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Změny předpisu 

Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této 
stránce. Poslední změna je zvýrazněna barevným pozadím textu. 

Změna 
číslo 

Účinnost 
změny od 

Popis změny 
Opravil 

datum podpis 

1 1. 7. 2019 

aktualizace elektrotechnické kvalifikace, nová 
příloha č. 7, 8, doplnění školených pracovních 
funkcí, zrušení zkoušky z bezpečnosti práce 
pro vstup do kolejiště-jen školení, lhůta noční 

20. 5. 2019 Trojan v. r. 

2 30.11.2019 příloha č. 1 11. 11. 2019 Mikolášek v.r. 

3 1. 3. 2021 
odborná způsobilost v době pandemie 
COVID-19 

25. 2. 2021 Trojan v. r. 

4 16. 6. 2022 
přizpůsobení legislativním požadavkům na 
dráze celostátní 

10. 3. 2022 Trojan v. r. 

5 16. 6. 2022 Změna v příloze č. 2 a 3. 10. 5. 2022 Trojan v. r. 

     

     

     

     

     

     

     

     

Zrušovací ustanovení 

Vydáním tohoto předpisu se ruší předpis VPŘ-ŽD-004 „Zdravotní a odborná způsobilost“, platný od 15. 12. 
2014, včetně vydaných změn. 
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Úvodní ustanovení 

1. SM-ZD-001_PR-03 „Zdravotní a odborná způsobilost (03 VPŘ)“ je vnitřní předpis, který stanovuje 
podmínky zdravotní způsobilosti osob a podmínky získání odborné způsobilosti pro pohyb a pracovní 
činnosti osob v kolejišti vlečky. 

2. Veškeré pracovní činnosti v kolejišti vlečky smí být prováděny pouze osobami splňujícími zdravotní a 
odbornou způsobilost dle tohoto vnitřního předpisu. 

3. – 6. Na doplňky. 

Základní pojmy a zkratky 

7. Význam jinde nedefinovaných pojmů používaných ve vnitřním předpise Lovochemie, a.s., které je povinna 
každá osoba znát a používat při provozování dráhy a provozování drážní dopravy: 

cizí zaměstnanec – zaměstnanci cizích právnických a fyzických osob 

8. Význam použitých zkratek: 

 BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 HDV – hnací drážní vozidlo 

 UTZ – určená technická zařízení dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění 

9.  – 10. Na doplňky. 
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Rozsah znalostí 

11. Pokud není v tomto předpise stanoveno jinak, je pro každou osobu podílející se na provozování dráhy 
nebo drážní dopravy stanoven rozsah znalostí: 
a) informativní znalost – ustanovení vnitřních předpisů, která stanovují všeobecní podmínky a 

všeobecně informují o potřebách pro provozování dráhy nebo drážní dopravy. 
b) úplná znalost – ustanovení vnitřních předpisů, která stanovují způsob a podmínky provedení pracovní 

činnosti, kterou má vykonat pro potřebu provozování dráhy nebo drážní dopravy. 

12. Osoby podílející se na provozování dráhy nebo drážní dopravy jsou povinny znát a dodržovat vztažná 
ustanovení platné legislativy a vnitřních předpisů provozovatele vlečky. 

13. Určení rozsahu znalostí vnitřního předpisu „SM-ZD-001_PR-03 Zdravotní a odborná způsobilost (03 VPŘ): 

Pracovní zařazení Znalost 

Osoba odborně způsobilá dle úředního 
povolení, licence 

informativní 

Osoby stanovující odbornou způsobilost, 
nebo provádějící školení 

úplná 

Osoba řídící dopravu na vlečce 
úplná: části A, B, C, D, přílohy č. 2, 3 

informativní: část E, přílohy č. 1, 4, 5, 6, 7, 8  

Osoba řídící dopravu v posunovém obvodu 
úplná: části A, B, C, D, přílohy č. 2, 3 

informativní: část E, přílohy č. 1, 4, 5, 6, 7, 8 

Osoba řídící a provádějící posun včetně 
jednoduchého posunu 

úplná: části A, B, C, D, přílohy č. 2, 3 

informativní: část E, přílohy č. 1, 4, 5, 6, 7, 8 

Strojvedoucí 
úplná: části A, B, C, D, přílohy č. 2, 3 

informativní: část E, přílohy č. 1, 4, 5, 6, 7, 8 

Osoba tvořící vlakovou dokumentaci 
úplná: části A, B, C, D, přílohy č. 2, 3 

informativní: část E, přílohy č. 1, 4, 5, 6, 7, 8 

Osoba provádějící ložné manipulace 
úplná: části A, B, C, D, přílohy č. 2, 3 

informativní: část E, přílohy č. 1, 4, 5, 6, 7, 8 

Osoba provádějící technické prohlídky, 
kontroly, údržbu drážních vozidel 

úplná: části A, B, C, D, přílohy č. 2, 3 

informativní: část E, přílohy č. 1, 4, 5, 6, 7, 8 

Osoby pověřené správou a údržbou 
železničního svršku, provádějící prohlídky a 
měření kolejiště 

úplná: části A, B, C, D, přílohy č. 2, 3 

informativní: část E, přílohy č. 1, 4, 5, 6, 7, 8 

Osoby provádějící čištění a mazání výhybek a 
čištění žlábků přejezdů a ploch 

úplná: části A, B, C, D, přílohy č. 2, 3 

informativní: část E, přílohy č. 1, 4, 5, 6, 7, 8 

Osoby pověřené správou a údržbou 
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení 

úplná: části A, B, C, D, přílohy č. 2, 3 

informativní: část E, přílohy č. 1, 4, 5, 6, 7, 8 

Ostatní osoby vstupující bez dozoru do 
kolejiště vlečky 

úplná: části A, B, C, D, přílohy č. 2, 3 

informativní: část E, přílohy č. 1, 4, 5, 6, 7, 8 

Vysvětlení: 

Informativní znalost – znalost, při které zaměstnanec ví, o čem předpis nebo jeho části pojednávají, jaké jsou 
jeho hlavní zásady a ví, jak jej používat. 

Úplná znalost – se rozumí znalost, na jejímž podkladě je zaměstnanec schopen samostatně činnosti 
vykonávat, podle předpisu nebo jeho částí jednat, rozhodovat, nebo se jimi řídit. 

14. – 15. Na doplňky. 
  



 

SM-ZD-001_PR-03 

ZDRAVOTNÍ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST (03 VPŘ)  
Revize č.: 4 

Strana: 6/32 

 

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozšiřování kopií mimo společnost je zakázáno. Vytištěná kopie je NEŘÍZENÝ DOKUMENT. 

A. Všeobecná ustanovení 

16. Požadovanou zdravotní způsobilost osoba získá na základě zdravotní prohlídky posuzujícím lékařem. 

17. Požadovanou odbornou způsobilost osoba získá dosažením stanovené kvalifikace podle právních 
předpisů a vnitřních předpisů provozovatele dráhy nebo dopravce. 

18. Právní předpisy a ustanovení tohoto vnitřního předpisu jsou závazné pro: 
a) všechny zaměstnance Lovochemie, a.s., kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na provozování dráhy a 

drážní dopravy; 
b) Cizí zaměstnanci, kteří na základě smluvního vztahu se společností Lovochemie, a.s. vstupují do 

kolejiště vlečky nebo provádějí v kolejišti pracovní činnost; 

19. Cizí zaměstnanci musí splňovat zdravotní a odbornou způsobilost stanovenou tímto předpisem, pokud 
není ve smlouvě o prováděné činnosti stanoveno jinak. Za uvedení této podmínky ve smlouvě je 
odpovědná osoba provozovatele dráhy za uzavírání smluvních vztahů. 

20. Nadřízené osoby smí nařídit provádění jen takové činnosti v kolejišti vlečky, pro kterou jsou dotčené osoby 
zdravotně a odborně způsobilé. 

21. Každá osoba smí provádět pouze takovou činnost v kolejišti vlečky, pro kterou je zdravotně a odborně 
způsobilá. Je-li jí nařízena činnost, pro kterou není zdravotně a odborně způsobilá, je povinna na tuto 
skutečnost upozornit osobu, která jí tento pokyn dala, a svého přímého nadřízeného. 

22. – 25. Na doplňky. 

B. Zdravotní způsobilost 

26. Zdravotní způsobilost osob vstupujících do kolejiště vlečky, provádějících v něm pracovní činnost, nebo 
podílejících se na řízení a provozování dráhy a drážní dopravy je stanovena vyhláškou č. 101/1995 Sb., 
kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném 
znění. 

27. Zdravotní způsobilost osob posuzuje odborný lékař na základě „Žádosti o posouzení zdravotní 
způsobilosti“ vydané v souladu s tímto předpisem v návaznosti na preventivní lékařské prohlídky v rámci 
preventivní lékařské závodní péče. Po provedené zdravotní prohlídce osoby vydá posuzující lékař 
„Posudek o zdravotní způsobilosti osoby“ shrnující výsledek zdravotní prohlídky včetně délky platnosti 
posudku. 

28. Zařazení pracovních funkcí pro účely posuzování zdravotní způsobilosti: 

Pracovní funkce 
Zdravotní způsobilost 

podle vyhlášky č. 
101/1995 Sb. 

osoba odborně způsobilá - statutární orgán nepožaduje se 

osoba provádějící školení nepožaduje se 

osoba šetřící mimořádné události nebo provádějící 
kontrolní činnost dodržování vnitřních předpisů a 
BOZP 

§ 2, písm. b), bod 1 

osoba řídící dopravu na vlečce § 2, písm. a) 

osoba řídící dopravu v posunovém obvodu § 2, písm. a) 

osoba řídící a provádějící posun § 2, písm. a) 

strojvedoucí – vlečka § 1, odst. 1, písm. b 

osoba provádějící prohlídky a měření na vlečce § 2, písm. b), bod 2 

osoba provádějící údržbu kolejiště vlečky § 2, písm. b), bod 1 

osoba provádějící mazání výhybek § 2, písm. b), bod 1 

manipulační dělník § 2, písm. b), bod 1 

komerční pracovník § 2, písm. b), bod 1 
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29. Pokud posuzující lékař v posudku nestanoví jinak, je doba platnosti posudku o zdravotní způsobilosti dle 
vyhlášky 101/1995 Sb.: 
a) u osob řídících drážní vozidlo ve věku do 50 let dva roky a ve věku nad 50 let jeden rok, 
b) u ostatních osob vykonávajících činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy: 

 ve věku do 18 let u všech činností jeden rok, 

 ve věku nad 50 let u činností podle § 2 písm. a) jeden rok a u činností podle § 2 písm. b) dva roky, 

 ve věku od 18 do 50 let vykonávajících ostatní činnosti podle § 2 písm. a) tři roky, 

 ve věku od 18 do 50 let vykonávajících ostatní činnosti podle § 2 písm. b) bodu 1 čtyři roky, 

 ve věku od 18 do 50 let vykonávajících činnosti podle § 2 písm. b) bodu 2, pokud se na ně 
nevztahuje § 2 písm. b) bod 1 pět let, 

c) u práce v noci podle Přílohy č. 2 odst. 13 vyhlášky 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a 
některých druzích posudkové péče, dva roky. 

30. Posouzení zdravotní způsobilosti osob se nevyžaduje u osob provádějících činnosti, kterých je třeba 
k odvrácení živelní události, nehody, nebo mimořádné provozní situace, nebo ke zmírnění jejich 
bezprostředních následků v souvislosti s provozováním dráhy a drážní dopravy, jde-li o činnosti 
vykonávané nejdéle po dobu 10 dnů. Tyto činnosti mohou být vykonávány pouze pod dozorem osoby 
zdravotně způsobilé. 

31. – 35. Na doplňky. 

Preventivní prohlídky 

36. Před provedením preventivní prohlídky za účelem zajištění zdravotní způsobilosti osoby musí pověřená 
osoba sdělit posuzujícímu lékaři druh požadované prohlídky, druh práce a pracovní podmínky, pro které je 
zdravotní způsobilost posuzována. Tyto požadavky se sdělují tiskopisem „Žádost o posouzení zdravotní 
způsobilosti“. 

37. Preventivní prohlídky se dělí na prohlídky: 
a) vstupní, při které se posuzuje zdravotní způsobilost: 

 uchazečů o průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla (licenci strojvedoucího), prohlídka se 
vykoná před započetím výcviku k získání odborné způsobilosti, 

 uchazečů o provádění pracovní činnosti v kolejišti vlečky, nebo při změně pracovní pozice, která je 
spojena s vyššími nároky na zdravotní způsobilost osoby, prohlídka se vykoná před vznikem 
pracovněprávního vztahu, nebo před převedením na činnost, pro kterou je posouzení požadováno; 

b) pravidelné pro opakované posouzení zdravotní způsobilosti před skončením platnosti posledního 
posudku; 

c) mimořádné, při kterých se přezkušuje zdravotní způsobilost osoby na žádost Drážního úřadu, nebo 
zaměstnavatele; 

d) výstupní, při které se přezkušuje zdravotní způsobilost před ukončením výkonu pracovní činnosti, nebo 
před převedením na jinou činnost, pro níž není požadována zdravotní způsobilost. 

38. – 40. Na doplňky. 
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C. Odborná způsobilost 

41. Osoby, které vstupují do kolejiště vlečky, provádějí v něm pracovní činnost, nebo se podílejí na řízení a 
provozování dráhy a drážní dopravy, jsou povinny: 
a) splňovat podmínky stanovené vztažnou legislativou; 
b) splňovat odbornou způsobilost stanovenou pro jednotlivé pracovní funkce přílohou č. 2 tohoto předpisu; 
c) znát ustanovení vztažných právních předpisů a ustanovení vnitřních předpisů provozovatele dráhy a 

dopravce; 
d) navštěvovat pravidelná školení v rozsahu stanoveném tímto předpisem a 
e) pravidelně ověřovat znalosti v rozsahu stanoveném tímto předpisem. 

42. O dosažené odborné způsobilosti osoby se vedou záznamy v tiskopisu „Výkaz o zkouškách“ vedeném 
vždy na jméno osoby odborně způsobilé. Záznamy o dosažené odborné způsobilosti v tiskopisu „Výkaz o 
zkouškách“ smí provádět pouze akreditovaná osoba provádějící ověřování znalostí nebo školení. 
Doporučený vzor tiskopisu je přílohu č. 6 tohoto předpisu, lze akceptovat i jiný podobný tiskopis vydaný 
jinou organizací. 

43. Tiskopis „Výkaz o zkouškách“ musí obsahovat tyto náležitosti: 

 příjmení, jméno a datum narození osoby, pro kterou Výkaz o zkouškách platí, 

 název pracovní funkce, pro kterou je Výkaz o zkouškách vydáván, 

 datum vykonání zkoušky, 

 evidenční číslo a název zkoušky, 

 výsledné hodnocení zkoušky a 

 otisk razítka a čitelný podpis zkoušejícího. 

44. Osoby odborně způsobilé musí být prokazatelně seznámeny s ustanoveními vnitřních předpisů 
provozovatele dráhy a drážní dopravy na vlečce a dále s ustanoveními vztažných předpisů platných na 
styku drah. O prokazatelném seznámení musí být veden záznam stanoveným způsobem. 

45. Proces získání kvalifikace (odborné způsobilosti) osob smí být zajištěn: 
a) určenou osobou provozovatele dráhy, je-li provozovatel k této činnosti akreditován dle vztažné 

legislativy, 
b) jinou právnickou nebo fyzickou osobou akreditovanou k této činnosti dle vztažné legislativy. 

46. – 50. Na doplňky. 

Elektrotechnická způsobilost 

51. U vybraných pracovních funkcí je vyžadována elektrotechnická způsobilost úrovně „osoba poučená“ nebo 
„osoba znalá“ dle odst. 3 Přílohy č. 4 k vyhlášce Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a ČSN EN 50110-1 ed. 3 (34 3100). Doporučený vzor tiskopisu je přílohu č. 7 tohoto 
předpisu, lze akceptovat i jiný podobný tiskopis vydaný jinou organizací. 

52. – 55. Na doplňky. 

Odborná způsobilost osob provádějících měření a údržbu kolejiště vlečky 

56. Lovochemie, a.s. uznává odbornou způsobilost zaměstnanců firem provádějících údržbu, revize, prohlídky 
a měření na vlečce, kterou pro ně tyto firmy stanovily. 

57. – 60. Na doplňky. 

Ztráta odborné způsobilosti 

61. Osoba odborně způsobilá automaticky ztratí odbornou způsobilost, pokud: 
a) po dobu 13 měsíců nevykonávala pracovní činnost, pro kterou byla odborně způsobilá, nebo 
b) po dobu 13 měsíců neabsolvovala vztažné školení, nebo 
c) nesplňuje požadavky stanovené právními předpisy nebo vnitřními předpisy provozovatele dráhy nebo 

dopravce. 

Pro znovuzískání odborné způsobilosti je taková osoba povinna složit mimořádnou zkoušku a to pouze za 
podmínky, že splňuje podmínky pro získání odborné způsobilosti pro stanovenou pracovní činnost. 

62. – 65. Na doplňky. 
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D. Školení a ověřování znalostí 

66. Znalost vnitřních předpisů Lovochemie, a.s., případně dalších předpisů a technologií, podléhá 
opakovanému školení. Periodicita včetně časového rozsahu školení je uvedena pro každou pracovní 
funkci v příloze č. 2 tohoto předpisu. 

67. Termíny školení a zkoušek musí být určovány tak, aby byla zajištěna účast pokud možno všech 
zaměstnanců vlastníka vlečky a dodržena lhůta stanovená pro danou funkci.  

68. Školení a zkoušky ověřování znalostí provádí Lovochemie, a.s. akreditovanou osobou dle § 46s zákona 
č. 266/1994 sb., o dráhách, která je znalá související drážní legislativy a vnitřních předpisů. 

69. Školená osoba potvrdí absolvování pravidelného školení ve stanoveném rozsahu svým podpisem 
v tiskopisu „Doklad o účasti na školení – prezenční listina“, ve kterém musí být zároveň uvedena osnova 
tohoto školení. Podepsané tiskopisy „Doklad o účasti na školení – prezenční listina“ jsou uloženy u 
stanovené pověřené osoby. Doporučený vzor tiskopisu je přílohu č. 5 tohoto předpisu, lze akceptovat i jiný 
podobný tiskopis vydaný jinou organizací. 

70. Tiskopis „Doklad o účasti na školení – prezenční listina“ musí obsahovat tyto náležitosti: 

 předmět (osnova) školení, 

 datum školení, 

 jméno a příjmení lektora, příp. jeho další identifikační údaje, 

 podpis a razítko lektora, 

 údaje o školených osobách: jméno a příjmení, osobní číslo (datum narození), pracovní funkce, 

 podpis školených osob. 

71. – 75. Na doplňky. 

Ověřování znalostí 

76. Osoby vykonávající pracovní činnosti, při nichž mohou ovlivnit bezpečnost osob, plynulost a bezpečnost 
provozování dráhy a drážní dopravy nebo činnosti v přepravním provozu, a osoby, které jejich práci 
organizují, bezprostředně řídí a kontrolují, prokazují znalost příslušných předpisů a technologií provozní 
práce vykonáním předepsaných zkoušek. 

77. Zkoušky za účelem ověřování znalostí se dělí na zkoušky: 
a) odborné (zkratka OZ) – zkoušky, kterými se prověřují odborné znalosti a dovednosti osob určených 

pracovních činností. Tyto zkoušky opravňují osoby k samostatnému výkonu příslušné pracovní činnosti; 
b) mimořádné (zkratka MZ) – zkoušky, kterým se musí podrobit osoby při vydání nových předpisů nebo 

jejich závažných úprav. Zároveň může tuto zkoušku nařídit zaměstnavatel jako opětovné ověření 
kvalifikace. Tyto zkoušky opravňují osoby k pokračování ve výkonu příslušné pracovní činnosti; 

c) periodické (zkratka PZ) – zkoušky, kterými se ověřuje potřebná úroveň znalostí osob v rozsahu 
příslušné odborné zkoušky a které jsou vykonávány v pravidelných cyklech. Tyto zkoušky opravňují 
osoby k pokračování ve výkonu příslušné pracovní činnosti; 

d) způsobilosti – zkoušky dílčí dovednosti. Tyto zkoušky opravňují osoby k samostatnému provádění 
jedné nebo více dílčích činností; 

e) praktické způsobilosti – kterými se ověřuje praktická dovednost osob pro stanovené pracovní 
zařazení nebo určené pracoviště. 

78. O pravidelném ověřování znalostí osoby odborně způsobilé ve stanoveném rozsahu se vedou záznamy 
v tiskopisu „Výkaz o zkouškách“. Zkoušející po provedené zkoušce zhodnotí zkoušenou osobu takto: 
a) v případě, že pracovník absolvuje zkoušku úspěšně, provede záznam do tiskopisu „Výkaz o 

zkouškách“ zápisem „prospěl“; 
b) v případě, že pracovník u zkoušky neuspěje, je hodnocen „neprospěl“, do tiskopisu „Výkaz o 

zkouškách“ se nic nezaznamenává a zkoušené osobě se sdělí chyby a nedostatky, jichž se dopustil. 

79. Zápis vykonaného typu a druhu zkoušky v tiskopisu „Výkaz o zkouškách“ se provádí kombinací zkratek 
spojených pomlčkou, kdy první je uveden typ a následně druh zkoušky (např. pro mimořádnou zkoušku 
strojvedoucího se použije zápis MZ-V8). 

80. Neprospěla-li zkoušená osoba u zkoušky, sdělí zkoušející této osobě chyby a nedostatky, jichž se 
nedopustila a dohodne s ní opravný termín zkoušky. Před stanovením opravného termínu zároveň 
zkoušející rozhodne, zda zkoušený vykoná zkoušku v celém rozsahu, nebo jen z té části, ve které byl 
hodnocen stupněm „neprospěl“. Pracovník smí opakovat zkoušku nejdříve po 7 dnech od data 
neúspěšného vykonání zkoušky.  
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81. – 85. Na doplňky. 

E. Přechodné ustanovení 

86. Odborná způsobilost provedená v souladu s vnitřními předpisy Lovochemie, a.s. platnými před začátkem 
platnosti tohoto vnitřního předpisu je uznávána po celou dobu, dokud neskončí platnost absolvovaných 
zkoušek v souladu s ustanoveními předpisu, dle kterého byla odborná způsobilost provedena. 

87. – 90. Na doplňky. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – Právní předpisy a vnitřní předpisy pro provozování dráhy a drážní 
dopravy 

Právní předpisy (vždy ve znění pozdějších předpisů) 

Zákon č. 20/1966 Sb zákon o péči a zdraví lidu  

Zákon č. 50/1976 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu 

Zákon č. 200/1990 Sb. přestupkový zákon  

Zákon č. 266/1994 Sb. zákon o dráhách  

Zákon č. 48/1997 Sb. zákon o veřejném zdravotním pojištění  

Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích (zákon o elektronických komunikacích), 

Zákon č. 258/2000 Sb. zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů 

Zákon č. 361/2000 Sb. zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů  

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 

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 

Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice  

Vyhláška č. 100/1995 Sb. kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených 
technických zařízení a jejich konkretizace (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.  která stanovuje odbornou způsobilost osob řídících drážní vozidlo a osob 
provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení 

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách (vyhláška o pracovně-lékařských službách a některých 
druzích posudkové péče) 

Nařízení vlády č. 1/2000 Sb.  o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

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 

Nařízení vlády č. 590/2006 Sb. kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek 
v práci 

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku 
zaměstnanců v dopravě 

RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí 

COTIF Úmluva o mezinárodní železniční přepravě 
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Vnitřní předpisy společnosti Lovochemie, a.s. pro provozování dráhy a drážní dopravy 

 SM-ZD-001_PR-01 Pravidla provozování dráhy (01 VPŘ) 

 SM-ZD-001_PR-02 Návěstní soustava (02 VPŘ) 

 SM-ZD-001_PR-03 Zdravotní a odborná způsobilost (03 VPŘ) 

 SM-ZD-001_PR-04 Mimořádné události (04 VPŘ) 

 SM-ZD-001_PR-05 Bezpečnost při provozování dráhy a drážní dopravy (05 VPŘ) 

 SM-ZD-001_PR-06 Lovochemie, a.s. – závodová vlečka (06 VPŘ) 

 SM-ZD-001_PR-07 Technické podmínky na vlečce (07 VPŘ) 

 SM-ZD-001_PR-08 Pravidla provozování drážní dopravy (VP V1) 

 SM-ZD-001_PR-09 Zajištění údržby hnacích drážních vozidel (VP V2) 

Další předpisy pro provozování dráhy a drážní dopravy využívané společností Lovochemie, 
a.s. 

 SŽ D1 Dopravní a návěstní předpis 

 SŽDC(ČD) D2/1 Doplněk s technickými údaji k Dopravním předpisům 

 SŽDC(ČD) D2/81 Doprava speciálních vozidel podle typů 

 SŽDC D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí 

 Směrnice SŽDC č. 103 Řešení ekologických škodních událostí 

 SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při      

činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy 
provozované Správou železnic, státní organizací 

 SŽ Bp3  Bezpečnosti a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 

 v prostorách Správy železnic, státní organizace 

 SŽ T100 Předpis pro provozování zabezpečovacích zařízení 

 SŽDC(ČD) Z1  Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení 

 SŽDC(ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení 

 SŽDC(ČD) Z11 Předpis pro obsluhu rádiových zařízení 

 SŽDC E10 Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení 

 SŽDC T7 Rádiový provoz 

 SŽDC 051  Směrnice pro provádění prohlídek a měření výhybek 

 ČD Cargo KVs5-B-2010 Údržba a opravy železničních vozů ČD Cargo 

 ČD Cargo KVs2-B-2008 Používání a zkoušení provozních hmot 

 ČD Cargo KVs3-B-2010 Provoz a obsluha brzd 

 ČD Cargo PTs9-B-2011 Provoz a technologie sestavy vlaku            

 ČD Cargo PTs10-B-2011 Lokomotivní čety 

 ČD S3 Železniční svršek 

 ČD S4 Železniční spodek 

 ČD S5  Správa mostních objektů 

 ČD T120 Předpis pro provozování a údržbu zařízení pro kontrolu volnosti nebo obsazenosti 

kolejových úseků 

 ČD T121 Údržba venkovního zabezpečovacího zařízení 

 ČD T126 Údržba přejezdových zařízení 

 TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 

železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách 

 ZDD ŽST Lovosice základní dopravní dokumentace ŽST Lovosice 

 ČSN EN 50110-1 ed. 3 (34 3100)   Obsluha a práce na elektrických zařízeních, Obecné požadavky 

 VSP Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů 
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Příloha č. 2 – Určení odborné způsobilosti osob 

Pracovní funkce 
Požadovaná kvalifikace pro činnost v 

dopravním provozu a na infrastruktuře 

Osoba odborně 
způsobilá 
(člen statutárního orgánu) 
 

 Věk: minimálně 21 let. 

 Vzdělání: viz zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném 
znění. 

 Požadované znalosti: viz zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 
v platném znění; znalosti vnitřních předpisů ve stanoveném 
rozsahu; informativní znalost smluv spojených se zajištěním 
provozování dráhy a drážní dopravy. 

 Ostatní požadavky: viz zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 
v platném znění. 

 Školení: nepožaduje se. 

 Ověření znalostí: nepožaduje se. 

Osoba provádějící 
školení a přezkušování 
(lektor školení) 

 Věk: minimálně 18 let. 

 Vzdělání: minimálně ukončené SŠ. 

 Požadované znalosti: znalost všeobecné drážní legislativy, 
znalost vnitřních předpisů ve stanoveném rozsahu. 

 Ostatní požadavky: platná akreditace osoby lektora nebo 
školící organizace Drážním úřadem. 

 Školení: nepožaduje se. 

 Ověření znalostí: akreditační zkouška dle platné legislativy 

Osoba šetřící 
mimořádné události, 
nebo provádějící 
kontrolní činnost  
(ved. dispečer, ved. odd. 
ŽD) 

 Věk: minimálně 18 let. 

 Vzdělání: minimálně ukončené SŠ. 

 Požadované znalosti: znalost všeobecné drážní legislativy, 
znalost vnitřních předpisů ve stanoveném rozsahu, znalost 
smluv spojených se zajištěním provozování dráhy a drážní 
dopravy. 

 Výcvik: seznámení s pracovištěm a agendou (8 týdnů). 

 Ostatní požadavky: zdravotní způsobilost dle platné 
legislativy, elektrotechnická kvalifikace „osoba poučená“. 

 Školení: z vnitřních předpisů v rozsahu minimálně 1x 2 h 
ročně, z vnitřních předpisů provozovatele dráhy celostátní 1x 
2 h ročně. 

 Ověření znalostí: zkouška DM s periodicitou 1x 2 roky, 
zkouška ZST1 s periodicitou 1x 2 roky, z elektrotechnické 
kvalifikace v rozsahu 1x za 3 roky. 

Vedoucí dispečer 

 Věk: minimálně 18 let. 

 Vzdělání: minimálně ukončené SŠ. 

 Požadované znalosti: znalost všeobecné drážní legislativy, 
znalost vnitřních předpisů ve stanoveném rozsahu, znalost 
smluv spojených se zajištěním provozování dráhy a drážní 
dopravy a obchodních podmínek smluvních dopravců. 

 Výcvik: seznámení s pracovištěm a agendou (8 týdnů). 

 Ostatní požadavky: zdravotní způsobilost dle platné 
legislativy. 

 Školení: z vnitřních předpisů v rozsahu minimálně 1x 2 h 
ročně. 

 Ověření znalostí: zkouška DM s periodicitou 1x 2 roky. 
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Pracovní funkce 
Požadovaná kvalifikace pro činnost v 

dopravním provozu a na infrastruktuře 

Strojmistr 

 Věk: minimálně 18 let. 

 Vzdělání: minimálně ukončené SŠ. 

 Požadované znalosti: znalost všeobecné drážní legislativy, 
znalost vnitřních předpisů ve stanoveném rozsahu, znalost 
smluv spojených se zajištěním provozování dráhy a drážní 
dopravy. 

 Výcvik: seznámení s pracovištěm a agendou (8 týdnů). 

 Ostatní požadavky: zdravotní způsobilost dle platné 
legislativy, elektrotechnická kvalifikace „osoba poučená“. 

 Školení: z vnitřních předpisů v rozsahu minimálně 1x 2 h 
ročně. 

 Ověření znalostí: zkouška DM s periodicitou 1x 2 roky, 
z elektrotechnické kvalifikace v rozsahu 1x za 3 roky. 

Strojvedoucí 

 Věk: minimálně 20 let. 

 Vzdělání: viz vztažná legislativa. 

 Požadované znalosti: viz vztažná legislativa, znalost 
vnitřních předpisů ve stanoveném rozsahu,  

 Výcvik: v rozsahu požadovaných zkoušek. 

 Ostatní požadavky: zdravotní způsobilost dle platné 
legislativy, průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla (pro 
příslušný druh drážního vozidla a pro příslušnou kategorii 
dráhy), elektrotechnická kvalifikace „osoba poučená“. 

 Školení: z vnitřních předpisů (dopravní) v rozsahu minimálně 
2x 2 h ročně, z vnitřních předpisů provozovatele dráhy 
celostátní 2x 2 h ročně, technické v rozsahu minimálně 1x 2 h 
ročně, z elektrotechnické kvalifikace v rozsahu 1x za 3 roky. 

 Ověření znalostí: zkouška Drážním úřadem dle platné 
legislativy, zkouška V08 s periodicitou 1x 2 roky, zkouška 
ZST2 s periodicitou 1x 2 roky. 

Osoba řídící dopravu na 
vlečce (dispečer vlečky) 

 Věk: minimálně 18 let 

 Vzdělání: minimálně ukončené SŠ s maturitou. 

 Požadované znalosti: znalost vnitřních předpisů ve 
stanoveném rozsahu, znalost vztažné legislativy, směrnic a 
smluv. 

 Výcvik: v rozsahu požadovaných zkoušek. 

 Ostatní požadavky: zdravotní způsobilost dle platné 
legislativy, elektrotechnická kvalifikace „osoba poučená“. 

 Školení: z vnitřních předpisů v rozsahu minimálně 2x 2 h 
ročně, z elektrotechnické kvalifikace v rozsahu 1x za 3 roky. 

 Ověření znalostí: zkouška D08 s periodicitou 1x 2 roky. 
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Pracovní funkce 
Požadovaná kvalifikace pro činnost v 

dopravním provozu a na infrastruktuře 

Osoba řídící dopravu 
v posunovém obvodu 
(signalista) 

 Věk: minimálně 18 let. 

 Vzdělání: minimálně ukončené ZŠ. 

 Požadované znalosti: znalost vnitřních předpisů ve 
stanoveném rozsahu, znalost vztažné legislativy, směrnic a 
smluv. 

 Výcvik: v rozsahu požadovaných zkoušek. 

 Ostatní požadavky: zdravotní způsobilost dle platné 
legislativy, elektrotechnická kvalifikace „osoba poučená“. 

 Školení: z vnitřních předpisů v rozsahu minimálně 2x 2 h 
ročně (osoba řídící dopravu pouze v posunovém obvodu 
„Obvod ČPAVEK“ minimálně 1x 2 h ročně), 
z elektrotechnické kvalifikace v rozsahu 1x za 3 roky. 

 Ověření znalostí: zkouška D03 s periodicitou 1x 2 roky. 

Osoba řídící posun 
(vedoucí posunu) 

 Věk: minimálně 18 let. 

 Vzdělání: minimálně ukončené ZŠ. 

 Požadované znalosti: znalost vnitřních předpisů ve 
stanoveném rozsahu. 

 Výcvik: odborná praxe ve funkci osoby provádějící posun 
v rozsahu minimálně 10 směn. 

 Ostatní požadavky: zdravotní způsobilost dle platné 
legislativy, splněné podmínky pro funkci osoby provádějící 
posun, elektrotechnická kvalifikace „osoba poučená“. 

 Školení: z vnitřních předpisů v rozsahu minimálně 2x 2 h 
ročně, z vnitřních předpisů provozovatele dráhy celostátní 2x 
2 h ročně, z elektrotechnické kvalifikace v rozsahu 1x za 3 
roky. 

 Ověření znalostí: zkouška D04 s periodicitou 1x 2 roky, 
zkouška ZST2 s periodicitou 1x 2 roky. 

Osoba provádějící 
posun (posunovač) 

 Věk: minimálně 18 let. 

 Vzdělání: minimálně ukončené ZŠ. 

 Požadované znalosti: znalost vnitřních předpisů ve 
stanoveném rozsahu. 

 Výcvik: v rozsahu požadovaných zkoušek. 

 Ostatní požadavky: zdravotní způsobilost dle platné 
legislativy, elektrotechnická kvalifikace „osoba poučená“. 

 Školení: z vnitřních předpisů v rozsahu minimálně 2x 2 h 
ročně, z vnitřních předpisů provozovatele dráhy celostátní 2x 
2 h ročně, z elektrotechnické kvalifikace v rozsahu 1x za 3 
roky. 

 Ověření znalostí: zkouška D04 s periodicitou 1x 2 roky, 
zkouška ZST2 s periodicitou 1x 2 roky. 
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Pracovní funkce 
Požadovaná kvalifikace pro činnost v 

dopravním provozu a na infrastruktuře 

Osoba řídící a 
provádějící jednoduchý 
posun (vedoucí 
jednoduchého posunu) 

 Věk: minimálně 18 let. 

 Vzdělání: minimálně ukončené ZŠ. 

 Požadované znalosti: znalost vnitřních předpisů ve 
stanoveném rozsahu. 

 Výcvik: v rozsahu požadovaných zkoušek. 

 Ostatní požadavky: zdravotní způsobilost dle platné 
legislativy. 

 Školení: z vnitřních předpisů v rozsahu minimálně 2x 2 h 
ročně. 

 Ověření znalostí: zkouška D01 s periodicitou 1x 2 roky. 

Osoba provádějící 
prohlídky a měření 
kolejiště vlečky 

 Věk: minimálně 18 let. 

 Vzdělání: minimálně ukončené SŠ s výučním listem. 

 Požadované znalosti: znalost vnitřních předpisů ve 
stanoveném rozsahu, znalost vztažné legislativy a směrnic. 

 Ostatní požadavky: zdravotní způsobilost dle platné 
legislativy, pověření provozovatele dráhy, elektrotechnická 
kvalifikace „osoba poučená“. 

 Školení: v rozsahu zkoušky DM 2 h 1x 5 let, 
z elektrotechnické kvalifikace v rozsahu 1x za 3 roky. 

 Ověření znalostí: zkouška T01 s periodicitou 1x 2 roky, 
uznávají se vztažné zkoušky jiných organizací. 

Osoba provádějící 
údržbu kolejiště vlečky 

 Věk: minimálně 18 let. 

 Vzdělání: minimálně ukončené SŠ s výučním listem. 

 Požadované znalosti: znalosti vnitřních předpisů ve 
stanoveném rozsahu, znalost vztažné legislativy a směrnic. 

 Ostatní požadavky: zdravotní způsobilost dle platné 
legislativy, elektrotechnická kvalifikace „osoba poučená“. 

 Školení: z elektrotechnické kvalifikace v rozsahu 1x za 3 
roky. 

 Ověření znalostí: zkouška T01 s periodicitou 1x 2 roky, 
uznávají se vztažné zkoušky jiných organizací. 

Osoba provádějící 
údržbu 
zabezpečovacího 
zařízení 

 Věk: minimálně 18 let. 

 Vzdělání: minimálně ukončené SŠ s výučním listem. 

 Požadované znalosti: znalosti vnitřních předpisů ve 
stanoveném rozsahu, znalost vztažné legislativy a směrnic. 

 Ostatní požadavky: zdravotní způsobilost dle platné 
legislativy, elektrotechnická kvalifikace „osoba poučená“. 

 Školení: z elektrotechnické kvalifikace v rozsahu 1x za 3 
roky. 

 Ověření znalostí: zkouška T02 s periodicitou 1x 2 roky, 
uznávají se vztažné zkoušky jiných organizací. 
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Pracovní funkce 
Požadovaná kvalifikace pro činnost v 

dopravním provozu a na infrastruktuře 

Osoba provádějící 
údržbu kolejových 
vozidel (mechanik, 
opravář drážních vozidel) 

 Věk: minimálně 18 let. 

 Vzdělání: minimálně ukončené SŠ s výučním listem. 

 Požadované znalosti: znalosti vnitřních předpisů ve 
stanoveném rozsahu, znalost vztažné legislativy a směrnic. 

 Výcvik: v rozsahu požadovaných zkoušek. 

 Ostatní požadavky: zdravotní způsobilost dle platné 
legislativy, elektrotechnická kvalifikace „osoba poučená“. 

 Školení: z vnitřních předpisů v rozsahu minimálně 1x 2 h 
ročně, z elektrotechnické kvalifikace v rozsahu 1x za 3 roky. 

 Ověření znalostí: zkouška V04 s periodicitou 1x 2 roky, 
zkouška D01 s periodicitou 1x 2 roky. 

Osoba provádějící 
revize nebo prohlídky a 
zkoušky UTZ 

 Věk: dle vztažné legislativy. 

 Vzdělání: dle vztažné legislativy. 

 Požadované znalosti: dle vztažné legislativy. 

 Výcvik: dle vztažné legislativy. 

 Ostatní požadavky: platné osvědčení o odborné způsobilosti 
vydané Drážním úřadem. 

 Školení: dle vztažné legislativy a podmínek výrobců UTZ. 

 Ověření znalostí: atestační zkouška 1x za 5 let před komisí 
Drážního úřadu. 

Člen bezpečnostní 
hlídky 

 Věk: minimálně 18 let. 

 Vzdělání: minimálně ukončené ZŠ. 

 Požadované znalosti: znalost vnitřních předpisů ve 
stanoveném rozsahu. 

 Výcvik: v rozsahu požadovaných zkoušek. 

 Ostatní požadavky: zdravotní způsobilost dle platné 
legislativy. 

 Školení: z vnitřních předpisů v rozsahu minimálně 2x 2 h 
ročně. 

 Ověření znalostí: zkouška DM s periodicitou 1x 2 roky. 

Manipulační dělník 

 Věk: minimálně 18 let. 

 Vzdělání: minimálně ukončené ZŠ. 

 Požadované znalosti: znalosti vnitřních předpisů ve 
stanoveném rozsahu, znalost vztažné legislativy a směrnic. 

 Výcvik: v rozsahu požadovaných školení, seznámení 
s pracovními postupy (minimálně 1 den), praktický výcvik 
(minimálně 5 dní). 

 Ostatní požadavky: zdravotní způsobilost dle platné 
legislativy. 

 Školení: z vnitřních předpisů v rozsahu minimálně 1x 2 h 
ročně. 

 Ověření znalostí: nepožaduje se 
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Pracovní funkce 
Požadovaná kvalifikace pro činnost v 

dopravním provozu a na infrastruktuře 

Tranzitérka 

 Věk: minimálně 18 let. 

 Vzdělání: minimálně ukončené ZŠ. 

 Požadované znalosti: znalosti vnitřních předpisů ve 
stanoveném rozsahu, znalost vztažné legislativy a směrnic. 

 Výcvik: v rozsahu požadovaných zkoušek. 

 Ostatní požadavky: zdravotní způsobilost dle platné 
legislativy, elektrotechnická kvalifikace „osoba poučená“. 

 Školení: z vnitřních předpisů v rozsahu minimálně 1x 2 h 
ročně z vnitřních předpisů provozovatele dráhy celostátní 1x 
2 h ročně, z elektrotechnické kvalifikace v rozsahu 1x za 3 
roky. 

 Ověření znalostí: zkouška K01 s periodicitou 1x 2 roky, 
zkouška ZST1 s periodicitou 1x 2 roky. 

Referent komerce 

 Věk: minimálně 18 let. 

 Vzdělání: minimálně ukončené ZŠ. 

 Požadované znalosti: znalosti vnitřních předpisů ve 
stanoveném rozsahu, znalost vztažné legislativy a směrnic. 

 Výcvik: v rozsahu požadovaných zkoušek 

 Ostatní požadavky: zdravotní způsobilost dle platné 
legislativy. 

 Školení: z vnitřních předpisů v rozsahu minimálně 1x 2 h 
ročně. 

 Ověření znalostí: zkouška K01 s periodicitou 1x 2 roky. 

Vozmistr 

 Věk: minimálně 18 let. 

 Vzdělání: minimálně ukončené SŠ s výučním listem. 

 Požadované znalosti: znalosti vnitřních předpisů ve 
stanoveném rozsahu, znalost vztažné legislativy a směrnic. 

 Výcvik: v rozsahu požadovaných zkoušek. 

 Ostatní požadavky: zdravotní způsobilost dle platné 
legislativy, elektrotechnická kvalifikace „osoba poučená“. 

 Školení: z vnitřních předpisů v rozsahu minimálně 1x 2 h 
ročně, z elektrotechnické kvalifikace v rozsahu 1x za 3 roky. 

 Ověření znalostí: zkouška V09 s periodicitou 1x 2 roky. 

Ostatní osoby 
vstupující bez dozoru do 
kolejiště vlečky (ostraha, 
vrátný, generelista, hasič, 
mechanik, elektrikář, 
apod) 

 Věk: minimálně 18 let. 

 Vzdělání: minimálně ukončené ZŠ. 

 Požadované znalosti: zásady bezpečného pohybu a práce 
v kolejišti vlečky, zásady BOZP, zásady obsluhy 
obsluhovaného zařízení. 

 Výcvik: seznámení s pracovním prostředím (minimálně 1 
den), vstupní školení (4 h). 

 Ostatní požadavky: zdravotní způsobilost dle vztažné 
legislativy pro požadovanou činnost,  

 Školení: z vnitřních předpisů v rozsahu minimálně 1x 2 h 
ročně. 

 Ověření znalostí: nepožaduje se 
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Příloha č. 3 – Druhy zkoušek odborné způsobilosti 

Dopravní minimum evidenční číslo zkoušky: DM 

Pracovní činnosti: - samostatný vstup osoby do kolejiště vlečky bez dozoru, 
- zajišťování střežení osob, 
- plnění povinností bezpečnostní hlídky, 
- vykonávání pracovní činnosti s mechanizací v obvodu dráhy, 
- zajišťování jízdy drážních vozidel přes křížení, 
- dávání vybraných pokynů a návěstí pro provozování dráhy a drážní 

dopravy. 

Požadované znalosti: - bezpečnost a ochrana zdraví při práci a pohybu v kolejišti vlečky, 
- poskytování první pomoci – výkony zachraňující život, 
- zdolávání ekologických havárií a požáru, evakuace, 
- zásady provozování dráhy a drážní dopravy, 
- obecné a specifické školení dle RID v rozsahu stanoveném RID pro 

příslušnou pracovní činnost, 
- bezpečnostní plán RID pro příslušnou pracovní činnost, pokud se týká. 

Ostatní požadavky: - zdravotní způsobilost dle vztažné legislativy. 

Rozsah výcviku: - úvodní školení BOZP a bezpečnosti pohybu a práce v kolejišti vlečky, 
nebo 1 den individuální přípravy, 

- vztažné školení RID v rozsahu stanoveném RID pro příslušnou pracovní 
činnost a funkci. 

Typ zkoušky: - ústní, případně písemná. 

Periodická zkouška: - ano, 1x za 2 roky. 
 

Vstup na dráhu celostátní evidenční číslo zkoušky: ZST1 

Pracovní činnosti: - samostatný vstup osoby do kolejiště dráhy celostátní v obvodu přípojové 
stanice bez dozoru, 

- zajišťování střežení osob. 

Požadované znalosti: - znalost ustanovení právních předpisů, která stanovují způsob a podmínky 
provádění pracovní činnosti, kterou má osoba vykonávat, 

- znalost ustanovení všech vztažných vnitřních předpisů provozovatelů 
drah ve stanoveném rozsahu včetně staničního řádu. 

Ostatní požadavky: - zdravotní způsobilost dle platné legislativy, 
- absolvování zkoušky č. DM, nebo jiné zkoušky zahrnující provádění 

činností vztažné ke zkoušce č. DM. 

Rozsah výcviku: - seznámení s pracovním prostředím (minimálně 1 den), 
- školení BOZP a bezpečnosti pohybu a práce v kolejišti dráhy celostátní. 

Typ zkoušky: - ústní, případně písemná. 

Periodická zkouška: - ano, 1x za 2 roky. 
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Posun na dráze celostátní                                                      evidenční číslo zkoušky: ZST2 

Pracovní činnosti: - řízení HDV na dráze celostátní v obvodu přípojové ŽST, nebo 
- řízení (provádění) posunu na dráze celostátní v obvodu přípojové ŽST. 

Požadované znalosti: - znalost ustanovení právních předpisů, která stanovují způsob a podmínky 
provádění pracovní činnosti, kterou má osoba vykonávat, 

- znalost ustanovení všech vztažných vnitřních předpisů provozovatelů 
drah ve stanoveném rozsahu včetně staničního řádu. 

Ostatní požadavky: - zdravotní způsobilost dle platné legislativy, 
- u osoby řídící/provádějící posun absolvování zkoušky D04, nebo 
- u strojvedoucího absolvování zkoušky V08. 

Rozsah výcviku: - seznámení s pracovním prostředím (minimálně 2 dny), 
- individuální studium vnitřních předpisů provozovatele dráhy celostátní 

s konzultací (2 týdny). 

Typ zkoušky: - ústní, případně písemná. 

Periodická zkouška: - ano, 1x za 2 roky. 

 
 
 
 

Jednoduchý posun evidenční číslo zkoušky: D01 

Pracovní činnosti: - provádění činností vztažných ke zkoušce č. DM, 
- řízení a provádění jednoduchého posunu, 
- obsluha technického zařízení (posunovací mechanismy, zabezpečovací 

zařízení). 

Požadované znalosti: - znalost ustanovení právních předpisů, která stanovují způsob a podmínky 
provádění pracovní činnosti, kterou má osoba vykonávat, 

- znalost ustanovení všech vztažných vnitřních předpisů ve stanove-
ném rozsahu, 

- znalost obsluhy zařízení osobou obsluhovaných. 

Ostatní požadavky: - zdravotní způsobilost dle vztažné legislativy. 

Rozsah výcviku: - seznámení s pracovním prostředím (minimálně 1 den), 
- individuální teoretická příprava (minimálně 2 dny), 
- praktický výcvik (minimálně 4 dny). 

Typ zkoušky: - ústní, případně písemná. 

Periodická zkouška: - ano, 1x za 2 roky. 
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Řízení dopravy v posunovém obvodu evidenční číslo zkoušky: D03 

Pracovní činnosti: - provádění činností vztažných ke zkoušce č. DM, 
- řízení dopravy v posunovém obvodu a na styku drah, 
- obsluha technického zařízení (zařízení dráhy, zabezpečovací zařízení), 
- obsluha radiostanice. 

Požadované znalosti: - znalost ustanovení právních předpisů, která stanovují způsob a podmínky 
provádění pracovní činnosti, kterou má osoba vykonávat, 

- znalost ustanovení všech vztažných vnitřních předpisů ve stanove-
ném rozsahu, 

- znalost obsluhy zařízení osobou obsluhovaných. 

Ostatní požadavky: - zdravotní způsobilost dle platné legislativy, 
- absolvování školení obsluhy radiostanice. 

Rozsah výcviku: - seznámení s pracovním prostředím (minimálně 2 dny), 
- individuální teoretická příprava s konzultací (minimálně 7 dní), 
- praktický výcvik (minimálně 8 dní). 

Typ zkoušky: - ústní, případně písemná. 

Periodická zkouška: - ano, 1x za 2 roky. 
 
 

Řízení a provádění posunu evidenční číslo zkoušky: D04 

Pracovní činnosti: - provádění činností vztažných ke zkoušce č. DM, 
- řízení a provádění posunu, řízení a provádění jednoduchého posunu, 
- svěšování a rozvěšování drážních vozidel, 
- obsluha technického zařízení (zařízení dráhy, zabezpečovací zařízení), 
- obsluha radiostanice. 

Požadované znalosti: - znalost ustanovení právních předpisů, která stanovují způsob a podmínky 
provádění pracovní činnosti, kterou má osoba vykonávat, 

- znalost ustanovení všech vztažných vnitřních předpisů ve stanove-
ném rozsahu, 

- znalost obsluhy zařízení osobou obsluhovaných. 

Ostatní požadavky: - zdravotní způsobilost dle platné legislativy, 
- elektrotechnická kvalifikace ve stanoveném rozsahu, 
- absolvování školení obsluhy radiostanice. 

Rozsah výcviku: - seznámení s pracovním prostředím (minimálně 2 dny), 
- individuální teoretická příprava s konzultací (minimálně 8 dní), 
- praktický výcvik (8 dní). 

Typ zkoušky: - ústní, případně písemná. 

Periodická zkouška: - ano, 1x za 2 roky. 
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Řízení dopravy na vlečce evidenční číslo zkoušky: D08 

Pracovní činnosti: - provádění činností vztažných ke zkoušce č. DM, D03, 
- organizování plynulého a bezpečného provozování dráhy a drážní 

dopravy na vlečce, 
- řízení dopravy v posunovém obvodu a na styku drah, 
- obsluha technického zařízení (zařízení dráhy, zabezpečovací zařízení), 
- obsluha radiostanice. 

Požadované znalosti: - znalost ustanovení právních předpisů, která stanovují způsob a podmínky 
provádění pracovní činnosti, kterou má osoba vykonávat, 

- znalost ustanovení všech vztažných vnitřních předpisů ve stanove-
ném rozsahu, 

- znalost obsluhy zařízení osobou obsluhovaných. 

Ostatní požadavky: - zdravotní způsobilost dle platné legislativy, 
- absolvování školení obsluhy radiostanice. 

Rozsah výcviku: - seznámení s pracovním prostředím (minimálně 2 dny), 
- individuální teoretická příprava s konzultací (minimálně 10 dní), 
- praktický výcvik (minimálně 14 dní). 

Typ zkoušky: - ústní, případně písemná. 

Periodická zkouška: - ano, 1x za 2 roky. 
 
 

Komerční pracovník vlečky evidenční číslo zkoušky: K01 

Pracovní činnosti: - provádění činností vztažných ke zkoušce č. DM, 
- provádění přepravní prohlídky drážních vozidel, 
- tvorba a kontrola vlakové dokumentace (např. nákladní listy), 
- kontrola fakturace, vystavování faktur, 
- vážení drážních vozidel, pokud byl osobou složen vážní slib, 
- obsluha radiostanice. 

Požadované znalosti: - znalost ustanovení právních předpisů, která stanovují způsob a podmínky 
provádění pracovní činnosti, kterou má osoba vykonávat, 

- znalost ustanovení všech vztažných vnitřních předpisů ve stanove-
ném rozsahu, 

- směrnice, podmínky a vyhlášky upravující problematiku přepravního 
provozu v přepravě věcí a při hospodaření s nákladními vozy, vyplňování 
přepravních dokladů (nákladních, návratových a odevzdávkových listů), 

- znalost obsluhy zařízení osobou obsluhovaných. 

Ostatní požadavky: - zdravotní způsobilost dle platné legislativy, 
- provedení vážního slibu (prohlášení), 
- absolvování školení obsluhy radiostanice. 

Rozsah výcviku: - seznámení s pracovním prostředím (minimálně 1 týden), 
- individuální příprava s konzultací (2 týdny), 
- praktický výcvik na pracovišti (3 týdny). 

Typ zkoušky: - ústní, případně písemná. 

Periodická zkouška: - ano, 1x za 2 roky. 
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Údržba kolejiště evidenční číslo zkoušky: T01 

Pracovní činnosti: - provádění činností vztažných ke zkoušce č. DM, 
- kontroly, měření a prohlídky železničního svršku a staveb, 
- údržbové a opravné práce na železničním svršku a spodku, 
- plnění povinností bezpečnostní hlídky. 

Požadované znalosti: - znalost ustanovení právních předpisů, která stanovují způsob a podmínky 
provádění pracovní činnosti, kterou má osoba vykonávat, 

- znalost ustanovení všech vztažných vnitřních předpisů ve stanove-
ném rozsahu. 

Ostatní požadavky: - zdravotní způsobilost dle platné legislativy, 
- elektrotechnická kvalifikace ve stanoveném rozsahu. 

Rozsah výcviku: - seznámení s pracovním prostředím (1 týden), 
- kurz u akreditované vzdělávací organizace, nebo praktický výcvik 

(1 měsíc). 

Typ zkoušky: - ústní, případně písemná. 

Periodická zkouška: - ano, 1x za 2 roky. 
 
 

Údržba zabezpečovacího zařízení evidenční číslo zkoušky: T02 

Pracovní činnosti: - provádění činností vztažných ke zkoušce č. DM, 
- kontroly, měření a prohlídky zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, 
- údržbové a opravné práce na zabezpečovacím a sdělovacím zařízení, 
- plnění povinností bezpečnostní hlídky. 

Požadované znalosti: - znalost ustanovení právních předpisů, která stanovují způsob a podmínky 
provádění pracovní činnosti, kterou má osoba vykonávat, 

- znalost ustanovení všech vztažných vnitřních předpisů ve stanove-
ném rozsahu. 

Ostatní požadavky: - zdravotní způsobilost dle platné legislativy, 
- elektrotechnická kvalifikace ve stanoveném rozsahu. 

Rozsah výcviku: - seznámení s pracovním prostředím (1 týden), 
- kurz u akreditované vzdělávací organizace, nebo praktický výcvik 

(1 měsíc). 

Typ zkoušky: - ústní, případně písemná. 

Periodická zkouška: - ano, 1x za 2 roky. 
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Údržba a opravy drážních vozidel evidenční číslo zkoušky: V04 

Pracovní činnosti: - provádění činností vztažných ke zkoušce č. DM, 
- zámečník kolejových vozidel, 
- mechanik kolejových vozidel, 
- opravy a údržba kolejových vozidel. 

Požadované znalosti: - znalost ustanovení právních předpisů, která stanovují způsob a podmínky 
provádění pracovní činnosti, kterou má osoba vykonávat, 

- znalost ustanovení všech vztažných vnitřních předpisů ve stanove-
ném rozsahu, 

- znalost konstrukce opravovaných drážních vozidel, 
- znalost opravárenských postupů, 
- orientace ve výkresové dokumentaci, 
- znalost obsluhy zařízení osobou obsluhovaných. 

Ostatní požadavky: - zdravotní způsobilost dle platné legislativy, 
- elektrotechnická kvalifikace ve stanoveném rozsahu. 

Rozsah výcviku: - seznámení s pracovním prostředím (minimálně 1 den), 
- individuální teoretická příprava s konzultací (1 měsíc), 
- praktický výcvik údržby kolejových vozidel (1 měsíc). 

Typ zkoušky: - ústní, případně písemná. 

Periodická zkouška: - ano, 1x za 2 roky. 
 
 

Strojvedoucí evidenční číslo zkoušky: V08 

Pracovní činnosti: - provádění činností vztažných ke zkoušce č. DM, D01, D04, V09, 
- strojvedoucí hnacích drážních vozidel na vlečce a na styku drah,  
- strojvedoucí speciálních drážních vozidel na vlečce a na styku drah, 
- řízení a provádění posunu, řízení a provádění jednoduchého posunu, 
- svěšování a rozvěšování drážních vozidel, 
- obsluha technického zařízení (zařízení dráhy, zabezpečovací zařízení), 
- obsluha radiostanice. 

Požadované znalosti: - znalost ustanovení právních předpisů, která stanovují způsob a podmínky 
provádění pracovní činnosti, kterou má osoba vykonávat, 

- znalost ustanovení všech vztažných vnitřních předpisů ve 
stanoveném rozsahu, 

- znalost ustanovení všech vztažných předpisů druhého provozovatele 
dráhy na styku drah včetně vlečkových provozních řádů pojížděných 
vleček. 

Ostatní požadavky: - zdravotní způsobilost dle platné legislativy, 
- platný „Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla“ pro příslušný druh 

drážního vozidla a pro příslušnou kategorii dráhy, nebo platná „Licence 
strojvedoucího“, 

- elektrotechnická kvalifikace ve stanoveném rozsahu, 
- absolvování školení obsluhy radiostanice, 
- znalost obsluhy zařízení osobou obsluhovaných. 

Rozsah výcviku: - seznámení s pracovním prostředím (1 týden), 
- kurz k prokázání zvláštní odborné způsobilosti (dle platné legislativy) u 

akreditované vzdělávací organizace, 
- dílenský výcvik opravy HDV (2 týdny), 
- praktický výcvik obsluhy HDV (minimálně 2 týdny pro každý druh HDV) a 

řízení HDV s jízdním výcvikem na vlečce (minimálně 12 týdnů). 

Typ zkoušky: - ústní, případně písemná. 

Periodická zkouška: - ano, 1x za 2 roky. 
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Vozmistr evidenční číslo zkoušky: V09 

Pracovní činnosti: - provádění činností vztažných ke zkoušce č. DM, 
- provádění technické prohlídky drážních vozidel, 
- posuzování zjištěných závad a zajištění jejich oprav na drážních vozidlech 

při technické prohlídce, 
- práce vozmistra, 
- obsluha radiostanice. 

Požadované znalosti: - znalost ustanovení právních předpisů, která stanovují způsob a podmínky 
provádění pracovní činnosti, kterou má osoba vykonávat, 

- znalost ustanovení všech vztažných vnitřních předpisů ve stanove-
ném rozsahu, 

- znalost obsluhy zařízení osobou obsluhovaných, 
- znalost konstrukce opravovaných drážních vozidel, 
- znalost opravárenských postupů, 
- orientace ve výkresové dokumentaci. 

Ostatní požadavky: - zdravotní způsobilost dle platné legislativy. 

Rozsah výcviku: - seznámení s pracovním prostředím (1 týden), 
- kurz u akreditované vzdělávací organizace, 
- praktický výcvik (2 měsíce). 

Typ zkoušky: - ústní, případně písemná. 

Periodická zkouška: - ano, 1x za 2 roky. 
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Příloha č. 4 – Vzor tiskopisu „Doklad o účasti na školení – prezenční listina“ 

Doklad o účasti na školení – prezenční listina 

Provozovatel dráhy a dopravce: 

Lovochemie, a.s. 

Terezínská 57 

410 02 Lovosice 

Název vlečky:  

Lovochemie, a.s. – závodová vlečka 

Lektor školení: 

Rozsah školení: 

2 hodiny 

Razítko a podpis lektora školení: 

Datum školení: 

 

Razítko a podpis zástupce provozovatele dráhy 
a dopravce: 

Součástí školení je i zkouška podepsaných osob:  ano  ne 

Osnova školení: 
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Účastník svým podpisem stvrzuje, že byl seznámen, případně přezkoušen v rozsahu stanovené osnovy, 
probraným tématům rozumí a nemá další dotazy ani nejasnosti. 

Příjmení a jméno 
Osobní číslo 

(datum narození) 
Pracovní funkce Podpis 
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Příloha č. 5 – Vzor tiskopisu „Výkaz o zkouškách“ 

Výkaz o zkouškách 

Příjmení a jméno, titul:  ...........................................................................................................................  

Funkce (pracovní zařazení):  ..................................................................................................................  

Datum narození:  ......................................................................................................................................  

Osobní číslo zaměstnance:  ...................................................................................................................  

Organizační složka:  ................................................................................................................................  

Změny organizační složky, osobního čísla a pracovního zařazení: 

Organizační složka Osobní číslo Datum změny Pracovní zařazení 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Číslo poslední založené stránky:          
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Jméno a příjmení, titul:  .....................................................  

Datum Druh zkoušky Výsledek 
Podpis a razítko 

zkoušejícího 

    

 



 

SM-ZD-001_PR-03 

ZDRAVOTNÍ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST (03 VPŘ)  
Revize č.: 4 

Strana: 30/32 

 

Dokument je majetkem Lovochemie, a.s. Rozšiřování kopií mimo společnost je zakázáno. Vytištěná kopie je NEŘÍZENÝ DOKUMENT. 

Příloha č. 6 – Vzor tiskopisu „Elektrotechnická kvalifikace“ 

Z Á P I S 

o proškolení a ověření znalostí pro získání kvalifikace OSOBA POUČENÁ 
dle odst. 3 přílohy č. 4, vyhl. Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., v platném znění 

Jméno a příjmení:     

datum narození:     

proškolen dne:     

ve smyslu odst. 3 Přílohy č. 4 k vyhlášce Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
ČSN EN 50110-1 ed. 3 (34 3100) 

pro výkon funkce strojvedoucí, osoba odborně způsobilá k obsluze elektrického zařízení hnacích drážních 
vozidel motorové trakce, jako určeného technického zařízení podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a pro 
řízení hnacího drážního vozidla motorové trakce dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 16/2012 o odborné 
způsobilosti osob řídících drážní vozidlo, v platném znění. 

Rozsah školení, znalostí:   
1. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., Řád určených technických zařízení, příloha 4;  
2. ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky: čl. 3-6, 8;  
3. ČSN 33 0010 ed. 2 Elektrická zařízení - rozdělení a pojmy; 
4. ČSN EN 60073 ed. 2 (33 0170) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a 

identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovladačů: čl. 4.2.1.1 tab. 2, čl. 5.2.1.1 až 5.2.1.5.2; 
5. ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení: informativně Část 2, 3; 
6. ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání: informativně;  
7. ČSN 34 0350 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení; 
8. ČSN 34 1500 ed. 2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Předpisy pro elektrická trakční zařízení: 

informativně čl. 5.2, příloha A;  
9. ČSN EN 50122-1 ed. 2 (34 1520) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, 

uzemňování a zpětný obvod -  Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem: čl. 3.9.5, 
5.2.1, obr. 1;  

10. ČSN 34 1530 ed. 2 Drážní zařízení - Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, 
regionálních a vleček: čl. 6.1.2; 

11. ČSN EN 50119 ed. 2 (34 1531) Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou 
trakci: informativně čl. 3.1, 3.2;  

12. ČSN 34 3085 ed. 2 Elektrická zařízení - Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a 
záplavách; 

13. ČSN EN 50110-1 ed. 3 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních; 
14. TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních 

dráhách celostátních, regionálních a vlečkách; 
15. Elektrotechnická pravidla ESČ 00.01.12 První pomoc při úrazu elektrickou energií 
16. místní provozní a bezpečnostní předpisy pracoviště 

 
osoba znalá s vyšší kvalifikací  
dle odst. 5 přílohy 4 k vyhl. 100/1995 Sb. 
 

...............................................................................   ......................................................... 
jméno, kvalifikace a podpis zaměstnance,   podpis poučeného pracovníka 
který provedl poučení 

Znalosti z výše uvedených předpisů a norem byly ověřeny dne ................................................ s výsledkem: 
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VYHOVĚL 

......................................................... ......................................................... 
podpis zkoušejícího, razítko podpis zkoušeného 

Platnost dokladu dle vnitřního předpisu dopravce: 3 roky. 
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