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Plán státních dozorů na 2. pololetí roku 2021 
 

 
 
Drážní úřad jako vnitrostátní bezpečnostní orgán ve smyslu  NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ 
PRAVOMOCI (EU) 2018/761 ze dne 16. února 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní 
metody pro dohled vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného 
osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 1077/2012(dále jen 
„nařízení 2018/761“) ve smyslu ustanovení Přílohy I bod 2 písmeno c)  nařízení 2018/761 provede 
výkon státního dozoru ve smyslu podle zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném 
znění a nařízení 2018/761 u těchto právnických osob: 
 
 
 

Měsíc Subjekt Zaměření Poznámka 

Červenec 

RegioJet ÚK a.s. 
Kontrola dopravce se zaměřením na funkci 
systému bezpečnosti v průběhu platnosti 
osvědčení dopravce 

  

KK – provoz a opravy 
lok. s.r.o. 

Kontrola dopravce se zaměřením na funkci 
systému bezpečnosti v průběhu platnosti 
osvědčení dopravce 

  

LokoTrain s.r.o. 
Kontrola žadatele v průběhu posuzování 
žádosti o jednotné osvědčení dopravce  

ve spolupráci s 
Dopravným 
úradem (NSA 
Slovensko) 

Srpen 

METRANS a.s. 
Kontrola dopravce se zaměřením na funkci 
systému bezpečnosti v průběhu platnosti 
osvědčení dopravce 

  

Pirell s.r.o. 
Kontrola dopravce se zaměřením na funkci 
systému bezpečnosti v průběhu platnosti 
osvědčení dopravce 

  

Září 

PKP CARGO 
INTERNATIONAL. a.s. 

Kontrola dopravce se zaměřením na funkci 
systému bezpečnosti v průběhu platnosti 
osvědčení dopravce 

ve spolupráci s 
Dopravným 
úradem (NSA 
Slovensko) 

GJW Praha spol. s r.o. 
Kontrola dopravce se zaměřením na funkci 
systému bezpečnosti v průběhu platnosti 
osvědčení dopravce 
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Říjen 

PDV RAILWAY a.s. 
Kontrola dopravce se zaměřením na funkci 
systému bezpečnosti v průběhu platnosti 
osvědčení dopravce 

  

Tessta s.r.o. 
Kontrola dopravce se zaměřením na funkci 
systému bezpečnosti v průběhu platnosti 
osvědčení dopravce 

  

Listopad 

OHL ŽS, a.s. 
Kontrola dopravce se zaměřením na funkci 
systému bezpečnosti v průběhu platnosti 
osvědčení dopravce 

  

TOMI-REMONT a.s. 
Kontrola dopravce se zaměřením na funkci 
systému bezpečnosti v průběhu platnosti 
osvědčení dopravce 

  

Prosinec 

Ostravská dop. spol. – 
Cargo, a.s. 

Kontrola dopravce se zaměřením na funkci 
systému bezpečnosti v průběhu platnosti 
osvědčení dopravce 

  

DRAKEM, s.r.o. 
Kontrola dopravce se zaměřením na funkci 
systému bezpečnosti v průběhu platnosti 
osvědčení dopravce 

  

 

 
Údaje uvedené v plánu jsou orientační a v průběhu pololetí se mohou změnit a doplňovat. Drážní 
úřad bude výkon státního dozoru u konkrétního subjektu oznamovat s dostatečným předstihem ve 
smyslu zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění. 
 
Výkon státního dozoru bude veden podle platné české legislativy, tj. podle zákona č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu a evropské 
legislativy zejména podle nařízení 2018/761, NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI 
(EU) 2018/762 ze dne 8. března 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se 
požadavků na systém zajišťování bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010. 
 
Upřesnění zaměření dozoru a popis jednotlivých bodů kontroly budou uvedeny v oznámení 
o výkonu státního dozoru. 
 
 
 
 
V Praze dne 18.6.2021 
 
 
 

Drážní úřad  
sekce provozně - technická 


