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Věc:   Žádost o informace - průkazy způsobilosti, licence strojvedoucích, monitoring licencí 
strojvedoucích  

 
 
Vážený pane, 
 
Drážní úřad obdržel dne 18. 10. 2022 Vaší žádost podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění týkající se počtů průkazu způsobilosti k řízení 
drážního vozidla, licencí strojvedoucích a monitoringu licencí strojvedoucích. 
 
Drážní úřad sděluje následující informace: 
 
Ad Průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla: 
 
Podle § 45 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění (dále jen „zákon o dráhách“) 
Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla vydává drážní správní úřad žadateli, který prokázal 
odbornou způsobilost zkouškou. Drážní úřad, jako drážní správní úřad, podle § 54 odst. 1 zákona 
o dráhách vydává pouze průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráhy lanové, místní 
a vlečky. V případech vydávání průkazů způsobilosti pro tramvajové nebo trolejbusové dráhy a dále 
lanové dráhy na území hlavního města Prahy je podle § 57 zákona o dráhách vydávajícím orgánem 
obec, na jejichž území se tato dráha nacházejí.  
 
V případech průkazů způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze-vlečce Drážní úřad eviduje 
k 1. 10. 2022 celkem 6 180 ks vydaných průkazů. 
 
V případech průkazů způsobilosti k řízení drážního vozidla platného pouze pro místní dráhu Drážní 
úřad neeviduje k 1. 10. 2022 žádný vydaný průkaz. 
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V případech průkazů způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze lanové Drážní úřad 
(s výjimkou lanových drah na území Prahy) eviduje k 1. 10. 2022 celkem 1 000 ks vydaných 
průkazů. 
 
Ad Licence strojvedoucích: 
V případech Licencí strojvedoucích Drážní úřad eviduje k 1. 10. 2022 celkem 9 853 ks platných 
licencí strojvedoucích. 
 
Osvědčení strojvedoucího vydává na základě § 46i zákona o dráhách dopravce. Podle § 46r odst. 2) 
zákona o dráhách má Drážní úřad zajištěn dálkový přístup k osvědčení strojvedoucích jednotlivých 
dopravců. Jednotný registr strojvedoucích s přehledem konkrétně vydaných osvědčení jednotlivými 
dopravci, Drážní úřad nemá k dispozici.  
 
Ad Monitoring licencí strojvedoucích: 
Účast zástupců Federace strojvůdců České republiky na vyhodnocení aplikace Monitoring licencí 
strojvedoucích je možná. Konkrétní forma vzájemné spolupráce při vyhodnocení bude předmětem 
dalších jednání.  
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 doc. Ing. Jiří Kolář, Ph.D. 
 ředitel Drážního úřadu 
 


