týkající se kolejových vozidel  

III.  � odborné znalosti infrastruktury v souladu s přílohou VI směrnice 2007/59/ES 
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3. Odborná způsobilost a zkušenosti s ohledem na oblasti zkoušení 

a) Popis odborné způsobilosti žadatele: 

b) Popis odborné praxe žadatele, s uvedením vždy - oblast praxe a dobu jejího trvání 
(s ohledem na zaškrtnuté oblasti v bodu 2 žádosti): 

4. Splnění kritérií 

a) Specifikace pedagogické zkušenosti pro účely provádění zkoušek (pedagogické 
vzdělání nebo pedagogické minimum, popř. doložit splnění jiným způsobem): 

b) Popis znalosti příslušných zkušebních metod a zkušebních dokumentů. 
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c) Popište způsobu, jak bude žadatel udržovat svou odbornou způsobilost na aktuální 
úrovni: 

5. Praxe žadatele v řízení drážních vozidel (v případě zaškrtnutí bodu 2 písmeno b) 

U žadatele (zkoušejícího) provádějícího praktické zkoušky uveďte rozsah všech osvědčení, 

kterých jste držitelem a délku praxe v řízení drážních vozidel: 

číslo licence strojvedoucího: ………………………………………… 

číslo osvědčení strojvedoucího: …………………… 

vydávající dopravce: …………………………………………………………. 

rozsah osvědčení strojvedoucího: …………………………………………... 

délka praxe v řízení  …………………………………………………….. 

 

 

6. Další informace (případné další podstatné informace od žadatele) 

Žadatel v souvislosti s podáním této jeho žádosti uvádí dále tyto podle jeho 

názoru podstatné informace: ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..  
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7. Čestné prohlášení o nezávislosti a nestrannosti a o pravdivosti informací : 

Žadatel podpisem této žádosti prohlašuje a potvrzuje, že bude provádět zkoušky 

žadatelů o vydání osvědčení strojvedoucího v oblastech vymezených v této žádosti 

nestranným a nediskriminačním způsobem, bez jakéhokoliv nátlaku a pobídek, které 

by mohly ovlivnit posouzení výsledků zkoušky a způsob, jakým jsou zkoušky 

prováděny. Dále stvrzuji, že všechny údaje uvedené v žádosti se zakládají na pravdě. 

Žadatel se podpisem této žádosti dále zavazuje, že při provádění zkoušek bude 

postupovat podle právních předpisů a dle metodického pokynu Drážního úřadu 

č.j. DUCR-17864/17/Ve (tyto svým podpisem této žádosti akceptuje) a že neprodleně 

oznámí Drážnímu úřadu jakékoliv skutečnosti, které mají vliv na uznání osoby 

žadatele jako zkoušejícího. 

Žádatel zároveň prohlašuje, že všechny údaje obsažené v jeho žádosti a v jejích 

přílohách jsou pravdivé. 

Žadatel si je vědom toho, že pokud nedodrží výše uvedený závazek, nebo pokud 
poskytne nepravdivé informace, může mu být tato jeho žádost vrácena resp. 
zamítnuta, event. odebráno žadateli (zkoušejícímu) již udělené osvědčení o uznání 
zkoušejícího. 

V ………….   dne ……………………….             ……………………… 

                                                                                            (podpis žadatele) 

 

Seznam příloh: 

 

- souhlas se zpracováním osobních údajů  
- soubory zkušebních otázek 
- doklady o vzdělání, odborné způsobilosti, absolvovaných odborných zkouškách 

a pedagogických zkušenostech 
- kopie osvědčení strojvedoucího (v případě žádosti o uznání praktických 

znalostí) 
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Souhlas žadatele o uznání za zkoušejícího se zpracováním jeho osobních údajů 

Já      …………………………………………..           narozen       ………………… 
 (jméno a příjmení hůlkovým písmem)                   (datum narození) 

      trvale bytem na adrese ………………………… 

svým podpisem prohlašuji a stvrzuji, že ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů v platném znění, souhlasím se shromažďováním a zpracováním 

osobních údajů týkající se mojí osoby v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, datum 

narození, elektronický kontakt, telefon, údaj o certifikaci, vzdělání, praxi, licenci 

strojvedoucího a případně dalších údajů mnou poskytnutých v rámci podané žádosti 

o uznání za zkoušejícího nebo jinou formou mnou poskytnuté Drážnímu úřadu, se 

sídlem Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 (zpracovateli), za účelem posouzení mnou 

podané žádostí o uznání za zkoušejícího, organizování a realizace zákonem 

požadované a specifikované zkoušky zvláštní odborné způsobilosti strojvedoucích, 

evidence zkoušejících a jim vydaných osvědčení ve veřejném registru, provádění 

souvisejících činností za účelem realizace zákonem požadovaných zkoušek 

strojvedoucích, včetně oprávnění zpracovatele údajů aktualizovat mnou poskytnuté 

údaje, a včetně oprávnění poskytovat (zpřístupnit) údaje třetím osobám (zejména 

dopravcům) rozhodujícím o složení zkušební komise sestavované a prověřující 

zvláštní odbornou způsobilost strojvedoucích dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách 

v platném znění, či jinak se podílejících na realizaci zkoušky zvláštní odborné 

způsobilosti dle tohoto drážního zákona. Souhlasím s tím a jsem si vědom, že výše 

uvedené údaje poskytnout je nezbytné (povinné) pro účel zajištění posouzení 

způsobilosti žadatelů o uznání, jejich výběr a evidenci, evidenci zkoušejících, 

realizaci prověřování (zkoušek) osob žádajících o vydání osvědčení strojvedoucího 

specifikovaného zákonem a že poskytnutí těchto údajů (souhlas s jejich zpracováním 

Drážním úřadem) umožňuje tento zákonem stanovený účel naplnit a tudíž v případě 

neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů nevznikne smluvní vztah mezi 

žadatelem o uznání (zkoušejícím) a Drážním úřadem.  
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Souhlasím s tím, aby Drážní úřad zpracovával poskytnuté osobní údaje manuálně 

nebo automaticky, přímo nebo prostřednictvím třetí osoby, a evidoval moje osobní 

údaje po dobu ode dne obdržení mojí žádosti o uznání zkoušejícího a to po celou 

dobu trvání, kdy budu žádat o uznání zkoušejícího a kdy budu mít platné osvědčení 

jako zkoušející prověřující zvláštní odbornou způsobilost strojvedoucích, event. až do 

ukončení zákonem stanovené doby pro evidenci a archivaci předmětných osobních 

údajů.  

Jako subjekt poskytující osobní údaje ke zpracování jsem si vědom toho, že v případě 

jakýchkoliv dotazů ohledně evidence a zpracování těchto údajů Drážním úřadem 

(zpracovatelem) jsem oprávněn zpracovatele kontaktovat prostřednictvím jeho 

zaměstnanců ze Samostatného oddělení způsobilosti osob Drážního úřadu uvedených 

v seznamu na webových stránkách Drážního úřadu. Pokud se budu domnívat, že 

Drážní úřad zpracovává moje osobní údaje v rozporu se zákonem, mám právo 

požádat Drážní úřad o vysvětlení, event. požádat jej k odstranění protiprávního stavu. 

V takovém případě jsem rovněž oprávněn dožadovat se ochrany ze strany Úřadu a 

ochranu osobních údajů. 

 

V ………  dne …………………….              …………………………………………. 
podpis žadatele 

 
 


