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ŽÁDOST O UDĚLENÍ LICENCE 
K PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY 

 
Podle § 25 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 266/1994 Sb.“) a „Prováděcího nařízení komise (EU) 2015/171 ze dne 4. února 2015 
o některých aspektech postupu vydávání licencí železničním podnikům“, kde v PŘÍLOZE I je 
uveden „Standardní vzor licenčního dokladu“. 
 
 
 
☐☐☐☐ Nová licence     ☐☐☐☐ Změna licence 
 
 
Název žadatele:  ............................................................................................................ 
 
Poštovní adresa:  .......................................................................................................... 
 
IČO: .........................................................          DIČ: .................................................... 
 
Kontaktní údaje na spole čnost  (doporučujeme firemní telefon a e-mail; tyto údaje 
budou uvedeny na licenci ): 
 
Telefon: .......................................................................................................................... 
 
E-mail: 
........................................................................................................................................ 
 
Kontaktní údaje na zpracovatele žádosti  (jméno a příjmení, telefon, e-mail): 
 
........................................................................................................................................ 
 
Osobou odborn ě způsobilou  ve smyslu § 27 zákona č. 266/1994 Sb. je: 
 
........................................................................................................................................ 
 
Kategorie železni ční dráhy, na níž má být licence ud ělena: 
 
☐☐☐☐ celostátní dráha 
☐☐☐☐ regionální dráha 
☐☐☐☐ místní dráha 
☐☐☐☐ vlečka 
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Licence ud ělená pro celostátní, nebo regionální dráhu platí ze  zákona na 
území České republiky na všech celostátních, regionálních,  místních dráhách 
a vlečkách, na které je vydáno platné ú řední povolení podle platných 
ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., a na styku vzájemn ě zaústěných drah 
v obvodu p řilehlé železni ční stanice nebo její části. 
Licence ud ělená pro vle čku platí sou časně na styku vzájemn ě zaústěných 
drah v obvodu p řilehlé železni ční stanice, nebo její části. 
Licence platí na území dalších členských stát ů Evropské unie v souladu 
s předpisy Evropské unie a národních právních úprav. 
 
Druh drážní dopravy: 
 
☐☐☐☐ veřejná 
☐☐☐☐ neveřejná 
 
Účel drážní dopravy: 
 
☐☐☐☐ přeprava v ěcí 
☐☐☐☐ přeprava osob 
 
Platnost licence na dobu : 
 
☐☐☐☐ určitou, platnost do .............................................. 
☐☐☐☐ neur čitou 
 
Předpokládané datum zahájení provozování drážní dopra vy: 
 
.................................................................................... 
 
 
 
 
 
V ..................................................................                dne ........................................... 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................... 
            jméno a příjmení oprávněné osoby, podpis, razítko firmy 
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K žádosti je nezbytné doložit následující doklady: 
 
1. Platný výpis z obchodního rejstříku, nebo doklad prokazující založení právnické 

osoby. 
2. Podklady pro ověření bezúhonnosti všech členů statutárního orgánu společnosti 

podle § 26 zákona č. 266/1994 Sb. 
3. Doklad o odborné způsobilosti navržené osoby odborně způsobilé (doklad 

o dosaženém vzdělání a doklad o vykonání předepsané praxe) ve smyslu § 27 
zákona č. 266/1994 Sb. a § 76b vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává 
dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Doklady prokazující finanční způsobilost, pokud se jedná o žadatele, který hodlá 
provozovat drážní dopravu na celostátní, nebo regionální dráze podle § 28 
zákona č. 266/1994 Sb. 

5. Plnou moc, nejedná-li se o osobu, která má právo jednat za žadatele (právnickou 
osobu) podle platného obchodního rejstříku, nebo nechá-li se žadatel zastupovat 
na základě této plné moci. 

 
 
 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, je následující: 
 
  3 000 Kč za udělení licence pro kategorii vlečka nebo místní dráha  
10 000 Kč za udělení licence pro kategorii celostátní, nebo regionální dráha  
20 000 Kč za udělení licence pro kategorii celostátní a regionální dráha  
 
Správní poplatek bude zaplacen: 
 
☐☐☐☐ kolkovými známkami p řiloženými k žádosti  (pouze pro poplatek 3 000 Kč) 
☐☐☐☐ převodním p říkazem na základ ě výzvy  (doporučujeme) 
 


