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Metodický pokyn                                                                                        
pro získání licence strojvedoucího k řízení drážních vozidel na 

dráze celostátní a regionální podle zákona 134/2011 Sb., kterým se 
mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů,                                                                                  

článku II Přechodná ustanovení 

I. Úvod 

1. Zákon č. 134/2011 Sb. kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2011 Sb.“), zavádí pojmy „Licence 
strojvedoucího“ a „Osvědčení strojvedoucího“.  

2. Licenci strojvedoucího (dále jen „licenci“) vydává drážní správní úřad, kterým je Drážní 
úřad a je platná ve všech zemích EU. Osvědčení strojvedoucího (dále jen „osvědčení“) 
vydává příslušný dopravce. Řídit drážní vozidlo na dráze celostátní a regionální mohou 
jen osoby s platnou licencí a zároveň platným osvědčením, avšak až od 1.ledna 2012. 
Do této doby musí mít strojvedoucí platný průkaz způsobilosti, který nesmí být 
zneplatněn vydáním osvědčení strojvedoucího ve smyslu  článku II Přechodná 
ustanovení odst. 4 zákona č. 134/2011 Sb.  

3. Tento metodický pokyn, je určen pro držitele průkazu způsobilosti k řízení drážního 
vozidla podle § 45 zákona 266/1994 Sb. ve znění účinném do 31.12.2011. Průkaz 
způsobilosti musí být platný pro kategorie drah celostátní a regionální ( „C“ nebo  „C – 
P“ ).  K tomu je nutno upozornit, že průkaz způsobilosti musí obsahovat údaje dle § 20 
vyhlášky 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy ve znění platném od 1.července 2005. 
Starší průkazy způsobilosti neobsahující podpis a fotografii držitele jsou neplatné. 
Pokyn stanovuje postup při podání žádosti o vydání licence strojvedoucího pro řízení 
drážních vozidel na dráze celostátní a regionální pouze v souladu s ustanoveními  čl. II 
Přechodná ustanovení odst. 3 zákona č. 134/2011 Sb. Licenci nelze do 1.ledna 2012 
vydat jiným způsobem, než na základě výše uvedeného článku. 

4. Licence strojvedoucího je platná na území ČR pouze na drahách celostátních 
a regionálních. Neplatí tedy pro vlečky! 

II. Podávání žádostí o vydání licence strojvedoucího 

1. Každý žadatel podává svou žádost o vydání licence k řízení drážních vozidel na dráze 
celostátní a regionální jako fyzická osoba, tj. odpovídá sám za její správnost a úplnost. 
Toto nevylučuje určitou součinnost žadatele a zaměstnavatele, zejména při opatřování 
žádostí potřebnými doklady a hromadném podávání žádostí. 

2. Žádost o vydání licence se podává na úředním tiskopise, vyplněném tiskacím písmem 
nebo prostřednictvím výpočetní techniky a následně vytištěným. Tiskopis je definován 
Nařízením Komise (EU) č. 36/2010 o vzorech Společenství pro licenci strojvedoucího, 
doplňková osvědčení, ověřené opisy doplňkových osvědčení a formuláře žádosti 
o licenci strojvedoucího podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES  ze 
dne 3.12.2009. Vzor platného tiskopisu žádosti o vydání licence je uveden v příloze č. 1. 
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3. Žádost musí žadatel vlastnoručně podepsat a doplnit vlastní průkazovou fotografií 
odpovídající jeho vzhledu. Součástí žádosti je i prohlášení o ochraně osobních údajů. 

4. Žádosti o vydání licence k řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální lze 
zasílat poštou a to prokazatelným způsobem (např. dodejkou ) na adresu:  

Drážní úřad 
odbor zkoušek způsobilosti 
Wilsonova 300/8 
121 06 Praha 2 – Vinohrady 

5. Žádosti o vydání licence k řízení drážního vozidla lze podat též osobně a to v podatelně 
Drážního úřadu na adrese:  

Wilsonova 300/8  
121 06 Praha 2 – Vinohrady 
5. patro, úřední hodiny: Po - Čt 7:30 - 16:00, Pá 7:30 - 13:30 

6. K žádosti předloží žadatel posudek dokládající zdravotní způsobilost dle zákona 
266/1994 Sb. ve znění účinném do 24. května 2011 (posudek pravidelné preventivní 
prohlídky). Posudek nesmí být starší než tři měsíce od data podání žádosti o vydání 
licence. Není tedy vyžadován posudek o dopravně psychologickém vyšetření dle § 46d, 
odstavce 2 zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění novely zákona účinné od 1.ledna 
2012. Na posudek o zdravotní způsobilosti se tedy vztahuje § 4 odst. 1 písmeno b) 
vyhlášky 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů účinném 
k datu vydání tohoto pokynu. 

7. Žádost musí být doplněna dokladem o zaplacení správního poplatku (kolkem) v hodnotě 
500,- Kč podle položky 58, písm. k) zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“). 

8. Žádost musí být doplněna kopií dokladu prokazujícího totožnost žadatele (občanského 
průkazu, nebo cestovního pasu) a kopií platného průkazu způsobilosti k řízení drážního 
vozidla. 

9. Žádost musí být doložena potvrzením dopravce, že žadatel vykonává činnost 
strojvedoucího na dráze celostátní nebo regionální. Jelikož zákon nespecifikuje blíže 
pojem vykonává činnost strojvedoucího, Drážní úřad pod tímto pojmem uznává splnění 
podmínky, že žadatel řídil drážní vozidlo alespoň jednou v průběhu jednoho roku před 
podáním žádosti a splňoval přitom veškeré kvalifikační předpoklady. 

10. Na základě řádně vyplněné žádosti a předložení ostatních dokladů vydá Drážní úřad 
žadateli licenci k řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální. 

11. Převzetí licence je možné pouze osobně na níže uvedených pracovištích Drážního úřadu. 
Pracoviště Drážního úřadu pro převzetí licence se zaškrtne v položce 2.32 žádosti o 
vydání licence strojvedoucího. Při převzetí licence se zkontrolují uvedené údaje a 
správnost fotografie předložením dokladu prokazujícího žadatelovu totožnost (občanský 
průkaz, nebo cestovní pas). 

DÚ Praha  

 Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – Vinohrady 
 Úřední hodiny: 
 Pondělí-čtvrtek 7:30-16:00 
 Pátek            7:30-13:30 
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Pracoviště DÚ Plzeň 

 Kroupova 11, 301 36 Plzeň 
 Úřední hodiny: 

 Pondělí- pátek        7:00-15:30 

 

Pracoviště DÚ Olomouc 

 Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
 Úřední hodiny: 

 Pondělí- pátek        7:30-13:00 

12. Převzetí licence strojvedoucího vydané na základě formuláře žádosti o vydání licence 
strojvedoucího bez uvedení pracoviště pro převzetí licence strojvedoucího je možné 
pouze na pracovišti DÚ Praha. 

13. Závazně vyznačené místo pro převzetí licence nelze měnit! 

14. Podrobnější informace týkající se vydávání licencí k řízení drážního vozidla Vám 
poskytnou tito zaměstnanci odboru zkoušek způsobilosti, pracoviště Praha: 

Jana Hudcová     Ing, Ladislav Tovara 
Tel.: 224 641 838, GSM: 602 693 294  tel.: 224 641 838, GSM: 602 668 808 
e-mail: hudcova@ducr.cz   e-mail: tovara@ducr.cz 

15. Duplikát licence v období do 1.ledna 2012 nelze vydat a to z důvodu účinnosti § 46g 
zákona 134/2011 Sb. až od 1.ledna 2012. 

 

 

III. Přechodná ustanovení 

1. Stávající průkaz způsobilosti k řízení příslušného druhu hnacího vozidla opravňuje 
strojvedoucího k řízení drážního vozidla do doby vydání osvědčení, ne však déle než do 
31.prosince 2011 v dopravě přes státní hranice a do 31.prosince 2015 ve vnitrostátní 
dopravě. 

2. Pokud po vydání osvědčení strojvedoucího dopravcem bude strojvedoucí řídit drážní 
vozidlo na vlečce, musí zažádat o vydání nového průkazu způsobilosti k řízení drážního 
vozidla na vlečce. Pro jeho vydání musí splnit veškeré podmínky stanovené § 45 zákona 
266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 101/1995 Sb., kterou 
se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a 
drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů účinném k datu vydání tohoto pokynu, 
a zaplacení správního poplatku ve výši 100,- Kč podle položky 59 písm. c) zákona 
o správních poplatcích. 
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IV. Závěrečná ustanovení 

1. Uvedený postup vychází z právní úpravy platné ke dni vydání tohoto pokynu.  

2. Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 21.října 2011. 
 
V Praze dne 20.10.2011 

           Ing. Pavel Kodym 
        ředitel Drážního úřadu 

 
 
 

 

Přílohy: 
1. Formulář žádosti o licenci strojvedoucího 
2. Informace k vyplňování žádosti o vydání licence strojvedoucího 
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