
 
 
 

 
 

ŽÁDOST O LICENCI STROJVEDOUCÍHO 

 Žádost o vydání licence strojvedoucího podle směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací 
vozidla a vlaky v železničním systému Společenství implementované do zákona č. 134/2011 Sb. kterým se mění zákon 
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 16/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

1. KONTAKTNÍ INFORMACE O BEZPEČNOSTNÍ ORGANIZACI / ORGÁNU 
 
1.1 Bezpečnostní organizace/orgán, 

k němuž se žádost podává DRÁŽNÍ ÚŘAD  
 
1.2 Úplná adresa sídla 

(ulice, poštovní směrovací číslo, město, země) Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – Vinohrady, Česká Republika

2. ÚDAJE O LICENCI ŽADATELE 
 
2.1 Touto žádostí o licenci strojvedoucího se požaduje její (zaškrtněte příslušné políčko): 
 
2.2 první vydání    2.3 aktualizace/změna  

 
2.4 prodloužení   2.5 duplikát   

 

 
 
 
2.6 Evropské identifikační číslo (EIN) licence 

u prvního vydání se uvedení EIN nevyžaduje 
7 1 C Z

 
2.7    Datum prvního vydání                                              
 
  R R R R M M D D 

 
2.8 Údaje o žádosti  2.9 Podává žadatel                                                                                    

2.10 Podává jiný subjekt žadatelovým jménem                                           
   

2.11 Údaje o subjektu podávající formulář 
žadatelovým jménem  

 
 
2.12 Postavení subjektu  
 
 
 
2.13 Poštovní adresa/tel.č./e-mailová adresa 

  
 
 
2.14 Údaje o žadateli  
 
2.15 Příjmení (jedno nebo více) / titul(y) 
 
 
2.16 Jméno (jména) 

 
2.17 Pohlaví        mužské   ženské  
 
2.18 Datum narození 
 

  R R R R M M D D 

2.19 Místo narození:země/PSČ/město 
 
 

Státní příslušnost 
 
 

Mateřský jazyk 
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2.20 Osobní číslo zaměstnance 
přidělené mu zaměstnavatelem 

nevztahuje se 

 
2.21   Poštovní adresa,   

na kterou má být licence zaslána 
 
 
2.22   Trvalé bydliště držitele: 
 
                                                    ulice/číslo 
 
 
                                                    PSČ 
 
 
                                                    město/země 

2.23 Fotografie  
 35 x 45 mm 

(průkazová) 
 
 
                                                    telefon 
 
 
                                                    e-mail 
 
 
2.24   Rodné číslo 

 
2.25 Vyhrazeno pro další údaje vyžadované  

podle vnitrostátních právních předpisů 
 
2.26 Vyhrazeno pro další údaje vyžadované  

podle vnitrostátních právních předpisů 
 
2.27 Místopřísežně prohlašuji, že všechny informace, které jsem na tomto formuláři žádosti a na případných dalších listech uvedl(a), jsou   pravdivé. 

Uvědomuji si, že má žádost může být zamítnuta a/nebo má licence odejmuta, pokud se dodatečně zjistí, že jsem uvedl(a) 
Nepravdivé informace nebo zamlčel)a) důležité podrobnosti. 

 
2.28  Datum 
 
 
 
 
 
2.29  Podpis žadatele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.30 Vnitřní osobní číslo (nepovinné) 
 
 
 

nevztahuje se 

nevztahuje se 

 R R R R M M D D 

 

 místo vyhrazené pro vylepení 
kolkové známky 

Podpis žadatele (bude skenován) se nesmí dotýkat rámečku a ani jej přesahovat 

nevztahuje se 

 
2.31  Žádost přijata dne    
 
  R R R R M M D D 

 
2.32 Závazné místo převzetí zhotovené licence      
      DÚ Praha   
     pracoviště DÚ Plzeň   
     pracoviště DÚ Olomouc  
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3. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Veškeré osobní údaje zpracovávané pro účely vystavení licence strojvedoucího a ke splnění požadavku směrnice 2007/59/ES o vydávání osvědčení 
strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.  

Údaje budou zpracovávány výhradně pro výše uvedené účely a pro správu rejstříku Drážním úřadem, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 -Vinohrady, 
jednajícím ve funkci správce rejstříku. 

Pokud má subjekt údajů ke zpracování svých osobních údajů dotazy, nechť se obrátí na subjekt odpovědný za kontrolu osobních údajů: 
 

referenti státní správy Odboru zkoušek způsobilosti Drážního úřadu 
uvedení v seznamu na internetu Drážního úřadu 

(www.ducr.cz, Kontakty, Telefonní seznam) 

V závislosti na přístupu subjektu údajů k příslušnému účelu má subjekt údajů právo kdykoliv se dožadovat ochrany inspektora ochrany údajů: 

Jiří Metelec, kontrolor Drážního úřadu 

Povolení zpracovat osobní údaje / Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

 
Níže podepsaný subjekt údajů – žadatel : 
 
 

 
Jméno a příjmení 

 
byl informován o účelu a postupu zpracování osobních údajů a souhlasí s tím, aby v souladu se  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
ve znění pozdějších předpisů, Drážní úřad se sídlem Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 – Vinohrady zpracoval jím poskytnuté osobní údaje 
v souvislosti s vydáním licence strojvedoucího a zanesením údajů do vnitrostátního rejstříku licencí strojvedoucího podle směrnice 2007/59/ES 
o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství. 
 

 

 

V  dne    
     Podpis žadatele 
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4. SEZNAM DOKLADŮ PŘILOŽENÝCH K FORMULÁŘI ŽÁDOSTI O LICENCI STROJVEDOUCÍHO 

 
Doklady přiložené k žádosti o                                                                   

 
  4.1 Novou licenci 

 Došlo dne
4.1.1 Podepsaný formulář žádosti 

 
 
 
4.1.2 Povolení zpracovat osobní údaje 

 
 
 
4.1.3 Doklad o nejvyšším nabytém vzdělání  
 
 
4.1.4 Osvědčení o tělesné způsobilosti (posudek o zdravotní způsobilosti)  
 
 
4.1.5 Osvědčení o pracovní psychologické způsobilosti (posudek o dopravně psychologickém vyšetření)  
 
 
4.1.6 Osvědčení o všeobecné odborné způsobilosti (protokol o zkoušce)  
 
 
4.1.7 Kopie cestovního pasu, občanského průkazu nebo jiného uznaného dokladu prokazujícího totožnost 

 
 
 
 

  4.2 Aktualizaci 

 
4.2.1 Současná licence  
 
 
4.2.2 Zdůvodnění změny, pro kterou je třeba údaje aktualizovat  
 
 
 

  4.3 Změnu 

  
4.3.1 Současná licence 
 
4.3.2 Osvědčení o tělesné způsobilosti  
 
4.3.3 Zdůvodnění změny, pro kterou je třeba údaje opravit 

  
 

  4.4 Duplikát 

 
4.4.1 Prohlášení o důvodu, pro který se druhopis požaduje (zničení, odcizení, nahlášená ztráta, pozměněné údaje) 

 
 
 
4.4.2 Licence-pouze v případě, požaduje-li se druhopis proto, že je licence pozměněna nebo poškozena  
 
 
 

  4.5 Prodloužení 
 
4.5.1 Osvědčení o tělesné způsobilosti  
 
 
4.5.2 Kopie poslední licence  
 
 
4.5.3 Doklad o udržování způsobilosti (je-li vyžadován)  
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