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ROZSAH ZNALOSTÍ
Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalostí tohoto předpisu pro pracovní činnost nebo pracovní zařazení
(funkci), přičemž:


informativní znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto
předpisu, zná předmět jeho úpravy a při náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;



úplnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto
předpisu, zná předmět jeho úpravy a bez náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;



doslovnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec zná text, který je v příslušném ustanovení napsán v uvozovkách kurzivou, přesně a je schopen jej bez náhledu do příslušného
ustanovení samostatně reprodukovat.

Není-li rozsah znalostí pro pracovní činnost nebo pracovní zařazení (funkci) stanoven, stanoví rozsah
znalostí, pokud je tak třeba učinit, příslušný vedoucí zaměstnanec.

Pracovní činnost nebo
pracovní zařazení (funkce)

Znalost ustanovení

Zaměstnanec odboru vnitřní správy
zajišťující agendu vydávání průkazů pro
CPS

úplná

Ředitel organizační složky

úplná

Určený styčný zaměstnanec organizační
složky

úplná

Žadatel o vstup do provozované železniční
dopravní cesty

úplná

5

SŽDC Ob1 díl II

Účinnost do 1. dubna 2019

ZKRATKY A ZNAČKY
Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto předpisu. V seznamu se neuvádějí
legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích,
příkladech nebo tabulkách.
O30 ...................... Odbor bezpečnosti a krizového řízení
O4 ........................ Odbor vnitřní správy
CPS ...................... Cizí právní subjekt
ČD ........................ České dráhy, a.s.
ČR ........................ Česká republika
IČ ......................... Identifikační číslo organizace
SŽDC .................... Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zákon .................... Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
EU ........................ Evropská unie
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Generální ředitel schválil podle čl. 14 odst. 1 a čl. 15 Statutu státní organizace Správa železniční
dopravní cesty (dále jednotlivě jen „Statut“ a „SŽDC“) tento předpis:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Kapitola I
Úvodní ustanovení
Čl. 1
Tento předpis vydala Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen
„SŽDC“) podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) za účelem stanovení pravidel pro vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti
nepřístupných. Tento předpis byl vydán ve dvou dílech:
díl I: Průkaz zaměstnance
díl II: Průkaz pro cizí subjekt
Čl. 2
Tento díl předpisu stanovuje jednotné zásady pro povolování vstupu cizích právních
subjektů (dále jen „CPS“) do míst SŽDC, pro fotografování a filmování v místech SŽDC.
Netýká se provozovatelů drážní dopravy dle licence k provozování drážní
dopravy vydané Drážním úřadem, případně úřadem členského státu Evropské
unie (dále jen „EU“), tj. vstupů do provozované železniční dopravní cesty.
Čl. 3
Tento díl předpisu je určen pro smluvní partnery SŽDC a všechny osoby pohybující se
v místech SŽDC, tj. osoby CPS, vyjma zaměstnanců provozovatelů drážní dopravy
vlastnící Licenci k provozování drážní dopravy vydané Drážním úřadem České
republiky, případně úřadem členského státu EU.
Čl. 4
Nabytím účinnosti tohoto předpisu se zrušuje předpis SŽDC Ob1 účinný od 1. dubna 2014
v platném znění.
Kapitola II
Vymezení základních pojmů
Čl. 5
Cizím právním subjektem se rozumí fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo
právnická osoba, která není součástí ani zaměstnancem SŽDC a která vykonává nebo má
vykonávat činnosti v místech SŽDC, na železniční dráze provozované SŽDC nebo svojí
činností může ovlivnit provozování dráhy na železniční dopravní cestě provozovatele
SŽDC.
Čl. 6
Obvodem dráhy se rozumí místa uvedená v § 4 zákona – veřejnosti nepřístupný.
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Čl. 7
Místem veřejnosti nepřístupným se rozumí místo uvedené v § 4a odst. 2 zákona
(místo, budova nebo objekt SŽDC).
Čl. 8
Vstup do míst veřejnosti nepřípustných se povoluje vydáním průkazu (viz příloha A). Bez
tohoto průkazu je vstup do míst veřejnosti nepřístupných zakázán.

ČÁST DRUHÁ
POVOLOVÁNÍ VSTUPU DO MÍST VEŘEJNOSTI NEPŘÍSTUPNÝCH
Čl. 9
Průkaz vydá odbor vnitřní správy Generálního ředitelství (dále jen „O4“). Kontaktní
elektronická adresa pro podání žádosti o vydání průkazu nebo pro oznamování změn či
ztrát je prukazy@szdc.cz.
Osoby jsou povinny být po dobu pobytu v místech, objektech a zařízeních SŽDC vybaveny
Průkazem pro CPS (viz příloha A).
Čl. 10
Vstup do míst veřejnosti nepřístupných je povolen na základě vydaného Průkazu pro CPS
(viz příloha A). Bez tohoto průkazu je vstup do míst veřejnosti nepřístupných povolen:
a) příslušníkům Integrovaného záchranného systému (Policie České republiky, požární
a záchranné sbory a jednotky, lékaři a zdravotnický personál) a příslušníkům Armády
ČR při živelních pohromách a mimořádných událostech,
b) příslušníkům Policie České republiky a strážníkům obecní policie při výkonu služby,
c) příslušníkům Celní správy při výkonu služby,
d) příslušníkům Vojenské policie, příslušníci Armády České republiky při výkonu funkce
velitele (zástupce velitele) převozu, vojenského vlaku a doprovodné stráže transportu,
e) státním zástupcům a soudcům při výkonu funkce,
f) zaměstnancům Ministerstva dopravy České republiky zajišťující činnosti ve vztahu
k železnici,
a dále osobám s platným dokladem, kterým je:
g) Průkaz zaměstnance Drážního úřadu, nebo
h) Průkaz zaměstnance Drážní inspekce ČR, nebo
i) Pověření k výkonu státního dozoru na drahách, nebo
j) Průkaz zaměstnance provozovatele drážní dopravy (licence k provozování drážní
dopravy vydané Drážním úřadem, případně úřadem členského státu EU), nebo
k) Zvláštní průkaz podle Směrnice o přepravě transportů série 70 000 M (předpis SŽDC
(ČD) D31 – Směrnice pro přepravu zásilek s překročenou ložnou mírou, zásilek těžkých
a dlouhých), nebo
l) Přepravní výkaz vojenského převozu (předpis SŽDC D33 – Vojenské přepravy), nebo
m) Pověření k výkonu funkce velitele stráže, nebo
n) Průkaz pro CPS s příslušným oprávněním.
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ČÁST TŘETÍ
ŽÁDOST O VYDÁNÍ PRŮKAZU A UŽÍVÁNÍ PRŮKAZU
Kapitola I
Žádost o vydání Průkazu zaměstnance pro CPS
Čl. 11
CPS předkládají „Žádost o vydání Průkazu pro CPS“ (dále jen „Žádost“) formou
elektronické žádosti. „Žádost“ ke stažení je umístěna na webových stránkách SŽDC
(www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html).
Pro rozúčtovávání na jednotlivá pracoviště (úseky, závody, subdodavatelé apod.) je nutné
zapisovat na jednotlivé formuláře a ve fakturační adrese uvádět plátce včetně podrobností
k fakturování částky za vydané průkazy.
Čl. 12
Stanovená lhůta pro vydání průkazu je 30 kalendářních dnů od dodání kompletních
podkladů.
Čl. 13
Žádost a podklady musí být v českém jazyce.
Kapitola II
Druhy Průkazů pro CPS
Čl. 14
Druhy Průkazů pro CPS
a) Cizí právní subjekt bez práva vstupu do provozované železniční dopravní
cesty
Osoby, které se budou pohybovat v místech, objektech a zařízeních SŽDC na základě
smluvního vztahu bez práva vstupu do provozované železniční dopravní cesty
(viz příloha A).
b) Cizí právní subjekt s právem vstupu do celé sítě provozované ŽDC
Osoby, které se budou na základě smluvního vztahu pohybovat v místech, objektech
a zařízeních SŽDC, včetně provozované ŽDC (viz příloha A).
c) Cizí právní subjekt s právem vstupu do provozované ŽDC s omezením
Osoby, které se budou na základě smluvního vztahu pohybovat v místech, objektech
a zařízeních SŽDC, včetně provozované ŽDC s vyjmenovaným omezením (viz příloha
A).
Kapitola III
Podmínky pro vydání Průkazu pro CPS
Čl. 15
Podmínky pro vydání Průkazu pro CPS:
a) Průkaz pro CPS se smluvním vztahem se SŽDC
Žadatel předloží O4:
-

řádně vyplněnou „Žádost“ v elektronické podobě, tabulka ve formátu *.xlsx;
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-

Čestné prohlášení, podepsané statutárním zástupcem, nebo jinou osobou s plnou
mocí k podepsání takového prohlášení, které nahradí Posudek o zdravotní
způsobilosti k práci vydaného v souladu s Vyhláškou č. 101/1995 Sb., § 2
písmeno b) bod 1/ a Výkaz o zkouškách z Předpisu SŽDC Bp1, v elektronické
podobě, ve formátu *.pdf, ke stažení je umístěno na webových stránkách SŽDC
(www.szdc.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html);

-

smluvní vztah k SŽDC v elektronické podobě, ve formátu *.pdf;

nebo
b) Průkaz pro CPS se Souhlasem ředitele O30 SŽDC
Žadatel předloží O4:
-

řádně vyplněnou „Žádost“ v elektronické podobě, tabulka ve formátu *.xlsx;

-

Čestné prohlášení, podepsané statutárním zástupcem, nebo jinou osobou s plnou
mocí k podepsání takového prohlášení, které nahradí Posudek o zdravotní
způsobilosti a Výkaz o zkouškách, v elektronické podobě, ve formátu *.pdf;

-

kopii Souhlasu ředitele O30 v elektronické podobě, ve formátu *.pdf.
Kapitola IV
Změny údajů a ztráta Průkazu pro CPS
Čl. 16

Držitel Průkazu pro CPS je povinen jej chránit před poškozením, zničením nebo ztrátou.
Čl. 17
Držitel Průkazu pro CPS je povinen neprodleně ohlásit O4 každou změnu, která by měla
vliv na rozsah oprávnění v něm vyznačené a zároveň požádat o vydání nového Průkazu
pro CPS. O4 vyhotoví na základě řádně vyplněné žádosti a předložených podkladů Průkaz
nejpozději do 30 kalendářních dnů.
Čl. 18
Zaměstnavatel držitele Průkazu pro CPS, případně držitel, je povinen neprodleně písemně
oznámit každou ztrátu Průkazu pro CPS O4 a zároveň požádat o vydání nového Průkazu,
trvá-li důvod vstupu do míst SŽDC.
Kapitola V
Doba platnosti Průkazu pro CPS
Čl. 19
Průkazy pro CPS mohou být vydány podle platnosti Posudku o zdravotní způsobilosti k
práci vydaného v souladu s Vyhláškou č. 101/1995 Sb., § 2 písmeno b) bod 1/
a Potvrzení o absolvování Školení z Předpisu SŽDC Bp1 a smluvním vztahem se Správou
železniční dopravní cesty, státní organizace maximálně na dobu 4 roků.
Čl. 20
Průkazy pro CPS bez smluvního vztahu se SŽDC mohou být vydány podle platnosti
Posudku o zdravotní způsobilosti k práci vydaného v souladu s Vyhláškou
č. 101/1995 Sb., § 2 písmeno b) bod 1/ a Potvrzení o absolvování Školení z Předpisu
SŽDC Bp1 a na základě Souhlasu ředitele O30, na dobu maximálně 2 roky.
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Čl. 21
Uplyne-li doba platnosti Průkazu pro CPS je zaměstnavatel držitele Průkazu pro CPS,
případně držitel Průkazu povinen neprodleně, nejdéle však do 30 kalendářních dnů, vrátit
Průkaz pro CPS O4. Trvá-li důvod vstupu do míst SŽDC, postupuje žadatel jako při
předložení žádosti o vydání nového Průkazu.
Čl. 22
Pomine-li důvod dalšího využívání Průkazu pro CPS, je držitel Průkazu povinen
neprodleně, nejdéle však do 30 kalendářních dnů, vrátit Průkaz pro CPS O4.
Kapitola VI
Manipulační poplatek za vystavení Průkazu
Čl. 23
Manipulační poplatek za vystavení Průkazu pro CPS, včetně vystavení Průkazu pro CPS na
základě změn údajů je stanoven ve výši 100,- Kč bez DPH. Částka za DPH bude
připočítána v zákonné výši.
Čl. 24
Po vydání Průkazu vystaví účtárna ředitelství SŽDC fakturu s fakturačními údaji plátce,
příjemce, celkovou částkou a odůvodněním. Tuto fakturu odešle samostatně od vydaných
Průkazů.
Čl. 25
Žádající subjekt si může vyzvednout Průkazy pro CPS po telefonické či e-mailové domluvě
osobně na adrese SŽDC, odbor vnitřní správy, Pernerova 2819/2a, Praha 3, nebo budou
zaslány poštou.
Kapitola VII
Kontrola vstupu do míst veřejnosti nepřístupných
Čl. 26
V případě zjištění neoprávněného vstupu do veřejnosti nepřístupných míst SŽDC, bude
osoba bez platného povolení vykázána.
Čl. 27
V případě zjištění neoprávněného vstupu na provozovanou železniční dopravní cestu
a míst SŽDC bez platného povolení, bude případ postoupen příslušnému správnímu úřadu
k projednání pro porušení § 50 odst. 1 písm. a) až e), nebo § 51 odst. 1 písm. a) a d)
zákona.
Kapitola VIII
Ostatní ujednání
Čl. 28
V případě, že vstupuje do míst SŽDC cizí právní subjekt, který smluvně zajišťuje práce
pro držitele licence k provozování drážní dopravy Drážním úřadem, případně úřadem
členského státu EU (např. zkušební jízdy na hnacích železničních vozidlech, opravy,
údržba, čištění a úklid železničních vozů apod.), má držitel licence povinnost požádat O4
o vydání průkazu, který tento cizí subjekt opravňuje ke vstupu do míst SŽDC.

11

SŽDC Ob1 díl II

Účinnost do 1. dubna 2019

Kapitola IX
Fotografování, filmování nebo jiné zobrazování v místech SŽDC
Čl. 29
V uzavřených případně jinak zabezpečených místech SŽDC je zakázáno fotografovat,
filmovat, zakreslovat nebo jinak zobrazovat objekty, místa a zařízení, které jsou označeny
tabulkou vyjadřující zákaz fotografování (písemně nebo symbolem - přeškrtnutý
fotoaparát). Tato místa určuje a označuje obhospodařující OJ SŽDC. V těchto místech smí
fotografovat, filmovat, zakreslovat nebo jinak zobrazovat objekty pouze osoby, které mají
v průkazu uvedeno oprávnění k fotografování a filmování pro služební účely.

ČÁST ČTVRTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 30
Průkaz pro CPS ke vstupu do míst, objektů, zařízení a provozované železniční dopravní
cesty SŽDC, vydaný do 31. března 2019 podle Předpisu SŽDC Ob1 zůstává v platnosti po
dobu uvedenou na Průkazu.
Čl. 31
Výjimky z tohoto předpisu povoluje generální ředitel SŽDC.
Čl. 32
Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.
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CITOVANÉ DOKUMENTY
Mezinárodní a národní právní předpisy, technické normy
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

Vnitřní předpisy
Statut státní organizace Správa železniční dopravní cesty
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Příloha A (normativní)
Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC
(pro osoby, které nejsou zaměstnanci SŽDC, mimo zaměstnanců zajišťujících drážní dopravu dle příslušné
licence Drážního úřadu České republiky)

přední strana

zadní strana
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