
DRÁŽNÍ ÚŘAD 
Odbor drážních vozidel a ECM 

 

 

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ ZMĚNY NA DRÁŽNÍM VOZIDLE, JEJÍŽ PODSTATOU 

 JE ZÁSAH DO KONSTRUKCE VOZIDLA ZNAMENAJÍCÍ ODCHYLKU OD 

SCHVÁLENÉHO TYPU 

hnacího, osobního vozu, motorových a elektrických jednotek a vozidla speciálního hnacího 

 podle § 43 odst. 7  Zákona o dráhách č. 266/1994 Sb., 
 

Žadatel 

Název:   

IČO/Datum narození1:   

Ulice:  

PSČ:     Obec:   

 

Kontaktní osoba žadatele 

Jméno a příjmení:  

Telefon:   E-mail:   

 

Základní údaje  

- výrobce: 

- typové číslo:2 

- kategorie:3 

- řada:4 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Nehodící se škrtněte. 

2
 Typové číslo pokud existuje. 

3
 Např.: nákladní cisternový vůz nebo třísystémová elektrická jednotka apod. 

4
 Např.: Sgmrss nebo 774.1 apod. 



DRÁŽNÍ ÚŘAD 
Odbor drážních vozidel a ECM 

 

Jako příloha k žádosti byly předloženy následující dokumenty: 

1. Dodatek k technickým podmínkám ve smyslu přílohy č. 4 část I vyhlášky č. 173/1995 Sb., 

a to 3x v tištěné formě a 1x v elektronické formě. 

2. Výkresová dokumentace určující změnu na vozidle. 

3. Výsledky typových zkoušek ověřujících změnu, provedených právnickou osobou 

pověřenou Ministerstvem dopravy ČR . 

4. Zpráva o hodnocení bezpečnosti. 

5. Vyhodnocení zkoušky za jízdy nebo zkušebního provozu, je-li Drážním úřadem 

vyžadováno. 

6. Dokumentace spalovacího motoru (pokud je předmětem schvalování změny na drážním 

vozidle s dieslovým agregátem) včetně kopie osvědčení o schválení typu motoru podle 

vyhl. MD č. 209/2006 Sb., o požadavcích na přípustné emise znečišťujících látek ve 

výfukových plynech spalovacího hnacího motoru drážního vozidla v platném znění. 

7. Výsledek technickobezpečnostní zkoušky. 

8. Správní poplatek ve formě kolkových známek v hodnotě 2000 Kč5. 

9. ES certifikát o ověření subystému notifikovanou osobou.6 

10. Certifikát o přezkoumání typu notifikovanou osobou. 

11. Schválení systému řízení jakosti notifikovanou osobou. 

12. Soubor technické dokumentace. 

13. ES prohlášení o ověření. 

14. Prohlášení o shodě s typem. 

15. Ostatní (např. plná moc, fotografie, apod.)7 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

V    Klikněte sem a zadejte datum. ____________________________ 

                                                                         Podpis a razítko  
                                                                                                          statutárního orgánu žadatele 

                                                           
5
 U vozidel speciálních hnacích se předkládají dokumenty označené 1 – 8. 

6
 Dokumenty označené 9 - 13 se předkládají, pokud realizované změny  ovlivní základní parametry předepsané 

jednotlivými TSI. 
7
 Ostatní dokumenty dodané se žádostí prosím vypište. 


