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ZMĚNY PŘEDPISU 

Změna Předpis opravil 

číslo účinnost od obsah změny datum podpis 

1 12. 12. 2010 
periodické zkoušky, licence 
strojvedoucího, zápis - elektro-
technická kvalifikace  

27. 10. 2010 Verner, v.r. 

2 11. 12. 2011 

zrušení článků o podmínkách 
kvalifikace osob k řízení elek-
trického hnacího vozidla a par-
ního hnacího vozidla, přidán 
článek o zkušebním řádě pro 
zkoušky z vnitřních předpisů 
provozovatele, nová Příloha č. 6 
Protokol o absolvování zkoušky 

1. 12. 2011 Verner, v.r. 

3 1. 12. 2012 
rozšíření kvalifikací a zkoušek, 
Příloha č. 7 1. 12. 2012 Verner, v.r. 

4 15. 12. 2014 

V bodě 30 nový odst.(2); v bodě 
35b) doplnění textu; v bodě 88 
oprava slova na „body“; v bo-
dech 161,162,166 a 170 prove-
dena úprava odrážek a textu – 
korekce; nový body 313 a 314; 
úprava přílohy č.3  

30. 11. 2014 Štolbová, 
v.r. 

5 1. 4. 2015 

lhůty a časový rozsah školení, 
upřesnění rozsahu platnosti 
zkoušek, zrušení zkoušky pro 
dráhu celostátní (dopravce Lo-
vochemie nevydává Osvědče-
ní), ztráta kvalifikace při opako-
vané neúčasti na školení 

24. 3. 2015 Trojan, v.r. 

6 15. 10. 2015 

V bodech 301-307,309, 311-315 
doplněna doba výcviku; bodě 
307 f) oprava druhu zkoušky; od 
bodu 313 do 316 přečíslování 
bodů; změna přílohy č.7;  

5. 10. 2015 Štolbová, 
v.r. 

7 1. 6. 2016 změna intervalů zkoušek 24. 5. 2016 Verner, v.r. 
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ČÁST PRVNÍ 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1. Zdravotní zp ůsobilost osoba získá  dokumentem vydaným určeným posuzují-
cím lékařem.  

 
2. Odbornou zp ůsobilost osoba získá  dosažením stanovené kvalifikace podle 

právních předpisů a podle vnitřního předpisu provozovatele dráhy nebo doprav-
ce, a pokud je určena provozovatelem dráhy nebo dopravce k pracovní činnosti 
pro provozování dráhy nebo k činnosti pro provozování drážní dopravy. 

 
3. Právní p ředpisy  a vnit řní předpisy provozovatele  jsou závazné pro: 

3.1 všechny zaměstnance provozovatele, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí 
na provozování dráhy a provozování drážní dopravy; 

3.2 ostatní osoby cizích právnických a fyzických osob, které na základě smluvní-
ho vztahu s provozovatelem využívají jeho provozovanou dopravní cestu a 
tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány; 

3.3 ostatní osoby cizích právnických a fyzických osob, které na základě smluvní-
ho vztahu s provozovatelem vykonávají činnost, která ovlivňuje provozování 
dráhy nebo provozování drážní dopravy a tímto smluvním vztahem jsou 
k tomu vázány. 

 
4. Pověřená osoba  pro uzavření smluvních vztahů s cizími právnickými 

a fyzickými osobami k zajištění činnosti pro provozování dráhy nebo provozo-
vání drážní dopravy je odpovědna za zajištění smluvních vztahů pro zdravotní 
a odbornou způsobilosti osob, které budou vykonávat pracovní činnost 
u provozovatele. 

 
5. Provozovatel, pov ěřená osoba provozovatele,  kterou může být zástupce 

provozovatele nebo určená osoba k zajišťování jednotlivých stanovených po-
vinností, zajišťuje plnění povinností provozovatele stanovených právními před-
pisy.  

 
6. Pověřená osoba je odpov ědná za:  

6.1 zpracování technologických postupů ve vnitřních předpisech provozovatele a 
základní dopravní dokumentace (dále jen ZDD);  

6.2 vytváření organizačních a technologických opatření pro bezpečnou práci při 
provozování dráhy a drážní dopravy nebo; 

6.3 organizaci periodické vnitřní kontroly systému bezpečnosti a metod posuzo-
vání rizik při provozování dráhy a drážní dopravy, kontrol pracovní činnosti 
osob při provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy; 

6.4 organizaci udržování dráhy, kontrolu a zajišťování stanovený technických pa-
rametrů součástí dráhy; 

6.5 úschovu dokumentace o dráze a její provozuschopnosti; 
6.6 organizaci provozování dráhy a drážní dopravy, organizaci obsluhy, prohlíd-

ky, opravy, údržby, montáže a zkoušení na učeném technickém zařízení (dá-
le jen UTZ) a dalších technických zařízeních, která nejsou UTZ provozovatele 
(dále jen technická zařízení); 

6.7 úschovu dokumentace o technickém zařízení; 
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6.8 organizování zajištění, provedení a evidence drážních vozidel (dále jen DV); 
technické způsobilosti hnacích drážních vozidel (dále jen HDV) a tažených 
drážních vozidel; úschovu dokumentace o DV; 

6.9 organizování a zajištění údržby DV; 
6.10 zajišťování zdravotní způsobilost osob provozovatele; úschova evidence 

zdravotní způsobilosti; zpracovávání požadavků pro posuzujícího lékaře 
k provedení lékařské prohlídky; vyzvání osob k prohlídce u posuzujícího léka-
ře; ukončení pracovní činnosti osob při ztrátě zdravotní způsobilosti; 

6.11 zajišťování odborné způsobilost osob; organizování a provádění vstupní in-
struktáže, pravidelného školení, seminářů, konzultací, kurzů nebo jiných 
vzdělávacích aktivit, ověřování znalostí; informování osob o pravidelném ško-
lení, úschova a evidence o pravidelném školení, odborné způsobilosti 
a kvalifikaci; ukončení pracovní činnosti osobě při ztrátě odborné způsobilosti 
a kvalifikace; 

6.12 uzavření smluvních vztahů s cizími právnickými a fyzickými osobami 
k zajištění činnosti pro provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy; 

6.13 zajišťování místa mimořádné události (dále jen MU), pořízení dokumentace o 
postupech při zabezpečení a obsluze dráhy a organizace drážní dopravy, 
stavu stavby dráhy, stavby na dráze a DV v souvislosti se vznikem MU 
a příčinou události; vyhodnocování příčin a okolností vzniku MU a návrhu od-
povědnosti za její vznik; 

6.14 zajišťování plnění povinností provozovatele k mimořádným a jiným událos-
tem a mimořádným situacím vzniklých při provozování dráhy nebo provozo-
vání drážní dopravy a znalosti osob o opatřeních pro případy zdolávání havá-
rií a požárů, evakuace osob a jiného vážného nebezpečí. 

 
7. Pověřená osoba je povinna  osobě nařídit jen takovou pracovní činnost 

pro provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy, pro kterou má tato 
osoba stanovenou zdravotní způsobilost a kvalifikaci.  

 
8. – 10. Neobsazeno. 



Změna č. 7 

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD – ZDRAVOTNÍ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST 

 7

ČÁST DRUHÁ 

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST 

Kapitola I 
Zařazení osob podle pracovní činnosti  

30. Vyhláška č. 101/1995 Sb. Řád pro zdravotní zp ůsobilost osob  při provozo-
vání dráhy a drážní dopravy, § 1: 

 
(1) Podmínky zdravotní způsobilosti a způsob provádění posudkové činnosti při 

posuzování zdravotní způsobilosti se vztahují na:  
a)  žadatele o vydání licence strojvedoucího a strojvedoucí řídící drážní 

vozidlo na dráze celostátní a regionální 10), 
b)  žadatele o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla a fy-

zické osoby řídící drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové, 
speciální, lanové a vlečce a 

c)  fyzické osoby provádějící ostatní činnosti při provozování dráhy a dráž-
ní dopravy a uchazeče o výkon těchto činností. 

(2) Posouzení zdravotní způsobilosti se nevyžaduje u osob podle odstavce 1 
písm. c) provádějících činnosti, kterých je třeba k odvrácení živelní události, 
nehody nebo mimořádné provozní situace nebo ke zmírnění jejich bezpro-
středních následků v souvislosti s provozováním dráhy a drážní dopravy, 
jde-li o činnosti vykonávané nejdéle po dobu deseti dnů. Tyto činnosti mo-
hou být vykonávány pouze pod dozorem osoby zdravotně způsobilé. 

 
31. – 34. Neobsazeno. 

 
Kapitola II 

Zařazení osob podle požadavk ů na činnost  

35. Vyhláška č. 101/1995 Sb. Řád pro zdravotní zp ůsobilost osob  při provozo-
vání dráhy a drážní dopravy, § 2: 

 
Osoby podle § 1 odst. 1 písm. c) se pro potřeby posuzování zařazují do skupin: 
a) osoby vykonávající činnost při provozování dráhy a drážní dopravy, které 

přímo zabezpečují obsluhu dráhy, zabezpečují nebo organizují drážní do-
pravu a řídí se při tom tvarovými, světelnými a zvukovými znaky a návěstmi, 
nebo je dávají, 

b) osoby, které při své činnosti 
1. vstupují bez dozoru na provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se 

přímo na zabezpečení obsluhy dráhy, ani na zabezpečení nebo organi-
zování drážní dopravy, 

2. provádějí revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení. 
 
36. – 39. Neobsazeno. 
 
________________ 
10) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedou-
cím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství. 
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Kapitola III 
Platnost  zdravotní zp ůsobilosti 

40. Doba platnosti posudku o zdravotní zp ůsobilosti : 
40.1 u osob řídících drážní vozidlo :  

– do 50 let  ..............................................................................2 roky 
– nad 50 let  ............................................................................. 1 rok 

40.2 u ostatních osob podle § 2 písm. a) 
– do 18 let  ............................................................................... 1 rok 
– od 18 let do 50 let  ................................................................3 roky 
– nad 50 let  ............................................................................. 1 rok 

40.3 u ostatních osob podle § 2 písm. b) bodu 1 
– do 18 let  ............................................................................... 1 rok 
– od 18 let do 50 let  ................................................................4 roky 
– nad 50 let  ............................................................................2 roky 

40.4 u ostatních osob podle § 2 písm. b) bodu 2 
– do 18 let  ............................................................................... 1 rok 
– od 18 let do 50 let  .................................................................. 5 let 
– nad 50 let  ............................................................................2 roky 

 
Kapitola IV 

Preventivní prohlídky  

41. Před provád ěním preventivních prohlídek  musí pověřená osoba k zajištění 
způsobilosti sdělit posuzujícímu lékaři stanoveným tiskopisem druh požadované 
prohlídky, druh práce a pracovní podmínky, pro které je zdravotní způsobilost 
posuzována. Na základě preventivní prohlídky posuzující lékař vyhotoví posu-
dek o zdravotní způsobilosti. 

 

42. Preventivní prohlídky se rozd ělují na:  
a) vstupní prohlídka , při které se posuzuje zdravotní způsobilost: 

– uchazečů o licenci strojvedoucího (průkaz způsobilosti k řízení drážního vozi-
dla); prohlídka se vykoná před započetím výcviku k získání odborné způsobi-
losti k řízení drážního vozidla, 

– uchazečů k provádění činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy; (pro-
hlídka se vykoná před vznikem pracovněprávního vztahu nebo před převe-
dením na činnost, pro kterou je posouzení požadováno, 

b) pravidelná prohlídka , pro opakované posouzení zdravotní způsobilosti před 
skončením platnosti posudku, 

c) mimo řádná prohlídka , pro přezkoušení zdravotní způsobilosti na žádost dráž-
ního správního úřadu nebo provozovatele dráhy (drážní dopravy), 

d) výstupní prohlídka , pro přezkoušení zdravotní způsobilosti před ukončením 
výkonu činnosti nebo před převedením na jinou činnost, pro niž není požadová-
na zdravotní způsobilost. 

 
43. Vzory tiskopis ů Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti a Posudek o zdra-

votní způsobilosti jsou uvedeny v Příloze č. 7 tohoto předpisu. 
 
44. – 49. Neobsazeno. 
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ČÁST TŘETÍ 

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST 

Kapitola I 
Všeobecná ustanovení 

50. K zajišt ění provozování dráhy nebo provozování drážní doprav y musí mít 
osoby, které se přímo podílejí na činnostech, spojených s provozováním dráhy 
nebo provozováním drážní dopravy kvalifikaci podle právních předpisů 
a předpisů provozovatele. Kvalifikaci podle právních předpisů získá ve stanove-
ných případech osoba u Drážního úřadu. 

 
51. – 54. Neobsazeno. 

Kapitola II 
Základní ustanovení 

55. Drážní ú řad ověřuje  odbornou způsobilost osob a vydává pověření k provádě-
ní pravidelných revizí, prohlídek a zkoušek určeného technického zařízení nebo 
k řízení drážních vozidel. 

 
56. Provozovatel stanovuje a ov ěřuje  odbornou způsobilost osobám k obsluze, 

údržbě, opravě nebo provádění provozního ošetřování technického zařízení po-
třebného pro provozování dráhy nebo provozování drážní dopravy. 

 
57. Živnostenský zákon  stanovuje podmínky pro právnické nebo fyzické osoby, 

které mohou provozovat živnost, zabývající se výrobou, rekonstrukcí nebo 
opravou vyhrazených technických zařízení, vzdělávacími aktivitami apod. 

 
58. – 69. Neobsazeno. 
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DÍL PRVNÍ 
POŽADAVKY DRÁŽNÍHO ÚŘADU 

Kapitola I 
Určená technická za řízení 

70. Revize nebo prohlídky a zkoušky UTZ mohou prová dět jen fyzické osoby, 
které mají osvědčení o odborné zp ůsobilosti  vydané drážním správním úřa-
dem na základě zkoušky. Tato způsobilost musí být atestační zkouškou kaž-
dých 5 let ověřována před komisí jmenovanou Drážním úřadem. 

 
71. Kvalifikace osob k provád ění revizí nebo prohlídek a zkoušek p říslušných 

UTZ16) v provozu vyžaduje: 
a) střední vzdělání s maturitní zkouškou 10) nebo vysokoškolské vzdělání 16a) stroj-

ního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření; 
b) odbornou praxi v projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu nebo opra-

vách určených technických zařízení 
1.  v délce nejméně tři roky, má-li žadatel vysokoškolské vzdělání 16a); 
2.  v délce nejméně pět let, má-li žadatel střední vzdělání s maturitní zkouškou 

10); 
c) výcvik pro činnost osoby odborně způsobilé  provádění revizí nebo prohlídek a 

zkoušek příslušného určeného technického zařízení v délce nejméně tři měsíce 
pod dohledem osoby odborně způsobilé k provádění revizí nebo prohlídek a 
zkoušek příslušného určeného technického zařízení s příslušným osvědčením a 
praxí v provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušného určeného tech-
nického zařízení v délce nejméně tři roky; 

d) zkoušku z odborných teoretických znalostí pro činnost osoby odborně způsobilé 
 provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušného určeného technického 
zařízení před zkušební komisí; obsahové a odborné zaměření zkoušky je uve-
deno v příloze č. 9 Vyhlášky č. 16/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

e) odbornou způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací 
1. „osoba pou čená“ pro osobu odborně způsobilou  provádění revizí nebo 

prohlídek a zkoušek tlakových zařízení, plynových zařízení, zdvihacích 
zařízení, dopravních zařízení, kontejnerů a výměnných nástaveb, sva-
řování a defektoskopie; 

2. „osoba znalá “ pro osobu odborně způsobilou k provádění revizí nebo 
prohlídek a zkoušek elektrických zařízení. 

                                            
10) § 58 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon). 
16) § 48 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.; § 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou 
se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000 Sb. 
16a) § 44 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). 
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72. Rozšíření kvalifikace osob k provád ění revizí nebo prohlídek a zkoušek 
příslušných UTZ  na jiné určené technické zařízení nebo jinou činnost se vyko-
ná dopl ňková zkouška před komisí jmenovanou drážním správním úřadem. 
Doplňkovou zkouškou se ověřují zejména znalosti souvisejících právních před-
pisů a technických norem, týkajících se rozšíření rozsahu oprávnění. 

 
73. Dosažení odborné způsobilosti pro činnosti při zkoušení UTZ tlakových podle 

mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena 
ve Sbírce mezinárodních smluv 16b) vyžaduje 
a) odbornou způsobilost k provádění prohlídek a zkoušek určených technických 

zařízení tlakových podle odstavce 71 předpisu, 
b) splnění podmínek odstavce 6.8.2.4.6 Řádu pro mezinárodní železniční přepravu 

nebezpečných věcí Úmluvy COTIF 16b). 

Splnění podmínek podle předchozího článku dokladuje žadatel drážnímu správnímu 
úřadu. 
 
74.  - 76. Neobsazeno. 
 
 

Kapitola II 
Základní podmínky kvalifikace k řízení hnacích vozidel 

77. Řídit drážní vozidla  mohou osoby, které dosáhly věku 20 let. 
 
78. – 80. Neobsazeno. 

Kapitola III 
Podmínky kvalifikace osob k řízení 

81. Podmínky kvalifikace osob k řízení motorového hnacího vozidla a speci-
álního hnacího vozidla na dráze celostátní a region ální jsou  
81.1 ukončené střední vzdělání s výučním listem 11) strojního, elektrotechnické-

ho, stavebního nebo dopravního zaměření 10), 
81.2 odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená, 
81.3 absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového za-

měření zkoušky, uvedeného v přílohách č. 1, 2 a 3 Vyhlášky č. 16/2012 
Sb. u akreditovaného školicího orgánu,  

81.4  jízdní výcvik v řízení a obsluze motorového hnacího vozidla pod dozorem 
v délce nejméně 12 týdnů, 

81.5 zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební 
komisí. 

81.6 podmínkou řízení motorových hnacích vozidel je získání Licence strojve-
doucího a Osvědčení strojvedoucího 

                                            
16b) Vyhláška č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), ve znění sdělení č. 61/1991 Sb., 
sdělení č. 251/1991 Sb., sdělení č. 274/1996 Sb. a sdělení č. 34/2005 Sb.m.s. 
10) § 58 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon). 
11) § 58 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. 
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82. Podmínky kvalifikace osob k řízení motorového hnacího vozidla a speciální-
ho hnacího vozidla na vle čce jsou  
82.1 ukončené střední vzdělání s výučním listem 11) strojního, elektrotechnické-

ho, stavebního nebo dopravního zaměření 10), 
82.2 odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená, 
82.3 absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového za-

měření zkoušky, uvedeného v příloze č. 4 Vyhlášky č. 16/2012 Sb., 
82.4 výcvik v opravně motorových hnacích vozidel zaměřený na znalost kon-

strukce a údržbu vozidla v délce nejméně 2 týdny, 
82.5 jízdní výcvik v řízení a obsluze motorového hnacího vozidla pod dozorem 

v délce nejméně 4 týdny, 
82.6 zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před zkušební 

komisí Drážního úřadu. 
 
83. Osoby řídící drážní vozidlo p ři jízdním výcviku a p ři zkoušce  - podrobnosti sta-

noví Vyhláška č. 16/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
84. Pro řízení jiného druhu hnacího vozidla  na stejném druhu dráhy nebo kategorii 

železniční dráhy se odborná způsobilost prokáže doplňkovou zkouškou před 
zkušební komisí - podrobnosti stanoví Vyhláška č. 16/2012 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů. 

  
85. Podmínky vykonání dopl ňkové zkoušky  - podrobnosti stanoví Vyhláška č. 

16/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
85. – 109. Neobsazeno. 

                                            
10) § 58 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škol-
ský zákon). 
11) § 58 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. 
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Kapitola IV 
Ustanovení spole čná, přechodná a záv ěrečná 

110. Osoba odborn ě způsobilá k provád ění revizí nebo prohlídek a zkoušek UTZ  
prokazují na vyžádání osoby pověřené k výkonu státního dozoru svou odbornou 
způsobilost předložením platného osvědčení o odborné způsobilosti 
k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek příslušných UTZ. 

 
111. Osoba řídící drážní vozidlo  prokazuje na vyžádání osoby pověřené k výkonu 

státního dozoru svou odbornou způsobilost předložením Průkazu způsobilosti 
k řízení drážního vozidla . 

 
112. – 119. Neobsazeno. 
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DÍL DRUHÝ 
KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY PROVOZOVATELE  

Kapitola I 
Základní ustanovení 

120. Povinnosti zam ěstnavatele dle Zákoníku práce  
Zaměstnavatelé jsou v rozsahu své působnosti povinni vytvářet podmínky pro 
bezpečnou a zdraví neohrožující práci v souladu s předpisy o bezpečnosti při 
práce, bezpečnosti technických zařízení a o ochraně zdraví při práci. Jsou po-
vinni přijímat opatření pro případy poskytování první pomoci, zdolávání havárií 
a požárů, evakuace osob a jiného vážného nebezpečí.  

 
121. Pověřená osoba  je povinna: 

121.1 organizovat přípravu osoby k získání kvalifikace u: 
121.1.1 určené osoby provozovatele; 
121.1.2 odborně způsobilé osoby jiného provozovatele dráhy nebo do-

pravce;  
121.1.3 podnikatelského subjektu (fyzické nebo právnické osoby) 

v požadované oblasti na základě živnostenského zákona. 
121.2 organizuje ověřování potřebných znalostí a dovedností k obsluze, údržbě, 

opravě nebo provádění provozního ošetřování obsluze technického zařízení 
u: 
121.2.1 odborně způsobilé osoby provozovatele; 
121.2.2 odborně způsobilé osoby jiného provozovatele dráhy nebo do-

pravce; 
121.2.3 podnikatelského subjektu (fyzické nebo právnické osoby) 

v požadované oblasti na základě živnostenského zákona; 
121.2.4 drážního správního úřadu. 
 

122. – 129. Neobsazeno. 
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Kapitola II 
Ověřování znalostí  

130. Bezpečnostní zkouška  – ověřením znalostí a dovedností: 
a) z bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; 
b) poskytování první pomoci – výkony zachraňující život; 
c) zdolávání ekologických havárií a požáru, evakuace; 
d) elektrotechnickou kvalifikaci „osoba poučená“; 
e) zásady provozování dráhy a drážní dopravy. 
 

131. Zkouška praktické zp ůsobilosti  - zkouška pro ověření znalostí osoby 
k provádění obsluhy, prohlídky, opravy, údržby, montáži, zkoušení nebo prová-
dění provozního ošetřování technického zařízení. 

 
132. Odborná zkouška  - zkouška pro ověření znalostí ustanovení právních předpisů 

a vnitřních předpisů provozovatele pro provozování dráhy nebo drážní dopravy 
stanovených pro příslušnou zkoušku. 

 
133. Mimo řádná zkouška  - zkouška, kterou musí osoba vykonat, pokud provozova-

tel rozhodl o novém ověření znalostí osoby, která již úspěšně vykonala bezpeč-
nostní zkoušku, zkoušku praktické způsobilosti nebo odbornou zkoušku. Náplň 
mimořádné zkoušky stanovuje provozovatel nebo pověřená osoba.  

 
134. Mimo řádná zkouška m ůže být na řízena:  

a) při vydání nových právních norem nebo vnitřních předpisů,  
b) při vydání změn právních norem nebo vnitřních předpisů,  
c) nedodržela-li osoba ustanovení právních norem nebo vnitřních předpisů, 
d) projevila-li osoba neznalost ustanovení právních norem nebo vnitřních předpisů, 
e) je-li opětovně potřebné prokázat odbornou způsobilost osoby.  
 

135. Pravidelnou i mimo řádnou zkoušku  je možné opakovat na základě dohody 
s pověřenou osobou.  

 
136. Ověřování znalostí p ři pravidelném školení  - zkouška z náplně pravidelného ško-

lení. 
 
137. Ověřování znalostí  je oprávněna provádět jen pověřená osoba. 
 
138. Neúspěšně vykonanou opravnou zkoušku  je nutné považovat za důvod ztrá-

ty odborné způsobilosti a zahájení pracovněprávních kroků v souladu se Záko-
níkem práce. 

 
139. Zkušební řád pro zkoušky z vnit řních p ředpis ů provozovatele : 

139.1 Zkouška se skládá  před nejméně tříčlennou zkušební komisí, přičemž 
alespoň jeden člen komise musí být odborně způsobilosti k provádění 
školení a zkoušek dle vnitřních předpisů provozovatele. Pověřená oso-
ba provozovatele jmenuje zkušební komisi a jejího předsedu, který mu-
sí být zaměstnancem Lovochemie, a.s.  

139.2 Zkouška je neve řejná.  
139.3 Část zkoušky z teoretických znalostí  se provádí formou testů. 
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139.4 Část zkoušky z praktických znalostí  se skládá z praktického výkonu 
příslušné činnosti, které se prováděná zkouška týká. 

139.5 Zkušební komise vyhotoví o vykonání zkoušky písemný  protokol , 
jehož nedílnou součástí jsou písemné zkušební testy vyplněné zkouše-
ným, bodové ohodnocení a písemné vyhodnocení prokázaných praktic-
kých znalostí. Protokol o vykonání zkoušky podepisují všichni členové 
komise. 

139.6 Hodnocení části zkoušky z teoretických znalostí  se provádí podle 
stupnice: 
- prosp ěl, jestliže žadatel dosáhl u zkoušky nejméně 80 % dosažitelné-
ho bodového ohodnocení v jednotlivých testech, 
- neprosp ěl, jestliže žadatel dosáhl u zkoušky méně než 80 % dosaži-
telného bodového ohodnocení v jednotlivých testech. 

139.7 Hodnocení části zkoušky z praktických znalostí  se provádí podle 
stupnice: 
- prosp ěl, 
- neprosp ěl. 

139.8 Zkouška se považuje za úsp ěšně vykonanou , je-li hodnocena stup-
něm prospěl, při prokázání teoretických i praktických znalostí. 

139.9 Zkoušený, který u zkoušky neprosp ěl, může vykonat opravnou 
zkoušku, a to z částí zkoušky, ve kterých neprospěl, po dohodě s před-
sedou zkušební komise. Opravnou zkoušku nelze opakovat. 

139.10 Vzor dokumentu Protokol o zkoušce je uveden v P říloze č. 6 tohoto 
předpisu. 

 
 
 

Kapitola III 
Evidence ov ěřování znalostí  

140. Zápis o provedení ov ěření znalostí  bezpečnostní zkouškou, zkoušku praktic-
ké způsobilosti, odbornou zkoušku nebo mimořádnou zkouškou zajistí pověřená 
osoba do písemného dokumentu Výkaz o zkouškách . Vzor dokumentu Výkaz 
o zkouškách je v Příloze č. 5 tohoto předpisu.  

 
141. Ověřování znalostí p ři pravidelném školení  zajistí pověřená osoba do pí-

semného dokumentu Doklad o pravidelném školení.  Vzor dokumentu Doklad 
o pravidelném školení je v Příloze č. 4 tohoto předpisu. 

 
142. Dokument Výkaz o zkouškách  je písemný doklad o ověření znalostí a musí 

obsahovat:  
– příjmení a jméno, datum narození osoby, pro kterou výkaz o zkouškách platí; 
– datum vykonání ověření znalostí; 
– název zkoušky, její označení; 
– výsledek ověření znalostí (prospěl – neprospěl); 
– čitelný podpis zkoušejícího, otisk razítka organizace, která zkoušku organizuje. 

143. – 149. Neobsazeno. 
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Kapitola IV 
Vstupní instruktáž  

150. Pověřená osoba musí zajistit vstupní instruktáží  tyto oblasti: 
a) bezpečnosti a ochraně zdraví při práci:  

� zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podmínkami pro bezpečnou 
a zdraví neohrožující práci; 

� bezpečnosti při práci s elektrotechnických zařízení a o ochraně zdraví při 
práci; 

� seznámení s pracovištěm, místními a traťovými poměry; 
� pokyn nařizující zastavení účastníků silničního provozu a podmínky použití. 

b) poskytování první pomoci – výkony zachraňující život:  
� zajišťování poskytování první pomoci a praktické zacvičení pro činnost při 

vzniku vážného nebezpečí; 
� zástava masivního krvácení (poranění velkých tepen, amputace); 
� poranění elektrickým proudem; 
� bezvědomí spojené se zástavou dechu a krevního oběhu (resuscitace, oži-

vování); 
� šok; 
� pronikající poranění hrudníku (pneumotorax). 

c) zdolávání ekologických havárií a požáru, evakuace:  
� základní povinnosti k ochraně životního prostředí; 
� základní povinnosti k požární ochraně; 
� postup osoby při zjištění ekologické havárie a požáru; 
� evakuace osob. 

d) elektrotechnickou kvalifikaci „osoba poučená“: 
� osoba, která byla seznámena s podmínkami a způsobem obsluhy nebo 

údržby elektrického zařízení a prakticky zacvičena. 
e) zásady provozování dráhy a drážní dopravy: 

� všeobecná ustanovení vnitřních předpisů provozovatele;  
� ruční a slyšitelné návěsti; 

f) ověření znalostí a dovedností – bezpečnostní zkouška z činností, které byly v 
náplni vstupní instruktáže.  

 
151. Pověřená osoba je povinna  zajistit: 

a) dokumentaci o vstupním školení, o ověření znalostí a získání elektrotechnické 
kvalifikace „osoba poučená“; 

b) evidencí a úschovu dokumentů k vstupní instruktáži. 
 
152. – 159. Neobsazeno. 
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Kapitola V 
Elektrotechnická kvalifikace 

160. Obsluhu, prohlídku, opravu, údržbu, montáž a z koušení na za řízeních :  
� elektrických,  
� pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, 
� pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů,  
jsou-li tato určenými technickými zařízeními (dále jen "elektrická za řízení"), 
mohou provádět pouze osoby, které splňují odbornou kvalifikaci 
v elektrotechnice. 

 
161. Za "osobu pou čenou" se považuje osoba , která byla v rozsahu své pracovní 

činnosti: 
161.1 prokazateln ě seznámena: 

� s technickými normami souvisejícími s činností na elektrických zaříze-
ních příslušného druhu a napětí, kterou má vykonávat, popřípadě řídit, 
dále s  

� s pokyny výrobce elektrického zařízení, s pokyny provozovatele elek-
trického zařízení,  

161.2 seznámena: 
� se zásadami první pomoci při úrazech elektrickým proudem, upozor-

něna na možné ohrožení elektrickým zařízením a  
� prakticky zacvičena. 

 
162. Osoba pou čená:  

162.1 musí mít osvědčení;  
162.2 smí p ři provozování dráhy nebo drážní dopravy : 

� obsluhovat elektrické zařízení; 
� provádět prohlídku, opravu, údržbu, montáž a zkoušení na elek-

trickém zařízení nízkého napětí bez napětí; 
� pod dohledem osoby s elektrotechnickou kvalifikací vyššího stup-

ně provádět prohlídku, opravu, údržbu, montáž a zkoušení na 
elektrickém zařízení nízkého napětí bez napětí, na elektrickém za-
řízení vysokého a velmi vysokého napětí bez napětí a v blízkosti 
živých částí nízkého napětí;  

� pod dozorem osoby znalé s vyšší kvalifikaci provádět prohlídku, 
opravu, údržbu, montáž a zkoušení v blízkosti živých částí elek-
trického zařízení vysokého a velmi vysokého napětí; 

� při řízení elektrického drážního vozidla nebo drážního vozidla 
s elektrickým přenosem výkonu obsluhovat elektrické zařízení vozidla, 

� řídit nebo provádět údržbu na ukolejnění na elektrizovaných tratích 
a na kolejích, které jsou součástí obvodů pro elektrické vytápění 
vlaků; 

� obsluhovat elektrické předtápěcí zařízení včetně manipulace se 
spojkami pro zásobování drážních vozidel elektrickou energií; 

� obsluhovat úsekové odpojovače a zkratovače trakčního vedení, 
� obsluhovat elektrické zařízení drážních vozidel; 
� se pohybovat v kolejišti s trakčním vedením. 
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163. Seznámení, upozorn ění a praktické zacvi čení osoby pou čené  
163.1 pro obsluhu elektrického zařízení provede osoba s elektrotechnickou 

kvalifikací odpovídající charakteru pracovní činnosti, nejméně 
však osoba pou čená; 

163.2 pro prohlídku, opravu, údržbu, montáž a zkoušení na zařízeních prove-
de osoba znalá ; 

163.3 praktické zacvičení osoby poučené musí být provedeno v rozsahu pra-
covních činností, které bude tato osoba vykonávat; 

163.4 o seznámení, upozornění a praktickém zacvičení pro výkon příslušné 
pracovní činnosti ve stupni "osoba poučená" vydává doklad osoba, kte-
rá toto provedla tím, že vydá samostatný dokument nebo provede zápis 
do dokumentu „Výkaz o zkouškách“ osoby: 

 „Seznámení s technickými normami, s pokyny výrobce elektrického za-
řízení, s pokyny provozovatele elektrického zařízení, se zásadami první 
pomoci při úrazech elektrickým proudem a s upozorněním na možné 
ohrožení elektrickým zařízením a ukončení praktického zacvičení osoby 
poučené“. Osoba je povinna tento zápis podepsat. 

 
164. Osvědčení a ověření znalostí osoby pou čené  

164.1 pro obsluhu elektrického zařízení provede osoba s elektrotechnickou 
kvalifikací odpovídající charakteru pracovní činnosti, nejméně však 
osoba pou čená, 

164.2 pro prohlídku, opravu, údržbu, montáž a zkoušení na zařízeních prove-
de osoba znalá, 

164.3 po ověření znalosti osoby poučené pro výkon příslušné pracovní čin-
nosti ve stupni "osoba poučená" vydává osvědčení osoba, která toto 
provedla tím, že vydá samostatný dokument nebo provede zápis do do-
kumentu „Výkaz o zkouškách“ osoby: 

 „Ověření znalostí z technických norem, pokynů výrobce elektrického za-
řízení, pokynů provozovatele elektrického zařízení, zásad první pomoci 
při úrazech elektrickým proudem a možného ohrožení elektrickým zaří-
zením osoby poučené“. Osoba je povinna tento zápis podepsat. 

 
165. Za "osobu znalou" se považuje osoba  

a) se středním odborným vzděláním získaným v oboru vzdělávání zařazeném 
do skupiny oborů 26 podle Jednotné klasifikace oborů vzdělání, popřípadě 
Klasifikace kmenových oborů vzdělání1); 

b) s úplným středním odborným vzděláním získaným v oboru vzdělávání zařa-
zeném do skupiny oborů 26 podle Jednotné klasifikace oborů vzdělání, po-
případě Klasifikace kmenových oborů vzdělání 1); 

c) s vyšším odborným vzděláním získaným v oboru vzdělávání zařazeném do 
skupiny oborů 26 podle Jednotné klasifikace oborů vzdělání, popřípadě 
Klasifikace kmenových oborů vzdělání 1) nebo 

d) s vysokoškolským vzděláním dosaženým ve studijních programech skupiny 
oborů 26 Klasifikace kmenových oborů vzdělání1), která byla zaškolena v 
rozsahu své pracovní činnosti na elektrickém zařízení. 

                                            
1) Opatření Českého statistického úřadu ze dne 16. června 1998 k zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání, 
oznámené v částce 68/1998/2 Sb. 
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166. Osoba znalá:  
166.1 musí mít osvědčení  
166.2 smí p ři provozování dráhy nebo drážní dopravy vykonávat v eškeré 

činnosti osoby pou čené a dále: 
� provádět prohlídku, opravu, údržbu, montáž a zkoušení na elektric-

kém zařízení bez napětí; 
� pracovat pod dozorem osoby znalé s vyšší kvalifikací v blízkosti ži-

vých částí vysokého a velmi vysokého napětí, při dodržení minimál-
ních vzdáleností daných příslušnými bezpečnostními předpisy a na 
těchto částech pod napětím; 

� pracovat samostatně v blízkosti živých částí nízkého napětí, při do-
držení minimálních vzdáleností daných příslušnými bezpečnostními 
předpisy; 

� pracovat samostatně na živých částech nízkého napětí mimo případů 
daných příslušnými bezpečnostními předpisy. 

 
167. Osvědčení osoby znalé  zajistí provozovatel elektrického zařízení a vydá oso-

ba znalá s vyšší kvalifikací pro činnost na elektrickém zařízení příslušného dru-
hu a napětí po ověření znalostí. Pro výkon příslušné pracovní činnosti ve stupni 
"osoba znalá" vydává osvědčení osoba, která toto provedla tím, že vydá samo-
statný dokument nebo provede zápis do dokumentu „Výkaz o zkouškách“ oso-
by: „Ověření znalostí z technických norem, pokynů výrobce elektrického zaříze-
ní, pokynů provozovatele elektrického zařízení, zásad první pomoci při úrazech 
elektrickým proudem a možného ohrožení elektrickým zařízením osoby znalé“. 
Osoba je povinna tento zápis podepsat. 
 

168. Obsahem ov ěření znalostí osoby znalé jsou:  
168.1 technické normy související s pracovní činností na elektrickém zařízení 

příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušená osoba vykonávat, po-
případě řídit; 

168.2 předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvi-
sejí s pracovní činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a na-
pětí, kterou zkoušená osoba vykonávat, popřípadě řídit; 

168.3 místní pracovní a bezpečnostní předpisy, příkazy, směrnice a návody k 
obsluze, které souvisí s pracovní činností na elektrickém zařízení pří-
slušného druhu a napětí, kterou má zkoušená osoba vykonávat, popří-
padě řídit; 

168.4 teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při 
úrazech elektrickým proudem. 

 
169. Za "osobu znalou s vyšší kvalifikací"  se považuje osoba, která splňuje kvalifi-

kaci osoby znalé a má odbornou praxi v délce 
a) nejméně dva roky, má-li vysokoškolské vzdělání; 
b) nejméně dva a půl roku, má-li vyšší odborné vzdělání; 
c) nejméně tři roky, má-li úplné střední odborné vzdělání, nebo 
d) nejméně čtyři roky, má-li střední odborné vzdělání, z toho nejméně jeden 

rok na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí.  
 

170. Osoba znalá s vyšší kvalifikací:  
170.1 musí mít osvědčení  



Změna č. 7 

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD – ZDRAVOTNÍ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST 

 21 

170.2 smí p ři provozování dráhy nebo drážní dopravy vykonávat v eškeré 
činnosti osoby znalé a dále: 
� vykonávat obsluhu, prohlídku, opravu, údržbu, montáž a zkoušení na 

zařízeních na elektrickém zařízení bez omezení, mimo případů da-
ných příslušnými bezpečnostními předpisy 

� řídit činnost osob na elektrickém zařízení nebo provoz elektrického 
zařízení, 

� projektovat elektrické zařízení. 
 

171. Osvědčení osoby znalé s vyšší kvalifikací  získá osoba úspěšným vykonáním 
zkoušky. Provozovatel elektrického zařízení zajišťující zkoušky oznámí termín a 
místo konání zkoušek alespoň čtyři týdny předem Drážnímu úřadu. Zkouška se 
skládá před nejméně dvoučlennou komisí, přičemž alespoň jeden člen komise 
má kvalifikaci ve stupni osoba znalá s vyšší kvalifikací pro řízení činnosti nebo 
provozu elektrického zařízení příslušného druhu a napětí. 
 

172. Obsahem zkoušky osoby znalé s vyšší kvalifikac í jsou:  
172.1 technické normy související s pracovní činností na elektrickém zařízení 

příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, 
popřípadě řídit, 

172.2  předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvi-
sejí s pracovní činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a na-
pětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit, 

172.3  místní pracovní a bezpečnostní předpisy, příkazy, směrnice a návody k 
obsluze, které souvisí s pracovní činností na elektrickém zařízení pří-
slušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, po-
případě řídit, 

172.4  teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při 
úrazech elektrickým proudem. 

 
173. O vykonání zkoušky "osoby znalé s vyšší kvalif ikací"  vyhotoví zkušební 

komise písemný protokol , jehož přílohou jsou doklady o písemném ověření 
znalostí zkoušeného. Obsahem protokolu, který podepisují spolu se zkoušeným 
i všichni členové komise, je vyhodnocení zkoušky prováděné podle stupnice 
a) "prosp ěl", 
b) "neprosp ěl". 

 
174. O ověření elektrotechnické kvalifikace osoby znalé s vyšš í kvalifikací  

zkouškou vydá zkušební komise osvědčení. V osvědčení uvede, jakou činnost 
na elektrickém zařízení může osoba vykonávat, to znamená, zda může prová-
dět pouze samostatnou činnost, zda může řídit činnost osob, zda může řídit 
provoz elektrického zařízení nebo zda může projektovat elektrické zařízení.  

 
175. Osvědčení pro osobu znalou s vyšší kvalifikací je neplatn é není-li činnost 

podle tohoto osvědčení vykonávána jeho držitelem po dobu delší než 3 roky. 
 
176.  Pověřená osoba:  

a) ukládá protokoly o zkoušce "osoby znalé s vyšší kvalifikací" 
b) vede evidenci vydaných osvědčení o ověření elektrotechnické kvalifikace 

"osoby znalé s vyšší kvalifikací". 
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177. Zjistí-li drážní správní ú řad, že osoba s elektrotechnickou kvalifikací vykazuje 
nedostatky ve své činnosti, které podstatným způsobem ovlivňují správnou 
funkci a bezpečný provoz elektrického zařízení, může nařídit mimořádné pře-
zkoušení v potřebném rozsahu. 

 
178. Doba platnosti osv ědčení o elektrotechnické kvalifikaci  se stanovuje na 

5 let.  
 
179. – 199. Neobsazeno. 
 
 
 

Kapitola VI 
Podmínky pro technická za řízení  

200. Pověřená osoba zajistí evidenci  o seznámení, zacvičení a ověření znalostí oso-
by k obsluze, údržbě, opravě nebo provádění provozního ošetřování technické-
ho zařízení zápisem do dokumentu „Výkaz o zkouškách“ osoby zápisem po vy-
konané zkoušce „Zkouška praktické způsobilosti“. 

 
201. – 299. Neobsazeno.  
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Kapitola VII 
Kvalifikace provozovatele k pracovní činnosti  

300. Zajiš ťování jednotlivých pracovních činností  provozovatele. Tuto činnost 
provádí podle pokynů provozovatele pověřená osoba, zástupce provozovatele 
nebo určená osoba. Tato osoba má kvalifikaci pro pracovní činnost uvedenou 
v příloze 2 tohoto předpisu. Dále má kvalifikaci pro: 
– dávání pokynů pro provozování dráhy nebo drážní dopravy; 
– dávání návěsti pro provozování dráhy nebo drážní dopravy nebo se jimi řídící; 
– plnění povinností provozovatele při vzniku mimořádné události. 

Podmínky pro výkon pracovní činnosti:  
a) zdravotní způsobilosti osoby pro požadovanou pracovní činnost; 
b) absolvování vstupní instruktáže; 
c) zápis o bezpečnostní zkoušce; 
d) zápis elektrotechnická kvalifikace podle ustanovení o činnostech na UTZ; 
e) ukončené střední vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání (výjimku povoluje pro-

vozovatel); 
f) pověření provozovatele k činnosti. 

Rozsah znalostí:  
a) ustanovení právních předpisů pro provozování dráhy a provozování drážní do-

pravy; 
b) ustanovení vnitřních předpisů provozovatele, obsahu úředního povolení a obsa-

hu licence; 
c) ustanovení vnitřních předpisů fyzických nebo právnických osoby pověřených 

prováděním obsluhy, prohlídky, opravy, údržby, montáži, zkoušení nebo prová-
dění provozního ošetřování technického zařízení provozovatele. 

Způsob ov ěření znalostí  = Pověření provozovatele k činnosti  

Pravidelné školení, seminář: nejméně 1x ročně, v délce 4 hod. 
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301. Osoba podílející se na provozování dráhy a drážní d opravy  (vstupující do 
kolejiště) s kvalifikací, znalostí a dovedností k bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci; poskytování první pomoci (výkony zachraňující život; zdolávání ekologic-
kých havárií a požáru, evakuace; elektrotechnickou kvalifikaci „osoba poučená“; 
zásady provozování dráhy a drážní dopravy a náplň její pracovní činnosti ovliv-
ňuje provozování dráhy nebo drážní dopravy). Má kvalifikaci pro: 
� výkon činnosti osoby ve výcviku; 
� zajišťování střežení osob, plnění povinností bezpečnostní hlídky; 
� vykonávání pracovní činnost s mechanizací v obvodu dráhy; 
� zajišťování jízdy DV přes křížení; 
� dávání pokynů pro provozování dráhy nebo drážní dopravy; 
� dávání návěsti pro provozování dráhy nebo drážní dopravy nebo se jimi řídící; 

Podmínky pro výkon pracovní činnosti:  
a) zdravotní způsobilosti osoby pro požadovanou pracovní činnost; 
b) absolvování vstupní instruktáže; 
c) zápis o bezpečnostní zkoušce. 

Rozsah znalostí:  (náplň vstupní instruktáže) 
a) bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; 
b) poskytování první pomoci – výkony zachraňující život; 
c) zdolávání ekologických havárií a požáru, evakuace; 
d) elektrotechnickou kvalifikaci „osoba poučená“; 
e) zásady provozování dráhy; 
f) obecné a specifické školení dle RID v rozsahu stanoveném RID pro příslušnou 

pracovní činnost, funkci (nebezpečné věci); 
g) bezpečnostní plán RID pro příslušnou pracovní činnost, funkci, pokud se týká 

(pouze velmi nebezpečné věci).  
 

Celková doba výcviku  

Úvodní období: seznámení s pracovištěm 

Odborná příprava: 1 den individuální přípravy 

Provozní příprava: 0 

 

Způsob ov ěření znalostí  = BZ - bezpe čnostní zkouška  

Periodická zkouška: 1x za 2 roky  
 
Pravidelné školení: nejméně 1x ročně, v délce 2 hod. 
 
Poznámka:  obsah bezpečnostní zkoušky a ověřování znalostí vstupní instruktá-
že musí být v náplni pravidelného školení. 
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302. Osoba podílející se na provozování dráhy a drá žní dopravy  (vstupující do 
kolejiště), jejíž náplň pracovní činnosti je provádění obsluhy, prohlídky, měření, 
opravy, údržby, montáže, zkoušení a provozního ošetření technického zařízení, 
organizovat udržování dráhy a kontrolu stanovených technických parametrů. 
Má dále kvalifikaci pro: 
� výkon činnosti osoby ve výcviku; 
� zajišťování střežení osob, plnění povinností bezpečnostní hlídky; 
� vykonávání pracovní činnost s mechanizací v obvodu dráhy; 
� zajišťování jízdy DV přes křížení; 
� dávání pokynů pro provozování dráhy nebo drážní dopravy; 
� dávání návěsti pro provozování dráhy nebo drážní dopravy nebo se jimi 

řídící. 

Podmínky pro výkon pracovní činnosti:  
a) zdravotní způsobilosti osoby pro požadovanou pracovní činnost; 
b) absolvování vstupní instruktáže; 
c) zápis o bezpečnostní zkoušce; 
d) zápis elektrotechnická kvalifikace podle ustanovení o činnostech na UTZ. 
e) ZPZ - zkouška praktické způsobilosti; 

Rozsah znalostí:  
a) náplň vstupní instruktáže 
b) úplná znalost ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů provozovatele 

pro provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují způsob provedení pra-
covní činnosti, kterou má odborně způsobilá osoba vykonat; 

c) informativní znalost těch ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů pro-
vozovatele pro provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují všeobecné 
podmínky a všeobecně informace o potřebách pro pracovní činnosti, kterou má 
odborně způsobilá osoba vykonat. 

 
Celková doba výcviku  

Úvodní období: seznámení s pracovním prostředím 

Odborná příprava: 1 den individuální přípravy 

Provozní příprava: 0 

Způsob ov ěření znalostí  = ZPZ - zkouška praktické zp ůsobilosti  
 
Periodická zkouška: 1x za 2 roky 
 
Pravidelné školení: nejméně 1x ročně, v délce 2 hod. 
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303. Osoba provád ějící jednoduchý posun  (např. vrátkem), jehož náplní pracovní 
činnosti je řízení a organizování posunu ručního, silničními vozidly, technickým 
zařízením, posun s doprovodem, posun spouštěním, svěšování DV, rozvěšová-
ní DV a zajištění DV proti náhodnému pohyby. Má kvalifikaci pro: 
� činnost s technickým zařízením podle ZPZ (zkoušky praktické způsobilosti); 
� správné postavení posunové cesty; 
� řízení nebo provádění jednoduchého posunu; 
� zajišťování jízdy DV přes křížení; 
� dávání pokynů pro provozování dráhy nebo drážní dopravy; 
� dávání návěsti pro provozování dráhy nebo drážní dopravy nebo se jimi 

řídící; 

Podmínky pro výkon pracovní činnosti:  
a) zdravotní způsobilosti osoby pro požadovanou pracovní činnost; 
b) absolvování vstupní instruktáže; 
c) zápis o bezpečnostní zkoušce; 
d) zápis elektrotechnická kvalifikace podle ustanovení o činnostech na UTZ; 
e) zkouška praktické způsobilosti; 
f) ZZ osoby řídící jednoduchý posun - zkouška způsobilosti osoby řídící jednodu-

chý posun. 

Rozsah znalostí:  
a) náplň vstupní instruktáže 
b) úplná znalost ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů provozovatele 

pro provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují způsob provedení pra-
covní činnosti, kterou má odborně způsobilá osoba vykonat; 

c) informativní znalost těch ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů pro-
vozovatele pro provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují všeobecné 
podmínky a všeobecně informace o potřebách pro pracovní činnosti, kterou má 
odborně způsobilá osoba vykonat. 

 
Celková doba výcviku  

Úvodní období: 1-3 dny seznámení s pracovním prostředím 

Odborná příprava: 3 dny individuální teoretické a praktické přípravy 

Provozní příprava: nejméně 4 směny 

Způsob ov ěření znalostí  = OZ D1 - odborná zkouška pro jednoduchý po-
sun  

 
Periodická zkouška: 1x za 2 roky 
 
Pravidelné školení: nejméně 1x ročně, v délce 2 hod. 
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304. Osoba řídící drážní dopravu posunového obvodu  (signalista), jejíž náplň 
pracovní činnosti je zajištění řízení drážní dopravy v posunovém obvodu vlečky 
a na styku drah. Má dále kvalifikaci pro: 
� činnost s technickým zařízením podle ZPZ; 
� správné postavení posunové cesty; 
� řízení nebo provádění jednoduchého posunu; 
� zajišťování jízdy DV přes křížení; 
� dávání pokynů pro provozování dráhy nebo drážní dopravy; 
� dávání návěsti pro provozování dráhy nebo drážní dopravy nebo se jimi 

řídící; 

Podmínky pro výkon pracovní činnosti:  
a) zdravotní způsobilosti osoby pro požadovanou pracovní činnost; 
b) absolvování vstupní instruktáže; 
c) zápis o bezpečnostní zkoušce; 
d) zápis elektrotechnická kvalifikace podle ustanovení o činnostech na UTZ; 
e) zkouška praktické způsobilosti; 
f) OZ D3 - odborná zkouška osoby řídící drážní dopravu v posunovém obvodu; 
g) absolvování školení obsluhy radiostanice. 

Rozsah znalostí:  
a) náplň vstupní instruktáže 
b) úplná znalost ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů provozovatele 

pro provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují způsob provedení pra-
covní činnosti, kterou má odborně způsobilá osoba vykonat; 

c) informativní znalost těch ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů pro-
vozovatele pro provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují všeobecné 
podmínky a všeobecně informace o potřebách pro pracovní činnosti, kterou má 
odborně způsobilá osoba vykonat. 

 
Celková doba výcviku  

Úvodní období: 1-3 dny seznámení s pracovním prostředím 

Odborná příprava: nejméně 14 dní individuální teoretické a praktické přípravy 

Provozní příprava: nejméně 8 směn 

Způsob ov ěření znalostí  = OZ D3 - odborná zkouška pro osobu řídící dráž-
ní dopravu posunového obvodu  

 
Periodická zkouška: 1x za 2 roky 
 
Pravidelné školení: nejméně 2x ročně, v délce 4 hod. 
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305. Osoba provád ějící posun  (posunovač, vedoucí posunu), jehož náplní pracovní 
činnosti je organizace a řízení pohybu posunového dílu v posunovém obvodu 
vlečky a na styku drah, provádění a řízení jednoduchého posunu. Má dále kvali-
fikaci pro: 
� činnost s technickým zařízením podle ZPZ; 
� správné postavení posunové cesty; 
� řízení nebo provádění posunu a jednoduchého posunu; 
� zajišťování jízdy DV přes křížení; 
� dávání pokynů pro provozování dráhy nebo drážní dopravy; 
� dávání návěsti pro provozování dráhy nebo drážní dopravy nebo se jimi 

řídící; 
� řízení drážní dopravu na vyloučené koleji; 
� řízení drážní dopravy v posunovém obvodu; 
� svěšování nebo rozvěšování drážních vozidel; 
� prohlídku drážního vozidla před jeho použitím; 
� provádění úkonů pro sestavení vlaku; 
� manipulaci s elektrickými spojkami nebo topnými spojkami; 
� osoba provádějící ověřování činnosti průběžné brzdy zkouškou brzdy. 

Podmínky pro výkon pracovní činnosti:  
a) zdravotní způsobilosti osoby pro požadovanou pracovní činnost; 
b) absolvování vstupní instruktáže; 
c) zápis o bezpečnostní zkoušce; 
d) zápis elektrotechnická kvalifikace podle ustanovení o činnostech na UTZ; 
e) zkouška praktické způsobilosti; 
f) OZ D4 - odborná zkouška pro posun; 
g) absolvování školení obsluhy radiostanice. 

Rozsah znalostí:  
a) náplň vstupní instruktáže 
b) úplná znalost ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů provozovatele 

pro provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují způsob provedení pra-
covní činnosti, kterou má odborně způsobilá osoba vykonat; 

c) informativní znalost těch ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů pro-
vozovatele pro provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují všeobecné 
podmínky a všeobecně informace o potřebách pro pracovní činnosti, kterou má 
odborně způsobilá osoba vykonat. 

 
Celková doba výcviku  

Úvodní období: 1-3 dny seznámení s pracovním prostředím 

Odborná příprava: kurz u vzdělávací organizace nebo nejméně 5 dnů individuální 
přípravy a 3 dny konzultací u vzdělávací organizace nebo nejméně 8 dnů individuál-
ní teoretické a praktické přípravy 

Provozní příprava: nejméně 8 směn 

Způsob ov ěření znalostí  = OZ D4 - odborná zkouška pro posun  
 
Periodická zkouška: 1x za 2 roky 

Pravidelné školení: nejméně 2x ročně, v délce 4 hod. 
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306. Osoba řídící drážní dopravu vle čky  (dispečer, výpravčí), jejíž náplň pracovní 
činnosti je zajištění plynulého a bezpečného provozování dráhy a drážní dopra-
vy, organizace a řízení drážní dopravy v posunovém obvodu vlečky, organizace 
a řízení pohybu posunového dílu v posunovém obvodu vlečky a na styku drah, 
organizace a řízení jednoduchého posunu. Má dále kvalifikaci pro: 
� činnost s technickým zařízením podle ZPZ; 
� správné postavení posunové cesty; 
� řízení nebo provádění posunu a jednoduchého posunu; 
� zajišťování jízdy DV přes křížení; 
� dávání pokynů pro provozování dráhy nebo drážní dopravy; 
� dávání návěsti pro provozování dráhy nebo drážní dopravy nebo se jimi 

řídící; 
� řízení drážní dopravu na vyloučené koleji; 
� řízení drážní dopravy v posunovém obvodu; 
� svěšování nebo rozvěšování drážních vozidel; 
� prohlídku drážního vozidla před jeho použitím; 
� provádění úkonů pro sestavení vlaku; 
� manipulaci s elektrickými spojkami nebo topnými spojkami; 
� osoba provádějící ověřování činnosti průběžné brzdy zkouškou brzdy. 

Podmínky pro výkon pracovní činnosti:  
a) zdravotní způsobilosti osoby pro požadovanou pracovní činnost; 
b) absolvování vstupní instruktáže; 
c) zápis o bezpečnostní zkoušce; 
d) zápis elektrotechnická kvalifikace podle ustanovení o činnostech na UTZ; 
e) zkouška praktické způsobilosti; 
f) OZ D8 - odborná zkouška osoby řídící drážní dopravu vlečky; 
g) absolvování školení obsluhy radiostanice. 

Rozsah znalostí:  
a) náplň vstupní instruktáže 
b) úplná znalost ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů provozovatele 

pro provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují způsob provedení pra-
covní činnosti, kterou má odborně způsobilá osoba vykonat; 

c) informativní znalost těch ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů pro-
vozovatele pro provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují všeobecné 
podmínky a všeobecně informace o potřebách pro pracovní činnosti, kterou má 
odborně způsobilá osoba vykonat. 

 
Celková doba výcviku  

Úvodní období: seznámení s pracovním prostředím 

Odborná příprava: kurz u vzdělávací organizace nebo nejméně 10 dnů individuální 
přípravy a 5 dnů konzultací u vzdělávací organizace 

Provozní příprava: nejméně 14 směn 

Způsob ov ěření znalostí  = OZ D8 - odborná zkouška osoby řídící drážní 
dopravu vle čky  

 

Periodická zkouška: 1x za 2 roky 

Pravidelné školení: nejméně 2x ročně, v délce 4 hod. 
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307. Osoba řídící DV (strojvedoucí) na vle čce (v areálu závodu, na vlečkových 
kolejích v železniční stanici), jejíž náplň pracovní činnosti je řízení HDV nebo 
SHDV, organizace a řízení pohybu posunového dílu v posunovém obvodu vleč-
ky a na styku drah, organizace a řízení jednoduchého posunu. Má dále kvalifi-
kaci pro: 
� činnost s technickým zařízením podle ZPZ; 
� správné postavení posunové cesty; 
� řízení nebo provádění posunu a jednoduchého posunu; 
� zajišťování jízdy DV přes křížení; 
� dávání pokynů pro provozování dráhy nebo drážní dopravy; 
� dávání návěsti pro prov. dráhy nebo drážní dopravy nebo se jimi řídící; 
� řízení drážní dopravu na vyloučené koleji; 
� řízení drážní dopravy v posunovém obvodu; 
� svěšování nebo rozvěšování drážních vozidel; 
� prohlídku drážního vozidla před jeho použitím; 
� provádění úkonů pro sestavení vlaku; 
� manipulaci s elektrickými spojkami nebo topnými spojkami; 
� osoba provádějící ověřování činnosti průběžné brzdy zkouškou brzdy; 
� posouzení technických závad na drážním vozidle; 
� pro doprovod vlaku; 
� osoba provádějící technickou kontrolu drážního vozidla. 

Podmínky pro výkon pracovní činnosti:  
a) zdravotní způsobilosti osoby pro požadovanou pracovní činnost; 
b) absolvování vstupní instruktáže; 
c) zápis o bezpečnostní zkoušce; 
d) zápis elektrotechnická kvalifikace podle ustanovení o činnostech na UTZ; 
e) zkouška praktické způsobilosti; 
f) OZ V8 vlečka - odborná zkouška osoba řídící DV na vlečce; 
g) platný Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla (pro vlečku). 
h) Osoba s platnou zkouškou pro řízení DV na celostátní dráze má platnou 

kvalifikaci pro řízení DV na vle čce (uznává se vyšší stupe ň kvalifikace);  
i) absolvování školení obsluhy radiostanice. 

Rozsah znalostí:  
a) náplň vstupní instruktáže 
b) úplná znalost ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů provozovatele 

pro provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují způsob provedení pra-
covní činnosti, kterou má odborně způsobilá osoba vykonat; 

b) informativní znalost těch ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů pro-
vozovatele pro provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují všeobecné 
podmínky a všeobecně informace o potřebách pro pracovní činnosti, kterou má 
odborně způsobilá osoba vykonat. 

 
Celková doba výcviku  

Úvodní období: 1 týden seznámení s pracovním prostředím 

Odborná příprava: školení (kurz) k prokázání zvláštní odborné způsobilosti (dle pří-
lohy 2,3 a 4 vyhlášky č.16/2012 Sb.; výcvik k opravě DV -  2 týdny; zaměření na je-
den druh DV - 2 týdny (80hodin); zaměření na provoz na vymezené dráze - 2 týdny 
(80hodin) 

Provozní příprava: jízdní výcvik v řízení DV příslušné kategorie a druhu - 12 týdnů   
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Způsob ov ěření znalostí  = OZ V8 vlečka - odborná zkouška osoba řídící 

DV na vle čce 
 
Periodická zkouška: 1x za 2 roky 

Pravidelné školení dopravní: nejméně 2x ročně, v délce 4 hod. 

Pravidelné školení technické: nejméně 1x ročně, v délce 2 hod. 
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308. Osoba podílející se na provozování dráhy a drážní d opravy  (externí společ-
nost Raeder & Falge), jejíž náplň pracovní činnosti je provádění obsluhy, pro-
hlídky, měření, opravy, údržby, montáže, zkoušení a provozního ošetření tech-
nického zařízení, organizovat udržování dráhy a kontrolu stanovených technic-
kých parametrů. Kvalifikace pro: 
� práce na železničním spodku; 
� práce na železničním spodku a svršku; 
� práce na železničních mostech, mostům podobných objektech a tunelech; 
� práce na zabezpečovacím zařízení; 
� práce na telekomunikačním zařízení; 
� práce na trakčním vedení; 
� práce na elektrických zařízeních; silnoproudých zařízeních, měnírenských a 

napájecích stanic dráhy 
� speciální práce na železničním svršku; pracovní činnosti defektoskopista, 

diagnostik, broušení pojížděných součástí výhybky, svářecích prací 
na železničním svršku dráhy; 

� geodetické práce. 

Rozsah znalostí:  
a) náplň vstupní instruktáže; 
b) úplná znalost ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů provozovatele 

pro provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují způsob provedení pra-
covní činnosti, kterou má odborně způsobilá osoba vykonat; 

b) informativní znalost těch ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů pro-
vozovatele pro provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují všeobecné 
podmínky a všeobecně informace o potřebách pro pracovní činnosti, kterou má 
odborně způsobilá osoba vykonat. 

Podmínky pro výkon pracovní činnosti a zp ůsob ov ěření znalostí:  
a) zdravotní způsobilosti osoby pro požadovanou pracovní činnost; 
b) absolvování vstupní instruktáže; 
c) zápis o bezpečnostní zkoušce; 
d) zápis elektrotechnická kvalifikace podle ustanovení o činnostech na UTZ 
e) ZPZ - zkouška praktické způsobilosti; 
f) OZ pro jednotlivé zaměření: 

� OZ T00 - železniční spodek 
� OZ T01 - železniční spodek a svršek 
� OZ T02 - železniční mosty a tunely 
� OZ T06 - zabezpečovací za řízení 
� OZ T08 - telekomunika čním zařízení 
� OZ T09 - trak čním vedení 
� OZ T10 - elektrické za řízení 
� OZ T12 - speciální práce na železni čním svršku 
� OZ T14 - geodetické práce 
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309. Osoba pov ěřená k údržb ě nebo opravám DV (zámečník kolejových vo-
zidel) , jejíž náplň pracovní činnosti jsou údržba DV nebo opravy DV. Má dále 
kvalifikaci pro: 
� činnost s technickým zařízením podle ZPZ; 
� řízení nebo provádění jednoduchého posunu; 
� svěšování nebo rozvěšování drážních vozidel; 
� prohlídku drážního vozidla před jeho použitím; 
� provádění ověřování činnost průběžné brzdy zkouškou brzdy; 
� posouzení technických závad na drážním vozidle; 
� provádění vizuální technické kontroly drážního vozidla; 
� provádění údržby a oprav drážních vozidel v rozsahu stanoveném v 

oprávnění držitele drážního vozidla, vnitropodnikové a drážní legislativy. 

Podmínky pro výkon pracovní činnosti:  
a) zdravotní způsobilosti osoby pro požadovanou pracovní činnost; 
b) absolvování vstupní instruktáže; 
c) zápis o bezpečnostní zkoušce; 
d) zápis elektrotechnická kvalifikace podle ustanovení o činnostech na UTZ; 
e) zkouška praktické způsobilosti; 
f) OZ V4 - odborná zkouška údržby nebo opravy DV. 

Rozsah znalostí:  
a) náplň vstupní instruktáže 
b) úplná znalost ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů provozovatele 

pro provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují způsob provedení pra-
covní činnosti, kterou má odborně způsobilá osoba vykonat; 

c) informativní znalost těch ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů pro-
vozovatele pro provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují všeobecné 
podmínky a všeobecně informace o potřebách pro pracovní činnosti, kterou má 
odborně způsobilá osoba vykonat. 

d) znalost konstrukce vozidel, opravárenských postupů, orientace ve výkresové 
dokumentaci. 

 
Celková doba výcviku  

Úvodní období: 1-3 dny seznámení s pracovním prostředím 

Odborná příprava: 1 měsíc individuální teoretické a praktické přípravy 

Provozní příprava: 1 měsíc v dílnách na údržbě 

Způsob ov ěření znalostí  = OZ V4 - odborná zkouška osoby provád ějící 
údržbu nebo opravy DV  

 
Periodická zkouška: 1x za 2 roky 

 
Pravidelné školení: nejméně 1x ročně, v délce 2 hod. 

 
 
 
310. Neobsazeno 
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311. Osoba řídící DV nebo řídící posun na dráze celostátní (v obvodu železniční 
stanice), jejíž náplň pracovní činnosti je řízení HDV nebo speciální HDV, orga-
nizace a řízení pohybu posunového dílu v posunovém obvodu vlečky 
a na dráze celostátní v obvodu přípojové železniční stanice v rozsahu dle 
smlouvy o styku drah. Má kvalifikaci pro: 
� činnost s technickým zařízením podle ZPZ; 
� správné postavení posunové cesty; 
� řízení nebo provádění posunu a jednoduchého posunu; 
� zajišťování jízdy DV přes křížení; 
� dávání pokynů pro provozování dráhy nebo drážní dopravy; 
� dávání návěsti pro provozování dráhy nebo drážní dopravy nebo se jimi 

řídící; 
� řízení drážní dopravu na vyloučené koleji; 
� řízení drážní dopravy v posunovém obvodu; 
� svěšování nebo rozvěšování drážních vozidel; 
� prohlídku drážního vozidla před jeho použitím; 
� provádění úkonů pro sestavení vlaku; 
� manipulaci s elektrickými spojkami nebo topnými spojkami; 
� osoba provádějící ověřování činnosti průběžné brzdy zkouškou brzdy; 
� posouzení technických závad na drážním vozidle; 
� pro doprovod vlaku; 
� osoba provádějící technickou kontrolu drážního vozidla. 

Podmínky pro výkon pracovní činnosti:  
a) zdravotní způsobilosti osoby pro požadovanou pracovní činnost; 
b) absolvování vstupní instruktáže; 
c) zápis o bezpečnostní zkoušce; 
d) absolvování školení obsluhy radiostanice. 

Rozsah znalostí:  
a) náplň vstupní instruktáže 
b) úplná znalost ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů provozovatele 

pro provozování dráhy a drážní dopravy (vlečky a předpisů celostátní dráhy v 
přípojové železniční stanici v rozsahu dle smlouvy o styku drah, znalost vztaž-
ných ustanovení staničního řádu), která stanovují způsob provedení pracovní 
činnosti, kterou má odborně způsobilá osoba vykonat; 

c) informativní znalost těch ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů pro-
vozovatele pro provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují všeobecné 
podmínky a všeobecně informace o potřebách pro pracovní činnosti, kterou má 
odborně způsobilá osoba vykonat. 

 
Celková doba výcviku  

Úvodní období: 1 týden seznámení s pracovním prostředím 

Odborná příprava:  školení (kurz) k prokázání zvláštní odborné způsobilosti (dle pří-
lohy 2,3 a 4 vyhlášky č.16/2012 Sb.; výcvik k opravě DV -  2 týdny; zaměření na je-
den druh DV - 2 týdny (80hodin); zaměření na provoz na vymezené dráze - 2 týdny 
(80hodin) 

Provozní příprava:  jízdní výcvik v řízení DV příslušné kategorie a druhu - 12 týdnů   
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Způsob ov ěření znalostí  = OZ předpisy dráhy celostátní - odborná zkouš-
ka osob řízení DV nebo řízení posunu na ce-
lostátní dráze v obvodu p řípojové železni ční 
stanice  

 
Periodická zkouška: 1x za 2 roky 
 
Pravidelné školení dopravní: nejméně 2x ročně, v délce 2 hod. 
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312. Osoba provád ějící p ředávku a p řejímku voz ů, komer ční prohlídku, vážení  
vozů (tranzitérka), jejíž náplň pracovní činnosti je předávka a přejímka vozů, 
komerční prohlídka a vážení vozů (tranzitérka). Má kvalifikaci pro: 
� vážení na kolejové váze dle pokynů k obsluze kolejové váhy stanovené 

výrobcem kolejové váhy; 
� komerční přejímku a předávku vozů. 

Podmínky pro výkon pracovní činnosti:  
a) zdravotní způsobilosti osoby pro požadovanou pracovní činnost; 
b) absolvování vstupní instruktáže; 
c) zápis o bezpečnostní zkoušce; 
d) zkouška praktické způsobilosti; 
e) vážní slib (prohlášení); 
f) absolvování školení obsluhy radiostanice. 

Rozsah znalostí:  
a) náplň vstupní instruktáže; 
b) znalost ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů provozovatele pro 

provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují způsob provedení pracovní 
činnosti, kterou má odborně způsobilá osoba vykonat; 

c) informativní znalost těch ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů pro-
vozovatele pro provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují všeobecné 
podmínky a všeobecně informace o potřebách pro pracovní činnosti, kterou má 
odborně způsobilá osoba vykonat; 

d)  směrnice, podmínky a vyhlášky navazující nebo upravující problematiku pře-
pravního provozu v přepravě zboží a při hospodaření s nákladními vozy, plom-
bování vozů, vyplňování přepravních dokladů (nákladních listů), vyplňování ná-
vratových a odevzdávkových listů, sestavení zprávy o brzdění. 

 

Celková doba výcviku  

Úvodní období: 1 týden 

Odborná příprava: kurz u vzdělávací organizace nebo nejméně 10 dnů individuální 
přípravy a 5 dnů konzultací u vzdělávací organizace 

Provozní příprava: 3 týdny 

Způsob ov ěření znalostí  = OZ K1 - odborná zkouška pro tranzitérku  
 
Periodická zkouška: 1x za 2 roky 
 
Pravidelné školení: nejméně 1x ročně, v délce 2 hod. 
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313. Osoba provád ějící kontrolu fakturace, vypracovávající vzory p řepravních 
doklad ů (referent komerce). Má kvalifikaci pro: 
� všechny přepravní činnosti na vlečce; 
� kontrolu fakturace. 

Podmínky pro výkon pracovní činnosti:  
a) zdravotní způsobilosti osoby pro požadovanou pracovní činnost; 
b) absolvování vstupní instruktáže; 
c) zápis o bezpečnostní zkoušce. 
 

Rozsah znalostí:  
a) náplň vstupní instruktáže; 
b) znalost ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů provozovatele pro 

provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují způsob provedení pracovní 
činnosti, kterou má odborně způsobilá osoba vykonat; 

c) informativní znalost těch ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů pro-
vozovatele pro provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují všeobecné 
podmínky a všeobecně informace o potřebách pro pracovní činnosti, kterou má 
odborně způsobilá osoba vykonat; 

d) směrnice, podmínky a vyhlášky navazující nebo upravující problematiku pře-
pravního provozu v přepravě zboží a při hospodaření s nákladními vozy, plom-
bování vozů, vyplňování přepravních dokladů (nákladních listů), vyplňování ná-
vratových a odevzdávkových listů. 

 

Celková doba výcviku  

Úvodní období: seznámení s pracovním prostředím 

Odborná příprava*): kurz u vzdělávací organizace nebo nejméně 15 dnů individuální 
přípravy a 5 dnů konzultací u vzdělávací organizace 

Provozní příprava: 4 týdny 

Způsob ov ěření znalostí  = OZ K2 - odborná zkouška pro komer čního pra-
covníka vle čky  

 
Periodická zkouška: 1x za 2 roky  
 
Pravidelné školení: nejméně 1x ročně, v délce 2 hod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) netýká se absolventů středních odborných a vysokých škol se zaměřením na dopravní a přepravní provoz 
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314. Osoba pov ěřená ke kontrole a prohlídce DV (vozmistr) , jejíž náplň pracovní 
činnosti je technická prohlídka drážních vozidel a opravuje objevené poruchy. 
Má dále kvalifikaci pro: 
� činnost s technickým zařízením podle ZPZ; 
� řízení nebo provádění jednoduchého posunu; 
� svěšování nebo rozvěšování drážních vozidel; 
� prohlídku drážního vozidla před jeho použitím; 
� provádění ověřování činnost průběžné brzdy zkouškou brzdy; 
� posouzení technických závad na drážním vozidle; 
� provádění vizuální technické kontroly drážního vozidla; 
� provádění údržby a oprav drážních vozidel v rozsahu stanoveném v 

oprávnění držitele drážního vozidla, vnitropodnikové a drážní legislativy. 

Podmínky pro výkon pracovní činnosti:  
a) zdravotní způsobilosti osoby pro požadovanou pracovní činnost; 
b) absolvování vstupní instruktáže; 
c) zápis o bezpečnostní zkoušce; 
d) zápis elektrotechnická kvalifikace podle ustanovení o činnostech na UTZ; 
e) zkouška praktické způsobilosti; 
f) OZ V9 – odborná zkouška prohlídky DV. 

Rozsah znalostí:  
a) náplň vstupní instruktáže 
b) úplná znalost ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů provozovatele 

pro provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují způsob provedení pra-
covní činnosti, kterou má odborně způsobilá osoba vykonat; 

c) informativní znalost těch ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů pro-
vozovatele pro provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují všeobecné 
podmínky a všeobecně informace o potřebách pro pracovní činnosti, kterou má 
odborně způsobilá osoba vykonat. 

d) znalost konstrukce vozidel, opravárenských postupů, orientace ve výkresové 
dokumentaci. 

 

Celková doba výcviku  

Úvodní období: seznámení s pracovním prostředím 

Odborná příprava: kurz u vzdělávací organizace  

Provozní příprava: 2 měsíce u vozmistra v provozu 

Způsob ov ěření znalostí  = OZ V9 – odborná zkouška osoby provád ějící 
prohlídky DV  

 
Periodická zkouška: 1x za 2 roky  

 
Pravidelné školení: nejméně 2x ročně, v délce 4 hod. 
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315. Osoba zajiš ťující ostrahu podniku (obsluha vlečkových vrat): 

Podmínky pro výkon pracovní činnosti:  
a) zdravotní způsobilosti osoby pro požadovanou pracovní činnost; 
b) absolvování vstupní instruktáže; 
c) zápis o bezpečnostní zkoušce; 

Rozsah znalostí:  
a) náplň vstupní instruktáže; 
b) informativní znalost těch ustanovení právních předpisů a vnitřních předpisů pro-

vozovatele pro provozování dráhy a drážní dopravy, která stanovují všeobecné 
podmínky a všeobecně informace o potřebách pro pracovní činnosti, kterou má 
odborně způsobilá osoba vykonat. 

 

Celková doba výcviku  

Úvodní období: seznámení s pracovním prostředím 

Odborná příprava: 1 den individuální přípravy 

Provozní příprava: 0 

Způsob ov ěření znalostí   
 
Pravidelné školení: nejméně 1x ročně, v délce 2 hod. 

 
 
 
 
 316. – 499. Neobsazeno. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ  

Kapitola I 
Základní ustanovení 

500. Povinnosti zam ěstnavatele  
Zaměstnavatelé jsou v rozsahu své působnosti povinni seznamovat zaměst-
nance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpeč-
nosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifi-
kační předpoklady pro výkon práce, pravidelně ověřovat znalosti těchto předpi-
sů a vyžadovat a kontrolovat jejich plnění. 

 
501. Prohlubování, dopl ňování a ov ěřování odborných znalostí  je základní nápl-

ní pravidelného školení osoby vykonávající činnost při provozování dráhy nebo 
drážní dopravy. Náplň pravidelného školení stanovuje pověřená osoba. 

 
502. Pravidelné školení obsahuje:  

a) rozšiřování znalostí o: 
� ustanovení právních předpisů (případných jejich změn); 
� ustanovení vnitřního předpisu (případných jejich změn) provozovatele; 
� ustanovení vnitřních předpisů (případných jejich změn) provozovatelů 

drah, kteří vyžadují jejich plnění na základě smluvního vztahu pro pra-
covní činnost zaměstnanců provozovatele. 

b) řešení problematiky provozování dráhy a provozování drážní dopravy; 
c) ověřování znalosti: 

� potřebných pro provozování dráhy a provozování drážní dopravy a 
� pro opakované ověření znalostí na základě právních předpisů bezpeč-

nostních, požárních, elektrotechnické způsobilosti apod. 
 
503. Neúčast na dvou po sob ě jdoucích školeních  je nutné považovat za důvod 

ztráty odborné způsobilosti a vykonání mimořádné zkoušky. 
 

 
504. – 509. Neobsazeno. 
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Kapitola II 
Evidence školení 

510. Dokladem o ú časti na školení  prokazuje zaměstnavatel plnění povinností sta-
novených Zákoníkem práce v Příloze č. 3 „Doklad o účasti na školení - Prezenční 
listina“ tohoto předpisu. Úschova dokladů je nutná po dobu 5 let. 
 
511. V dokladu o školení  musí být uvedeno: 

a) předmět školení 
b) datum školení 
c) kdo provedl školení 
d) podpis školící osoby (a razítko) 
e) kdo provedl náhradní školení 
f) podpis školící osoby (a razítko) 
g) příjmení a jméno školeného zaměstnance 
h) pracovní činnost školeného zaměstnance 
i) podpis školeného zaměstnance. 

 
512. – 519. Neobsazeno. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 
PRÁVNÍ PŘEDPISY  

(vždy ve znění pozdějších předpisů) 
 

– zákon č. 50/1976 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu 
– zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 
– zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích (zákon o elektronických komuni-

kacích), 
– zákon č. 361/2000 Sb. Provoz na pozemních komunikacích 
– zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 

energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon) 

– zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
– vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se vydává řád určených technických zařízení 
– vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává řád pro zdravotní způsobilost osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy  
– vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah 
– vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah 
– vyhláška č. 376/2006 Sb. o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní 

dopravy a postupech při vzniku MU na dráhách 
– vyhláška č. 16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a 

osob provádějících revize, prohlídky a zkouš-
ky určených technických zařízení 

– nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní do-
pravu 

– nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Vzhled a umístění bezpečnostních značek 
– nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 

a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

– RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpeč-
ných věcí 

 

 
 
 
 

VNITŘNÍ PŘEDPISY PROVOZOVATELE 
pro provozování dráhy:  

– VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD - Pravidla provozování dráhy 
– VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD - Návěstní soustava 
– VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD - Zdravotní a odborná způsobilost 
– VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD - Mimořádné události 
– VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD - Bezpečnostní předpis 
– VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD - Přípojový vlečkový řád 1 
– VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD - Přípojový vlečkový řád 2 
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Příloha č. 2 
POVINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY 

ZÁSTUPCE 
povinnosti vlastníka dráhy 

ZÁSTUPCE 
provozovatele dráhy 

ZÁSTUPCE 
dopravce 

pověřená osoba pro  pověřená osoba pro  pověřená osoba pro  

1. organizaci udržování dráhy, 
kontrolu a zajišťování stanovený 
technických parametrů součástí 
dráhy 
2. úschovu dokumentace o dráze 
a její provozuschopnosti. 

1. zpracování technologických 
postupů ve vnitřních předpisech 
provozovatele a ZDD 
2. vytváření organizačních a tech-
nologických opatření pro bezpeč-
nou práci při provozování dráhy  
3. organizaci periodické vnitřní 
kontroly při provozování dráhy a 
kontrol pracovní činnosti osob při 
provozování dráhy  
4. organizaci provozování dráhy,  
5. organizaci obsluhy, prohlídky, 
opravy, údržby, montáže a zkou-
šení na učeném technickém zaří-
zení (UTZ) a dalších technických 
zařízeních, která nejsou UTZ pro-
vozovatele (dále jen technická 
zařízení) úschovu dokumentace o 
technickém zařízení 
6. zajišťování zdravotní způsobi-
lost osob provozovatele dráhy; 
úschova evidence zdravotní způ-
sobilosti; zpracovávání požadavků 
pro posuzujícího lékaře 
k provedení lékařské prohlídky; 
vyzvání osob k prohlídce 
u posuzujícího lékaře; ukončení 
pracovní činnosti osob při ztrátě 
zdravotní způsobilosti 

1. zpracování technologických 
postupů ve vnitřních předpisech 
provozovatele  
2. vytváření organizačních a tech-
nologických opatření pro bezpeč-
nou práci při provozování drážní 
dopravy 
3. organizaci periodické vnitřní 
kontroly systému bezpečnosti a 
metod posuzování rizik při drážní 
dopravy, kontrol pracovní činnosti 
osob při provozování drážní do-
pravy 
4. organizaci provozování drážní 
dopravy 
5. organizaci obsluhy, prohlídky, 
opravy, údržby, montáže a zkou-
šení na učeném technickém zaří-
zení (UTZ) a dalších technických 
zařízeních, která nejsou UTZ pro-
vozovatele (dále jen technická 
zařízení) úschovu dokumentace o 
technickém zařízení 
6. organizování zajištění, provede-
ní a evidence DV; technické způ-
sobilosti DHV a tažených drážních 
vozidel; úschovu dokumentace 
o DV 
7. organizování a zajištění údržby 
DV 
8. zajišťování zdravotní způsobi-
lost osob dopravce; úschova evi-
dence zdravotní způsobilosti; zpra-
covávání požadavků 
pro posuzujícího lékaře 
k provedení lékařské prohlídky; 
vyzvání osob k prohlídce 
u posuzujícího lékaře; ukončení 
pracovní činnosti osob při ztrátě 
zdravotní způsobilosti 
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ZÁSTUPCE 

povinnosti vlastníka dráhy 
ZÁSTUPCE 

provozovatele dráhy 
ZÁSTUPCE 
dopravce 

pověřená osoba pro  pověřená osoba pro  pověřená osoba pro  

 7. zajišťování odborné způsobilost 
osob při provozování dráhy; orga-
nizování a provádění vstupní in-
struktáže, pravidelného školení, 
seminářů, konzultací, kurzů nebo 
jiných vzdělávacích aktivit, ověřo-
vání znalostí; informování osob o 
pravidelném školení, úschova a 
evidence o pravidelném školení, 
odborné způsobilosti a kvalifikaci; 
ukončení pracovní činnosti osobě 
při ztrátě odborné způsobilosti 
a kvalifikace 
8. uzavření smluvních vztahů s 
cizími právnickými a fyzickými 
osobami k zajištění činnosti pro 
provozování dráhy  
9. zajišťování místa MU, pořízení 
dokumentace o postupech při 
zabezpečení a obsluze dráhy a 
organizace drážní dopravy, stavu 
stavby dráhy, stavby na dráze a 
DV v souvislosti se vznikem MU 
a příčinou události; vyhodnocová-
ní příčin a okolností vzniku MU a 
návrhu odpovědnosti za její vznik 
10. zajišťování plnění povinností 
provozovatele k mimořádným a 
jiným událostem a mimořádným 
situacím vzniklých při provozová-
ní dráhy nebo provozování drážní 
dopravy a znalosti osob o opatře-
ních pro případy zdolávání havárií 
a požárů, evakuace osob a jiného 
vážného nebezpečí. 

9. zajišťování odborné způsobilost 
osob při provozování drážní do-
pravy; organizování a provádění 
vstupní instruktáže, pravidelného 
školení, seminářů, konzultací, 
kurzů nebo jiných vzdělávacích 
aktivit, ověřování znalostí; infor-
mování osob o pravidelném škole-
ní, úschova a evidence o pravidel-
ném školení, odborné způsobilosti 
a kvalifikaci; ukončení pracovní 
činnosti osobě při ztrátě odborné 
způsobilosti a kvalifikace 
10. uzavření smluvních vztahů s 
cizími právnickými a fyzickými 
osobami k zajištění činnosti pro 
provozování drážní dopravy 
11. zajišťování místa MU, pořízení 
dokumentace o postupech při za-
bezpečení a obsluze dráhy a orga-
nizace drážní dopravy, stavu stav-
by dráhy, stavby na dráze a DV v 
souvislosti se vznikem MU a pří-
činou události; vyhodnocování 
příčin a okolností vzniku MU a 
návrhu odpovědnosti za její vznik 
12. zajišťování plnění povinností 
provozovatele k mimořádným a 
jiným událostem a mimořádným 
situacím vzniklých při provozová-
ní dráhy nebo provozování drážní 
dopravy a znalosti osob o opatře-
ních pro případy zdolávání havárií 
a požárů, evakuace osob a jiného 
vážného nebezpečí. 
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Příloha č. 3 

Předloha - DOKLAD O ÚČASTI NA ŠKOLENÍ – PREZENČNÍ LISTINA 
 
Název, adresa provozovatele:  
Lovochemie, a.s. 
Terezínská 57 
410 02 Lovosice 

Místo:  
 
 

 

Doklad o ú časti na školení  
(Prezenční listina ) 

 

Školení provedl  (jméno) : 
 
 
 

Podpis školitele:  

Datum školení:  
 
Začátek školení (h):  
 
Doba trvání školení (h): 
 

Podpis vlečkaře: 

Osnova školení:  
 
Návrh složení osnovy školení 
 

a) rozšiřování znalostí o: 
– ustanovení právních předpisů (případných jejich změn) 
– ustanovení vnitřního předpisu provozovatele (případných jejich změn)  
– ustanovení vnitřních předpisů provozovatelů drah, kteří vyžadují jejich plnění na základě 

smluvního vztahu pro pracovní činnost zaměstnanců provozovatele (případných jejich 
změn) 

b) řešení problematiky provozování dráhy a provozování drážní dopravy 
c) ověřování znalosti zaměstnanců: 

– potřebných pro provozování dráhy a provozování drážní dopravy a 
– pro opakované ověření znalostí na základě právních předpisů bezpečnostních, požárních, 

elektrotechnické způsobilosti apod. 
 

Strana 1 z 2 



Změna č. 7 

VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD – ZDRAVOTNÍ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST 

 46

 
Příjmení a jméno  

zaměstnance 
Osobní číslo 
zaměstnance 

Pracovní činnost  
zaměstnance 

Druh 
zkoušky 

Podpis  
zaměstnance 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Účastníci svým podpisem potvrzují, že byli seznámeni a přezkoušeni v rozsahu stanove-
né osnovy, probranému tématu rozumí a nemají žádné další dotazy ani nejasnosti. 
 

Strana 2 z 2  
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Příloha č. 4  

VÝKAZ O ZKOUŠKÁCH 
 
Název, adresa provozovatele: 
 

Místo:  
 

 

Výkaz o zkouškách 
 

Titul, jméno, příjmení: 

Datum narození: 

Pracovní činnost: 

Poznámky: 
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Titul, jméno, příjmení: Datum  
narození: 

Datum  Název zkoušky Výsledek 
Podpis  

zkoušejícího 
/razítko/ 
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Vzory:  
 

Datum  Název zkoušky Výsledek  
Podpis 

zkoušejícího  
/razítko/ 

1. 9. 
2006 BZ – bezpečnostní zkouška prospěl Radek  

Sekyra 

1. 9. 
2006 

„Seznámení s technickými normami, s pokyny 
výrobce elektrického zařízení, s pokyny provozo-
vatele elektrického zařízení, se zásadami první 
pomoci při úrazech elektrickým proudem a s upo-
zorněním na možné ohrožení elektrickým zaříze-
ním a ukončení praktického zacvičení osoby po-
učené. 

Zaměstnanec je povinen tento zápis podepsat.  

 Radek  
Sekyra 

1. 9. 
2006 

Ověření znalostí  z technických norem, pokynů 
výrobce elektrického zařízení, pokynů provozova-
tele elektrického zařízení, zásad první pomoci při 
úrazech elektrickým proudem a možného ohrože-
ní elektrickým zařízením osoby pou čené. 

Zaměstnanec je povinen tento zápis podepsat. 

prospěl Radek  
Sekyra 

 ZPZ – zkouška praktické zp ůsobilosti   

 OZ D1 – odborná zkouška pro jednoduchý 
posun   

 
OZ D3 – odborná zkouška pro osoby řídící 

drážní dopravu posunového obvo-
du 

  

 OZ D4 – odborná zkouška pro posun   

 OZ D8 – odborná zkouška osoby řídící 
drážní dopravu vle čky   

 OZ V8 – odborná zkouška osoby řídící DV   

 OZ T00 – železni ční spodek   

 OZ T01 – železni ční spodek a svršek   

 OZ T02 – železni ční mosty a tunely   

 OZ T06 – zabezpečovací za řízení   

 OZ T08 – telekomunika čním zařízení   

 OZ T09 – trakčním vedení   

 OZ T10 – elektrické za řízení   

 OZ T12 – speciální práce na železni čním 
svršku   

 OZ T14 – geodetické práce   
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Elektrotechnická kvalifikace 

Seznámení, upozornění a 
praktické zacvičení  

„osoby pou čené“ 

Samostatný dokument  nebo zápis do dokumentu „Vý-
kaz o zkouškách “ zaměstnance: „Seznámení s tech-
nickými normami, s pokyny výrobce elektrického zaří-
zení, s pokyny provozovatele elektrického zařízení, se 
zásadami první pomoci při úrazech elektrickým prou-
dem a s upozorněním na možné ohrožení elektrickým 
zařízením a ukončení praktického zacvičení osoby pou-
čené“. 

Zaměstnanec je povinen tento zápis podepsat.  

Ověření znalosti  

„osoby pou čené“ 

Samostatný dokument  nebo zápis do dokumentu „Vý-
kaz o zkouškách “ zaměstnance: „Ověření znalostí z 
technických norem, pokynů výrobce elektrického zaří-
zení, pokynů provozovatele elektrického zařízení, zásad 
první pomoci při úrazech elektrickým proudem a mož-
ného ohrožení elektrickým zařízením osoby poučené“.  

Zaměstnanec je povinen tento zápis podepsat.  

Ověření znalosti  

„osoby znalé“ 

Samostatný dokument  nebo zápis do dokumentu „Vý-
kaz o zkouškách “ zaměstnance: „Ověření znalostí z 
technických norem, pokynů výrobce elektrického zaří-
zení, pokynů provozovatele elektrického zařízení, zásad 
první pomoci při úrazech elektrickým proudem a mož-
ného ohrožení elektrickým zařízením osoby znalé“. 

Zaměstnanec je povinen tento zápis podepsat.  
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Příloha č. 5  

ZÁPIS - ELEKTROTECHNICKÁ KVALIFIKACE „OSOBA POUČENÁ“ 
 

(o proškolení a ověření znalostí pro získání elektrotechnické kvalifikace 
podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění) 

 
Jméno, příjmení, titul: .................................................................................................. 
Datum narození: ................................  
Pracoviště: ................................................................................... 
Pracovní funkce: ............................................................................. 
 
Rozsah školení/znalostí (2 vyu čovací hodiny): 
Vyhláška č. 100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů - příloha 
č. 4; ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - čl. 3 až 6, 8; 
ČSN 33 0010 Elektrická zařízení, rozdělení a pojmy; ČSN EN 60073 (33 0170) Základní a bezpeč-
nostní zásady pro rozhraní člověk-stroj - čl. 4.2.1.1 tab. 2, 5.2.1.1 až 5.2.1.5.2; ČSN EN 50110-1 
(34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních; ČSN EN 50 119 (34 1531) Pevná trakční zaří-
zení - inf. čl. 3.1, 3.2, 5.2.8. 5.2.10; ČSN 34 0350 Předpisy pro pohyblivé přívody a šňůrová vedení; 
ČSN 34 3085 Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách; ČSN 34 3108 
Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými; ČSN 34 3109 
(TNŽ) Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních drá-
hách celostátních, regionálních a vlečkách; ČSN 34 1500 Předpisy pro elektrická trakční zařízení - inf. 
čl. 6.4.1, příl. A; ČSN EN 50 122-1 (34 1520) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 1: 
Ochranná opatření vztahující se na elektrickou bezpečnost a uzemňování - čl. 3.10.8, 5.1.2.1 a obr. 
14; ČSN 34 1530 Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček - čl. 
5.12.; ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení - inf. část 2 a 3; ČSN 33 1600 Revize a kontroly elek-
trického ručního nářadí během používání - inf.; ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrických spotřebičů 
během jejich používání - čl. 1.4, 5, 7 - inf.; Doporučení ČES 00.02.94 - První pomoc při úrazu elektric-
kou energií. 
Místní pracovní a bezpečnostní pokyny příslušného pracoviště (zařízení)  *) 
 
Další ČSN a předpisy potřebné pro výkon zaměstnání: *) 
 
….................................................................................................................................. 
 
 
..........................................................          ................................................................. 
 podpis poučeného         jméno, příjmení, funkce a podpis 
                                 zaměstnance, který poučení provedl 
 
Znalosti z výše uvedených předpisů a norem byly ověřeny dne: ................................ 
s výsledkem:             PROSPĚL 
Byl seznámen s místními pracovními a bezp. pokyny pracoviště: *) .......................... 
..................................................................................................................................... 
 
Seznámení provedl: ........................................................................................ 
              jméno, příjmení 
 
.................................................................      .............................................................. 
       podpis zkoušeného             podpis zkoušejícího 
 
Ověření znalostí musí být znovu provedeno do: *)  ................................................... 
*)  nehodící škrtněte, doplňte 
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Příloha č. 6  

PROTOKOL O ABSOLVOVÁNÍ ZKOUŠKY 
 

podle vnitřních předpisů provozovatele dráhy a drážní dopravy společnosti 
Lovochemie, a.s. a odborných technických předpisů, pro zkoušeného o prověření 

odborné způsobilosti před komisí provozovatele dráhy a drážní dopravy 
 
Jméno a příjmení žadatele: ………………………………………………………………... 
 
Datum a místo narození: …………………………………………………………………... 
 
Adresa bydliště: …………………………………………………………………………….. 
 
Typ zkoušky: …………………………………………………………………………………        
 

OBSAHOVÁ NÁPL Ň ZKOUŠKY: 
V: všeobecná část 
 
Výsledek:                        Prosp ěl 1)/ Neprosp ěl 1) 
 
D: dopravní část 
 
Výsledek:                        Prosp ěl 1)/ Neprosp ěl 1) 
 
T: technická část 
 
Výsledek:                        Prosp ěl 1)/ Neprosp ěl 1) 

 
VÝROK: 

Zkoušený je způsobilý 1) / nezpůsobilý 1) k vykonávání funkce …………………….. 
 
……………………………………. na dráze Lovochemie, a.s. - závodová vlečka. 
 

PROTOKOL PODEPSALI: 
 
 
zkoušený:………………………  předseda komise: ………………………… 
 
 člen komise: ………………………………. 
 
 člen komise: ………………………………. 
 
V ……………………………..dne ………………………… 
 
 
 
……………………………………………………… 
Razítko a podpis oprávněné osoby  
1) Nehodící se škrtne 
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Příloha č. 7  

FORMULÁŘ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI 
 
 
 
_________________________ 
         razítko žadatele 

 
 
 

ŽÁDOST O POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI 

při provozování dráhy a drážní dopravy ve smyslu vyhl ášky č. 101/1995 Sb. 

 
 
Posuzujícímu lékaři:                     __________________________________________ 
 
 
v        __________________________________________ 
 
 
 
Žádáme o provedení                                                lékařské prohlídky 
 
 
a o posouzení zdravotní způsobilosti pan/paní __________________________________________ 
 
narozen/a dne:     __________________________________________ 
 
zaměstnance */uchazeče o zaměstnání * u  __________________________________________ 
 
který vykonává */má vykonávat  činnost *      ____________________________________ 
 

zařazenou podle § 1 odst. 1 písm. a)  * 

podle § 1 odst. 1 písm. b)  *                  

podle § 2 písm. a)  * 

podle § 2 písm. b) č. 1 * 

podle § 2 písm. b) č. 2 * 
 
Současně žádáme o vydání posudku o zdravotní způsobilosti podle § 6 uvedené vyhlášky. 
 
Důvod mimořádné prohlídky podle § 4 odst. 2 : __________________________________________ 
 
Další údaje a informace pro posuzujícího lékaře: 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
v ___________________ dne _____________________             _______________________ 
                                                                                                              razítko a podpis osoby   
                                                                                                               oprávněné k vyžádání posudku 
* Nehodící se škrtněte 
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POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI 

 
 

Posuzující lékař:  _____________________________________________________________ 
 
v     _____________________________________________________________________________ 
 
 
Na základě výsledků _________________________________ preventivní lékařské prohlídky rozhodl 
v souladu s § 6 odst. 1 a odst. 3 vyhl. č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou 
způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, že 
 
pan/paní:  
________________________________________________________________________________ 
 
narozen/a:   __________________________________________________________________      je 
 

a) zdravotně způsobilý k navrhované činnosti * ______________________________________ 
 

b) zdravotně nezpůsobilý k navrhované činnosti * ____________________________________ 
 

c) zdravotně způsobilý k navrhované činnosti jen za určitých podmínek **__________________ 
 

 _________________________________________________________________________ 
 
 
Doba platnosti posudku : ________________________________________roky ode dne vystavení. 
 
Odůvodnění : 
 

Poučení: 
 

Podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského 
posudku vznikají práva nebo povinnosti, za to, že lékařský posudek je nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode 
dne jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. Osoba, 
které uplatněním posudku vznikají práva nebo povinnosti (zaměstnavatel) a které byl posudek předán posuzova-
nou osobou, může návrh na přezkoumání lékařského posudku podat do 10 pracovních dnů ode dne jeho předání, 
a to poskytovateli uvedenému ve větě první. Pokud poskytovatel návrhu na přezkoumání lékařského posudku 
nevyhoví v plném rozsahu, postoupí jej do 10 pracovních dnů ode dne jeho doručení, pokud se jedná o lékařský 
posudek o zdravotní způsobilosti, příslušnému správnímu orgánu. Návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek, 
s výjimkou, je-li učiněn závěr, že je posuzovaná osoba k práci zdravotně způsobilá. 
 
 
 
V ____________________ dne_____________________        ______________________________ 

razítko a podpis lékaře 
 
Posuzovaná osoba vzala obsah posudku na vědomí: 
 
 
 
Dne___________________ podpis  _______________________________ 
 
žádá */nežádá  * předání písemného vyhotovení. 
 
* Nehodící se škrtněte 
** Konkretizují se požadované podmínky, např. způsob úpravy pracovní doby, rozvrh směn, omezení některých 

úkonů a činností 


