
                               

                             
  

 
Žádost o přidělení zkratky držitele drážního vozidla 

 
ČÁST 1: Vyplní žadatel 
 

Datum podání žádosti   __/__/____ (dd/mm/rrrr) 

Jméno/Název firmy/společnosti (*)  

Administrativní informace 

Kontaktní osoba, jméno a příjmení  

Adresa působiště (ulice, číslo)  

PSČ a název města   

Stát (*)  

Číslo telefonu (mezinárodní forma)  

E-mailová adresa   

Internetová adresa (*)  

Název organizační jednotky odpovědné 
za údržbu vozidla 

 

(*) Pouze tyto informace budou uvedeny ve veřejném seznamu;  

ŽÁDOST 

☐   Nejsme uvedení v seznamu zkratek držitelů drážních vozidel. 

☐ Jsme uvedení v seznamu zkratek držitelů drážních vozidel a máme následující zkratku: 

_  _  _  _  _  / _  _  _  _  _  _  _ 
        (latinkou)                     (národní abeceda) 

Žádáme o přidělení zkratky (**) 
 _  _  _  _  _  / _  _  _  _  _  _  _   
     (latinkou)                       (národní abeceda) 

Žádáme o zrušení zkratky ode dne __/__/____ (dd/mm/rrrr) 

Podpis oprávněné osoby  

Vyplnění zelených políček je povinné 
(**)  Držitel vozidla přebírá plnou zodpovědnost za výběr zkratky držitele drážního vozidla 
 
 
 
ČÁST 2: Vyplní Drážní úřad 
 

Odpovědný úřad, stát a organizace   

        

☐   Všechny požadavky 

      TSI „Provoz a řízení dopravy“ jsou splněny                                               
  

☐    Zamítnuto 

        Odůvodnění 

 

Datum rozhodnutí __/__/____ (dd/mm/rrrr) 

Podpis oprávněné úřední osoby Ing. Jaromír Bittner 

(Nár. abeceda je nepovinná) 



DRÁŽNÍ ÚŘAD 
Odbor drážních vozidel a ECM 

 
 

 

 

 

 
 ČÁST  3:  Pokyny pro vyplnění žádosti o přidělení zkratky držitele drážního vozidla 

 

1. Povinné označení držitele (provozovatele) vozidla bylo zavedeno rozhodnutím komise 
2012/757/EU ze dne 14. 11. 2017 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému 
„provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a změnou rozhodnutí 2007/756/ES, 
dodatek 6, část 1. 

2. Držitelem drážního vozidla se rozumí osoba, která je vlastníkem tohoto vozidla nebo má právo 
disponovat s tímto vozidlem, provozuje toto vozidlo ekonomicky za stálých podmínek jako dopravní 
prostředek a je uvedena jako držitel v registru drážních vozidel (COTIF 1999). 

3. Označení držitele drážního vozidla zkratkou (dále jen „VKM“ – z anglického „Vehicle Keeper Mark“) 
je abecedně-číselný kód, složený ze 2 až 5 písmen. VKM je napsáno na každém drážním vozidle 
v blízkosti čísla vozidla a označuje držitele vozidla tak, jak je uveden v registru drážních vozidel. 

4. VKM představuje celý název nebo zkratku držitele drážního vozidla. Může být použito všech 
26 písmen latinky, přičemž se používají velká písmena. Písmena, která nejsou prvními písmeny 
slov názvu držitele, mohou být napsána jako malá. Písmena mohou navíc obsahovat diakritická 
znaménka. Zkratka nesmí obsahovat číslice, pomlčky, tečky a jiné obdobné znaky. 

5. Duplicita VKM v rámci Evropské unie a OTIF je nepřípustná. 

6. Držitel drážního vozidla požádá o přidělení VKM ve státě, ve kterém má své působiště. Žádost 
o přidělení VKM musí mít náležitosti podle § 45 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů. Přílohou žádosti je tento vyplněný tiskopis „Žádost o přidělení zkratky držitele 
drážního vozidla“. Za přidělení VKM se neplatí žádný správní poplatek. 

7. Žádost o přidělení VKM podává držitel u Drážního úřadu, který návrh VKM předá Evropské 
železniční agentuře (dále jen „ERA“). ERA provede kontrolu jednoznačnosti VKM a výsledek 
oznámí Drážnímu úřadu. Na základě oznámení ERA Drážní úřad buď VKM přidělí žadateli, nebo 
v případě negativního stanoviska sdělí žadateli, aby návrh VKM upravil. 

8. Každou změnu údajů uvedených v žádosti o přidělení VKM je držitel povinen nahlásit Drážnímu 
úřadu. 

9. Registr VKM přidělených v rámci Evropské unie vede ERA a je zveřejněn na internetové 
adrese http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/list-VKM.aspx 

10. Držitel VKM musí informovat Drážní úřad o skutečnosti, že přestal používat VKM. Drážní úřad tuto 
informaci předá ERA. VKM pak bude zrušeno, jakmile držitel prokáže, že označení bylo změněno 
na všech dotčených vozidlech. Toto označení nebude opět vydáno po dobu 10 let, pokud nebude 
znovu vydáno původnímu držiteli nebo na jeho žádost jinému držiteli. 

11. VKM může být převedeno na jiného držitele, který je právním nástupcem původního držitele. VKM 
zůstává v platnosti, pokud původní držitel změní svůj název na název, který není podobný VKM. 

12. Vzhledem k tomu, že VKM je povinným údajem i v národním registru vozidel (dále jen „NVR“), nelze 
zaregistrovat držitele, který nemá přidělenu značku VKM. Pokud na žádosti o změny registračních 
údajů v NVR není zkratka VKM u bodu 8.7 standardního registračního formuláře uvedena, lze 
v NVR provést zápis, ale s pozastavením registrace kódem „10“ do doby nahlášení VKM. 

    
 

 

http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/list-VKM.aspx

