
 

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů 

 

Platné znění § 35 s vyznačením navrhovaných změn 

 
 

Povinnosti dopravce 

 

§ 35 

(1) Dopravce je povinen 

a) provozovat drážní dopravu podle pravidel provozování drážní dopravy, platné licence 

a smlouvy uzavřené s provozovatelem dráhy o provozování drážní dopravy na dráze, 

b) vydat ke dni zahájení provozování drážní dopravy vnitřní předpis o odborné 

způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování drážní dopravy a způsob jejich 

ověřování, včetně systému pravidelného školení, vydávání a odnímání osvědčení 

strojvedoucího a změn údajů v něm uvedených a doby platnosti osvědčení 

strojvedoucího, 

c) vydat ke dni zahájení provozování drážní dopravy vnitřní předpis o organizačním 

zajištění údržby drážních vozidel, 

d) při provozování drážní dopravy používat drážní vozidla a určená technická zařízení 

s platným průkazem způsobilosti a v technickém stavu, který odpovídá schválené 

způsobilosti, 

e) zajistit, aby drážní vozidla na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové 

a vlečce řídily osoby, které mají platný průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla; 

tato povinnost se nevztahuje na dráhu speciální při automatickém provozu, kdy 

je drážní vozidlo řízeno technickým systémem bez přítomnosti osoby řídící drážní 

vozidlo, 

f) zajistit, aby drážní dopravu prováděly osoby, které jsou zdravotně a odborně způsobilé, 

g) se řídit při provozování drážní dopravy pokyny provozovatele dráhy udílenými při 

organizování drážní dopravy, 

h) zajistit, aby drážní vozidla na dráze celostátní a regionální řídily osoby, které mají 

platnou licenci strojvedoucího a platné osvědčení strojvedoucího, 

i) přijmout plán obchodní činnosti obsahující alespoň údaje o zamýšleném rozsahu 

činnosti a způsobu jejího finančního zajištění; to neplatí pro dopravce provozujícího 

drážní dopravu na dráze speciální, tramvajové, trolejbusové nebo lanové. 
 

(2) Dopravce, který provozuje drážní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze regionální, 

který je držitelem platné licence, je dále povinen 

a) finančně zajistit řádné provozování drážní dopravy po celou dobu platnosti licence, 
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b) poskytnout drážnímu správnímu úřadu za každý kalendářní rok nejpozději do 

30. června roku následujícího doklady o trvání finanční způsobilosti k řádnému 

provozování drážní dopravy, 

c) na výzvu drážního správního úřadu poskytnout informace potřebné pro ověření trvání 

finanční způsobilosti k drážní dopravě, 

d) ke dni zahájení drážní dopravy sjednat pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu 

způsobenou provozem drážní dopravy a zaplatit pojistné a po celou dobu provozování 

drážní dopravy mít sjednáno toto pojištění a zaplacené pojistné, 

e) na výzvu drážního správního úřadu poskytnout informace potřebné pro ověření trvání 

pojištění pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou provozem drážní dopravy, 

f) zavést systém zajišťování bezpečnosti drážní dopravy a zajistit jeho dodržování, 

g) předložit do 30. června kalendářního roku drážnímu správnímu úřadu výroční zprávu 

o bezpečnosti provozování drážní dopravy za uplynulý kalendářní rok. 
 

(3) Dopravce, který provozuje veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo na 

dráze regionální, je dále povinen zveřejnit do 30. června kalendářního roku zprávu 

o kvalitě poskytovaných služeb za uplynulý kalendářní rok 6h a tuto zprávu poskytnout 

Evropské železniční agentuře. 

(4) Pravidla provozování drážní dopravy prvky systému zajišťování bezpečnosti provozování 

drážní dopravy podle druhu a rozsahu vykonávaných činností a obsah výroční zprávy 

o bezpečnosti stanoví prováděcí předpis. 
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