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Sp. zn.: NO-JNR0001/17   Č. j.: DUCR-2342/17/Ve 

Metodický pokyn pro akreditaci právnické nebo fyzické osoby pro 
odbornou způsobilost osob dle § 46s odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., 

o dráhách. 

Aktuální stav k 31.3.2017. 

I. Úvod 

1. Tento metodický pokyn je vydáván v souvislosti s vydáním zákona č. 319/2016 Sb., kterým se mění 
zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen 
„zákona“) a je určen pro žadatele o akreditaci právnické nebo fyzické osoby pro odbornou 
způsobilost osob zajišťujících provozování dráhy a drážní dopravy na železničních dráhách 
celostátních, regionálních, vlečkách a místních dle § 46s zákona. 

2. Metodický pokyn stanovuje podmínky pro akreditaci právnické nebo fyzické osoby zajišťující 
přípravu k odborným zkouškám, ověřování odborné způsobilosti a následné pravidelné školení 
osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy a/nebo osob zajišťujících obsluhu, 
údržbu, opravy a kontrolu dráhy nebo drážních vozidel.  

3. Akreditaci fyzické nebo právnické osoby podle § 46s odst. 4 zákona na železničních dráhách 
celostátních, regionálních, vlečkách a místních provádí drážní správní úřad, kterým je Drážní úřad.  

4. Akreditace se dělí a vztahuje na tyto oblasti: 
a) Zajišťování bezpečného provozování drážní dopravy, obsluha DV;  

b) Zajišťování bezpečného provozování dráhy celostátní a regionální a její obsluha, údržba, 
oprava a kontrola; 

c) Zajišťování bezpečného provozování dráhy místní a vlečky, její obsluha, údržba, oprava a 
kontrola; 

d) Údržba, oprava a kontrola drážních vozidel. 

II. Podání žádosti o udělení akreditace 
1. Žádost o udělení akreditace obsahuje jméno, příjmení, místo podnikání a identifikační číslo osoby 

žadatele, je-li žadatel fyzickou osobou, nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky, 
statutární orgán a identifikační číslo žadatele, je-li žadatel právnickou osobou. Žádost se podává na 
úředním tiskopise vyplněném tiskacím písmem nebo prostřednictvím výpočetní techniky (příloha 
č. 1).  

2. Nedílnou součástí žádosti jsou přílohy, které dokládají splnění podmínek uvedených v § 46s odst. 4 
zákona, tj. žadatel k žádosti mj. přiloží: 

a) doklad potvrzující, že je držitelem živnostenského oprávnění v příslušném oboru činnosti podle 
zvláštního právního předpisu 1); 

b) doklad k užívání nebytových prostor a vybavení nezbytného pro poskytování školení, resp. 
smluvní zajištění nebytových prostor a infrastruktury k provádění školení/zkoušek včetně 



 
seznamu; žadatel musí být schopen prokázat, že má nebytové prostory a vybavení k dispozici 
kdykoli, kdy bude provádět školení nebo zkoušky; 

c) soubor dokladů (vnitřní předpis) ve kterých vymezí oblasti školení a zkoušek, tj. má vytvořen 
plán pro zajištění teoretické a praktické části školení, ve kterých vymezí organizaci, rozsah a 
způsob provádění školení, včetně systému kontroly a systému evidence. Tento plán musí být 
vydán a udržován v souladu s předpisy provozovatele dráhy nebo drážní dopravy o způsobu 
získávání odborné způsobilosti a ve kterém jsou specifikovány pracovní činnosti vyžadující 
školení a odbornou zkoušku.  Dále stanoví požadavky na odbornou způsobilost osob, které 
budou zajišťovat teoretickou a praktickou část školení, tj. s dostatečnou odbornou způsobilostí 
a praxí, včetně zajištění udržování odborné způsobilosti na aktuální úrovni, 

d) vzor osvědčení o absolvování školení, 

e) jmenný seznam osob zajišťujících školení/zkoušky s vymezením oblasti školení/zkoušek a 
seznam osob oprávněných podepsat osvědčení o absolvovaném školení či zkoušce odborné 
způsobilosti; 

f) doklad o uhrazení správního poplatku 3000,- Kč, dle zákona č. 634/2004 Sb., zákon o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Žádost o udělení akreditace lze podat osobně nebo zaslat poštou, emailem (s ověřeným 
elektronickým podpisem) nebo prostřednictvím datové schránky na adresu: 

Drážní úřad  
Samostatné oddělení způsobilosti osob 
Wilsonova 300/8 
121 06 Praha 2 – Vinohrady 

Email: podatelna@ducr.cz 

 

III. Požadavky na školitele a zkoušející 

1. Požadované odborné znalosti se nabývají během odborné praxe v trvání nejméně čtyř let. 

2. Školitelé a zkoušející, kteří budou provádět školení a zkoušky v rámci akreditace fyzické nebo 
právnické osoby musí splňovat tato minimální kritéria: 

a) v případě oblasti osob zajišťujících provozování dráhy a drážní dopravy a/nebo osob 
zajišťujících obsluhu, údržbu, opravy a kontrolu dráhy nebo drážních vozidel střední vzdělání 
ukončené maturitní zkouškou a mít dovednosti a pedagogické vlohy pro účely školení/zkoušení 
(dokládá se např. dokladem o pedagogickém vzdělání v rozsahu nejméně úspěšně 
absolvovaného kurzu pedagogického minima u školící organizace akreditované MŠMT, 
vzděláním pedagogického směru nebo pedagogickou praxí v délce min. 4 let); 

b) žadatel musí mít zaveden systém řízení kvality dle norem ISO 9001, nebo zavedeny 
rovnocenné postupy pro sledování dodržování a přiměřenosti systémů a postupů zajišťujících, 
že poskytované školení odpovídá požadavkům stanovených zákonem č. 266/1994 Sb. v 
platném znění. 

  

IV. Udělení akreditace 

1. V případě, že žádost bude neúplná nebo nebude obsahovat všechny požadované přílohy, bude 
žadatel vyzván k jejímu doplnění. Drážní úřad si může vyžádat další doklady, které budou 
potvrzovat splnění podmínek udělení akreditace. 



 
2. V případě úplné žádosti a splnění podmínek pro udělení akreditace bude vydáno žadateli 

rozhodnutí ve věci akreditace právnické nebo fyzické osoby. Osvědčení o akreditaci bude 
žadateli zasláno v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů.  

3. Dojde-li ke změně údajů v Osvědčení, vydá Drážní úřad akreditovanému školicímu středisku na 
jeho písemnou žádost nové osvědčení. Žádost se podává na stejném tiskopise jako v případě 
vydání nového osvědčení, s tím, že žadatel zaškrtne volbu aktualizace/změna. Žadatel musí 
doložit změnu údajů. Datum ukončení platnosti nového osvědčení se musí shodovat s datem 
ukončení platnosti osvědčení, které je nahrazováno. Ostatní změny, které se týkají osvědčení, ale 
nejsou uvedeny na osvědčení, je akreditovaná osoba povinna zaslat na Drážní úřad, a to 
nejpozději do 30 dnů od provedené změny. 

4. Osvědčení o akreditaci právnické nebo fyzické osoby vydá Drážní úřad s platností maximálně na 
5 let.  

5. Žadatel podáním žádosti souhlasí se zveřejněním základních údajů ve veřejně přístupném 
seznamu akreditovaných osob. 

6. Údaje o akreditaci právnické nebo fyzické osoby zveřejní Drážní úřad způsobem umožňujícím 
dálkový přístup na svých webových stránkách www.ducr.cz v rozsahu číslo akreditace, obchodní 
název, sídlo, kontaktní údaje. 

V. Změna a obnovení akreditace 

1. Držitel akreditace může kdykoliv požádat o rozšíření oblasti akreditace. Změna akreditace bude 
udělena na základě žádosti a příslušných doplňujících podkladů vztahujících se k rozšířené 
oblasti akreditace, tj. poskytovaného školení nebo zkoušek. V případě vydání změněného 
osvědčení o akreditaci není dotčeno datum skončení platnosti původní akreditace. 

2. Obnovení akreditace bude prováděno na základě žádosti a stejných podmínek jako při udělení 
akreditace. Pokud nebudou změněny podmínky akreditace, předloží žadatel o obnovení 
akreditace spolu se žádostí záznamy o školících činnostech vykonávaných v předchozích dvou 
letech a aktualizovaný seznam školitelů/zkoušejících s vymezením oblasti školení/zkoušek, 
seznam nebytových prostor poskytovaných ke školení. 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Přestane-li akreditovaná osoba splňovat podmínky nutné pro akreditaci, je Drážní úřad oprávněn 
osvědčení odebrat.  

2. Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny ve správním řádu (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších přepisů). Další účastníci řízení nejsou stanoveni. 

3. Opravné prostředky jsou stanoveny ve správním řádu (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších přepisů). 

4. Podrobnější informace týkající se akreditace Vám poskytnou zaměstnanci samostatného oddělení 
způsobilosti osob, pracoviště Praha. Toto oddělení zodpovídá také za správnost a včasnou 
aktualizaci metodického pokynu. 

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti 1.4.2017 a je trvalého charakteru. 

 
V Praze dne 30.3.2017          Ing. Jiří Kolář, Ph.D. 

  ředitel Drážního úřadu 
 

a. příloha č. 4 obor činnosti č. 72 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění 
pozdějších předpisů, 


