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Seznam států, kde je technický pilíř účinný od 16. 6. 2019 

• Bulharsko 

 

• Finsko 

 

• Francie 

 

• Chorvatsko 

 

• Itálie 

• Nizozemí 

 

• Rumunsko 

 

• Řecko 

 

• Slovinsko 

 



Rok 2020 

• Ostatní státy měly přistoupit k technickému pilíři o rok později, tj. k 16. 6. 2020. Díky 
COVID 19, který zasáhl téměř celou Evropu, rozhodla Evropská komise a parlament 
o možnosti posunu účinnosti až k 31. 10. 2020.  

• V současné době některé státy možnosti využily a posunuly účinnost ke konci října, 
některé naopak této možnosti nevyužily a od 16. 6. 2020 jsou plně zapojeny do 
technického pilíře.  

Legislativně je změna účinnosti řešena v evropské legislativě: 

 

1. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/700 ze dne 25. května 
2020, kterou se mění směrnice (EU) 2016/797 a (EU) 2016/798, pokud jde o jejich 
lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu  

2. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/698 ze dne 25. května 2020, 
kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění 
COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení 
a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí 
právních předpisů v oblasti dopravy 
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Nová etapa české železnice 

31. 10. 2020 
• Přijetí technického pilíře 4. železničního balíčku pro zbytek evropských států 

• Evropská agentura pro železnice bude schvalovat nová vozidla a jejich změny, 
vydávat osvědčení o bezpečnosti dopravce pro více členských států a 
spolurozhodovat o traťovém zabezpečení ERTSM 

• Žádosti pro uvedené schválení budou přijímány pouze přes rozhraní ONE STOP 
SHOP. Testovací verze je již funkční.  

• Od tohoto data má být účinná nová legislativa (zákon o dráhách, prováděcí 
předpisy, evropské nařízení) 

 

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06  Praha 2 | www.ducr.cz | www.facebook.com/drazni.urad 5 



Příprava DÚ 

 Řeší se smlouva s ERA o spolupráci podle směrnice 2016/796 je před podpisem 

 Chystá se dohoda o spolupráci a poskytnutí expertů pro potřeby ERA 

 Vyjednáváme dohody se sousedními NSA o spolupráci v oblasti dozorů, 
přeshraniční dopravy a provozu vozidel. Shoda panuje s Slovenskem a 
Německem, s Polskem jednáme. S Rakouskem jednání váznou, zatím se 
nedospělo k dohodě. 

 Máme vyškolené zaměstnance 

 Do 31. 10. 2020 budou vydány metodické pokyny pro oblast osvědčení 
dopravce, systémy bezpečnosti, ECM, zavádění ETCS na vozidla  
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One stop shop (OSS) 

 Drážní úřad zajišťuje překlad příruček vydaných ERA pro práci s OSS jak pro 
úřady, tak pro uživatele. Po překladu bude příručka pro uživatele (např. 
dopravce) k dispozici na webu DÚ. Příručky lze nalézt na stránkách ERA. 

 ERA nabízí školení z OSS pro uživatele, termíny jsou na webu ERA nebo DÚ. 
Školení probíhají v sídle ERA ve Valenciennes nebo Lille ve Francii. 

 Uživatelé si mohou zajistit přihlašovací údaje přes ERA. 

 Odkazy:  https://www.era.europa.eu/ 

 https://oss.era.europa.eu 

  

 

 

 

 
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06  Praha 2 | www.ducr.cz | www.facebook.com/drazni.urad 7 

https://www.era.europa.eu/
https://www.era.europa.eu/
https://www.era.europa.eu/
https://www.era.europa.eu/
https://www.era.europa.eu/
https://www.era.europa.eu/
https://www.era.europa.eu/
https://www.era.europa.eu/
https://www.era.europa.eu/
https://oss.era.europa.eu/
https://oss.era.europa.eu/
https://oss.era.europa.eu/
https://oss.era.europa.eu/
https://oss.era.europa.eu/
https://oss.era.europa.eu/
https://oss.era.europa.eu/
https://oss.era.europa.eu/
https://oss.era.europa.eu/


Posuzování žádostí 

 Žadatel má možnost požádat o vydání osvědčení dopravce nebo uvedení vozidla 
na trh buď pro 1 stát nebo pro více států současně.  

 V případě České republiky po podání žádosti v OSS bude vydávat rozhodnutí 
Drážní úřad. Správní poplatek za úkon se bude řídit podle zákona o správních 
poplatcích.  

 V případě požadavku pro více států přes OSS bude vydávajícím orgánem ERA. 
Jednotlivé úřady (NSA) budou posuzovat pouze národní části a budou 
komunikovat s ERA. Zde se bude poplatek řídit hodinovou sazbou, kam se 
budou počítat hodiny strávené vlastním posouzením žádosti, konzultace, 
překlady, apod. ERA bude mít svojí sazbu, jednotlivé úřady také. 

 ERA po podání žádosti vytvoří odhad nákladů 

 1 započatá hodina práce ERA…………130 Euro/1 zaměstnance 

 1 započatá hodina práce DÚ…………cca 40 Euro/1 zaměstnance 
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Lhůty 

 Lhůty pro vyřízení žádosti budou odlišné než doposud. V současné době se 
postupovalo podle běžných lhůt dle správního řádu (30-60 dnů), nyní budou 
lhůty 120 dnů od dodání posledního dokumentu. 

 ERA navrhuje podávat žádosti o obnovení osvědčení dopravce min. 6 měsíců 
před koncem platnosti stávajícího osvědčení! 

 

 

 

 

Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06  Praha 2 | www.ducr.cz | www.facebook.com/drazni.urad 9 



 
 
 

Děkuji za pozornost 
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