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Často kladené dotazy ohledně IV. železničního balíčku 

V 1.0 
 
 
 
 

 
Aby systém železnic lépe sloužil společnosti 
 

 
 

IV. železniční balíček 
 
Co je to IV. železniční balíček a jeho technický pilíř? 
 
IV. železniční balíček je soubor legislativních textů vytvořený za účelem doplnění jednotného trhu 
železničních služeb (jednotného evropského železničního prostoru). Jeho ústředním cílem je revitalizovat 
železniční sektor a učinit jej efektivnějším, a tudíž i konkurenceschopnějším v porovnání s ostatními 
způsoby dopravy. Zahrnuje „technický pilíř“ a „tržní pilíř“, které byly z velké části projednávány společně.  
 
„Technický pilíř“, který vstoupil v platnost dne 15. června 2016, zahrnuje: 
 

 
 Nařízení (EU) 2016/796 o Agentuře Evropské unie pro železnice (ERA) a o zrušení nařízení (ES) č. 

881/2004


 Směrnici (EU) 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracovaná verze 
Směrnice 2008/57/EC, známé také jako Směrnice o interoperabilitě)


 Směrnici (EU) 2016/798 o bezpečnosti železnice (přepracovaná verze Směrnice 2004/49/EC, známé 

také jako Směrnice o bezpečnosti železnic)
 
Další informace o legislativě lze nalézt na webových stránkách EUR-LEX: https://eur-lex.europa.eu, kde je 
možné přečíst si výše uvedené texty v jakémkoli úředním jazyce EU.  
 
Jaké výhody přináší technický pilíř IV. železničního balíčku? 
 
Technický pilíř je navržen ke zvýšení konkurenceschopnosti železničního sektoru především prostřednictvím 
značného snížení nákladů a administrativní zátěže pro železniční podniky, které chtějí provozovat svou 
činnost po celé Evropě. Zajistí zejména následující: 
 

 V případě, že železniční společnosti chtějí provozovat svou činnost ve více než jednom členském 
státu, nebudou muset podávat nákladné početné žádosti. ERA vydá povolení pro uvedení 
železničních vozidel na trh a osvědčení o bezpečnosti pro železniční podniky, která budou platná 
v celé Evropské unii. V současnosti železniční podniky a výrobci potřebovali samostatné osvědčení od 
každého příslušného vnitrostátního bezpečnostního orgánu. 


 Vytvoří jednotné kontaktní místo „one-stop shop“, které bude fungovat jako jednotný vstupní bod 

pro všechny žádosti využívající jednoduché, transparentní a stálé postupy. 
 Zajistí interoperabilitu zařízení evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS).


 Sníží vysoký počet zbývajících vnitrostátních předpisů, které vytvářejí riziko nedostatečné 

transparentnosti a skryté diskriminace vůči novým provozovatelům. 
 
Jaké jsou hlavní změny? 

 
 ERA se účastní vydávání osvědčení o bezpečnosti a povolení pro železniční vozidla a v tomto ohledu 

může vybírat poplatky za zpracování žádostí


 Veškeré žádosti o osvědčení o bezpečnosti, povolení pro železniční vozidla a schválení traťových zařízení 
ERTMS se podávají prostřednictvím informačního a komunikačního systému vedeného agenturou ERA 
(„one-stop shop).

 
 
 
 
120 Rue Marc Lefrancq | BP 20392 | FR-59307 Valenciennes Cedex 1 / 9 
Tel. +33 (0)327 09 65 00 | era.europa.eu  

 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/


EUROPEAN UNION AGENCY FOR RAILWAYS Chyba! Referenční zdroj nebyl nalezen 
Často kladené dotazy ohledně IV. železničního balíčku 

V 1.0 
 
 

 Žadatelé o osvědčení o bezpečnosti, povolení pro železniční vozidla nebo schválení traťového 
zařízení ERTMS si mohou vyžádat revizi rozhodnutí, které ERA učinila, a případně podat odvolání 
odvolacímu senátu agentury ERA


 ERA, která již funguje jako orgán podporující harmonizovanou implementaci ERTMS v Evropské unii, 

se účastní schvalování řešení traťových zařízení ERTMS.


 Nově se definuje role železničních podniků a provozovatelů infrastruktury při postupech technické 
kompatibility prostřednictvím registru infrastruktury („RINF“).


 Potřeba spolupráce mezi různými aktéry systému železnic se stává velmi důležitou zejména z důvodu 

velkého množství styčných míst, která je třeba za účelem zajištění bezpečnosti železnic oslovit
 

Koho se budou změny týkat? 
 

Změny, které IV. železniční balíček přináší, ovlivní každého, kdo: 
 

 vyrábí nebo upravuje železniční vozidla,
 uděluje povolení pro vozidla a pevná zařízení a poskytuje osvědčení o bezpečnosti,
 provozuje vlaky,
 provozuje infrastrukturu,
 reguluje bezpečnost a interoperabilitu železnic.

 

Odkdy nové postupy platí? 

 

Členské státy transponují IV. železniční balíček do národní legislativy do 16. června 2019, nebo, pokud tak 
bude oznámeno Evropské komisi a agentuře ERA, do 16. června 2020. Během období mezi těmito dvěma 
daty mohou v sousedních zemích vládnout různé právní režimy. To ovlivní postupy při vyhodnocování 
žádostí o povolení pro vozidla a osvědčení o bezpečnosti. Pokud se vás tento problém týká, promluvte si o 
svým možnostech s vnitrostátním bezpečnostním orgánem nebo s agenturou ERA. 
 

Jaký je tým odborníků? 

 

Je možné, že poté, co ERA obdrží žádost o povolení pro vozidlo nebo osvědčení o bezpečnosti, bude 
potřebovat oslovit externí odborníky, aby jí pomohli s vyhodnocením. Externí odborníci mohou být členy 
vnitrostátních bezpečnostních orgánů, určenými jejich zaměstnavatelem, nebo nezávislými odborníky. 
V obou případech musí tito odborníci splňovat stejné požadavky na způsobilost. 
 

Kolik agentuře ERA zaplatím za povolení pro své vozidlo, osvědčení o bezpečnosti nebo schválení 
traťového zařízení ERTMS? 

 

Poplatky a platby splatné Agentuře za zpracování žádostí (jednotlivá osvědčení o bezpečnosti, 
povolení pro vozidla, schválení traťových zařízení ERTMS) jsou stanoveny v prováděcím nařízení (EU) 
2018/764. 
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Povolení pro vozidla 
 

Kdy musí mít vozidlo povolení? 
 

Každé nové železniční vozidlo musí získat povolení před uvedením na trh. 
 

Pokud již vozidlo povolení má, je ale následně upraveno, je nové povolení pro umístění na trh třeba 
v případech, že: 
 

 došlo ke změně parametrů ovlivňujících technickou kompatibilitu mezi vozidlem a oblastí použití
 úprava může mít neblahý vliv na celkovou bezpečnost
 je to vyžadováno příslušnými TSI.

 

Kdy musí mít povolení typ vozidla? 

 

Povolení musí mít každý nový typ vozidla. Pokud se na typu provedou změny, ať už jsou to úpravy 
příslušných pravidel, dle kterých je požadováno nové povolení, úpravy designu (v závislosti na rozsahu 
úpravy) nebo změna oblasti použití, je třeba opatřit pro typ nové povolení. 
 

Potřebuje vozidlo povolení, aby mohlo být použito k testování v železniční síti? 

 

Dočasné povolení k použití vozidla při testování v železniční síti je nutné pouze v případech, které uvádí 
legislativa členských států. Právní rámec daného státu pak udává další postup. 
 

I v případech, kdy dočasné povolení není vyžadováno, je třeba zamezit rizikům hrozícím při provozu vozidla 
používaného k testování. To, kromě získání dočasného povolení v případech, kdy je to nutné, obvykle 
zahrnuje kombinaci následujících opatření: 
 

 aplikaci systému řízení bezpečnosti železničního podniku


 zhodnocení bezpečnostních rizik souvisejících s použitím vozidla, u kterého ještě nebylo potvrzeno, 
že plně splňuje základní požadavky a


 provádění testů na železniční síti v souladu s opatřeními provozovatele infrastruktury

 

Koho mám žádat o povolení pro vozidlo? 

 

Žádost se podává prostřednictvím systému one-stop shop. Pokud je oblast užití zúžena pouze na jeden 
členský stát, vybere si žadatel orgán zodpovědný za vydání povolení – buďto Agenturu, nebo 
vnitrostátní bezpečnostní orgán daného členského státu. Ve všech případech, kdy se povolení vztahuje 
na vozidlo, jehož oblast užití pokrývá plochu větší, než je jeden členský stát, je vydavatelem povolení 
Agentura. V případě schvalování shody typu železničního vozidla je vhodné, aby povolení vydal stejný 
subjekt, jaký vydal povolení pro typ vozidla.  
 

V případech, kdy si žadatel může vybrat orgán pro vydání povolení a již výběr provedl, nesmí svůj výběr 
změnit, dokud nevyprší platnost původní žádosti a žadatel nepodá novou žádost u jiného orgánu. 
V takovém případě musí žadatel projít celým procesem podání žádosti znovu od začátku. 
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Do jaké míry bere Agentura ohled na místní faktory, které mají vliv na moje povolení? 

 

Pokud je vydavatelem povolení Agentura, je třeba projednat záležitost s příslušným vnitrostátním 
bezpečnostním orgánem dané oblasti použití, který zhodnotí aspekty žádosti vztahující se na oblast 
použití, která spadá do daného členského státu.  
 

Jak dlouho trvá, než se žádost vyřídí? 

 

Orgán vydávající povolení je povinen provést kontrolu úplnosti žádosti do jednoho měsíce a rozhodnutí 

vydat nejpozději do čtyř měsíců od potvrzení, že je dokument kompletní. Tato lhůta může být 

prodloužena, pokud musí být rozhodování přerušeno, aby mohl žadatel vyřešit oprávněnou pochybnost. 
Lhůta na pozastavení je určena se souhlasem žadatele a v poměru ke složitosti procesu poskytování 

informací vyžádaných za účelem vyřešení oprávněné pochybnosti.  
 

Musím při podávání žádosti o povolení používat angličtinu? 

 

Pokud se žádost vztahuje na oblast použití omezenou na jeden členský stát a orgánem vydávajícím povolení je 

vnitrostátní bezpečnostní orgán, pak platí ustanovení jazyka právního rámce příslušného státu. Požadovaný 

jazyk by měl být uveden v průvodci podáváním žádostí vydaném daným vnitrostátním bezpečnostním 

orgánem. 
 

V ostatních případech může žadatel žádost a k ní přiložený dokument podat v jakémkoli úředním jazyce 

Evropské unie. Agentura a vnitrostátní bezpečnostní orgány vztahující se na danou oblast použití si mohou 

nicméně vyžádat, aby žadatel přeložil části dokumentu přiloženého k žádosti. Aby se redukovala potřeba 

překladu a zjednodušila komunikace při vydávání povolení, doporučuje se použití anglického jazyka nebo 

jazyka, na kterém se strany účastnící se procesu vydávání povolení dohodnou. V případech, kdy je to nutné, 

je třeba volbu jazyka pro vydání povolení provést během předběžného jednání. 
 

Co je předběžné jednání? 

 

Předběžné jednání je volitelným stádiem, které předchází podání žádosti. Žadatel při něm dodá 
podrobnosti navržené žádosti, aby se už v raném stádiu tvoření žádosti mohly dohodnout výchozí body. 
Výhody mohou zahrnovat: 
 

 usnadnění prvotního kontaktu mezi stranami


 vybudování vztahu mezi orgánem vydávajícím povolení, příslušnými vnitrostátními bezpečnostními 
orgány pro danou oblast použití a žadatelem


 ověření, že žadateli byl poskytnut dostatek informací, takže ví, co se od něj očekává, včetně 

stanovení rozsahu žádosti


 dosažení společného porozumění výkladu příslušných pravidel (obzvláště přechodných ustanovení) 
za účelem vytvoření výchozích bodů pro příslušná pravidla a


 ujasnění, jak bude proces udělování povolení pro vozidlo probíhat a jak se budou provádět 

rozhodnutí.
 

Kdy bude žádost odmítnuta? 

 

Žádost bude odmítnuta v případě, že žadatel neuvede záležitost učenou orgánem pro vydání povolení 
a/nebo příslušnými vnitrostátními bezpečnostními orgány pro danou oblast užití jako záležitost „typu 
4“ v časové lhůtě stanovené orgánem, který záležitost identifikoval. 
 

Záležitost „typu 4“ vznáší vážné požadavky na obsah dokumentu žádosti, které je třeba zajistit ještě 
předtím, než bude provedeno rozhodnutí o povolení. 
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Co mohu udělat, když s rozhodnutím nesouhlasím? 

 

Žadatel může do jednoho měsíce od data obdržení rozhodnutí použít systém one-stop shop k vyžádání 
revize rozhodnutí. Takováto žádost bude zahrnovat seznam záležitostí, které nebyly během procesu 
dostatečně projednány. Revize bude provedena do dvou měsíců od data obdržení žádosti. 
 

Jaké různé druhy povolení jsou k dispozici? 

 

„První povolení“ se vztahuje na nový typ železničních vozidel, včetně jeho variant a verzí, a první vozidlo 
nového typu železničních vozidel. 
 

„Povolení pro obnovený typ železničních vozidel“ se použije, pokud se nezměnil design typu železničních 
vozidel, ale došlo k úpravě příslušných pravidel, která stanovují požadavek na obnovení povolení. Rozsah 
povolení je omezen pouze na upravená pravidla. 
 

„Rozšířená oblast použití“ se požaduje, pokud se nezměnil design vozidla, ale rozšířila se oblast použití. 
 

„Nové povolení“ se vztahuje na případy, kdy byly provedeny úpravy na již povoleném vozidle a/nebo typu 
vozidla, které vyžadují povolení. Rozsah povolení je omezen pouze na dané úpravy.  
 

„Schválení souladu s typem vozidel“ se používá pro vozidlo nebo řadu vozidel, které souhlasí s již 
povoleným a platným typem vozidel. Povolení se vydává na základě prohlášení o shodě s daným typem.  
 

Co to znamená být držitelem povolení pro typ železničních vozidel? 

 

Držitel povolení pro typ železničních vozidel je osoba, která žádala o povolení pro typ vozidel a získala jej, 
nebo je zákonným následníkem takové osoby. Zodpovídá za správu konfigurace daného typu vozidel. 
 

Držitel povolení pro typ železničních vozidel se považuje za schopného řídit úpravy na daném typu, které 

v souladu s kritérii uvedenými v článku 21 odst. 12 Směrnice (EU) 2016/797 nevyžadují povolení. 

V případě, že se provedou úpravy na povoleném typu vozidel, které představují odchylku od technických 

dokumentů doprovázejících prohlášení ES pro ověření subsystémů, a tyto úpravy jsou provedeny osobou 

jinou než držitelem povolení pro typ vozidel, vytvoří se nový typ železničních vozidel a subjekt, který 

úpravu řídí, se stává žadatelem. Pokud získá povolení, stává se tato osoba držitelem povolení pro nový typ 

železničních vozidel. 
 

Podobně pokud se provedou úpravy na již povoleném vozidle, které představují odchylku od technických 

dokumentů doprovázejících prohlášení ES pro ověření subsystémů, ale v souladu s kritérii uvedenými 

v článku 21 odst. 12 Směrnice (EU) 2016/797 nevyžadují povolení, a tyto úpravy jsou provedeny osobou, 

která není držitelem povolení pro typ železničních vozidel, pak subjekt provádějící úpravy musí provedené 

změny oznámit orgánu vydávajícímu povolení. Držitel povolení pro typ železničních vozidel takováto 

oznámení provádět nemusí. 
 

V případě, že v důsledku úpravy vznikne nový typ, je držitel povolení pro nový typ železničních vozidel 
zodpovědný i za nezměněné aspekty designu? 

 

Žadatel se stává novým držitelem upraveného typu a je zodpovědný za úpravy a jejich bezpečnou 
integraci. Nový držitel zodpovídá za celý typ, například v příslušných případech za úpravy podle TSI. 
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Tato opatření umožňují i osobám jiným, než je původní designér, upravovat starší vozidla. Pokud není plně 
k dispozici původní dokumentace z předchozího režimu, postup lze přesto provést tímto způsobem.  
 

Je třeba po povolení provést další kroky, aby bylo možné vozidlo užívat? 

 

Za účelem získání povolení žadatel prokáže kompatibilitu vozidla s železniční sítí v oblasti použití.  
 

Po udělení povolení se zkontroluje kompatibilita trasy pomocí porovnání údajů o vozidle s informacemi 
z registru infrastruktury a/nebo informacemi od provozovatele infrastruktury. Toto jsou jednoduché 
kontroly. Některé aspekty železniční sítě mohou vyžadovat testování, na tyto případy by ale mělo být 
nahlíženo jako na výjimky.  
 

Jakou roli hrají notifikované osoby (NoBo) při monitorování změn na typu železničního vozidla 
během výrobního procesu? 

 

Notifikované osoby musejí provádět dohled a audity výrobního procesu podle příslušných modulů 
definovaných v Rozhodnutí Komise 2010/713/EU. Pokud jsou provedeny úpravy, které ovlivňují výrobní 
proces, je třeba notifikovanou osobu upozornit; notifikovaná osoba pak zkontroluje, zda osvědčení 
zůstávají platná. 
 

Kde bude vozidlo definováno? 

 

Vozidlo bude definováno v registru ERATV a provede se v něm také zmrazení požadavků. V registru 
ERATV se v současnosti provádějí technická rozšíření za účelem jeho zharmonizování se systémem 
one-stop shop. 
 

Existuje povolení pro typ řídicích a signalizačních subsystémů? 
 

Ne, povolení pro typ se týkají pouze vozidel. 
 

Může být povolení odebráno? 

 

Povolení může být odebráno jako dočasné bezpečnostní opatření provedené orgánem udělujícím 

povolení. Kritériem pro odebrání je, že se dokáže, že typ vozidla (tj. design) nesplňuje základní požadavky 

pro povolení. Odebrání je tedy krokem, který se provádí za účelem nápravy defektního designu nebo 

výroby typu železničních vozidel nebo vozidel určitého typu. Nepoužije se v případě nesplnění základních 

požadavků z důvodu činnosti nebo nečinnosti systému řízení bezpečnosti železničního podniku nebo 

subjektu, který spravuje údržbu (např. systému řízení bezpečnosti, který dostatečně neřídí údržbu, což 

vede k tomu, že vozidla již nesplňují základní požadavky). 
 

V případě odebrání povolení pro typ vozidel nenásleduje automatické odebrání povolení pro 
umístění vozidla na trh pro vozidla daného typu. Rozhodnutí o odebrání povolení pro umístění 
vozidla na trh vozidlům patřícím k typu vozidel, kterému bylo povolení odebráno, budou prováděna 
v jednotlivých případech individuálně.  
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Často kladené dotazy ohledně IV. železničního balíčku 

V 1.0 
 

Osvědčení o bezpečnosti 
 

U koho mám žádat o osvědčení o bezpečnosti? 

 

Žádost se podává prostřednictvím systému one-stop shop. Pokud je oblast užití zúžena pouze na jeden 
členský stát, vybere si žadatel orgán zodpovědný za vydání osvědčení – buďto Agenturu, nebo 
vnitrostátní bezpečnostní orgán daného členského státu. Ve všech případech, kdy se povolení vztahuje 
na oblast větší, než je jeden členský stát, je vydavatelem osvědčení o bezpečnosti Agentura.  
 

 

V případech, kdy si žadatel může vybrat orgán pro vydání osvědčení o bezpečnosti a již výběr provedl, 
nesmí svůj výběr změnit, dokud nevyprší platnost původní žádosti a žadatel nepodá novou žádost u 
jiného orgánu. V takovém případě musí žadatel projít celým procesem podání žádosti o osvědčení o 
bezpečnosti znovu od začátku. 
 

Jak dlouho trvá, než se žádost vyřídí? 

 

Orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti je povinen provést kontrolu úplnosti žádosti do jednoho měsíce 
a rozhodnutí vydat nejpozději do čtyř měsíců od potvrzení, že je dokument kompletní. Tato lhůta může být 

prodloužena v případě, že rozhodování musí být přerušeno. Lhůta na pozastavení je určena se souhlasem 

žadatele a vnitrostátních bezpečnostních orgánů dané oblasti provozu a v poměru ke složitosti procesu 
poskytování vyžádaných informací.  
 
 

Musím při podávání žádosti o povolení používat angličtinu? 

 

Pokud se žádost vztahuje na oblast užití omezenou na jeden členský stát a orgánem vydávajícím osvědčení o 

bezpečnosti je vnitrostátní bezpečnostní orgán, pak platí ustanovení jazyka právního rámce příslušného státu. 

Požadovaný jazyk by měl být uveden v průvodci podáváním žádostí vydaném daným vnitrostátním 

bezpečnostním orgánem. 
 

V ostatních případech může žadatel žádost a k ní přiložený dokument podat v jakémkoli úředním jazyce 

Evropské unie. Agentura a vnitrostátní bezpečnostní orgány vztahující se na danou oblast použití si mohou 

nicméně vyžádat, aby žadatel přeložil části dokumentu přiloženého k žádosti (tj. důkazy dokládající soulad 

s vnitrostátními pravidly). Aby se redukovala potřeba překladu a zjednodušila komunikace při vydávání 

povolení, doporučuje se použití anglického jazyka nebo jazyka, na kterém se strany účastnící se procesu 

vydávání osvědčení dohodnou. V případech, kdy je to nutné, je třeba volbu jazyka pro vydání povolení 

provést během předběžného jednání. 
 

Co je předběžné jednání? 

 

Předběžné jednání je volitelným stádiem, které předchází podání žádosti o osvědčení o bezpečnosti. 
Žadatel při něm dodá podrobnosti navržené žádosti, aby se už v raném stádiu tvoření žádosti mohly 
dohodnout výchozí body. Výhody mohou zahrnovat: 
 
 

 usnadnění prvotního kontaktu mezi stranami

 vybudování vztahu mezi orgánem vydávajícím povolení, příslušnými vnitrostátními bezpečnostními 
orgány pro danou oblast užití a žadatelem

 ověření, že žadateli byl poskytnut dostatek informací, takže ví, co se od něj očekává, včetně 
stanovení rozsahu žádosti

 dosažení společného porozumění výkladu příslušných pravidel (obzvláště přechodných ustanovení) 
za účelem vytvoření výchozích bodů pro příslušná pravidla a

 ujasnění, jak bude proces udělování osvědčení o bezpečnosti probíhat a jak se budou provádět 
rozhodnutí.
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Jaké jsou doklady, které by měl orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti očekávat při kontrole souladu 
s technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI)? 
 

Provozovatel železnic by měl dodat doklady o: 
 

 rozhodovacích procesech pro podání žádosti o TSI (v rámci správy řízení změn) a identifikaci 
příslušných TSI (kromě vnitrostátních technických pravidel a jiných nařízení)


 procesu implementace a následném monitoringu příslušných TSI (vnitrostátních technických 

pravidel a jiných nařízení), které v případě potřeby doloží, jak jsou nařízení dodržována během 
životního cyklu zařízení nebo provozu


 skutečnosti, jak systém řízení bezpečnosti provádí nápravná opatření v případě, že se zjistí, že 

nařízení a další požadavky nejsou dodržovány.
 

Může osvědčení o bezpečnosti získat nový železniční podnik, který tuto činnost dříve neprovozoval? 

 

Orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti by měl při rozhodování vzít v úvahu skutečnost, že je nemožné 

ověřit všechny aspekty systému řízení bezpečnosti nového železničního podniku. Měl by se zaměřit na 

schopnost provozu železničního podniku a skutečnost, zda jeho systém řízení bezpečnosti o tomto podává 

doklad. Následně po udělení osvědčení může příslušný vnitrostátní bezpečnostní orgán na základě výsledku 

zhodnocení zvýšit požadavky na dohled nad novým železničním podnikem, aby se ujistil, že systém řízení 

bezpečnosti adekvátně reguluje rizika, a aby získal potvrzení o jeho bezpečném provozu (např. během 

prvního roku po vydání osvědčení vnitrostátní bezpečnostní orgán provádí cílené audity/inspekce). 
 

Má orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti právo požadovat (doplňkové) informace poté, co obdrží 
žádost o osvědčení o bezpečnosti, nebo provádět audity či inspekce v prostorách železničního podniku? 

 

Prováděcí nařízení (EU) 2018/763 opravňuje orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti a vnitrostátní 
bezpečnostní orgán (nebo orgány) vztahující se na zamýšlenou oblast provozu k provádění auditů a 
inspekcí v prostorách žadatelů o osvědčení o bezpečnosti. 
 

Během hodnocení žádosti si také orgány mohou vyžádat doplňkové informace. 
 

Jaké informace by měly být uvedeny v žádosti o osvědčení o bezpečnosti? 

 

Obsah žádosti o osvědčení o bezpečnosti je popsán v Příloze I Prováděcího nařízení (EU) 2018/763. 
Požadované informace se v žádosti o osvědčení o bezpečnosti uvedou při vyplnění elektronického 
formuláře v systému one-stop shop. 
 

Může se orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti při vydávání osvědčení obrátit na externího 
hodnotitele? 

 

Orgán vydávající osvědčení o bezpečnosti je za osvědčení, která vydává, zodpovědný. Může nicméně 
delegovat některé své úkoly při hodnocení na externí odborníky. Orgán vydávající osvědčení o 
bezpečnosti musí zajistit dostatečnou kompetentnost daných odborníků k provedení delegovaných úkolů. 
V každém případě provádí konečné rozhodnutí o vydání osvědčení o bezpečnosti orgán vydávající 
osvědčení. 
 

Je prohlášení o železniční síti dostatečné k prokázání spolupráce železničního podniku a 
provozovatele infrastruktury? 

 

Prohlášení o železniční síti si klade za cíl dodat všem současným i potenciálním železničním podnikům, 
které si přejí provozovat služby v dané infrastruktuře, jednotný zdroj relevantních informací na objektivním 
a nediskriminačním základě. Prohlášení o železniční síti má splňovat požadavky Směrnice 2012/34/EU. 
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V současném kontextu znamená „spolupráce“ potřebu a závazek železničního podniku a provozovatele 

infrastruktury spolupracovat v záležitostech, ve kterých mají společné styčné body a které pravděpodobně 

ovlivní provedení adekvátních opatření na regulaci rizik. Regulace společných rizik spojených s činností 

železničního podniku a provozovatele infrastruktury je společným prvkem jejich systému řízení 

bezpečnosti. 
 

Podrobná opatření ke spolupráci pramenící z regulace společných rizik nemusí být v prohlášení o 
železniční síti nutně uvedena. 
 

Jaká jsou povinná osvědčení pro provozovatele železnic? 

 

Předpisový rámec EU vyžaduje osvědčení o bezpečnosti pouze u těch železničních podniků, které chtějí 
získat přístup k železniční infrastruktuře. Pokud hraje železniční podnik v železničním systému jinou roli 
(např. má na starosti údržbu), může být povinen získat jiná osvědčení, povolení apod. 
 

Musí být licence a/nebo osvědčení o bezpečnosti vydáno také pro posunování? 

 

Veškeré společnosti (tj. železniční podniky definované ve Směrnici 2012/34/EU), jejichž hlavní činností je 
zajistit dopravní služby, musí mít licenci. Ty společnosti, které poskytují služby železniční přepravy jako 
jinou než svou hlavní činnosti, licenci mít nemusí. 
 

Každá společnost, která systém železnic používá, však musí dodržovat bezpečnost celého železničního 
systému (bez ohledu na to, zda je to její hlavní činností, či ne). Proto se požadavky Směrnice o bezpečnosti 
železnic (např. osvědčení o bezpečnosti, SMS) týkají také těch společností, které jinak nemusí mít licenci a 
nespadají pod nařízení Směrnice 2012/34/EU. 
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