Místo pro vylepení kolkových známek:

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2

v hodnotě 3000,- Kč
Nalepte pouze spodním dílem !

ŽÁDOST
o udělení akreditace školícího střediska

1) Žadatel
a) obchodní firma (podnikatel): ……………………………………………………………………..
b) sídlo (bydliště): ………………………………………………………………………………….
c) identifikační číslo: ………………………………
d) zastoupen: ……………………………………………………..
e) hlavní místo činnosti: …………………………………………
f) žadatel je současně dopravcem na dráze celostátní nebo regionální

ano  - ne 

pokud jste zaškrtli ano, uveďte číslo licence a bezpečnostního osvědčení:

2) Živnostenské oprávnění
a) výpis z živnostenského rejstříku ze dne ………………….
b) předmět podnikání …………………………………………………………………………………...
c) obory činnosti ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
d) druh živnosti ………………………………………..
e) datum vzniku oprávnění: ……………………………
f) doba platnosti oprávnění …………………………….
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3) Oblast poskytování školení
a)  § 46e,odst. 3 zákona o dráhách – všeobecné odborné znalosti v souladu s přílohou IV směrnice
2007/59/ES
b)  § 46j,odst. 4 zákona o dráhách – odborné znalosti týkající se kolejových vozidel v souladu
s přílohou V směrnice 2007/59/ES
i)  elektrická hnací vozidla (E)
ii)  motorová hnací vozidla (M)
iii)  parní hnací vozidla (P)
iv)  speciální hnací vozidla (SV)
c)  § 46j,odst. 4 zákona o dráhách – odborné znalosti týkající se infrastruktury v souladu s přílohou
VI směrnice 2007/59/ES
d)  § 46j,odst. 4 zákona o dráhách – jazykové znalosti v souladu s přílohou VI směrnice
2007/59/ES (všeobecné jazykové znalosti, komunikace a terminologie, která je specifická pro
železniční provoz a bezpečnostní postupy)
4) Rozsah poskytovaného školení
a) ad 3a) počet kurzů/ rok …………. počet účastníků kurzu …………..
b) ad 3b) počet kurzů/ rok …………. počet účastníků kurzu …………..
z toho počet kurzů:

E …….

M ……..

P …….

SV ……..

c) ad 3c) počet kurzů/ rok …………. počet účastníků kurzu …………..
d) ad 3d) počet kurzů/ rok …………. počet účastníků kurzu …………..
e) školení bude poskytováno  zaměstnancům žadatele

 ostatním osobám

5) Nestrannost a nezávislost na zájmech žadatele
Pozn.: vyplňujte pouze v případě, že jste v bodu 4e) zaškrtli obě dvě pole
a) Popište jak je zajištěna nestrannost při poskytování školení:
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b) Popište jak je zajištěna nezávislost na zájmech žadatele (společnosti která školící středisko
vlastní):

c) Popište způsob zařazování uchazečů do kurzů:

6) Struktura řízení a požadavky na školitele
a) Popište organizační strukturu žadatele (společnosti vlastnící školící středisko) ve vazbě na školící
středisko:

b) Popište požadavky stanovené na školitele, jejich kvalifikaci a zkušenosti při poskytování školení.

c) Popište způsob řízení lidských zdrojů k zajištění odborné způsobilosti školitelů, jejich průběžného
školení a opatření k udržování odborných znalostí na aktuální úrovni:
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7) Školitelé
Uveďte seznam pracovníků, kteří budou zajišťovat vlastní školení
Jméno a příjmení

vztah k žadateli

oblast školení

číslo licence

číslo osvědčení

……………………

………………….

………………….

……………… …………………

……………………

………………….

………………….

……………… …………………

……………………

………………….

………………….

……………… …………………

……………………

………………….

………………….

……………… …………………

……………………

………………….

………………….

……………… …………………

……………………

………………….

………………….

……………… …………………

……………………

………………….

………………….

……………… …………………

8) Praxe školitelů v řízení drážních vozidel
U školitelů provádějící jízdní výcvik uveďte rozsah jejich osvědčení a délku praxe v řízení drážních
vozidel
Jméno a příjmení

rozsah osvědčení strojvedoucího

praxe v řízení

…………………….

……………………………………….

……………………………………

…………………….

……………………………………….

……………………………………

…………………….

……………………………………….

……………………………………

…………………….

……………………………………….

……………………………………

…………………….

……………………………………….

……………………………………

9) Plány pro zajištění teoretické i praktické části školení
a) Uveďte seznam plánů školení, ve kterých je vymezen systém organice, rozsah a způsob provádění
školení podle jednotlivých oblastí školení:
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b) Popište metodiku udržování a aktualizace plánů školení, případně tvorbu nových plánů:

c) Popište systém kontroly dodržování školících plánů a dodržování metodiky pro aktualizaci plánů a
tvorbu nových plánů:

10) Prostory pro poskytování školení
a) Uveďte seznam nebytových prostorů, které budou použity k poskytování teoretické části školení,
včetně jejich velikosti, umístění, vlastnictví a kolaudačních rozhodnutí, případně smluvních vztahů
o pronájmu:

b) Uveďte seznam železniční infrastruktury (částí infrastruktury), na které bude poskytována
praktická část školení (jízdní výcvik):
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c) Uveďte seznam hnacích vozidel (číslo vozidla nebo řada, případně typ vozidla) na kterých bude
poskytována praktická část školení (jízdní výcvik), včetně smluvních vztahů s vlastníkem a
s dopravcem, který bude při výcviku vozidla provozovat:

11) Vybavení pro poskytování školení:
a) Uveďte přehled nástrojů a zařízení použitých při poskytování školení (trenažery, návěstní
pomůcky, audiovizuální zařízení apod.):

b) Uveďte přehled systémů pro záznam školících činností, informací o účastnících a školitelích:

c) Uveďte přehled výukové literatury, která bude k dispozici účastníkům a školitelům:
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d) Uveďte přehled výukových počítačových programů:

e) Uveďte přehled dokumentů poskytnutých provozovatelem infrastruktury pro účely školení:

12) Systém řízení kvality
a) Žadatel má zaveden systém řízení kvality dle ISO 9001:  ano -  ne
doklad (certifikát):

b) Žadatel má místo systému řízení kvality zavedeny rovnocenné postupy pro sledování dodržování a
přiměřenosti systémů a postupů zajišťujících, že poskytované školení odpovídá požadavkům
stanovených ve směrnici 2007/59/ES:
doklad (certifikát):
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 ano -  ne

Seznam příloh:

V ……………………… dne ….……

……………………………………..
(jméno, příjmení, podpis)
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