


I.Úvod 

1. Železnice Desná je jednotný název pro železniční tratě Šumperk – Petrov nad Desnou 

– Sobotín a Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou, které jsou  majetkem Svazku obcí 

údolí Desné. Provozovatelem dráhy Železnice Desná je na základě mandátní smlouvy 

firma SART – stavby a rekonstrukce a.s.  

2. SART – stavby a rekonstrukce a.s. vydává na základě ustanovení §22 odst. 1 písm. b) 

zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, Směrnici – „Požadavky 

na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze provozované firmou SART – 

stavby a rekonstrukce a.s. 

3. Dodržování ustanovení Směrnice je závazné pro dodavatele, kteří se na základě 

smluvního vztahu s majitelem nebo provozovatelem dráhy mají podílet na činnostech, 

kterých je pro provoz dráhy zapotřebí a jejichž pracovní využití má vztah k novostavbám, 

rekonstrukcím, opravám a údržbě, projektování, ekologii, zeměměřičství, BOZP, požární 

ochraně a k bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy. Dodavatelem se rozumí 

podnikající fyzické nebo právnické osoby, které nejsou se SART – stavby a rekonstrukce 

a.s. v pracovněprávním vztahu podle ustanovení právního předpisu (např. Zákoník 

práce).  

4. Odbornou a zdravotní způsobilost stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb. a drahách, 

vyhláškou č. 100/1995 Sb., vyhláškou č. 101/1995 Sb. a vyhláškou 173/1995 Sb. musí 

prokázat osoby provádějící činnosti dle čl.3 a osoby řídící posun a PMD nebo řídí SV 

(zaměstnanec pro řízení sledu nebo strojvedoucí) 

II. Zkoušky 

1. Zaměstnanci dodavatelů vykonávající činnosti, při nichž mohou ovlivnit bezpečnost 

osob, bezpečnost dráhy, bezpečnost železniční dopravy, plynulost provozování dráhy a 

drážní dopravy a zaměstnanci dodavatelů, kteří práci organizují, bezprostředně řídí a 

kontrolují, musí prokázat znalost příslušných předpisů a technologií provozní práce. 

2. Odborná způsobilost k činnosti dle bodu II čl. 1. je prokazována odbornou zkouškou 

opravňující k samostatnému výkonu příslušné pracovní činnosti. 

3. Skladba a forma zkoušek je totožná svým obsahem a provedením se zkouškami 
prováděnými dle předpisu SŽDC Zam1 - Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy. Tento předpis stanovuje pravidla pro získávání 
odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy na dráhách, 
na kterých je provozovatelem dráhy SŽDC a při provozování drážní dopravy u 
provozovatele drážní dopravy SŽDC, způsobu jejich ověřování včetně systému 
pravidelného školení. 



4. Pracovní činnosti, pro které jsou předepsány zkoušky, jsou uvedeny v přílohách č.2-6 

předpisu SŽDC Zam1. Jejich absolvování je podkladem pro prokázání odborné 

způsobilosti pro činnost dodavatelů na Železnici Desná. 

5. Pro provozování  dráhy Železnice Desná má provozovatel dráhy SART – stavby a 

rekonstrukce a.s. vytvořen vlastní předpisy jejichž znalosti se dále ověřují  zkouškami. 

III. Výkon odborných zkoušek 

1. Předpokladem pro výkon OZ zaměstnanců dodavatele pro činnosti na dráze provozované 

SART- stavby a rekonstrukce a.s. je podání  „Závazné přihlášky k OZ“ volnou formou. 

2. Závazná přihláška k OZ, potvrzená oprávněnou osobou dodavatele, se zasílá na adresu: 

SART– stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk. 

3. Organizaci a centrální evidenci zkoušek typu ŽD zajišťuje osobní oddělení SART-stavby a 

rekonstrukce a.s.  

4. Zkouška bude realizována nejpozději do jednoho měsíce po obdržení „Závazné přihlášky k 

OZ“, pokud tomu nebrání provozně technické nebo pracovní překážky. V dostatečném 

časovém předstihu sdělí osobní oddělení SART – stavby a rekonstrukce a.s. termín, místo a 

čas konání OZ formou písemné pozvánky na emailovou adresu kontaktní osoby dodavatele. 

5. Zkouška se skládá před komisí složenou z předsedy zkušební komise a minimálně jednoho 

člena zkušební komise. Členové zkušebních komisí jsou zaměstnanci SART – stavby a rekonstrukce 

a.s., případně zaměstnanci dodavatele, kteří musí být odborně způsobilí a znalí zkoušeného oboru a 

pracovní činnosti zkoušené osoby. Předseda zkušební komise může být současně zkoušejícím. 

6. Předseda zkušební komise odpovídá za činnost zkušební komise, za řádnou organizační a 

metodickou přípravu zkoušky a za závěrečné hodnocení zkoušky. Musí dbát, aby při zkoušce 

byla v hlavních zásadách probrána celá náplň odborné zkoušky. 

7. Zkouška se považuje za úspěšně vykonanou, je-li hodnocena stupněm PROSPĚL ve všech 

částech zkoušky. 

8. Výsledek zkoušky (PROSPĚL), o němž rozhodla příslušná zkušební komise, se vyznačuje do 

dokladu o odborné způsobilosti – „Vysvědčení o odborné zkoušce“. Zkouška nebo její část 

nesmí trvat v jednom kalendářním dni déle než 6 hodin (včetně přestávek). 

9. Nedostaví-li se zaměstnanec dodavatele včas a řádně omluven oprávněnou osobou 

dodavatele, popřípadě bez závažných osobních důvodů, je zkouška považována za 

neúspěšně vykonanou a uchazeč je hodnocen stupněm „NEPROSPĚL“. 

10. V případě, kdy je OZ (mimořádná zkouška) nebo některá její část hodnocena stupněm 

„NEPROSPĚL“ musí být nejpozději do 6 měsíců vykonána opravná zkouška pouze v případě, 

že na ní odpovědná osoba objednatele trvá. V rámci jedné „Závazné přihlášky k OZ“ lze 



opravnou zkoušku provést pouze jednou. Po písemném oznámení předsedy zkušební 

komise, že výsledek OZ uchazeče je „NEPROSPĚL“, vyjádří odpovědná osoba objednatele 

písemně požadavek na provedení opravné zkoušky. 

IV.  Pracovní činnosti, pro které jsou předepsány zkoušky  

Typ odborné zkoušky                     Název odborné zkoušky 

         ŽD 3                                             Vedoucí práce pro montáž, údržbu a opravy sdělovacího,  
                                                               zabezpečovacího zařízení a elektrického zařízení 
 
         ŽD 4                                             Vedoucí práce na žel. spodku, žel. svršku, mostech a    
                                                              objektech s konstrukcí mostům podobnou 
 
 

        ŽD 6                                         Řidič SHV – speciální hnací vozidlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 1 

Osnovy odborných zkoušek      

 

Odborná zkouška č. ŽD 3 
 

Vedoucí práce pro montáž, údržbu a opravy sdělovacího, zabezpečovacího 
zařízení a pro údržbu elektrického zařízení 

 

Předpoklady k vykonání odborné zkoušky:    

- Pro pracovníky s odbornou zkouškou Z-01, Z-04, Z-05,Z-06, Z-06c, T-05, T-05c,          

T-05d,E-01,E-02b, E-07, TZE (SŽDC) 

                         

Dopravní část:- ŽD D1,  ŽD D2,  ŽD D3,   ŽD D3-1,  ŽD 3-2,  ŽD D4,  ZDD.; 

    - ŽD M2,  ŽD M2 řady Sm1-2; 

Technická část – ŽD M2-Sm3;  ŽD E,  ŽD E-1 

      - ŽD S4; 

     - informativní znalost technické dokumentace podle předpisu ŽD S4, kapitola V. 

Všeobecná část : -  Předpisy o bezpečnosti při práci v rozsahu předpisu SŽDC (ČD) - Op 16, 

     - vyhl. 177/1995 Sb. (inf.); 

     - další interní předpisy provozovatele v aktuálním znění.  

Obsluha UTZ :  

                                           -      osoby obsluhující UTZ jsou prokazatelně proškoleni, zacvičeni  a   
                                                  přezkoušeni (vyhl. č. 100/95 Sb., §8) 

- u elektrických UTZ zaměstnanci splňují požadavky osoby znalé s vyšší 
kvalifikací dle §6, vyhlášky  č.50/1978 Sb. a přílohy č.4, vyhlášky č. 
100/1995 Sb.        
         

Jiné požadované znalosti: Úplná znalost místních podmínek na ŽD. 



Zkušební komise: Ustanovuje a zkoušku organizuje vedoucí organizace provozovatele dráhy. 

 

Poznámka: Zkouška by měla trvat minimálně 5 hod. 



Odborná zkouška č. ŽD 4 

Vedoucí práce na žel.spodku, žel. svršku, mostech a objektech konstrukcí 
mostům podobnou 

 

Předpoklady k vykonání odborné zkoušky: 

- pro pracovníky s odbornou zkouškou K-05/1, K-05/2, K-06, M-02 (SŽDC) 
 

Požadovaná znalost předpisů k vykonání zkoušky: 

Dopravní část  - ŽD D1, ŽD D2, ŽD D3, ŽD D3-1, ŽD D3-3, ŽD D4, ŽD TTP 

  - Smlouva o styku vzájemně zaústěných drah mezi SŽDC (ČD) a provozovatelem 

    dráhy na ŽD. 

    

Všeobecná část  - ŽD M1, ŽD M2, ŽD M řady Sm1-3, 

      - ŽD P1, ŽD P2,  

      - ŽD PD, 

      - informativně ŽD S4, ŽD S4-1, 

      - ŽD S5 

      - Zákon o drahách č. 266/1994(inform.), vyhl. 177/1995 stavebně technický  

     řád drah 

      - předpisy o bezpečnosti při práci v rozsahu předpisu ČD - Op 16 

      - ŽD PD 

    - vyhl. 50/1978 Sb., 100 /1995 Sb. – „osoba poučená“  v rozsahu dle vykonávané 

činnosti 

     - Zákoník práce v aktuálním znění - znalost orientační, 

     - další interní předpisy a směrnice provozovatele dráhy v aktuálním znění. 

 

Zkušební komise: Ustanovuje a organizuje ředitel provozovatele dráhy 

 

Poznámky: Zkouška by měla trvat min. 5 hod. 



Odborná zkouška č. ŽD 6 

Řidič SHV – speciální drážní vozidlo 

 

Předpoklady k vykonání odborné zkoušky: 

- pro pracovníky s odbornou zkouškou Z0Z-4,K-04 (SŽDC) 
 

Požadovaná znalost předpisů k vykonání zkoušky: 

Dopravní část  - ŽD D1, ŽD D2, ŽD D3, ŽD D3-1, ŽD D3-2, ŽD D4, ŽD TTP, ZDD 

  - Smlouva o styku vzájemně zaústěných drah mezi SŽDC (ČD) a provozovatelem 

    dráhy na ŽD. 

    

Všeobecná část  -  

      - předpisy o bezpečnosti při práci v rozsahu předpisu SŽDC (ČD) - Op 16 

      - další interní předpisy a směrnice provozovatele dráhy v aktuálním znění. 

 

Zkušební komise:  Ustanovuje a organizuje ředitel provozovatele dráhy 

 

Poznámky: Zkouška by měla trvat min. 5 hod. 

  



Příloha č. 2 

Předpis SŽDC Zam1 

Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
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ROZSAH ZNALOSTI 
 

 
Zam#stnanec 

 
Pracovní za!azení nebo "innost 

 
Znalost 

G' S�DC 
 

Vrchní !editel, 
Nám#stek generálního !editele, 
*editel odboru a jeho zástupce, 
Vedoucí odd#lení 

úplná: - 
informativní: celý p#edpis 

Zam#stnanec zabývající se p!edpisovou 
"inností nebo p!ímým, p!ípadn# 
metodickým !ízením "innosti v oblasti 
vzd#lávání, �kolení a zkou�ek,  
Zam#stnanec, který provádí kontrolní 
"innost, 
Zam#stnanec pov#!ený pracovní 
"inností v oblasti bezpe"nosti a ochrany 
zdraví p!i práci, 
Zam#stnanec pov#!ený �et!ením 
mimo!ádných událostí, 

úplná: celý p#edpis 
informativní: - 

Zam#stnanec zabývající se uzavíráním 
smluv a zadáváním ve!ejných zakázek< 

úplná: - 
informativní: celý p#edpis 

Organiza!ní 
jednotky S�DC  
 

*editel a jeho nám#stci, 
Vedoucí odboru a odd#lení, 

úplná: - 
informativní: celý p#edpis 

Zam#stnanci zabývající se s p!edpisem 
související personální agendou, 

úplná: - 
informativní: celý p#edpis 

Zam#stnanec pov#!ený pracovní 
"inností v oblasti: 
- vzd#lávání zam#stnanc$,  
- �kolení,  
- zkou�ek,  
- p!edpis$,  
- bezpe"nosti a ochrany zdraví p!i práci, 
- provád#ní úkon$ p!i vzniku  
   mimo!ádné události. 

úplná: celý p#edpis 
informativní: - 

S�DC Ostatní vý�e neuvedená pracovní 
za!azení nebo "innosti 

úplná: !l. 2, 10, 11, 14, 16-20, 22, 
25, 26, 34, 38, 42, 43, 46, 51-53, 
57, 63-67, 70, 71, 73, 74, 86, 88-
90, 92-94, 101-103, 112, 120, 126-
129, 145, 147 
informativní: P#íloha !. 1-7 

Dodavatelé Vedoucí zam#stnanci úplná: -  
informativní: celý p#edpis 

 Zam#stnanec v p!íprav# na výkon 
"innosti dle tohoto p!edpisu 

úplná: !l. 5, 7, 10, 11, 14, 16-23, 
26, 34, 38, 42, 43, 46, 52, 53, 57, 
64, 67, 86-90, 92-94, 101-103, 
112, 115, 120, 126-130, 150 
informativní: P#íloha !. 1-7 
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SEZNAM POU�ITÝCH ZNA*EK A ZKRATEK 
ASVC. ........ Automatické stav#ní vlakových cest 
BOZP. ........ Bezpe"nost a ochrana zdraví p!i práci 
BP. ............. Bezpe"nostní plán 
CDP. .......... Centrální dispe"erské pracovi�t# 
*BÚ  .......... &eský bá=ský ú!ad 
*D  .............. &eské dráhy, a. s. 
*OV  ........... &isti"ka odpadních vod 
*R  ............. &eská republika 
*SN  .......... &eská technická norma 
*ÚBP  ........ &eský ú!ad bezpe"nosti práce (od 1. 7. 2005 Státní ú!ad inspekce 

práce) 
DAP  .......... Dokumenty a p!edpisy, tj. dokumenty vnitropodnikové legislativy 

S�DC, které navazují na platnou legislativu &R a EU 
D  ............... Dopravní "ást zkou�ky, �kolení, seminá!e (pokud se dále ned#lí na "ást D/d 

a D/z) 
DB  ............. N#mecké dráhy  
DC  ............. Dopravní cesta 
D/d  ............ Dopravn# provozní "ást zkou�ky, �kolení, seminá!e 
D/z  ............ Dopravn# obslu�ná "ást zkou�ky, �kolení, seminá!e 
DK  ............. Dopravní kontrolor 
DU .............. Dodatkové ujednání ke Smlouv# o navázání infrastruktur pro 

pohrani"ní trat# S�DC � DB Netz AG  
nebo Dodatkové ujednání pro �elezni"ní hrani"ní p!echody 
uzav!ené mezi S�DC a ÖBB podle Ujednání o �elezni"ní 
pohrani"ní doprav# mezi S�DC a ÖBB o vedení provozu na 
pohrani"ních p!echodových tratích  

DÚ  ............. Drá�ní ú!ad 
EDD  .......... Elektronický dopravní deník 
ES  ............. Evropské spole"enství 
EU  ............. Evropská unie 
G'   ........... Generální !editelství 
GSM-R  ...... Digitální radiový systém 
GTN  .......... Graficko-technologická nadstavba 
I�D  ............ In�enýr �elezni"ní dopravy 
JOP  ........... Jednotné obslu�né pracovi�t# 
K*  ............. Kontrolní "innost 
MD  ............ Ministerstvo dopravy 
MP  ............ Metodický pokyn 
MPBP  ....... Místní provozní a bezpe"nostní p!edpis 
MPU ........... Místní pohrani"ní ujednání pro !ízení provozu a organizování 

drá�ní dopravy na pohrani"ní trati a v pohrani"ních stanicích 
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S�DC � �SR a PKP 

MST ........... Malá sd#lovací technika 
M�MT ........ Ministerstvo �kolství, mláde�e a t#lovýchovy 
MU ............. Mimo!ádná událost  
MVTV  ........ Montá�ní v$z trak"ního vedení 
NS  ............. Napájecí stanice 
NZ  ............. Nástavbová zkou�ka 
O10  ........... Odbor personální G* S�DC 
O12  ........... Odbor základního !ízení provozu G* S�DC 
O13  ........... Odbor tra>ového hospodá!ství G* S�DC 
O15 ............ Odbor provozuschopnosti G* S�DC  
O18  ........... Odbor systému bezpe"nosti provozování dráhy G* S�DC 
OJ  ............. Organiza"ní jednotka  
O'  ............ Oblastní !editelství  
OS  ............. Organiza"ní slo�ka  
OSV*  ........ Osoba samostatn# výd#le"n# "inná  
OTH  .......... Odbor tra>ového hospodá!ství  
OÚ  ............ Odborný útvar  
OZ  ............. Odborná zkou�ka 
OZOV  ........ Odpov#dný zástupce objednavatele výluky 
OZZ  ........... Organiza"ní zástupce zhotovitele 
ÖBB ........... Rakouské spolkové dráhy  
PA  ............. Provozní aplikace 
PC  ............. Po"íta" 
PKP ........... �eleznice Polské republiky  
PMD  .......... Posun mezi dopravnami 
PN  ............. Provád#cí na!ízení (bez rozli�ení druh$) 
PND3�� Provád#cí na!ízení pro tra> D3 
PO .............. Provozní obvod  
P'  ............. Provozní !ád 
P�  ............. Pravidelné �kolení 
RB  ............. Radioblok (na trati podle p!edpisu S�DC D4 � se specifickými 

pom#ry) 
REVOZ  ..... Registr vozidel 
RID  ............ *ád o p!eprav# nebezpe"ných v#cí 
ROV  .......... Rozkaz o výluce 
'  ............... *editel 
SBBH  ........ Správa budov a bytového hospodá!ství 
SEE  ........... Správa elektrotechniky a energetiky 
SGVD  ........ Spln#ný grafikon vlakové dopravy 
SHV  .......... Speciální hnací vozidlo (drá�ní) 
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SJ'  ........... Se�itový jízdní !ád 
SMT  .......... Správa most$ a tunel$ 
SO�  .......... St!ední odborná �kola 
SR  ............. Slu�ební rukov#> 
SRD  .......... Sí> radiodispe"erská 
SSZT  ......... Správa sd#lovací a zabezpe"ovací techniky 
S�  ............. St!ední �kola 
ST  ............. Správa tratí 
SV  ............. Speciální vozidlo (drá�ní) 
S�DC  ........ Správa �elezni"ní dopravní cesty, státní organizace 
S�E  ........... Správa �elezni"ní energetiky 
S�G  .......... Správa �elezni"ní geodézie 
T  ................ Technická "ást zkou�ky, �kolení, seminá!e 
TKP  ........... Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
TN�  ........... Technická norma �eleznic 
TRS  ........... Tra>ový radiový systém 
TTP  ........... Tabulky tra>ových pom#r$ 
TÚDC  ........ Technická úst!edna dopravní cesty 
T/v  ............. Technická "ást zkou�ky, �kolení, seminá!e obsahující p!edpisy 

kolejových vozidel  
URMIZA  .... Úst!ední registr mimo!ádných zásilek 
UTZ/E  ....... Ur"ená technická za!ízení/elektrická 
V  ............... V�eobecná "ást zkou�ky, �kolení, seminá!e 
VO�  .......... Vy��í odborná �kola 
VST  ........... Velká sd#lovací technika 
V�  ............. Vstupní �kolení 
VTZ/E  ........ Vyhrazené technické za!ízení elektrické  
ZDD  .......... Základní dopravní dokumentace 
ZP'S ......... Zam#stnanec pro !ízení sledu 
ZOZ  ........... Zvlá�tní odborná zp$sobilost 
ZPZ  ........... Zkou�ka praktické zp$sobilosti 
ZZ  ............. Zabezpe"ovací za!ízení 
�DC  .......... �ivá dopravní cesta  
�SR  ........... �eleznice Slovenské republiky  
�ST  ........... �elezni"ní stanice 
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*ÁST PRVNÍ 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Kapitola I 

Úvod 

1. Správa �elezni"ní dopravní cesty, státní organizace, jako provozovatel dráhy 
a drá�ní dopravy vydává ve smyslu ustanovení zákona1 p!edpis S�DC Zam1 � 
P!edpis o odborné zp$sobilosti a znalosti osob p!i provozování dráhy a drá�ní 
dopravy (dále jen �tento p!edpis�).  

 Tento p!edpis stanovuje pravidla pro získávání odborné zp$sobilosti a znalosti 
osob p!i provozování dráhy a drá�ní dopravy na dráhách, na kterých je 
provozovatelem dráhy S�DC a p!i provozování drá�ní dopravy u provozovatele 
drá�ní dopravy S�DC, zp$sobu jejich ov#!ování v"etn# systému pravidelného 
�kolení.  

2. Tento p!edpis je závazný pro vedoucí zam#stnance, kte!í za!azují zam#stnance 
k výkonu "inností, u nich� je p!i provozování dráhy nebo provozování drá�ní dopravy 
po�adována odborná zp$sobilost a znalost podle právního p!edpisu. 

 Tento p!edpis je rovn#� závazný pro zam#stnance, kte!í "innosti uvedené 
v odstavci jedna vykonávají, a to v rozsahu p!edepsaném tímto p!edpisem.  

Není-li tímto p!edpisem stanovena odborná zp$sobilost nebo kvalifika"ní 
po�adavky zam#stnanc$ k vykonávání pracovních "inností, stanoví ji v�dy vedoucí 
zam#stnanec OS S�DC. 
3. Tento p!edpis nestanovuje po�adavky: 

a) na odbornou zp$sobilost a znalost osob ostatních dopravc$, podílejících se na 
organizování drá�ní dopravy (po�adavky na tuto odbornou zp$sobilost jsou dány 
rozsahem znalostí notifikovaných p!edpis$ provozovatele dráhy S�DC)<  

b) na odbornou zp$sobilost a znalost osob, která nesouvisí s "innostmi p!i 
provozování dráhy nebo drá�ní dopravy. 

4. Po�adují-li obecn# závazné právní p!edpisy nebo technické normy k prokázání 
kvalifikace pro ur"itou specializovanou "innost odli�ný výcvik, �kolení nebo zkou�ky 
ne� stanoví tento p!edpis, uplatní se po�adavky t#chto právních p!edpis$ nebo 
technických norem.  

5. Dodavatel musí zajistit, aby "innosti uvedené v tomto p!edpise provád#ly osoby 
odborn# zp$sobilé a znalé podle tohoto p!edpisu.  

Kapitola II 

Výklad pojm$ 

6. Pro ú"ely tohoto p!edpisu se pou�ívají dále uvedené pojmy. 

7. Dodavatelem se rozumí podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, 
p!ípadn# jejich subdodavatelé, které nejsou se S�DC v pracovn#právním vztahu 

                                                
1 § 22 odstavec 1 písm. b) a § 35 odstavec 1 písm. b) zákona !. 266/1994 Sb., o dráhách, ve zn"ní pozd"j�ích 

p#edpis$. 
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podle ustanovení právního p!edpisu (nap!. Zákoník práce). Pro fyzickou osobu 
vykonávající pracovní "innost pro dodavatele na dohodu o provedení práce nebo na 
dohodu o provedení pracovní "innosti, musí dodavatel zajistit odbornou zp$sobilost 
ve smyslu tohoto p!edpisu. 

8. Elektronickou výukou se rozumí výuka, p!i které je k výkladu nebo 
k ov#!ování znalostí pou�íván po"íta" jako didaktická pom$cka nebo jako výukový 
trena�ér.  

M$�e být provád#na on-line anebo off-line formou.  

9. Instruktá�í se rozumí forma vzd#lávání, její� podstatou je poskytnutí hlavních 
informací k výkonu pracovní "innosti na ur"itém pracovi�ti, k ur"ité problematice, 
nebo výcvik v dovednostech provád#t ur"ité pracovní úkoly, operace apod. 

10. Kvalifikací se rozumí souhrn kompetencí zam#stnance nezbytných 
pro vykonávání konkrétní "innosti a k zaji�t#ní bezpe"nosti práce p!i výkonu této 
"innosti. 
11. Kvalifika!ními p#edpoklady pro výkon "innosti se rozumí souhrn po�adavk$: 

a) na dosa�ené p!edepsané vzd#lání, p!ípadn# po�adovanou praxi v oboru< 

b) na odbornou zp$sobilost a znalost, je-li po�adována< 

c) na dal�í dovednosti nebo znalosti uvedené v osnov# odborné zp$sobilosti 
(elektrotechnickou kvalifikaci, jazykové znalosti, apod.). 

12. Kurzem se rozumí forma �kolení slo�ená z výukových, vzájemn# navazujících 
lekcí, její� podstatou je zejména získávání nebo roz�i!ování odborné zp$sobilosti 
a znalosti osob k výkonu pracovních "inností. Kurzem se rozumí zárove= p!íprava 
k odborné zkou�ce.  

13. Konzultací se rozumí �kolitelem nebo zkou�ejícím provedené mimo!ádné 
vysv#tlení látky v  pevn# stanovených hodinách nebo dohodnutém "ase. Konzultací 
se rozumí zárove= p!íprava ke zkou�ce. 

14. Odborn" zp$sobilou osobou se rozumí zam#stnanec ur"ený provozovatelem 
dráhy nebo dopravcem s po�adovanou kvalifikací, zaji�>ující p!i provozování dráhy 
nebo drá�ní dopravy "innosti p!ímo ovliv=ující bezpe"nost provozování dráhy 
a drá�ní dopravy2. 

15. Odborn" zku�eným zam"stnancem se rozumí odborn# zp$sobilý a znalý 
zam#stnanec s minimáln# t!íletou délkou provozní praxe schopný vést p!ípravu 
nového zam#stnance dle Plánu výcviku ur"ený vedoucím zam#stnancem. 

16. Plánem p#ípravy se rozumí harmonogram p!ípravy k získání nebo zvý�ení 
odborné zp$sobilosti a znalosti zam#stnance. Obsahuje po�adavky uvedené 
v �Osnov# odborné zp$sobilosti�.  

17. Pracovní !inností se rozumí "innost související s provozováním dráhy nebo 
provozováním drá�ní dopravy vy�adující odbornou zp$sobilost dle tohoto p!edpisu. 

18. Prokazatelným seznámením, pro�kolením, p!ezkou�ením apod. se rozumí 
takové seznámení, pro�kolení, p!ezkou�ení, které je dokladováno písemným 
dokumentem podepsaným seznámeným, pro�koleným nebo p!ezkou�eným 
zam#stnancem, který dokládá, �e skute"nosti v n#m uvedené (nap!. seznámení, 
pro�kolení, p!ezkou�ení) byly provedeny. Podpis m$�e být proveden i pou�itím 
p!ístupového kódu informa"ního systému.  

                                                
2 Vyhlá�ka Ministerstva dopravy !. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní #ád drah, §1, písm. p) vyhlá�ky 

!.173/1995 Sb. 
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 Z dokumentu musí být z!ejmé, co bylo p!edm#tem seznámení, pro�kolení, 
p!ezkou�ení apod. 

19. Pravidelným �kolením se rozumí �kolení podle právního p!edpisu, kterým se 
udr�uje u zam#stnanc$ odborná zp$sobilost a znalost. Toto �kolení m$�e být 
nahrazeno odborným seminá!em. &etnost a délka pravidelného �kolení (odborného 
seminá!e) je stanovena v �Osnov# odborné zp$sobilosti�. 

20. P#ípravou se rozumí období, ve kterém se zam#stnanec teoreticky a prakticky 
p!ipravuje k samostatnému výkonu pracovní "innosti. 

21. Vedoucím prací se rozumí zam#stnanec ur"ený vedoucím zam#stnancem, 
který !ídí "innost skupiny zam#stnanc$, p!ípadn# vedoucí zam#stnanec sám. 

22.  Vedoucím zam"stnancem se rozumí zam#stnanec pov#!ený zam#stnavatelem 
vedením na jednotlivých stupních !ízení. 

23. Vstupním �kolením se dle tohoto p!edpisu rozumí základní odborná zp$sobilost 
a znalost zam#stnance. 

24. Výcvikem se rozumí "ást p!ípravy, jejím� obsahem je osvojení ur"itých 
dovedností a� na úrove= návyk$ p!i pou�ívání technologických postup$, pom$cek, 
nástroj$ apod. 

25. Výkazem o zkou�kách se u zam#stnance S�DC rozumí dokument, kterým se 
dokladuje aktuální pracovní za!azení zam#stnance a slou�í k archivaci doklad$ 
o získané odborné zp$sobilosti a znalosti zam#stnance (viz vzor !. 9, p!íloha 
7 Seznam a vzory tiskopis$). 

26. Osv"d!ením o odborné zp$sobilosti se rozumí písemný dokument, kterým se 
dokladuje úsp#�né spln#ní podmínek vstupního �kolení, zkou�ky, pravidelného 
p!ezkou�ení nebo p!ezkou�ení a ov#!ení znalostí (viz vzory !. 3, 4, 5 a 6, p!íloha 
7 Seznam a vzory tiskopis$). 

27. Zácvikem se rozumí "ást p!ípravy, jejím� obsahem je získání znalostí místních 
"i tra>ových pom#r$ a praktických znalostí a dovedností pot!ebných k výkonu 
pracovní "innosti na konkrétním pracovi�ti nebo ur"eném míst#. 

28. Zam"stnancem se dle tohoto p!edpisu rozumí zam#stnanec S�DC, 
zam#stnanec provozovatele drá�ní dopravy nebo zam#stnanec dodavatele. 

29. Zkou�kou se rozumí ov#!ení znalostí a dovedností pot!ebných k získání 
odborné zp$sobilosti a znalosti zam#stnance pro vykonávání "innosti dle tohoto 
p!edpisu. 
30.   Na dopl=ky. 
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*ÁST DRUHÁ  

ODBORNÁ ZP+SOBILOST A ZNALOST 

Kapitola I 

Úvodní ustanovení 

31. Zam#stnanec m$�e být za!azen na pracovní místo, na kterém je k výkonu 
"innosti po�adována p!íslu�ná kvalifikace a odborná zp$sobilost a znalost.  

32. Kvalifikace se získává �kolním vzd#láním, vyu"ením, za�kolením nebo 
zau"ením, zkou�kami, �kolením, odbornou praxí a dal�ím vzd#láváním v pr$b#hu 
výkonu p!íslu�né pracovní "innosti. 

33. Odborná zp$sobilost a znalost se získává dle pravidel a v rozsahu po�adavk$ 
stanovených tímto p!edpisem. 

34. Zam#stnanec je sám povinen prohlubovat si soustavn# kvalifikaci a odbornou 
zp$sobilost a znalost k výkonu pracovní "innosti sjednané v pracovní smlouv#. 
Prohlubováním odborné zp$sobilosti a znalosti je také ú"ast na systematickém 
pravidelném �kolení nebo odborném seminá!i, jejich� sou"ástí je i  ov#!ování znalostí 
zam#stnance.  

 Zam#stnavatel je povinen vytvo!it pro zam#stnance podmínky k prohlubování 
kvalifikace a odborné zp$sobilosti a znalosti a je oprávn#n na!ídit zam#stnanci ú"ast 
na pravidelném �kolení nebo odborném seminá!i. 

35. Vedoucí zam#stnanec odpovídá za to, �e zam#stnanec je odborn# zp$sobilý 
a znalý pro vykonávání pracovní "innosti, pro kterou jsou stanoveny po�adavky na 
odbornou zp$sobilost a znalost tímto p!edpisem. 

36. Vedoucí zam#stnanec je povinen zajistit, aby zam#stnanec, který p!echází na 
nové pracovi�t# nebo bude vykonávat nový druh pracovní "innosti vy�adující 
odbornou zp$sobilost a znalost, byl prokazateln# seznámen s novým pracovi�t#m 
a m#l po�adovanou odbornou zp$sobilost a znalost.  

37. Dokladem o úsp#�ném spln#ní podmínek odborné zp$sobilosti a znalosti dle 
tohoto p!edpisu je �Osv#d"ení o odborné zp$sobilosti� vystavené pov#!eným 
zam#stnancem.  

Kapitola II 

Vstupní �kolení 

38. Vstupní �kolení (dále jen V�) dle tohoto p!edpisu je zp$sob získání základní 
odborné zp$sobilosti a znalosti zam#stnance, která je u S�DC po�adována: 

a) p!ed vydáním povolení ke vstupu do prostor S�DC dle p!edpisu S�DC Ob1< 

b) p!ed zahájením samostatné pracovní "innosti. 
39. Tento p!edpis rozli�uje: 

a) V� nevy�adující základní odbornou zp$sobilost a znalost zam#stnance související 
s pohybem po provozované dopravní cest#< 

b) V� vy�adující základní odbornou zp$sobilost a znalost zam#stnance související 
s pohybem po provozované dopravní cest#. 
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40. Sou"ástí V� dle "l. 39 písm. b) musí být z hlediska bezpe"nosti provozovatele 
dráhy i �kolení dle kapitoly 1.3 !ádu RID (�kolení osob podílejících se na p!eprav# 
nebezpe"ných v#cí). 
41. Po�adavky na jednotlivé druhy V�, v"etn# obsahu jednotlivých "ástí a pravidel 
pro vykonávání a udr�ování základní odborné zp$sobilosti a znalosti jsou uvedeny 
v P#íloze 2 tohoto p!edpisu. 

Kapitola III 

Odborná zp$sobilost a znalost dle pracovních !inností 

42. Zam#stnanci vykonávající pracovní "innosti, p!i nich� mohou ovlivnit 
bezpe"nost osob p!i provozování dráhy a drá�ní dopravy, plynulost a bezpe"nost 
provozování dráhy a drá�ní dopravy a zam#stnanci, kte!í jejich znalosti ov#!ují 
a zkou�í a jejich "innosti bezprost!edn# !ídí, organizují a kontrolují, musí prokázat 
znalost p!íslu�ných p!edpis$ a technologií. Tuto znalost prokazují vykonáváním 
p!edepsané zkou�ky. 

43. Zkou�ku musí vykonat ka�dý zam#stnanec p!ed zahájením samostatného 
výkonu pracovní "innosti, pro kterou je p!edepsána. Pracovní "innosti a k nim 
p!íslu�ející druhy zkou�ek jsou uvedeny v P#ílohách 4, 5 a 6 tohoto p!edpisu.  

44. Zkou�kou se zji�>uje, do jaké míry je zam#stnanec teoreticky a prakticky 
p!ipraven k samostatnému výkonu pracovní "innosti. 

Kapitola IV 

Odborná zp$sobilost a kvalifikace v elektrotechnice 

45. Stupe= odborné zp$sobilosti a kvalifikace v elektrotechnice a rozsah odborných 
znalostí zam#stnance je ur"en pracovní "inností, právními p!edpisy a normami, 
místními provozními a bezpe"nostními p!edpisy a specifickými po�adavky kladenými 
na zam#stnance na elektrizovaných i neelektrizovaných tratích a provozováním 
jednotlivých typ$ elektrických za!ízení. 

46. Pro ka�dou pracovní "innost je po�adovaný stupe= odborné zp$sobilosti 
a kvalifikace v elektrotechnice dle p!íslu�né vyhlá�ky stanoven p!ímo v Osnov# 
odborné zp$sobilosti p!íslu�ného druhu zkou�ky (viz p!ílohy 4, 5 a 6 tohoto 
p!edpisu).  

47. Pravidla pro získání a po�adavky na pro�kolování, ov#!ování znalostí, zkou�ky 
a udr�ování odborné zp$sobilosti a kvalifikace v elektrotechnice jsou dány vyhlá�kou 
". 50/1978 Sb. a vyhlá�kou ". 100/1995 Sb. Pro pot!eby S�DC jsou stanoveny 
v P#íloze 3 tohoto p!edpisu. 
48. - 50.  Na dopl=ky. 
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*ÁST T'ETÍ  

ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ ZP+SOBILOSTI A ZNALOSTI 

Kapitola I 

P#íprava zam"stnanc$ 

51. Ka�dý zam#stnanec, který má provád#t pracovní "innosti, pro které se po�aduje 
odborná zp$sobilost a znalost dle tohoto p!edpisu, musí být na tyto "innosti p!edem 
teoreticky a prakticky p!ipraven. 

52. Za zaji�t#ní p!ípravy nov# p!ijatých zam#stnanc$ nebo zam#stnanc$ 
p!e!azených k jiným pracovním "innostem a za p!id#lení pot!ebných pom$cek, 
platných p!edpis$ a osobních ochranných pracovních prost!edk$ t#mto 
zam#stnanc$m odpovídá vedoucí zam#stnanec na p!íslu�ném stupni !ízení. 

53. Pro p!ípravu zam#stnance je v souladu s �Osnovou odborné zp$sobilosti� 
sestaven Plán p!ípravy (viz vzor !. 1, p!íloha 7 Seznam a vzory tiskopis$).  

54. Vedoucí zam#stnanec odpovídá za vypracování Plánu p!ípravy zam#stnance, 
za p!id#lení zam#stnance na vhodné (výcvikové) pracovi�t#, za sv#!ení jej k výcviku 
odborn# zku�enému zam#stnanci a za pr$b#�né ov#!ování, zda zam#stnanec ve 
výcviku správn# pochopil smysl a uplat=ování pom$cek a p!edpis$ uvedených 
v osnov# odborné zp$sobilosti v praxi. 

 Zam#stnanec pov#!ený vypracováním �Plánu p!ípravy� musí s t#mito 
podmínkami seznámit zam#stnance v p!íprav# a odborn# zku�ené zam#stnance, 
kte!í budou p!ípravu zaji�>ovat a provád#t. Zam#stnanec v p!íprav# seznámení 
s podmínkami p!ípravy potvrdí svým podpisem v plánu p!ípravy. Samotné provád#ní 
tohoto výcviku je pro ur"ené zam#stnance nedílnou sou"ástí jejich pracovních 
povinností. 

55. Vedoucí zam#stnanec m$�e v p!ípadech, kdy zam#stnanec prokazuje b#hem 
p!ípravy výte"né teoretické i praktické znalosti a dovednosti, dobu p!ípravy se 
souhlasem zam#stnance zkrátit. Zkrácení délky p!ípravy lze provést pouze tehdy, 
pokud ji striktn# nestanovuje vy��í právní norma. 

56. P!íprava zam#stnanc$ k samostatnému výkonu pracovní "innosti se organizuje 
zpravidla ve t!ech "asových obdobích, jejich� délka je stanovena v Osnov# odborné 
zp$sobilosti anebo ji stanovuje vedoucí zam#stnanec.  

a) v úvodním období se zam#stnanec seznamuje s pracovním prost!edím 
a organizací pracovi�t#, jeho za!ízením, pom$ckami, základními pracemi, 
s p!edpisy o bezpe"nosti a ochran# zdraví p!i práci, a ostatními pot!ebnými DAP< 

b) v období odborné p#ípravy se zam#stnanec teoreticky a prakticky seznamuje se 
v�emi provozními pracemi a úkony pot!ebnými pro pracovní "innost, pro kterou se 
p!ipravuje. Teoretická "ást p!ípravy m$�e být organizována formou �kolení, kurz$ 
nebo konzultací. Ovládá-li zam#stnanec v�echny pot!ebné pracovní operace 
a postupy práce, je mo�no pova�ovat po�adavky p!ípravy za spln#né< 

c) v období provozní p#ípravy se zam#stnanec u"í samostatn# pracovat, dodr�ovat 
technologické postupy úkon$ s ohledem na bezpe"nost a plynulost �elezni"ního 
provozu a ochranu �ivotního prost!edí. Pracuje pod dozorem pov#!eného odborn# 
zku�eného zam#stnance, který je odpov#dný za dodr�ování p!íslu�ných p!edpis$.  
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  Podle povahy pracovní "innosti lze období odborné a provozní p!ípravy 
slou"it. 

 Ukon"ení p!ípravy potvrdí svým podpisem v Plánu p!ípravy zam#stnanec, 
jemu� byla rozhodnutím vedoucího zam#stnance stanovena odpov#dnost za 
provedení této "ásti p!ípravy (viz formulá!).  
57. Po celou dobu p!ípravy musí mít zam#stnanec Plán p!ípravy u sebe. 

 Po ukon"ení p!ípravy a získání odborné zp$sobilosti a znalosti se 
u zam#stnanc$ S�DC Plán p!ípravy spole"n# s p!íslu�ným Osv#d"ením o odborné 
zp$sobilosti zakládá do Výkazu o zkou�kách. 

Kapitola II 

Kurzy a konzultace 

58. Kurzy a konzultace jsou ur"eny k zaji�t#ní teoretické odborné p!ípravy 
zam#stnanc$.  

59. Rozsah a obsah kurzu je dán po�adavkem vy��í normy, nebo Metodickým 
pokynem !editele odborného útvaru S�DC, který odpovídá za odbornou p!ípravu 
zam#stnanc$, vydaný ve spolupráci s * O10. 

60. Organizaci kurz$ zaji�>uje O10 G* S�DC vlastními kapacitami nebo 
dodavatelem spl=ujícím po�adavky na �kolitele dle tohoto p!edpisu, p!ípadn# 
po�adavky dané vy��í normou3. 

Kurzy mohou být organizovány i formou internátní. 

61. Konzultace mohou být navazující sou"ástí kurz$, nebo se organizují p!i 
individuální p!íprav# zam#stnance.  

Kapitola III 

Zkou�ky 

62. Tento p!edpis vymezuje okruh "inností vy�adující odbornou zp$sobilost 
a znalost, pro její� získání rozeznává tyto druhy zkou�ek: 

a)   odborná zkou�ka � je zkou�ka, kterou se ov#!uje odborná zp$sobilost a znalost 
zam#stnance pro p!íslu�nou pracovní "innost. Tato zkou�ka oprav=uje 
zam#stnance k samostatnému výkonu p!íslu�né pracovní "innosti< 

b) nástavbová zkou�ka � je zkou�ka, kterou se ov#!uje odborná zp$sobilost 
a znalost, která oprav=uje zam#stnance k samostatnému výkonu technologicky 
jednoduché "innosti nebo úzce specifické pracovní "innosti, p!ípadn# "innosti 
v p!esn# vymezeném prostoru< 

c) zkou�ka zvlá�tní odborné zp$sobilosti � je zkou�ka, kterou se ze zákona 
ov#!ují odborné znalosti a dovednosti zam#stnance pro pracovní "innost !ízení 
drá�ního vozidla na dráze celostátní a regionální. Tato zkou�ka oprav=uje 
zam#stnance k samostatnému výkonu v této pracovní "innosti. 

d) zkou�ka praktické zp$sobilosti � je zkou�ka, kterou se ov#!uje praktická 
dovednost zam#stnance pro stanovenou pracovní "innost nebo ur"ené pracovi�t#. 

                                                
3 Zákon 266/1994 Sb., o dráhách, § 46o, odst. 1 
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 Obsah, po�adavky a pravidla pro organizování, vykonání a udr�ování 
jednotlivých druh$ zkou�ek jsou uvedeny v jejich popisu a Osnovách odborné 
zp$sobilosti. 

A. ODBORNÁ ZKOU�KA 

63. Odborná zkou�ka (dále jen OZ) je zkou�kou komisionální. Zku�ební komise se 
skládá z p!edsedy a dal�ích "len$. P!edseda a "lenové zku�ební komise jsou 
zam#stnanci spl=ující po�adavky "l. 81. Zku�ební komise musí být nejmén# 
dvou"lenná a p!ípadné po�adavky na její slo�ení jsou uvedeny v osnov# odborné 
zp$sobilosti. 

 P!edseda zku�ební komise je zkou�ejícím, který odpovídá za "innost zku�ební 
komise, za !ádnou organiza"ní a metodickou p!ípravu OZ a za záv#re"né hodnocení 
OZ. Dbá, aby p!i OZ byla v hlavních zásadách probrána celá nápl= OZ. 

64. Ka�dá OZ má "ást D, T a V slo�enou z "ásti písemné a "ásti ústní. Písemná 
"ást OZ p!edchází v�dy "ásti ústní. 

 Písemná "ást zkou�ky m$�e být provedena elektronickou formou a skládá se 
minimáln# z 30 otázek. Test se m$�e skládat z otázek otev!ených, vy�adujících 
zpracování odpov#di nebo z otázek uzav!ených, kdy jsou ke ka�dé otázce p!i!azeny 
3 mo�né odpov#di, z nich� pouze 1 je správná. Je mo�no pou�ít kombinaci obou 
typ$ otázek. K hodnocení stupn#m Prosp"l je t!eba získat v ka�dé "ásti zkou�ky 
minimáln# 80? správných odpov#dí. 

 Ústní "ást zkou�ky se skládá ze zhodnocení a zodpov#zení chybných otázek 
z písemné "ásti zkou�ky a minimáln# 5 otev!ených otázek k prov#!ení hlub�ích 
znalostí v souladu s Osnovou odborné zp$sobilosti.  

65. Vedoucí zam#stnanec odpovídá za p!ihlá�ení zam#stnance k OZ tak, aby její 
vykonání následovalo co nejd!íve po ukon"ení p!ípravy, pokud není osnovou 
odborné zp$sobilosti stanoveno jinak. 

66. Úsp#�né slo�ení OZ se v Osv#d"ení o odborné zp$sobilosti hodnotí stupn#m 
Prosp"l. 

 Osv#d"ení o odborné zp$sobilosti pro zam#stnance S�DC (viz vzor 
!. 4, p!íloha 7 Seznam a vzory tiskopis$) vystavuje a razítkem a podpisem potvrzuje 
p!edseda zku�ební komise. &lenové zku�ební komise osv#d"ení o odborné 
zp$sobilosti pouze podepisují.  

 Osv#d"ení o odborné zp$sobilosti pro zam#stnance dodavatele (viz vzor 
!. 5, p!íloha 7 Seznam a vzory tiskopis$) vystavuje a razítkem a podpisem potvrzuje 
!editel p!íslu�ného odboru nebo OJ a p!edseda zku�ební komise. 

B. NÁSTAVBOVÁ ZKOU�KA 

67. Nástavbová zkou�ka (dále jen NZ) je zkou�kou nekomisionální navazující: 

a) na vstupní �kolení vykonané v souladu s po�adavky tohoto p!edpisu< 

b) na p!edchozí ji� vykonanou zkou�ku. 

Osnova odborné zp$sobilosti je tvo!ena zpravidla jednou odborn# zam#!enou 
normou, p!edpisem, sm#rnicí apod., p!ípadn# je tvo!ena výtahem vybraných "lánk$ 
n#kolika norem, p!edpis$, sm#rnic apod. 
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 V p!ípad# zm#n a dopl=k$ ustanovení DAP, které jsou obsahem NZ musí 
p!íslu�ný vedoucí zam#stnanec v"as a prokazateln# seznámit s jejich zm#nou 
zam#stnance s NZ. 

68. NZ se vykonává zpravidla pro zabezpe"ení samostatného výkonu jedné 
technologicky jednoduché "innosti v �elezni"ním provozu, nebo kterou vykoná 
zam#stnanec nap!. v p!ípadech, kdy: 

a) bude vykonávat specifické pracovní "innosti (nap!. obsluha PA, obsluha drá�ního 
vozidla p!i technologické "innosti apod.)< 

b) bude vykonávat pracovní "innost na tratích se specifickými pom#ry (nap!. trat# D3, 
pohrani"ní trat#, styk s dráhami ve vnitrostátním provozu apod.)< 

c) se bude jednat o "innost v p!esn# vymezeném prostoru (tra>, tra>ový úsek, 
vle"ka). 

O rozsahu NZ rozhoduje odborný útvar G* S�DC v Osnov# odborné 
zp$sobilosti. 

69.  O form# zkou�ky rozhoduje zkou�ející. Úsp#�né slo�ení NZ se v Osv#d"ení 
o odborné zp$sobilosti hodnotí stupn#m Prosp"l.  

Osv#d"ení o odborné zp$sobilosti (viz vzor !. 4, p!íloha 7 Seznam a vzory 
tiskopis$) vystavuje a razítkem a podpisem potvrzuje zkou�ející zam#stnanec.  

C. ZKOU�KA ZVLÁ�TNÍ ODBORNÉ ZP'SOBILOSTI 

70.  Zkou�ka zvlá�tní odborné zp$sobilosti (dále jen ZOZ) je zkou�kou komisionální. 

71. P!ed podáním p!ihlá�ky ke zkou�ce ZOZ musí mít zam#stnanec spln#ny 
zákonné po�adavky odborné p!ípravy a musí být dr�itelem platné licence 
strojvedoucího. 

72. Forma, organizace a výkon této zkou�ky musí být v souladu s po�adavky vy��í 
normy4 a p!ílohy 6 tohoto p!edpisu. 

73. Úsp#�né vykonání této zkou�ky se v Osv#d"ení o odborné zp$sobilosti hodnotí 
stupn#m Prosp"l a je podkladem pro vydání Dopl=kového osv#d"ení strojvedoucího 
k !ízení drá�ního vozidla pro dráhu celostátní a regionální. 

 Osv#d"ení o odborné zp$sobilosti (viz vzor !. 4, p!íloha 7 Seznam a vzory 
tiskopis$) vystavuje a razítkem a podpisem potvrzuje p!edseda zku�ební komise. 

 &lenové zku�ební komise osv#d"ení o odborné zp$sobilosti pouze podepisují. 

D. ZKOU�KA PRAKTICKÉ ZP'SOBILOSTI 

74. Po odborné, nástavbové nebo zkou�ce zvlá�tní odborné zp$sobilosti (není-li 
v Osnov# odborné zp$sobilosti uvedeno jinak), p!i p!e!azení zam#stnance na jiné 
pracovi�t# (p!i zásadní zm#n# technologie nebo vybavení pracovi�t#), je nutno p!ed 
za!azením k samostatnému výkonu pracovní "innosti úsp#�n# vykonat zkou�ku 
praktické zp$sobilosti (dále jen ZPZ), pokud je to v osnov" OZ nebo DAP 
na#ízeno. 

 ZPZ je zkou�kou nekomisionální, kterou se ov#!uje znalost praktické obsluhy 
technických za!ízení, která má zam#stnanec obsluhovat (nap!. zabezpe"ovacího 
za!ízení, radiostanic a dal�ích za!ízení ur"ených k !ízení a organizování drá�ní 

                                                
4 §5, vyhlá�ky !. 16/2012 Sb. 
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dopravy, v"etn# za!ízení pro nouzové zastavení vozidel odbavovacích terminál$, 
obsluha SV apod.). 

75. O form# zkou�ky rozhoduje zkou�ející. Úsp#�né vykonání ZPZ se v Osv#d"ení 
o odborné zp$sobilosti hodnotí stupn#m Prosp"l. U�ivatel za!ízení m$�e podle 
pot!eby po�ádat p!íslu�ného vedoucího zam#stnance OS S�DC, která má ve správ# 
technické za!ízení, které má zam#stnanec obsluhovat, aby ov#!ení znalostí praktické 
obsluhy provedl pov#!ený zam#stnanec (viz !l. 81) této OS S�DC.  

 Osv#d"ení o odborné zp$sobilosti (viz vzor !. 4, p!íloha 7 Seznam a vzory 
tiskopis$) vystavuje a razítkem a podpisem potvrzuje zkou�ející zam#stnanec. 

76. Pokud vývoj nových technologií a zavád#ní nových výrobk$ vy�aduje 
seznámení zam#stnanc$ s montá�í, údr�bou a obsluhou nov# zavád#ných za!ízení 
formou �kolení, musí být organizováno po vzájemné dohod# mezi dodavatelem, 
p!ípadn# správcem za!ízení a p!íslu�nou OS S�DC. Pokud je t!eba provést ov#!ení 
znalostí, stanoví se zp$sob ov#!ení znalostí a zp$sob dokladování dohodou mezi 
dodavatelem, p!ípadn# správcem za!ízení a p!íslu�nou OS S�DC. 

Kapitola IV 

Pravidla pro �kolení a zkou�ky 

77. �kolení a zkou�ky jsou organizovány podle p!íslu�ných ustanovení tohoto 
p!edpisu a pravidel v Osnovách odborné zp$sobilosti a v souladu s po�adavky 
vy��ích norem. 

78. �kolení ve smyslu tohoto p!edpisu mohou na základ# vydaného Pov#!ení ke 
�kolení mimo pov#!ených zam#stnanc$ S�DC provád#t i pov#!ení zam#stnanci 
dodavatele, p!i spln#ní v�ech po�adavk$ na �kolitele stanovených tímto p!edpisem.  
79. Po�adavky na �kolitele jsou uvedeny v p!íloze ". 1 tohoto p!edpisu.  

80. Zkou�ky ve smyslu tohoto p!edpisu mohou provád#t pouze pov#!ení 
zam#stnanci S�DC. 

  Pov#!ení k provád#ní zkou�ek zvlá�tní odborné zp$sobilosti lze zam#stnanci 
S�DC vydat a� po akreditaci DÚ. Akreditace je zam#stnanci vydána na základ# 
�ádosti o uznání zkou�ejícího (vzor !. 23, p!íloha 7 Seznam a vzory tiskopis$). 
P!ílohou �ádosti je Souhlas se zpracováním osobních údaj$ (vzor !. 24, p!íloha 
7 Seznam a vzory tiskopis$).  
81.       Zam#stnanec, který má zkou�et: 

a) musí mít stejnou nebo vy��í platnou zkou�ku pro "innost, kterou zkou�í< 

b) musí mít minimáln# p#tiletou provozní praxi<  

c) musí mít spln#ny po�adavky na udr�ování odborné zp$sobilosti a znalosti (viz "l. 
101. a 126. b))< 

d) musí být ke zkou�ení písemn# pov#!en p!íslu�ným vedoucím zam#stnancem 
odborného útvaru G* S�DC nebo p!íslu�ným vedoucím zam#stnancem OJ 
S�DC< 

pov#!ení ke zkou�ení "ásti D vydává p!íslu�ný vedoucí zam#stnanec O12, 
p!ípadn# OJ !ízení provozu<  

e) musí být vyhlá�en v dokumentu !editele O10 G* S�DC, kterým se evidují 
zam#stnanci pov#!ení ke zkou�kám, který je zve!ejn#n na webových stránkách 
S�DC< 
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�ádost o zm#nu seznamu vyhlá�ených zam#stnanc$ pov#!ených ke zkou�kám 
(viz vzor ". 26 P!íloha 7 Seznam a vzory tiskopis$) zasílá OÚ nebo OJ na e-mail: 
vzdelavani@szdc.cz <  

f) nesmí být p!edsedou komise u komisionální zkou�ky v p!ípad#, �e se podílel na 
p!íprav# a �kolení zam#stnance (na základ# po�adavku OÚ výjimky povoluje 
* O10 G* S�DC). 

82.  Kontrolu �kolení a zkou�ek mohou provád#t zam#stnanci k této "innosti 
pov#!eni !editelem odborného útvaru G* S�DC a po stránce metodické zam#stnanci 
O10 G* S�DC na základ# písemného pov#!ení * O10. 

83. V p!ípad# zji�t#ní záva�ných nedostatk$ p!i kontrole �kolení a zkou�ek musí být 
zpráva o zji�t#ných nedostatcích zaslána * O10. * O10 po projednání s p!íslu�ným 
odborným útvarem m$�e pov#!ení ke �kolení respektive zkou�ení zam#stnanc$ 
pozastavit nebo odebrat. 

Kapitola V 

Organizace, výkon a evidence zkou�ek 

84. P!edsedu zku�ební komise nebo zkou�ejícího z vyhlá�ených zam#stnanc$ 
pov#!ených ke zkou�kám ur"uje a zkou�ku organizuje OS uvedená v Osnov# 
odborné zp$sobilosti.  

85. Výkon zkou�ky je provád#n v souladu s po�adavky uvedenými v Osnov# 
odborné zp$sobilosti a v  rozsahu a dle pravidel stanovených tímto p!edpisem. 

 Vedoucí zam#stnanci jsou povinni vytvo!it zam#stnanc$m pov#!eným k výkonu 
a organizaci zkou�ek podmínky pot!ebné pro tuto "innost a dále jim vytvo!it 
podmínky pro udr�ování a dal�í prohlubování znalostí.  

86.  P!edpokladem pro vykonání zkou�ky je písemné nebo elektronické zaslání 
(p!edání) závazné, !ádn# a "iteln# vypln#né a podepsané p!ihlá�ky ke zkou�ce (viz 
vzor !. 2 p!íloha 7 Seznam a vzory tiskopis$). P!ihlá�ka se pova�uje zárove= za 
objednávku. Nesprávn# a ne"iteln# vypln#ná p!ihlá�ka je objednateli neprodlen# 
vrácena.  

 Podpisem P!ihlá�ky ke zkou�ce zam#stnanec potvrzuje, �e je ke zkou�ce 
závazn# p!ihlá�en. 

 Po zaevidování p!ihlá�ky v �Evidenci p!ihlá�ek a výkonu zkou�ek� je kontaktní 
osob# objednatele zaslána pozvánka na zkou�ku dle !l. 88 tohoto p!edpisu.  

87. Odpov"dný vedoucí zam#stnanec, který p!ihla�uje zam#stnance na zkou�ku, 
odpovídá svým podpisem na p!ihlá�ce za to, �e: 

a) zam#stnanec splnil podmínky p!ípravy p!edepsané pro p!íslu�nou zkou�ku, 
vykonal v�echny zkou�ky a �kolení, které jsou p!edpokladem ke slo�ení zkou�ky 
(podmínky p!ípravy a spln#ní po�adovaných p!edpoklad$ si ka�dý zam#stnavatel 
zaji�>uje sám)< 

b) v�echny údaje uvedené na p!ihlá�ce jsou správné. 

88. Zkou�ka je u zam#stnanc$ S�DC organizována nejpozd#ji do jednoho m#síce 
od data zaevidování p!ihlá�ky v �Evidenci p!ihlá�ek a výkonu zkou�ek�, nebrání-li 
vykonání zkou�ky provozní, technické, pracovní "i formální p!eká�ky. 

 U zam#stnanc$ dodavatele je zkou�ka organizována nejpozd#ji do jednoho 
m#síce od zaplacení faktury, nebrání-li vykonání zkou�ky provozní, technické, 
pracovní "i formální p!eká�ky. 
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        V p!ípad# po�adavku dodavatele na uhrazení výkonu zkou�ky platbou 
v hotovosti lze tomuto po�adavku vyhov#t pouze za podmínky, �e ze strany S�DC 
budou dodr�eny v�echny skute"nosti uvedené v odstavci "tvrtém, tohoto "lánku. 
Uhrazení výkonu zkou�ky hotov# provede dodavatel v ú"tárn# místn# p!íslu�né OS 
S�DC. 

 Termín (den, hodina) a místo konání zkou�ky je nutno sd#lit kontaktní osob# 
uvedené na p!ihlá�ce formou pozvánky na zkou�ku a v kopii na e-mail 
vzdelavani@szdc.cz s p!edstihem alespo= p#ti pracovních dní. Pozvánka na 
zkou�ku obsahuje p!íjmení zam#stnance, druh a "íslo zkou�ky dle tohoto p!edpisu, 
termín a místo konání zkou�ky a slo�ení zku�ební komise nebo p!íjmení zkou�ejícího 
(u zkou�ek ZPZ se kopie pozvánky na e-mail nezasílá). 

 Na základ# podklad$ dodaných z Evidence p!ihlá�ek a výkonu zkou�ek (vzory 
". 10 viz p!íloha 7 Seznam a vzory tiskopis$) vede O10 G* S�DC pro pot!eby 
organizace na webových stránkách S�DC p!ehled o vykonaných zkou�kách. 

89. Pokud je zam#stnanec zkou�en v rozsahu komisionální zkou�ky (forma 
písemná, ústní, p!ípadn# praktická) nesmí zkou�ka (v"etn# p!estávek) v jednom 
kalendá!ním dni trvat déle ne� 8 hodin. 

 Po"et ZPZ provedených u zam#stnance a po"et zam#stnanc$, u kterých bude 
ZPZ provedena v jednom kalendá!ním dni, ur"uje zkou�ející. 

90.  Zam#stnanec je povinen dostavit se ke zkou�ce (zkou�kám) ve stanovené 
dob# a p!ed za"átkem zkou�ky zku�ební komisi p!edlo�it doklad o vykonání 
p!edchozí p!edepsané zkou�ky (je-li po�adována), Plán p!ípravy (jen u OZ a ZOZ), 
doklad o zaplacení zkou�ky (je-li po�adován) a prokázat svoji toto�nost slu�ebním 
pr$kazem nebo jiným pr$kazem s podobenkou. 

 Nedostaví-li se zam#stnanec ke zkou�ce bez omluvy zam#stnavatele, 
pop!ípad# bez záva�ných osobních d$vod$, je zkou�ka pova�ována za neúsp#�n# 
vykonanou a uchaze" je hodnocen stupn#m Neprosp"l. 

91. O kone"ném výsledku komisionální zkou�ky rozhoduje po"et hlas$ "len$ 
komise, v p!ípad# nerozhodnosti p!edseda zku�ební komise. O výsledku ostatních 
zkou�ek rozhoduje zkou�ející zam#stnanec. 

92. U zkou�ky slo�ené z "ástí D (v"etn# D/d a D/z), T, V se hodnotí ka�dá "ást 
zkou�ky samostatn#. Zkou�ka se pova�uje za úsp#�n# vykonanou, je-li hodnocena 
stupn#m Prosp"l ve v�ech "ástech zkou�ky.  

 Skládá-li se "ást zkou�ky (nap!. D) z písemného (elektronického) testu 
a ústního p!ezkou�ení znalostí, musí být hodnocena a� po absolvování celé této 
"ásti.  

93. Neprosp#l-li zam#stnanec z jedné nebo více "ástí zkou�ky, rozhodne p!edseda 
zku�ební komise nebo zkou�ející, zda zam#stnanec vykoná opravnou zkou�ku 
v celém rozsahu nebo jen z té "ásti, ve které byl hodnocen stupn#m Neprosp"l. 

 V p!ípad#, �e zam#stnanec vykonává opravnou zkou�ku pouze z "ásti, ve které 
neprosp#l, musí tuto "ást vykonat nejpozd#ji do jednoho m#síce od konání zkou�ky. 

 O neúsp#�ném výsledku zkou�ky je proveden záznam v Evidenci p!ihlá�ek 
a výkonu zkou�ek (viz vzory !. 10, p!íloha 7 Seznam a vzory tiskopis$). 
Zam#stnanci musí být sd#leny chyby a nedostatky, jich� se dopustil.  

94. Po neúsp#�né zkou�ce se povolují dv# opravné zkou�ky. Termíny opravných 
zkou�ek stanovuje p!edseda zku�ební komise nebo zkou�ející.  
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 Neprosp#l-li zam#stnanec p!i druhé opravné zkou�ce, m$�e se, v p!ípad# 
souhlasu vedoucího OS, o vykonání této zkou�ky za stejných podmínek pro její 
vykonání, op#tovn# ucházet a� po uplynutí jednoho roku od poslední opravné 
zkou�ky.  

95. Informace o provedených zkou�kách je vedena elektronicky v �Evidenci 
p!ihlá�ek a výkonu zkou�ek� na OS S�DC, která zkou�ku organizuje podle vzor$ 
!. 10 (viz p!íloha 7 Seznam a vzory tiskopis$).  

96. - 100. Na dopl=ky. 
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*ÁST *TVRTÁ  

UDR�OVÁNÍ A OV&'OVÁNÍ ODBORNÉ ZP+SOBILOSTI 
A ZNALOSTI 

Kapitola I 

Úvodní ustanovení 

101. Odborná zp$sobilost a znalost zam#stnanc$ musí být v souladu s "l. 1 tohoto 
p!edpisu pravideln# udr�ována a ov#!ována. 

 Po�adavky na pravidelné udr�ování a ov#!ování odborné zp$sobilosti a znalosti 
zam#stnanc$ jsou pro p!íslu�nou zkou�ku stanoveny a uvedeny v osnov# odborné 
zp$sobilosti. 

 Pokud je osnovou odborné zp$sobilosti po�adavek na pravidelné udr�ování 
a ov#!ování odborné zp$sobilosti a znalosti stanoven a není dodr�ován, kon"í 
platnost této zkou�ky po 12 m#sících od jejího vykonání. 

102. Pro udr�ování odborné zp$sobilosti a znalosti v rozsahu osnovy odborné 
zp$sobilosti p!íslu�né zkou�ky se organizuje pravidelné �kolení nebo odborný 
seminá!.  

103. Pro ov#!ování odborné zp$sobilosti a znalosti v rozsahu osnovy odborné 
zp$sobilosti p!íslu�né zkou�ky se provádí ov#!ení znalostí a pravidelné p!ezkou�ení. 

104. Na základ# náhle vzniklých po�adavk$ provozu nebo p!i vydání nových 
p!edpis$ nebo jejich záva�ných úprav, m$�e být na základ# po�adavku !editele 
odborného útvaru G* S�DC na!ízeno * O10 zpravidla v rámci pravidelného �kolení 
mimo!ádné pro�kolení, ukon"ené ov#!ením znalostí.  

 Podmínky a pravidla pro mimo!ádné pro�kolení a ov#!ení znalosti jsou dána 
pokynem * O10 a je o n#m vystaveno Osv#d"ení o odborné zp$sobilosti (viz vzor 
!. 6, p!íloha 7 Seznam a vzory tiskopis$). 

 Gestor p!edpisu (jeho� odbornou zp$sobilost potvrzuje * OÚ), je osoba 
oprávn#ná k zahájení procesu pro�kolování, ov#!ování znalostí a vystavení 
Osv#d"ení o odborné zp$sobilosti. 

105. K evidenci o ú"asti zam#stnanc$ na pravidelném �kolení, mimo!ádném �kolení 
nebo odborném seminá!i slou�í Doklad o �kolení, respektive Doklad o odborném 
seminá#i vzor !. 7 a !. 8 (viz p!íloha 7, Seznam a vzory tiskopis$), který je zárove= 
prezen"ní listinou, kde zam#stnanec potvrdí na záv#r �kolení vlastnoru"ním 
podpisem svoji ú"ast a skute"nost, �e p!edná�ené látce rozum#l.  

 Sou"ástí Dokladu o �kolení respektive Dokladu o odborném seminá!i je na 
stran# o ú"asti i kolonka s výsledkem prokazatelného ov#!ení znalostí dle !l. 116 
písm. b). V kolonce lze evidovat i výsledky ov#!ení znalostí v rozsahu a dle 
po�adavk$, uvedených v náplni �kolení. 

 Zp$sob evidence ú"asti elektronické výuky (dále té� e-výuka), potvrzení ú"asti 
a skute"nost, �e obsa�ené látce zam#stnanec rozum#l, stanoví písemn# garant 
projektu e-výuky. Doklady o �kolení nebo seminá!i jsou ulo�eny u zam#stnance 
odpov#dného za evidenci. 

106. Zam#stnanci pov#!ení k výkonu zkou�ek, �kolení a zam#stnanci p!íslu�ných 
odborných útvar$ G* S�DC pov#!ení kontrolní "inností jsou oprávn#ni osobn# 
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kontrolovat kvalitu, rozsah a zp$sob udr�ování a ov#!ování odborné zp$sobilosti 
a znalosti.  

Kapitola II 

Udr�ování odborné zp$sobilosti a znalosti 

A. PRAVIDELNÉ �KOLENÍ 

107. Pravidelným �kolením (dále jen P�) se u zam#stnance ve sledovaném období 
(za kalendá!ní rok) udr�uje, prohlubuje a  dopl=uje odborná zp$sobilost a znalost 
ustanovení dopravních a technických p!edpis$ a jejich zm#n, technologických 
postup$ úkon$ práce a jejich zm#n, znalosti norem, bezpe"nostních p!edpis$ 
a novinek v eDAP. 
108. P� se zpravidla d#lí na "ást: 

a) D � dopravní (nápl= �kolení D zpravidla zahrnuje D/d a D/z)< 

b) T � technickou< 

c) V � v�eobecnou (nápl= �kolení V m$�e být sou"ástí "ásti D nebo T). 

109. P� m$�e být organiza"n# zaji�>ováno a provád#no vlastními kapacitami nebo 
dodavatelem spl=ujícím po�adavky na �kolitele dle tohoto p!edpisu (viz p!íloha 
1, Po�adavky na �kolitele). P� je organizováno dle pravidel a v rozsahu, který je 
uveden v Osnov# odborné zp$sobilosti. 

 Pro zam#stnance CDP m$�e být rozsah P� za ú"elem praktického výcviku na 
cvi"ném sále navý�en. O navý�ení P� a po"tu hodin rozhodne !editel CDP. 

110. Osnovy a nápln# P� stanovují pov#!ení zam#stnanci odborných útvar$ G* 
S�DC ve spolupráci s OJ. 

 Dále se na p!íprav# osnovy P� svými poznatky mohou podílet zam#stnanci 
provád#jící kontrolu a vedoucí zam#stnanci S�DC na v�ech stupních !ízení. Takto 
zpracované nápln# osnov jsou závazné a musí být stanoveny minimáln# 30 dní p!ed 
za"átkem cyklu P�, pro který jsou ur"eny a odeslány na O10 G* S�DC. 

 Evidenci závazných osnov a náplní P� vede a p!ed za"átkem ka�dého cyklu dle 
zaslaných podklad$ z odborných útvar$ na webových stránkách S�DC zve!ej=uje 
a aktualizuje O10 G* S�DC.  

111. Vykonává-li zam#stnanec n#kolik pracovních "inností vy�adujících udr�ování 
odborné zp$sobilosti a znalosti, musí absolvovat p!íslu�nou "ást P� (D, T nebo V) 
pro "innost s nejvý�e stanoveným hodinovým rozsahem s náplní pro pracovní 
"innost s po�adovaným nejvy��ím rozsahem odborné zp$sobilosti a znalosti. 

 Odpov#dnost za takto stanovenou nápl= má pov#!ený zam#stnanec OÚ G* 
S�DC, do jeho� kompetence �kolení pat!í. 

112. Zam#stnanci, kte!í se nezú"astnili P�, se musí prokazateln# seznámit s jeho 
náplní. Toto seznámení nenahrazuje ú"ast na P�.  

 V p!ípad# neú"asti zam#stnance na dvou po sob# jdoucích P� stejné "ásti je 
na!ízeno p!ezkou�ení v rozsahu zkou�ky, která je pot!ebná k samostatnému výkonu 
p!íslu�né pracovní "innosti, které se P� týká (viz &ÁST PÁTÁ). 

B. ODBORNÝ SEMINÁ* 

113. Pro vedoucí zam#stnance, zam#stnance v technických funkcích, zam#stnance 
pov#!ené ke zkou�kám a �kolením a zam#stnance dodavatel$, kte!í pro výkon své 
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pracovní "innosti musí spl=ovat odbornou zp$sobilost a znalost dle tohoto p!edpisu, 
se organizují odborné seminá!e, které nahrazují P�. 

114. Seminá!e pro zam#stnance S�DC organizuje p!íslu�ný vedoucí zam#stnanec 
OS S�DC ve spolupráci se zam#stnancem pov#!eným ke �kolení zam#stnanc$ 
S�DC.  

 Seminá!e pro zam#stnance dodavatele organizuje p!íslu�ný vedoucí 
zam#stnanec dodavatele ve spolupráci se zam#stnancem pov#!eným ke �kolení 
zam#stnanc$ dodavatel$ pracovních "inností. 

Seminá!e se organizují dle pravidel a v rozsahu, který je uveden v Osnov# odborné 
zp$sobilosti. 

 U S�DC se za odborný seminá! pova�uje i porada odborného útvaru nebo OJ, 
její� náplní je problematika p!edpis$, zkou�ek a �kolení souvisejících s odbornou 
zp$sobilostí a znalostí. 

 Evidence o ú"asti na seminá!i nebo porad# musí spl=ovat v�echny po�adavky 
Dokladu o �kolení � viz !l. 105 tohoto p!edpisu. 

115. Zam#stnanci, kte!í se nezú"astnili odborného seminá!e, se musí prokazateln# 
seznámit s jeho náplní. Toto seznámení nenahrazuje ú"ast na odborném seminá!i.  

 P!i neú"asti zam#stnance na dvou po sob# jdoucích odborných seminá!ích je 
na!ízeno p!ezkou�ení v rozsahu zkou�ky, která je pot!ebná k samostatnému výkonu 
p!íslu�né pracovní "innosti, které se odborný seminá! týká (viz &ÁST PÁTÁ). 

Kapitola III 

Ov"#ování odborné zp$sobilosti a znalosti 

A. OV%*OVÁNÍ ZNALOSTÍ 

116. Tento p!edpis rozeznává dva druhy ov#!ování znalostí: 

a) pr$b#�né ov#!ování znalostí � otázky (nebo jednoduchý test) dávané 
a vyhodnocované �kolitelem p!i P� (nebo odborném seminá!i) v pr$b#hu aktuáln# 
vykládané látky< 

b) prokazatelné ov#!ení znalostí � písemný nebo elektronický test v rámci P� (nebo 
odborného seminá!e) v rozsahu Osnovy odborné zp$sobilosti 
s prokazatelným vyhodnocením odborné zp$sobilosti a znalostí. 

Pro slo�ení a rozsah test$ dle odstavce b) platí "l. 64 obdobn#.  

117. V p!ípad#, �e pro udr�ování odborné zp$sobilosti a znalosti není 
u komisionální zkou�ky (OZ a ZOZ) osnovou odborné zp$sobilosti po�adováno 
pravidelné p!ezkou�ení, musí být u zam#stnance prokazatelné ov#!ení znalostí dle 
!l. 116 písm. b) v rámci P� (nebo odborného seminá!e) provedeno jednou za 
kalendá!ní rok v termínu do 30. 6. pokud p!íslu�ným OÚ není stanoveno jinak. 

 Do doby, ne� zam#stnanec úsp#�n# vykoná prokazatelné ov#!ení znalostí, 
nesmí samostatn# vykonávat pracovní "innost, které se prokazatelné ov#!ení 
znalostí týká. 

P!i neúsp#�ném výsledku prokazatelného ov#!ení znalostí se povolují dv# 
opravná ov#!ení. V p!ípad# neúsp#�ného výsledku i p!i druhé oprav# ztrácí 
zam#stnanec odbornou zp$sobilost a dále se postupuje dle "l. 118 odstavce 
druhého. 

 Prokazatelné ov#!ení znalostí se neprovádí: 
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a) pokud v dob# p!ed termínem prokazatelného ov#!ení znalostí vykonal 
zam#stnanec zkou�ku nebo p!ezkou�ení z p!íslu�né odborné zkou�ky, není-li O10 
G* S�DC stanoveno jinak< 

b) pokud zam#stnanec v daném kalendá!ním roce odchází v období do 30. 6. do 
d$chodu, p!ípadn# ukon"uje pracovní pom#r a po odchodu nebude ji� nadále 
vykonávat "innosti dle p!íslu�né zkou�ky. 

118. Výsledky ov#!ování znalostí provedené dle !l. 116 písm. b) jsou, ve form# 
Prosp#l nebo Neprosp#l uvedeny v Dokladu o �kolení, respektive Dokladu 
o odborném seminá#i vzor !. 7 a !. 8 (viz p!íloha 7, Seznam a vzory tiskopis$), 
neprodlen# p!edkládány vedoucímu zam#stnanci, který zam#stnance na �kolení 
vyslal.  

Byla-li zji�t#na neznalost, která ohro�uje bezpe"nost provozování dráhy 
a drá�ní dopravy, je vedoucí zam#stnanec oprávn#n na!ídit p!ezkou�ení v rozsahu 
zkou�ky nebo její "ásti, které se zji�t#ná neznalost týká (viz &ÁST PÁTÁ).  

119. Vyhodnocení ov#!ených znalostí provedených dle !l. 116 písm. b) mohou 
provád#t pouze zam#stnanci S�DC spl=ující po�adavky !l. 81 tohoto p!edpisu. 

B. PRAVIDELNÉ P*EZKOU�ENÍ 

120. Pravidelné p!ezkou�ení v rozsahu osnovy odborné zp$sobilosti p!íslu�né 
zkou�ky se vykonává, je-li po�adavek stanoven vy��í právní normou5, anebo 
p!íslu�ným odborným útvarem G* S�DC. 

 Lh$ta pravidelného p!ezkou�ení je uvedena v osnov# odborné zp$sobilosti a za 
její dodr�ení odpovídá vedoucí zam#stnanec. 

121. Pravidelné p!ezkou�ení je nekomisionální (pokud vy��í norma nestanovuje 
jinak) a mohou ho provád#t pouze zam#stnanci S�DC spl=ující po�adavky !l. 81 
tohoto p!edpisu a provádí se v rozsahu a dle pravidel p!íslu�né zkou�ky. 

 Pro organizaci, výkon a evidenci pravidelného p!ezkou�ení platí "l. 86 a 88 
obdobn#.  

122. Úsp#�ný výsledek pravidelného p!ezkou�ení se hodnotí stupn#m Prosp"l a je 
o n#m vystaveno Osv#d"ení o odborné zp$sobilosti (viz vzor !. 4, p!íloha 7 Seznam 
a vzory tiskopis$). 

 Osv#d"ení o odborné zp$sobilosti vystavuje a razítkem a podpisem potvrzuje 
zkou�ející zam#stnanec. 

 Do doby, ne� zam#stnanec úsp#�n# vykoná pravidelné p!ezkou�ení, nesmí 
samostatn# vykonávat pracovní "innost, které se pravidelné p!ezkou�ení týká.  
123. - 125. Na dopl=ky. 

                                                
5 Zákon 266/1994 Sb., o dráhách, § 46k 
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*ÁST PÁTÁ  

ZTRÁTA ODBORNÉ ZP+SOBILOSTI A ZNALOSTI 

Kapitola I 

Úvodní ustanovení 

126. Zam#stnanec ztrácí odbornou zp$sobilost a znalost a musí se podrobit 
p!ezkou�ení dle pravidel a v rozsahu zkou�ky po�adované pro vykonávanou 
pracovní "innost v p!ípad#, �e: 

a) po dobu del�í jak 12 m#síc$ z jakéhokoli d$vodu nevykonával pracovní "innost, 
pro kterou slo�il po�adovanou zkou�ku< 

b) se nezú"astnil dvou po sob# jdoucích pravidelných �kolení nebo odborných 
seminá!$ viz !l. 112 a 115 tohoto p!edpisu<  

c) se nezú"astnil prokazatelného ov#!ení znalostí vyplývajícího z po�adavku !l. 116 
písm. b)< 

d) se nezú"astnil pravidelného p!ezkou�ení nebo neprosp#l p!i pravidelném 
p!ezkou�ení vyplývajícího z po�adavku "l. 120. 

127. Vedoucí zam#stnanec S�DC je oprávn#n ve stanoveném termínu na!ídit 
p!ezkou�ení dle pravidel a v rozsahu zkou�ky, která je po�adována pro vykonávanou 
pracovní "innost u zam#stnance: 

a) kterému bylo rozhodnutím pov#!ené osoby z d$vodu p!edpokládané odpov#dnosti 
"i spoluodpov#dnosti za vznik mimo!ádné události p!edáno Sd#lení o nedodr�ení 
(neznalosti) p!edpis$ (viz vzor !. 21, p!íloha 7 Seznam a vzory tiskopis$) nebo 
Rozhodnutí o pokra"ování v pracovní "innosti (viz vzor !. 22, p!íloha 7 Seznam 
a vzory tiskopis$)<  

b) u kterého má za prokázané, �e p!i výkonu pracovní "innosti nedodr�el obecn# 
platné nebo interní normy "i p!edpisy a bylo mu p!edáno Sd#lení o nedodr�ení 
(neznalosti) p!edpis$ (viz vzor !. 25, p!íloha 7 Seznam a vzory tiskopis$)< 

c) u kterého se dozví o skute"nostech vzbuzujících d$vodné pochybnosti o zvlá�tní 
odborné zp$sobilosti.  

 Proti rozhodnutí dle "l. 127. písm. b) a c), m$�e zam#stnanec podat stí�nost 
* O10. Stí�nost nemá odkladný ú"inek a musí být vy!ízena nejpozd#ji do 
30 kalendá!ních dn$ s od$vodn#ním kone"ného záv#ru. 

 Je-li "inností nebo neznalostí zam#stnance ohro�ena bezpe"nost provozování 
dráhy nebo drá�ní dopravy, vedoucí zam#stnanec S�DC pozastaví pro "innost 
zam#stnance do doby provedení p!ezkou�ení platnost jeho osv#d"ení o odborné 
zp$sobilosti.  

Kapitola II 

P#ezkou�ení 

128. P!ezkou�ení v rozsahu osnovy odborné zp$sobilosti p!íslu�né zkou�ky je 
zam#stnanec povinen se podrobit p!i ztrát# odborné zp$sobilosti a znalosti. 
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129. Po�adavek na p!ezkou�ení v"etn# jeho d$vodu p!edlo�í vedoucí zam#stnanec 
na tiskopise vzor !. 16 (viz p!íloha 7 Seznam a vzory tiskopis$). Termín p!ezkou�ení 
musí být zam#stnanci oznámen nejmén# 5 pracovních dní p!ed jeho konáním. 

130. Úsp#�ný výsledek p!ezkou�ení v rozsahu p!íslu�né zkou�ky se hodnotí 
stupn#m Prosp"l a je o n#m vystaveno Osv#d"ení o odborné zp$sobilosti (viz vzor 
!. 4, p!íloha 7 Seznam a vzory tiskopis$).  

 Do doby, ne� zam#stnanec úsp#�n# vykoná p!ezkou�ení v rozsahu p!íslu�né 
zkou�ky, nesmí samostatn# vykonávat pracovní "innost, které se ztráta odborné 
zp$sobilosti a znalosti týká. 

131. P!ezkou�ení dle pravidel a v rozsahu p!íslu�né zkou�ky mohou provád#t pouze 
zam#stnanci S�DC spl=ující po�adavky !l. 81 tohoto p!edpisu. 

132. - 135. Na dopl=ky. 
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*ÁST �ESTÁ 

ODBORNÁ ZP+SOBILOST PRO OHLA�OVACÍ 
PRACOVI�T& A ZAJI�;OVACÍ ÚKONY P'I VZNIKU 

MIMO'ÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

136. Ohla�ovací pracovi�t# stanovené v ZDD a uvedené v TTP musí být obsazeno 
zam#stnancem S�DC, který má platné odborné zkou�ky ". D-07 a ". D-08. 

137. Zam#stnanec S�DC stanovený jako osoba ur"ená k provád#ní zaji�>ovacích 
úkon$ p!i vzniku mimo!ádných událostí: 

a) musí mít platnou odbornou zkou�ku ". D-09 nebo ". K-06 nebo ". M-02 nebo ". Z-
06 nebo ". Z-07 nebo ". E-02b nebo ". E-02c nebo ". E-03a nebo ". E-03b nebo ". 
E-04a nebo ". E-04b (obsahem t#chto zkou�ek musí být znalost p!edpis$ S�DC 
D17 a S�DC D17�1 v rozsahu znalostí pro osobu ur"enou k provád#ní 
zaji�>ovacích úkon$)<  

b) znalost p!edpis$ S�DC D17 a S�DC D17�1 v rozsahu pro osobu ur"enou 
k provád#ní zaji�>ovacích úkon$ musí být ov#!ena zam#stnancem O18 
pov#!eným * O18.  

138. - 140. Na dopl=ky. 
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*ÁST SEDMÁ 

ZMOC<OVACÍ A P'ECHODNÁ USTANOVENÍ 

141. Zm#ny v p!ílohách 1 a� 7 tohoto p!edpisu související s jejich aktualizací smí po 
projednání s odborným útvarem schválit * O10. 

142. Odborné zkou�ky vykonané podle p!edpisu &D Ok 2, p!edpisu S�DC Zam1 
(prozatímní) a Sm#rnice S�DC ". 50 v dob# p!ed ú"inností tohoto p!edpisu se 
uznávají v celé délce platnosti a v plném rozsahu osnov, podle nich� byly provedeny. 

 Uznání odborných zkou�ek dle d!íve platných p!edpis$ a zkou�ky zru�ené bez 
náhrady jsou obsahem P!íloh 4, 5 a 6 tohoto p!edpisu. 

143. Získané pedagogické vzd#lání p!ed ú"inností tohoto p!edpisu se uznává. 

144. Pov#!ení zam#stnanc$ ke zkou�kám a �kolením a jejich seznamy musí být 
v období od termínu schválení do termínu ú"innosti tohoto p!edpisu aktualizovány. 

145. Zam#stnanc$m S�DC jsou originály v�ech doklad$ o získané odborné 
zp$sobilosti zakládány do Výkazu o zkou�kách a zam#stnanci je následn# vystavena 
kopie. 

 Výkazy o zkou�kách jsou u S�DC administrovány a ulo�eny v OS S�DC na 
vedoucím zam#stnancem ur"eném míst#.  

146.  P!íloha ". 7 Seznam a vzory tiskopis$ tohoto p!edpisu, s aktuáln# platnými 
tiskopisy, je v p!episovatelném formátu ke sta�ení na webových stránkách S�DC. 

 Od ú"innosti p!edpisu lze pou�ívat pouze tiskopisy aktuáln# platné. 
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*ÁST OSMÁ 

ZÁV&RE*NÁ USTANOVENÍ 

147. P!i ztrát# nebo zni"ení dokladu o odborné zp$sobilosti je mo�né nový doklad 
vyhotovit: 

a) na základ# vyhledaných údaj$ o získání odborné zp$sobilosti u OS S�DC, která 
odbornou zp$sobilost organizovala, nebo 

b) na základ# kopie dokladu o získané odborné zp$sobilosti p!edlo�ené 
zam#stnancem (viz "l. 145). 

 Není-li mo�né získanou odbornou zp$sobilost (zkou�ku) zam#stnance dohledat 
(dolo�it), musí zam#stnanec odbornou zp$sobilost znovu získat. 

148. &innosti související s organizováním výluk na síti S�DC, uskute"n#né podle 
závazných ustanovení p!edpisu S�DC D1 a S�DC D7/2, smí vykonávat zam#stnanci 
ve funkci: 

a) odpov"dný zástupce objednavatele výluky (OZOV) je odborn# zp$sobilý 
zam#stnanec S�DC s OZ ND-04a nebo D-04 (pokud je p!i výlukových pracích 
men�ího rozsahu zárove= i zam#stnancem pro !ízení sledu) vykonanou podle p!ílohy 
6 tohoto p!edpisu a: 

aa) s n#kterou z OZ K-05/2, K-06, K-07 vykonanou dle p!ílohy 4 tohoto p!edpisu 
nebo 

ab) s n#kterou z OZ Z-04a, Z-06, Z-07 vykonanou dle p!ílohy 4 tohoto p!edpisu, 
pokud jde o výlukovou "innost související pouze se zabezpe"ovacím 
za!ízením nebo 

ac) s n#kterou z OZ E-01, E-02b, E-02c, E-03a, E-03b, E-04a, E-04b, vykonanou 
dle p!ílohy 4 tohoto p!edpisu, pokud jde o výlukovou "innost související pouze 
s elektrickým za!ízením< 

b) vedoucí výlukových prací nebo OZZ je odborn# zp$sobilý zam#stnanec 
s n#kterou z OZ K-05/1, K-05/2, K-06, M-02, Z-01, Z-03, 
Z-04, Z-04a, Z-04b, Z-06, Z-06a, Z-06b, Z-06c, Z-07, T-02, T-03, T-03a, T-05, T-05a, 
T-05b, T-05c, T-06, E-01, E-02a, E-02b, E-02c, E-03a, E-03b, E-04a nebo E-04b, 
vykonanou dle p!ílohy 4 tohoto p!edpisu. 

c) zam"stnanec pro #ízení sledu (ZP'S) je odborn# zp$sobilý zam#stnanec s OZ 
D-04 vykonanou dle p!ílohy 6 tohoto p!edpisu. 

149. Za ú"elné a kvalifikované napl=ování ustanovení tohoto p!edpisu odpovídají 
p!íslu�ní vedoucí zam#stnanci S�DC nebo dodavatele. V p!ípadech sporných 
zále�itostí rozhodne * O10. 

150. Pokud je u zkou�ky osnovou odborné zp$sobilosti stanoven po�adavek na její 
pravidelné udr�ování a ov#!ování, je povinností dodavatele tuto skute"nost dolo�it 
&estným prohlá�ením (viz vzor ". 28, p!íloha 7 Seznam a vzory tiskopis$) v�dy p!i 
podání P!ihlá�ky ke zkou�ce a dále potom p!i výb#rovém !ízení. 

 Zadavatel výb#rového !ízení je povinen v zadávacích podmínkách po�adovat 
dolo�ení "estného prohlá�ení o pravidelném udr�ování a ov#!ování odborné 
zp$sobilosti. 

151. V p!edpise pou�ité závazné právní p!edpisy a DAP S�DC, jsou zavazující 
v platném zn#ní. 
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152. Dotazy k ustanovení p!edpisu musí být v�dy sm#rovány na O10 G* S�DC. 
Stanovisko k dotazu (gestorský výklad) je projednáváno a formulováno ve spolupráci 
s odborným útvarem G* S�DC do jeho� p$sobnosti dotaz pat!í. 
153. Výjimky z tohoto p!edpisu schvaluje generální !editel S�DC. 
154. Dnem platnosti tohoto p!edpisu se zru�ují: 

1.   P!edpis S�DC Zam1 (prozatímní) �P!edpis o odborné zp$sobilosti zam#stnanc$ 
Správy �elezni"ní dopravní cesty, státní organizace, ú"inný od 1. 7. 2008, ".j. 
23 138/08-OKS a v�echny k tomuto p!edpisu vydané dokumenty. 

2. Sm#rnice S�DC ". 50 �Po�adavky na odbornou zp$sobilost dodavatel$ p!i 
"innostech na dráhách provozovaných státní organizací Správa �elezni"ní dopravní 
cesty�, ú"inná od 1. 7. 2012, ". j. S 28692/2012-OP. 
155. Tento p!edpis nabývá ú"innosti dnem 1. zá#í 2014. 
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SOUVISEJÍCÍ P'EDPISY A NORMY 

a) Obecn# závazné právní p!edpisy 

Zákon ". 266/1994 Sb.  Zákon o dráhách, ve zn#ní pozd#j�ích p!edpis$. 
Vyhlá�ka ". 16/2012 Sb. Vyhlá�ka o odborné zp$sobilosti osob !ídících 

drá�ní vozidlo a osob provád#jících revize, 
prohlídky a zkou�ky ur"ených technických za!ízení 
a o zm#n# vyhlá�ky Ministerstva dopravy 
". 101/1995 Sb., kterou se vydává *ád pro 
zdravotní a odbornou zp$sobilost osob p!i 
provozování dráhy a drá�ní dopravy, ve zn#ní 
pozd#j�ích p!edpis$. 

Vyhlá�ka ". 50/1978 Sb. Vyhlá�ka &eského ú!adu bezpe"nosti práce 
a &eského bá=ského ú!adu o odborné zp$sobilosti 
v elektrotechnice. 

Vyhlá�ka ". 100/1995 Sb. Vyhlá�ka Ministerstva dopravy, kterou se stanoví 
podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu ur"ených 
technických za!ízení a jejich konkretizace (*ád 
ur"ených technických za!ízení) 

Vyhlá�ka ". 101/1995 Sb. Vyhlá�ka kterou se vydává *ád pro zdravotní 
zp$sobilost osob p!i provozování dráhy a drá�ní 
dopravy, ve zn#ní pozd#j�ích p!edpis$. 

Vyhlá�ka ". 173/1995 Sb. Vyhlá�ka Ministerstva dopravy, kterou se vydává 
Dopravní !ád drah, ve zn#ní pozd#j�ích p!edpis$. 

Vyhlá�ka ". 177/1995 Sb. Vyhlá�ka Ministerstva dopravy, kterou se vydává 
Stavební a technický !ád drah, ve zn#ní pozd#j�ích 
p!edpis$. 

b) Dokumenty vnitropodnikové legislativy 

S�DC Ob1 Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy 
�elezni"ní dopravní cesty, státní organizace. 

 
S�DC D7/2 Organizování výlukových "inností 
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Úvodní ustanovení 

1. Tato!p íloha!stanovuje!po�adavky!na!�kolitele:!

a)! vstupního! �kolení! provád"ného! v!rozsahu! dle! po�adavk$! p ílohy! 2! tohoto!
p edpisu;!

b)! pravidelného!�kolení!a!odborných!seminá $!provád"ných!dle!tohoto!p edpisu!
v!rámci!systému!udr�ování!odborné!zp$sobilosti!a!znalosti;!

c)! kurz$!provád"ných! v!souladu! s!po�adavky!Metodických!pokyn$! vyjma! kurz$!
provád"ných! dle! po�adavk$! vy��í! normy! (viz! #l.! 59! p edpisu! S�DC! Zam1)!
a!konzultací!provád"ných!po!ukon#ení!kurz$!a!nebo!p i! individuální!p íprav"!
zam"stnance.!

Základní po�adavky na �kolitele 

2.! Zam"stnanec,!který!má!�kolit:!!

a)! musí! mít! pedagogické! vzd"lání! v!rozsahu! nejmén"! úsp"�n"! absolvovaného!
kurzu!pedagogického!minima!u!�kolící!organizace!akreditované!M�MT;!

kurz!pedagogického!minima!se!nepo�aduje!u!zam"stnance,!který!absolvoval!
vzd"lání!se!zam" ením!na!andragogiku,!vzd"lávání!dosp"lých!a!pod;!

b)! musí!být!ke!�kolení!pov" en!(viz!Pov" ení!ke!�kolení!#l.!6!-!9!);!!

c)! musí!být!vyhlá�en!v!dokumentu!  editele!O10,!kterým!se!evidují! zam"stnanci!
pov" eni!ke!�kolení,!a!který!je!zve ejn"n!na!webových!stránkách!S�DC;!

d)! musí! organizovat! �kolení! a! vydávat! doklady! v!souladu! s!po�adavky! tohoto!
p edpisu;!

e)! musí! oznamovat! termín! (den!a! hodina)! a!místo! konání! �kolení! s!p edstihem!
alespo*!p"ti!pracovních!dní!na!e-mail:!vzdelavani@szdc.cz!;!

v!p ípad"!�e!se!jedná!o!�kolitele!dodavatele!#inností,!musí!být!sou#ástí!tohoto!
oznámení!i!informace!o!jakou!firmu!(dodavatele!#inností)!se!jedná.!

po#et! sou#asn"! �kolených! zam"stnanc$! (v! jedné! �kolící! místnosti)! nesmí!
p ekro#it!30.!

Vstupní �kolení  

3. Kvalifika#ní!a!odborné!po�adavky!na!�kolitele!organizující!a!provád"jící!vstupní!
�kolení!v!rozsahu!dle!po�adavk$!p ílohy!2!tohoto!p edpisu!jsou:!

Vzd"lání:! Minimální!ukon#ené!st ední!vzd"lání!s!maturitní!
zkou�kou.!

Odborná!zp$sobilost:! Platná!zkou�ka!ND-DM.!

Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! Doklad!o!§!3!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!pracovník!
seznámený.!

Doklad!od!S�DC!p íloha!4!vyhlá�ky!#.!100/1995!
Sb.,!osoba!pou#ená.!

Dal�í!po�adavky:! Doklad! o! absolvovaném! �kolení! v!poskytování!
první!pomoci!v!rozsahu!minimáln"!8!hodin!(nap .!
od!&eského!#erveného!k í�e).!

Doklad!od!S�DC!o!absolvování!�kolení!v!po�ární!
ochran".!

Doklad!od!S�DC!o!absolvování!�kolení!BOZP.!

Doklad! o! absolvování! �kolení! z! ádu! RID!
v!rozsahu! pro! �kolitele! RID! provedené!
bezpe#nostním!poradcem!RID.!
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Pravidelné �kolení a odborné seminá!e  

4. Kvalifika#ní!a!odborné!po�adavky!na!�kolitele!organizující!a!provád"jící!v!rámci!
udr�ování!odborné!zp$sobilosti!a!znalosti!pravidelné!�kolení!nebo!odborný!seminá !
v!rozsahu!dle!po�adavk$!osnov!odborné!zp$sobilosti!jsou:!

Vzd"lání:! Minimální!ukon#ené!st ední!vzd"lání!s!maturitní!
zkou�kou.!

Odborná!zp$sobilost:! Stejná! nebo! vy��í! odborná! zkou�ka! pro! #innost!
(#innosti),! které! se! pravidelné! �kolení,! odborný!
seminá !nebo!jejich!#ást!týká.!

Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! Doklad!o!§!3!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!pracovník!
seznámený.!

Doklad!od!S�DC!p íloha!4!vyhlá�ky!#.!100/1995!
Sb.,!osoba!pou#ená.!

Pro!�kolení!a!seminá e!#inností!v!odv"tví!SEE!a!
SSZT!stupe*:!

Doklad!o!§!8!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!pracovník!
znalý!s!vy��í!kvalifikací.!

Doklad! od! S�DC! p íloha! #.! 4! vyhlá�ky! #.!
100/1995!Sb.,!!osoba!znalá!s!vy��í!kvalifikací.!

Dal�í!po�adavky:! P"tiletá!odborná!praxe!v!#innosti,!kterou!�kolí.!

Provád"t!�kolení!v!souladu!s!aktuální!osnovou!a!
závaznou!náplní.!

Kurzy a konzultace  

5. Kvalifika#ní!a!odborné!po�adavky!na!�kolitele!provád"jící!�kolení!v!rámci!kurz$!
(p ípravné! kurzy! ke! zkou�ce)! nebo! provád"jící! konzultace! navazující! na! ukon#ený!
kurz!nebo!provád"jící!konzultace!p i!individuální!p íprav"!zam"stnance!jsou:!

Vzd"lání:! Minimální!ukon#ené!st ední!vzd"lání!s!maturitní!
zkou�kou!v!p íslu�ném!oboru.!

Odborná!zp$sobilost:!! Stejná!nebo!vy��í!odborná!zkou�ka,!které!se!
teoretická!odborná!p íprava!týká.!!

Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! Doklad!o!§!3!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!pracovník!
seznámený.!

Doklad!od!S�DC!p íloha!4!vyhlá�ky!#.!100/1995!
Sb.,!osoba!pou#ená.!

Pro! �kolení! #inností! v! odv"tví! SEE! a! SSZT!
stupe*:!
§! 8! vyhlá�ky! #.! 50/1978! Sb.,! pracovník! znalý! s!
vy��í!kvalifikací.!
P íloha! #.! 4! vyhlá�ky! #.! 100/1995! Sb.,! osoba!
znalá!s!vy��í!kvalifikací.!

Dal�í!po�adavky:! P"tiletá!odborná!praxe!v!#innosti,!kterou!�kolí.!

Provád"t! �kolení! v!souladu! s!po�adavky! dané!
vy��í! normou! a! nebo!metodickým!pokynem! (viz!
#l.!59!p edpisu!S�DC!Zam1).!

Pov"!ení ke �kolení  

6. Pov" ení!k!provád"ní!vstupního!�kolení!vydává! editel!O10!S�DC. 
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7.  Pov" ení! k!provád"ní! pravidelného! �kolení! nebo! odborného! seminá e!
zam"stnanc$! S�DC! vydává! pro! �kolitele! (zam"stnance! S�DC)! vedoucí!
zam"stnanec!odborného!útvaru!G'!S�DC!nebo!OJ!S�DC.!

!! Pov" ení! ke! �kolení! #ásti! D! vydává! p íslu�ný! vedoucí! zam"stnanec! O12,!
p ípadn"!OJ! ízení!provozu.!

! �ádost! o! zm"nu! seznamu! vyhlá�ených! zam"stnanc$! pov" ených! ke! �kolení!
(viz! vzor! #.! 26!P íloha!8!Seznam!a! vzory! tiskopis$)! zasílá!OÚ!nebo!OJ!na!e-mail:!
vzdelavani@szdc.cz!.!

8.!! Pov" ení! k!provád"ní! pravidelného! �kolení! nebo! odborného! seminá e!
zam"stnanc$! dodavatele! #inností! vydává! pro! �kolitele! (zam"stnance! S�DC,!
dodavatele! p ípadn"! OSV&)! na! základ"! �ádosti! o! za azení! do! seznamu!
zam"stnanc$! pov" ených! ke! �kolení! dodavatel$! #inností! (viz! vzor! #.! 28a! pro!
zam"stnance! S�DC! a! vzor! 28b! pro! zam"stnance! dodavatele,! P íloha! 7!Seznam!
a!vzory!tiskopis$)!!'!O10. 
9 .  Pov" ení! k! provád"ní! �kolení! v!rámci! kurz$!a! konzultací! zam"stnanc$! S�DC!
vydává!pro!�kolitele! (zam"stnance!S�DC)!vedoucí!zam"stnanec!odborného!útvaru!
G'!S�DC!nebo!OJ!S�DC.!!

! Pov" ení!ke!�kolení!v!rámci!kurz$!a!konzultací!#ásti!D!vydává!p íslu�ný!vedoucí!
zam"stnanec!O12,!p ípadn"!OJ! ízení!provozu;.!

! �ádost! o! zm"nu! seznamu! vyhlá�ených! zam"stnanc$! pov" ených! ke! �kolení!
(viz! vzor! #.! 26!P íloha!7!Seznam!a! vzory! tiskopis$)! zasílá!OÚ!nebo!OJ!na!e-mail:!
vzdelavani@szdc.cz!.!

10.! Pov" ení! k! provád"ní! �kolení! v!rámci! kurz$! a! konzultací! zam"stnanc$!
dodavatele!#inností!vydává!pro!�kolitele!(zam"stnance!S�DC,!dodavatele!p ípadn"!
OSV&)! na! základ"! �ádosti! o! za azení! do! seznamu! zam"stnanc$! pov" ených! ke!
�kolení!dodavatel$!#inností!!(viz!vzor!#.!28a!pro!zam"stnance!S�DC!a!vzor!28b!pro!
zam"stnance!dodavatele,!P íloha!7!Seznam!a!vzory!tiskopis$)!!'!O10.!
Udr�ování odborné zp#sobilosti. 

11.  Udr�ování! odborné! zp$sobilosti! �kolitele! se!  ídí! dle! po�adavk$! pro! udr�ování!
odborné!zp$sobilosti!uvedených!v!Osnov"!odborné!zp$sobilosti!p íslu�né!zkou�ky.!

Záv"re$ná ustanovení  

12.  Vý�e! uvedené! po�adavky! na! �kolitele! se! nepo�adují! od! zam"stnance,! který!
�kolí:!

a)! obsluhu!elektrických!za ízení;!

b)! obsluhu!zabezpe#ovacích!za ízení;!

c)! obsluhu!technických!za ízení!budov!(obsluha!tepelných,!zdvihacích,!plynových!
nebo!tlakových!za ízení,!&OV,!za ízení!po�ární!ochrany!apod.);!

d)! znalosti! a! dovednosti! nesouvisející! s!odbornou! zp$sobilostí! dle! tohoto!
p edpisu! (p .! motorová! pila,! okru�ní! pila,! práce! ve! vý�kách,! vázání! b emen!
apod.);!

e)! ZPZ! jejich�! osnova! odborné! zp$sobilosti! je! stanovena! v!ZDD,! krom"! ZPZ!
jejich�!osnova!odborné!zp$sobilosti!je!stanovena!v!p edpise!S�DC!Zam1.!

f)!!!na!základ"!po�adavku!pov" eného!�kolitele!nárazov"!problematiku,!pro!ní�!je!
tento!zam"stnanec!odborníkem.!

!
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Úvodní ustanovení 

1. Druh!vstupního!�kolení!(dále!jen!V�)!se!odvíjí!od!po�adavku!na!rozsah!pohybu!
zam"stnance! po! prostorách! S�DC! a! od! po�adavku! na! druh! vykonávané!
pracovní!#innosti.!

2. V�! k! povolení! vstupu! do! prostor! S�DC! a! pro! pracovní! #innosti! nevy�adující!
základní! odbornou! zp&sobilost! a! znalost! zam"stnance! související! s! pohybem!
po!provozované!dopravní!cest"!obsahuje!#ásti:!

-! Základní!legislativa!drá�ní!dopravy;!

-! Bezpe#nost!a!ochrana!zdraví!p i!práci;!

-! Po�ární!ochrana;!

-! Ochrana!�ivotního!prost edí;!

-! Zdravotní!�kolení;!

-! Odborná! zp&sobilost! v!elektrotechnice! pracovník! seznámený! dle! vyhlá�ky!
50/1978!Sb.!

V�!se!vykonává!jako!celek.!

3. V�! k! povolení! vstupu! do! prostor! S�DC! a! pro! pracovní! #innosti! vy�adující!
základní! odbornou! zp&sobilost! a! znalost! zam"stnance! související! s! pohybem!
po!provozované!dopravní!cest"!obsahuje!#ásti!dle!#l.!2!roz�í ené!o!#ásti:!

-! Provozní!minimum;!

-! P eprava!nebezpe#ných!v"cí;!

-! �et ení!mimo ádných!událostí;!

-! Odborná! zp&sobilost! v!elektrotechnice! osoba! pou#ená! dle! vyhlá�ky!
100/1995!Sb.!

V�!lze!vykonat!jako!jeden!celek!a!nebo!dopln"ní!V�-00!pouze!o!#ásti!V�-01!
4. Katalog!V�!

'íslo!�kolení! Pracovní!#innosti! Poznámka!

V�-00*) 
Pro!pracovní!#innosti!nesouvisející!s!pohybem!zam"stnance!
po!provozované!dopravní!cest".!!

Povolení!ke!vstupu!do!
prostor!S�DC!

V�-01*)!**) 
Pro!pracovní!#innosti!související!s!pohybem!zam"stnance!po!
provozované!dopravní!cest"!!

Povolení!ke!vstupu!do!
prostor!S�DC!

*)!!V�!neoprav%uje!k!výkonu!#inností!na!za ízeních!dle!p edpisu!Bp1;!

**)!V�!oprav%uje!k!#innostem!vykonávaných!v!provozované!dopraví!cest"!ale!nevy�adujících!!

!!!!!odbornou!zp&sobilost!dle!tohoto!p edpisu!(nap .!uklízení!nástupi�+,!likvidování!vegetace,!#i�t"ní!!

!!!!!výhybek!od!sn"hu,!atd.;!

Osnovy vstupního �kolení 

5. Rozsah! a! obsah! jednotlivých! #ástí! V�! jsou! stanoveny! a! provádí! se! dle!
po�adavk&!uvedených!v!Osnovách!V�.!
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6. Osnova!V�!bez!pohybu!zam"stnance!po!provozované!DC 

Osnova vstupního �kolení 
Druh!V�:! Základní!bez!vstupu!na!DC!
'íslo!V�:! V�-00 
Vstupní!�kolení!platí!pro:!!
-!vydání!povolení!ke!vstupu!do!prostor!S�DC!nesouvisející!s!pohybem!zam"stnance!po!provozované!

DC,!
-!pracovní!#innosti!nesouvisející!s!!pohybem!zam"stnance!po!provozované!DC.!!
!
P!edpoklady k vykonání vstupního �kolení: 
-!vstupní!léka ská!prohlídka.!
!
Po�adované pro�kolení znalostí: 

Základní!legislativa!drá�ní!dopravy! 'asová!dotace!-!15!minut!

Bezpe#nost!a!ochrana!zdraví!p i!práci!*)! 'asová!dotace!-!1!hodina!45!minut!

Po�ární!ochrana! 'asová!dotace!!-!15!minut!!

Ochrana!�ivotního!prost edí! 'asová!dotace!!-!15!minut!!

Zdravotní!�kolení! 'asová!dotace!�!2!hodiny!

Odborná!zp&sobilost!v!elektrotechnice!dle!
vyhlá�ky!50/1978!Sb.!-!pracovník!seznámený!!

'asová!dotace!-!30!minut!

Poznámky: 
*)!Sou#ástí!pro�kolení!je!prokazatelné!ov" ení!znalostí.!
O! spln"ní! podmínek!vstupního! �kolení! je!vystaveno!Osv"d#ení! o! odborné! zp&sobilosti,! které! je! u!
zam"stnanc&!S�DC!zalo�eno!do!Výkazu!o!zkou�kách.!
Po�adavky na udr�ování vstupního �kolení 

Základní!legislativa!drá�ní!dopravy!
Ochrana!�ivotního!prost edí!
Odborná!zp&sobilost!v!elektrotechnice!pracovník!
seznámený!

P i!nep eru�ení!pracovní!#innosti!na!dobu!del�í!
jak!12!m"síc&!platí!po!celou!délku!výkonu!
pracovní!#innosti.!
P i!ukon#ení!pracovní!#innosti!platí!12!m"síc&!od!
data!ukon#ení.!

Bezpe#nost!a!ochrana!zdraví!p i!práci!

Pravidelné!pro�kolení!a!ov" ení!znalostí:!
1x!za!rok!seznámení!a!pro�kolení!zm"n!právních!
a!ostatních!p edpis&!k!zaji�t"ní!BOZP;!
1x!za!t i!roky!pro�kolení!a!ov" ení!znalostí!
z!p edpisu!S�DC!Bp1!!!

Po�ární!ochrana!
Pravidelné!pro�kolení:!
zam"stnanci!1x!za!dva!roky;!
vedoucí!zam"stnanci!1x!za!3!roky.!

Zdravotní!�kolení!
Pravidelné!pro�kolení:!
1x!za!p"t!let!�!pouze!vybrané!pracovní!#innosti.!

Poznámky: 
Vybrané!#ásti!V�!musí!být!v!souladu!s!po�adavky!legislativy!pravideln"!pro�kolovány.!
O! pravidelném! pro�kolení! p íslu�né! #ásti! V�! je! proveden! zápis! do! Potvrzení! o! pravidelném!
pro�kolení!V�!vzor!#.!17!(viz!P íloha!7!Seznam!a!vzory!tiskopis&).!!
Tiskopis! Potvrzení! o! pravidelném! pro�kolení! V�! pro! zápisy! o! pro�kolování! p íslu�né! #ásti! V�!
vystavuje!zam"stnanec!ur#ený!vedoucím!zam"stnancem!zam"stnavatele.!
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7. Osnova!V�!s!pohybem!zam"stnance!po!provozované!DC!

Osnova vstupního �kolení 
Druh!V�:! Základní!se!vstupem!na!DC!
Název!V�:! V�-01 
Vstupní!�kolení!platí!pro:!!
-!vydání!povolení!ke!vstupu!do!prostor!S�DC!související!s!pohybem!zam"stnance!po!provozované!

DC,!
-!pracovní!#innosti!související!s!pohybem!zam"stnance!po!provozované!DC.!!
!
P!edpoklady k vykonání vstupního �kolení: 
-!vstupní!léka ská!prohlídka.!
!
Po�adované pro�kolení znalostí: 

Základní!legislativa!drá�ní!dopravy! 'asová!dotace!-!15!minut!

Bezpe#nost!a!ochrana!zdraví!p i!práci!*)**)! 'asová!dotace!-!3!hodiny!15!minut!

Po�ární!ochrana! 'asová!dotace!!-!15!minut!!

Ochrana!�ivotního!prost edí! 'asová!dotace!!-!15!minut!!

Zdravotní!�kolení! 'asová!dotace!�!2!hodiny!

Odborná!zp&sobilost!v!elektrotechnice!dle!
vyhlá�ky!50/1978!Sb.!-!pracovník!seznámený!!

'asová!dotace!-!30!minut!

Provozní!minimum!**)! 'asová!dotace!-!30!minut!

P eprava!nebezpe#ných!v"cí.!**)! 'asová!dotace!-!15!minut!

�et ení!mimo ádných!událostí!**)! 'asová!dotace!-!15!minut!

Odborná!zp&sobilost!v!elektrotechnice!dle!
vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!�!osoba!pou#ená!
**)***)!

'asová!dotace!-!30!minut!

Poznámky: 
*)!!Sou#ástí!pro�kolení!je!prokazatelné!ov" ení!znalostí.!
Po�adované!pro�kolení!znalostí!lze!vykonat!jako!celek!a!nebo!po!jednotlivých!#ástech!samostatn".!
O! spln"ní! podmínek!vstupního! �kolení! je!vystaveno!Osv"d#ení! o! odborné! zp&sobilosti,! které! je! u!
zam"stnanc&!S�DC!zalo�eno!do!Výkazu!o!zkou�kách.!
**)! ! V!p ípad",! �e! zam"stnanec! má! platný! rozsah! vstupního! �kolení! #íslo! V�-00,! je! pro�kolován!
pouze!z!t"chto!#ástí.!
***)! Pro�kolení,! praktické! zacvi#ení! a! ov" ení! znalostí! zaji�+uje! provozovatel! elektrického! za ízení!
a!provádí!jej!dle!po�adavku!vyhlá�ky!odborn"!zp&sobilá!osoba.!
Po�adavky na udr�ování vstupního �kolení 
Základní!legislativa!drá�ní!dopravy!
Ochrana!�ivotního!prost edí!
Odborná!zp&sobilost!v!elektrotechnice!!pracovník!
seznámený!!
Provozní!minimum!
�et ení!mimo ádných!událostí!

P i!nep eru�ení!pracovní!#innosti!na!dobu!del�í!
jak!12!m"síc&!platí!po!celou!délku!výkonu!
pracovní!#innosti.!
P i!ukon#ení!pracovní!#innosti!platí!12!m"síc&!od!
data!ukon#ení.!

Odborná!zp&sobilost!v!elektrotechnice!osoba!
pou#ená!

Pravidelné!pro�kolení!a!ov" ení!znalostí:!
dle!rozsahu!vykonávané!#innosti!1!x!za!t i!roky!



P íloha!2!k!S�DC!Zam1!�!zm"na!#.!2!�!ú#innost!od!15.! íjna!2015 

5 

 

nebo!1!x!za!p"t!let.!

Bezpe#nost!a!ochrana!zdraví!p i!práci!

Pravidelné!pro�kolení!a!ov" ení!znalostí:!
1x!za!rok!seznámení!a!pro�kolení!zm"n!právních!
a!ostatních!p edpis&!k!zaji�t"ní!BOZP;!
1x!za!t i!roky!pro�kolení!a!ov" ení!znalostí!
z!p edpisu!S�DC!Bp1!!!

Po�ární!ochrana!
Pravidelné!pro�kolení:!
zam"stnanci!1x!za!dva!roky;!
vedoucí!zam"stnanci!1x!za!3!roky.!

Zdravotní!�kolení!
Pravidelné!pro�kolení:!
1x!za!p"t!rok&!�!pouze!vybrané!pracovní!
#innosti.!

P eprava!nebezpe#ných!v"cí!
Pravidelné!pro�kolení:!
1x!za!dva!roky!�!pouze!vybrané!pracovní!
#innosti.!

Poznámky: 
Vybrané!#ásti!V�!musí!být!v!souladu!s!po�adavky!legislativy!pravideln"!pro�kolovány.!
O! pravidelném! pro�kolení! p íslu�né! #ásti! V�! je! proveden! zápis! do! Potvrzení! o! pravidelném!
pro�kolení!V�!vzor!#.!17!(viz!P íloha!7!Seznam!a!vzory!tiskopis&).!!
Tiskopis! Potvrzení! o! pravidelném! pro�kolení! V�! pro! zápisy! o! pro�kolování! p íslu�né! #ásti! V�!
vystavuje!zam"stnanec!ur#ený!vedoucím!zam"stnancem!zam"stnavatele.!
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Nápln" vstupního �kolení 

A.! NÁPL$!V�-00!

 ást!-!Základní!legislativa!drá�ní!dopravy!!!!

Zákon!#.!266/1994!Sb.,!! o!dráhách,!v!platném!zn"ní:!§!1,!2,!3,!4,!4a,!22,!23;!

Vyhlá�ka!MD!#.!173/1995!Sb.,!kterou!se!vydává!Dopravní! ád!drah,!v!platném!zn"ní:!
informativn";!

Vyhlá�ka!MD!#.!101/1995!Sb.,!kterou!se!vydává!<ád!pro!zdravotní!zp&sobilost!osob!
p i!provozování!dráhy!a!drá�ní!dopravy,!!v!platném!zn"ní:!
§!1!-!4;!

S�DC!Zam1!! P edpis! o! odborné! zp&sobilosti! zam"stnanc&,! oblasti:!
Odborná! zp&sobilost,! �kolení,! Zkou�ky,! Udr�ování!
odborné!zp&sobilosti.!

 ást!-!Bezpe"nost!a!ochrana!zdraví!p#i!práci!!!

Zákon!#.!262/2006!Sb.,!! Zákoník!práce,!v!platném!zn"ní:!§!101!�!108;!!

Zákon!#.!309/2006!Sb.,!!! kterým!se!upravují!dal�í!po�adavky!bezpe#nosti!a!ochrany!
zdraví!p i!práci!v!pracovn"právních!vztazích!a!o!zaji�t"ní!
bezpe#nosti! a! ochrany! zdraví! p i! #innosti! nebo!
poskytování! slu�eb! mimo! pracovn"právní! vztahy! (zákon!
o!zaji�t"ní!dal�ích!podmínek!bezpe#nosti!a!ochrany!zdraví!
p i!práci,!v!platném!zn"ní:!§!2-!8;!

Zákon!#.!258/2000!Sb.,!! o! ochran"! ve ejného! zdraví! a! o! zm"n"! n"kterých!
souvisejících!zákon&,!v!platném!zn"ní:!§!37-!42;!

Zákon!#.!379/2005!Sb.,!! o! opat eních! k! ochran"! p ed! �kodami! p&sobenými!
tabákovými! výrobky,! alkoholem! a! jinými! návykovými!
látkami!a!o!zm"n"!souvisejících!zákon&;!informativn";!

NV!#.!201/2010!Sb.,!! o! zp&sobu! evidence! úraz&,! hlá�ení! a! zasílání! záznamu!
o!úrazu:!informativn";!

NV!#.!495/2001!Sb.,!! kterým! se! stanoví! rozsah! a! bli��í! podmínky! poskytování!
osobních! ochranných! pracovních! prost edk&,! mycích,!
#isticích!a!dezinfek#ních!prost edk&:!informativn";!

NV!#.!101/2005!Sb.,! podrobn"j�ích! po�adavcích! na! pracovi�t"! a! pracovní!
prost edí:!informativn";!

NV!#.!168/2002!Sb.,!! kterým!se!stanoví!zp&sob!organizace!práce!a!pracovních!
postup&,! které! je! zam"stnavatel! povinen! zajistit! p i!
provozování!dopravy!dopravními!prost edky;!informativn";!

NV!#.!361/2007!Sb.,!! kterým! se! stanoví! podmínky! ochrany! zdraví! p i! práci;!
informativn";!

NV!#.!362/2005!Sb.,!! o!bli��ích!po�adavcích!na!bezpe#nost!a!ochranu!zdraví!p i!
práci!na!pracovi�tích!s!nebezpe#ím!pádu!z!vý�ky!nebo!do!
hloubky:!informativn";!

NV!#.!11/2002!Sb.,!! kterým! se! stanoví! vzhled! a! umíst"ní! bezpe#nostních!
zna#ek!a!zavedení!signál&;!informativn";!

Vyhlá�ka!#.!288/2003!Sb.,!kterou!se!stanoví!práce!a!pracovi�t",!které!jsou!zakázány!
t"hotným! �enám,! kojícím! �enám,! matkám! do! konce!
devátého!m"síce!po!porodu!a!mladistvým,!a!podmínky,!za!
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nich�! mohou! mladiství! výjime#n"! tyto! práce! konat!
z!d&vodu!p ípravy!na!povolání;!informativn";!

S�DC!Bp1! P edpis! o! bezpe#nosti! a! ochran"! zdraví! p i! práci:! #ást!
první,!kapitola!I,!II,;!#ást!druhá,!kapitola!I,!II,!III,!IV,!V,!VI,!
VII,!

 ást!-!Po�ární!ochrana!

Zákon!#.!133/1985!Sb.,!! o!po�ární!ochran",!v!platném!zn"ní:!informativn";!

Vyhlá�ka!MV!#.!246/2001!Sb.,!o!po�ární!prevenci,!v!platném!zn"ní:!informativn";!

Sm"rnice!S�DC!#.!49,!! ! o! �kolení! a! odborné! p íprav"! zam"stnanc&! v!oblasti!
po�ární!ochrany!

 ást!-!Ochrana!�ivotního!prost#edí!

Zákon!#.!17/1992!Sb.,!! ! o!�ivotním!prost edí,!v!platném!zn"ní:!informativn";!

 ást!-!Zdravotní!�kolení!!!

D&vod!provád"ní!zdravotního!�kolení,!legislativa;!

Zásady!bezpe#nosti;!

Zaji�t"ní!základních!�ivotních!funkcí;!

Jednotný!postup!p i!poskytování!pomoci;!

Neodkladná!resuscitace;!

Krvácení!(typy!krvácení,!mo�nosti!zastavení!krvácení);!

Úrazy,!r&zné!typy!poran"ní;!

Náhlé!stavy!vzniklé!v!souvislosti!se!základním!onemocn"ním!(infarkt!myokardu�)!

(Teorie i praktické ukázky). 

 ást!-!Odborná!zp$sobilost!v!elektrotechnice!-!pracovník!seznámený!!
!

Vyhlá�ka!'ÚBP!a!'BÚ!#.!50/1978!Sb.,!o!elektrotechnické!kvalifikaci!-!§!3;!

EP!ES'!00.01.12! První!pomoc!p i!úrazu!elektrickou!energií;!

'SN!ISO!3864-1!! ! Grafické! zna#ky! -! Bezpe#nostní! barvy! a! bezpe#nostní!
zna#ky! -! 'ást! 1:! Zásady! navrhování! bezpe#nostních!
zna#ek!a!bezpe#nostního!zna#ení:!#lánek!3!�!6,!8;!

'SN!34!3085!! ! Elektrotechnické!p edpisy!'SN! -!P edpisy!pro! zacházení!
s!elektrickým!za ízením!p i!po�árech!a!zátopách;!

'SN!EN!50110!! ! Obsluha!a!práce!na!elektrických!za ízeních;!

'SN!33!1600!! ! Revize! a! kontroly! elektrických! spot ebi#&! b"hem!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pou�ívání;!informativn";!

!

Celková!#asová!dotace!V�-00!je!5!hodin.!

B.! NÁPL$!V�-01!

Nápl%!v!rozsahu!V�-00!dopln"ná!o!#ásti:!

 ást!-!Bezpe"nost!a!ochrana!zdraví!p#i!práci!!!

!
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S�DC!Bp1! P edpis!o!bezpe#nosti!a!ochran"!zdraví!p i!práci:! rozsah!
V�-00!a!dále!#ást!#tvrtá,!kapitoly!I,!II,!III,!IV,!V,!VI,!VII,!VIII,!
IX,!X,!XI,!XII;!#ást!pátá,!kapitoly!I,!II,!III,!IV,!V,!VI.!

 ást!-!Provozní!minimum!!

Vyhlá�ka!MD!#.!101/1995!Sb.,!kterou!se!vydává!<ád!pro!zdravotní!zp&sobilost!osob!
p i! provozování! dráhy! a! drá�ní! dopravy,! ve! zn"ní!
pozd"j�ích!p edpis&;!

Vyhlá�ka!#.!16/2012!Sb.,! o!odborné!zp&sobilosti!osob! ídících!drá�ní!vozidlo!a!osob!
provád"jících! revize,! prohlídky! a! zkou�ky! ur#ených!
technických! za ízení! a! o! zm"n"! vyhlá�ky! Ministerstva!
dopravy! #.! 101/1995! Sb.,! kterou! se! vydává! ! <ád! pro!
zdravotní! a! odbornou! zp&sobilost! osob! p i! provozování!
dráhy!a!drá�ní!dopravy,!ve!zn"ní!pozd"j�ích!p edpis&.!

S�DC!D1! Dopravní!a!náv"stní!p edpis:!#lánek!1!-!3,!8!�!12,!46,!49,!
50,!102!�!104,!260!�!263,!278!�!281,!369,!385!�!387,!393,!
394,! 401,! 421,! 1070! �! 1073,! 1075! �! 1077,! 1109,! 1115,!
1116,!1466,!1468!

 ást!-!P#eprava!nebezpe"ných!v%cí!!

RID!! P eprava!nebezpe#ných!v"cí!po!�eleznici!�!oblasti:!rizika,!
p eprava! nebezpe#ných! v"cí! t ídy! 7! (S�DC! ('D)! D32),!
postup!!p i!mimo ádné!události,!seznámení!s!BP!S�DC.!

 ást!�!�et#ení!mimo#ádných!událostí!!

S�DC!D1! Dopravní! a! náv"stní! p edpis! #l.! 4016! a�! 4019,! 4027! a�!
4038,!4050!

S�DC!D17! P edpis! pro! hlá�ení! a! �et ení! mimo ádných! událostí!
#lánek!9,!216-220,!(pouze!pro!zam"stnance!S�DC)!

 ást!-!Odborná!zp$sobilost!v!elektrotechnice!-!osoba!pou"ená!!

Vyhlá�ka!MD!#.!100/1995!Sb.,!<ád!ur#ených!technických!za ízení,!v!platném!zn"ní,!
p íloha!4;!

'SN!ISO!3864!-!1!!! Grafické! zna#ky! -! Bezpe#nostní! barvy! a! bezpe#nostní!
zna#ky! -! 'ást! 1:! Zásady! navrhování! bezpe#nostních!
zna#ek!a!bezpe#nostního!zna#ení:!#lánek!3!�!6,!8;! !

'SN!33!0010! Elektrotechnické! p edpisy.! Elektrická! za ízení.! Rozd"lení!!
a!pojmy;!

'SN!EN!60073!! Základní!a!bezpe#nostní!zásady!pro!rozhraní!#lov"k-stroj,!
zna#ení! a! identifikaci! -! Zásady! kódování! sd"lova#&!
a!ovláda#&:!#l.!4.2.1.1!tab.!2,!5.2.1.1!a� 5.2.1.5.2;!

'SN!34!0350!!! Bezpe#nostní!po�adavky!na!pohyblivé!p ívody!a!�%&rová!
vedení;!

'SN!34!3085!! Elektrotechnické!p edpisy!'SN! -!P edpisy!pro! zacházení!
s!elektrickým!za ízením!p i!po�árech!a!zátopách;!

'SN!EN!50110-1! Obsluha!a!práce!na!elektrických!za ízeních;!
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TN�!34!3109! Bezpe#nostní! p edpisy! pro! #innost! na! trak#ním! vedení!
a!v!jeho! blízkosti! na! �elezni#ních! dráhách! celostátních,!
regionálních!a!vle#kách;!

'SN!34!1500!! Drá�ní! za ízení! -! Pevná! trak#ní! za ízení! -! P edpisy! pro!
elektrická!trak#ní!za ízení:!informativn"!#l.!6.4.1,!p íloha!A;!

'SN!EN!50!119! Drá�ní! za ízení! -! Pevná! trak#ní! za ízení! -! Elektrická!
trak#ní! nadzemní! trolejová! vedení�! informativn"! #l.! 3.1,!
3.2,!5.2.8,!5.2.10;!

'SN!EN!50!122-1! Drá�ní! za ízení! �! Pevná! trak#ní! za ízení! �! 'ást! 1:!
Ochranná! opat ení! vztahující! se! na! elektrickou!
bezpe#nost!a!uzem%ování:!#l.!3.9.5.,5.2.1!a!obr.!1!

'SN!34!1530!! Elektrická! trak#ní! vedení! �elezni#ních! drah! celostátních,!
regionálních!a!vle#ek:!#l.!6.1.2;!

'SN!33!1500!!!!!!!!!!! Elektrotechnické! p edpisy.! Revize! elektrických! za ízení:!
informativn"!#ást!2,!3;!

'SN!33!1600!! Revize!a!kontroly!elektrických!spot ebi#&!b"hem!
pou�ívání.!:!informativn";!

EP!ES'!00.01.12! ! První!pomoc!p i!úrazu!elektrickou!energií.!

Celková!#asová!dotace!V�-01!je!8!hodin.!

Celková!#asová!dotace!#ástí!dopl%ovaných!k!V�-00!jsou!3!hodiny!

Dopl#ující ustanovení 

8. Po! spln"ní! podmínek! V�! zajistí! vedoucí! zam"stnanec! zam"stnavatele! dal�í!
vstupní! pro�kolení! zam"stnance! se! zam" ením! na! seznámení! s!pracovi�t"m!
a!konkrétn"!vykonávanou!pracovní!#innost.!

9. Dal�í! vstupní! pro�kolení! se! zam" ením! na! seznámení! s!pracovi�t"m!
a!konkrétn"! vykonávanou! pracovní! #inností! zajistí! zam"stnavatel! také!
v!p ípad",!kdy!u!zam"stnance!dojde!k!zásadní!zm"n"!charakteru!vykonávané!
pracovní!#innosti.!

10. Opakovaného! zdravotního! �kolení! dle! osnovy! a! rozsahu,! který! je! uveden!
v!náplni!vstupního!�kolení!#íslo!V�-00!se!zú#ast%ují:!

�! zam"stnanci,!kte í! ídí!nebo!se!podílejí!na! ízení!drá�ních!vozidel;!

�! zam"stnanci,!vykonávající!#innosti!p i!provozování!dráhy!a!drá�ní!dopravy,!
kte í!p ímo!zabezpe#ují!obsluhu!dráhy,!zabezpe#ují!nebo!organizují!drá�ní!
dopravu!a! ídí!se!p itom!tvarovými,!sv"telnými!a!zvukovými!náv"stmi,!nebo!
je!dávají;!

�! zam"stnanci,! kte í! p i! své! pracovní! #innosti! vstupují! bez! dozoru! na!
provozovanou! dopravní! cestu! a! nepodílejí! se! p ímo! na! zabezpe#ení!
obsluhy!dráhy,!ani!na!zabezpe#ení!nebo!organizování!drá�ní!dopravy;!!

�! zam"stnanci,! kte í! p i! své! pracovní! #innosti! provád"jí! revize,! prohlídky!
a!zkou�ky!ur#ených!technických!za ízení;!!

�! zam"stnanci,!kte í!jsou!pov" eni!zaji�t"ním!záchranných!prací;!

�! zam"stnanci,!kte í! jsou!pov" eni!vydáváním,!dopl%ováním!a!kontrolováním!
obsahu!sk ín"k!první!pomoci,!zdravotnických!bra�en!a!lékárni#ek;!

11. Opakovaného!�kolení!z!p epravy!nebezpe#ných!v"cí!po!aktualizaci! ádu!RID!se!
zú#ast%ují:!
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�! zam"stnanci,!kte í! ídí!drá�ní!vozidlo;!

�! zam"stnanci,!vykonávající!#innosti!p i!provozování!dráhy!a!drá�ní!dopravy,!
které!p ímo!zabezpe#ují!obsluhu!dráhy,!zabezpe#ují!nebo!organizují!drá�ní!
dopravu!a! ídí!se!p itom!tvarovými,!sv"telnými!a!zvukovými!náv"stmi,!nebo!
je!dávají;!

�! zam"stnanci!v!nehodových!pohotovostech,!kte í!jsou!povinni!být!p i!�et ení!
MU!a!jsou!oprávn"ni!podávat!informace!a!podklady!osobám!pov" eným!ke!
zji�+ování!p í#in!a!okolností!vzniku!MU;!

Záv"re$ná ustanovení 

12. V�! m&�e! provád"t! pouze! zam"stnanec! spl%ující! po�adavky! na! �kolitele! dle!
p!ílohy $. 1!tohoto!p edpisu.!!

13. Spln"ní! podmínek! V�! se! v! Osv"d#ení! o! odborné! zp&sobilosti! vzor $. 3! (viz!
P íloha! 8! Seznam! a! vzory! tiskopis&)! hodnotí! stupn"m! Splnil.! Zadní! strana!
Osv"d#ení!o!odborné!zp&sobilosti!V�!slou�í!pro!potvrzování!dal�ího!vstupního!
pro�kolení.!

14. Osv"d#ení! o! odborné! zp&sobilosti! k! V�! vystavuje! zam"stnanec! ur#ený!
vedoucím!zam"stnancem!zam"stnavatele.!

15. V�!na!p ední!stran"!Osv"d#ení!o!odborné!zp&sobilosti!potvrzuje!zam"stnanec,!
který!�kolení!provád"l!(viz!#l.!12!této!p ílohy).!!

16. Dal�í! vstupní! pro�kolení! na! zadní! stran"! Osv"d#ení! o! odborné! zp&sobilosti!
potvrzuje!vedoucí!zam"stnanec!zam"stnavatele.!

Uznávání vstupního �kolení dle d!íve platných p!edpis% 

17. P evodní!tabulka!pro!V�!

Odborná zp%sobilost dle 
p!edpisu S�DC Zam1 
ú$innost od 1. 9. 2014 

Odborná zp%sobilost dle 
p!edpisu S�DC Zam1 

(prozatímní) 
ú$innost od 1. 5. 2011 

Odborná zp%sobilost dle 
p!edpisu S�DC Zam1 

(prozatímní) 
ú$innost od 1. 7. 2008 

V�-00! KBP!bez!vstupu!na!DP! - 
V�-01! KBP!se!vstupem!na!DP! KBP!
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Úvodní ustanovení 

1.  Pro! odbornou! zp$sobilost! v!elektrotechnice,! pro! zam"stnance! vykonávající!
#innost! v!p$sobnosti! S�DC! s.o.,! je! nutno! vycházet! ze! specifik! samotné! �elezni#ní!
dopravní!cesty.!Odborná!zp$sobilost!se!posuzuje!samostatn"!podle!vyhlá�ky!%ÚBP!a!
%BÚ!#.!50/1978!Sb.! (dále! jen!vyhlá�ky!50/1978)!a!dále!samostatn"!podle!vyhlá�ky!
MD! 100/1995! Sb.! (dále! jen! vyhlá�ky! 100/1995).! Tyto! právní! p edpisy! nejsou!
vzájemn"!zastupitelné. 

!!!!!!!!!Kvalifikace!dle!obou!vyhlá�ek!není!vzájemn"!zam"nitelná;!zam"stnanec!m$�e!
získat!a!mít!odbornou!zp$sobilost!ve!smyslu!obou!uvedených!vyhlá�ek.!

2.! Odbornou! zp$sobilost! § 3,! pracovník! seznámený! dle! vyhlá�ky! 50/1978! musí!
spl&ovat! v�ichni! zam"stnanci,! kte í! nemají! stanoven! vy��í! stupe&! odborné!
zp$sobilosti!v!elektrotechnice.!

3. Zam"stnanci,! kte í! podle! zákona! #.!266/1994! Sb.,! o! dráhách,! vykonávají!
#innost! na! UTZ/E! a! v!jejich! blízkosti,! musí! spl&ovat! elektrotechnickou! kvalifikaci!
nejmén"!osoba!pou#ená podle!vyhlá�ky!100/1995!p ílohy!4.!Základní!a!v�eobecné!
�kolení!je!dáno!spln"ním!podmínek!vstupního!�kolení.!

 Zam"stnanci! s!vy��ím! stupn"m! elektrotechnické! kvalifikace! ne�! osoba!
pou#ená,!kte í!vykonávají!#innosti!na!UTZ/E!a!sou#asn"!na!vyhrazeném!elektrickém!
za ízení! (dále! jen!VTZ/E),! které! není! klasifikováno! jako!UTZ/E,! nebo! zam"stnanci,!
kte í! pracují! pouze! na! VTZ/E,! jsou! rovn"�! �koleni! a! zkou�eni! ve! smyslu! vyhlá�ky!
50/1978.!

4. U! zam"stnanc$! provád"jících! pracovní! #innosti! na! UTZ/E,! nebo! práce!
v!blízkosti! elektrických! za ízení,! je! nutno! provést! seznámení! s! konkrétními! riziky!
pracovi�t",! MPBP! a! místních! pom"r$! (práce! v!blízkosti! trak#ního! vedení,! obsluha!
EOV,!NZEE,!�.).!Pracovní!#innosti!musí!být!provád"ny!v!souladu!s!po�adavky!TN�!
34!3109.!Seznámení!zaji�'uje!územn"!p íslu�ná!OJ!S�DC.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Získání odborné zp"sobilosti v elektrotechnice 

5.  Stupe&! odborné! zp$sobilosti! v!elektrotechnice! pracovník! seznámený! dle!
vyhlá�ky! 50/1978! nebo! (a)! osoba! pou#ená! dle! vyhlá�ky! 100/1995! v!rozsahu! pro!
obsluhu! elektrického! za ízení! získá! zam"stnanec! spln"ním! podmínek! vstupního!
�kolení.!!

6.  Vy��í!stupe&!odborné!zp$sobilosti! v!elektrotechnice!po�adovaný!pro!pracovní!
#innost! a! uvedený! v!Osnov"! odborné! zp$sobilosti! zaji�'uje! p íslu�ný! vedoucí!
zam"stnanec,! k! ní�! je! zam"stnanec! smluvn"! vázán! v!období! jeho! p ípravy! p ed!
vykonáním!po�adované!zkou�ky.!

! P edpokladem! pro! vykonání! vy��ího! stupn"! odborné! zp$sobilosti!
v!elektrotechnice! je! písemné! zaslání!  ádn"! a! #iteln"! vypln"né! a!podepsané!
p ihlá�ky.!!

! Po!zaevidování!p ihlá�ky!(viz vzor!#.!1, P íloha!3 Seznam!a!vzory!tiskopis$!pro!
elektrotechnickou! kvalifikaci)! v! �Evidenci! p ihlá�ek! a! výkonu! zkou�ek!
elektrotechnické! kvalifikace�! je! kontaktní! osob"! objednatele! zaslána! pozvánka!
k!vykonání!zkou�ky.!

7. Zam"stnanec! s!ukon#eným! odborným! vzd"láním! a! s!po�adovanou! délkou!
praxe! po! úsp"�ném! slo�ení! zkou�ky! odpovídající! po�adavku! p íslu�né! vyhlá�ky!
získá!odbornou!zp$sobilost!v!elektrotechnice!dle!této!zkou�ky!a!vyhlá�ky. 
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8. Pro�kolování,! ov" ování! znalostí! a! zkou�ky! zam"stnanc$! S�DC! s.o.!
a!dodavatele! se! provádí! dle! ustanovení! vý�e! uvedených! vyhlá�ek! a! mohou! je!
provád"t! jen! pov" ené! odborn"! zp$sobilé! osoby! dle! t"chto! vyhlá�ek! spl&ující!
po�adavky!na!�kolitele!a!zkou�ejícího!dle!tohoto!p edpisu.!Pov" ení!k!výkonu!�kolení!
a!zkou�ek!vydává!pov" ená!OS!G*!S�DC!s.!o.!!

Udr�ování odborné zp"sobilosti v elektrotechnice 

A.! DLE!VYHLÁ�KY!#.!50/1978!Sb.!

9. U!zam"stnanc$!s!odbornou!zp$sobilostí:!

a)! pracovník seznámený!se!periodické!pro�kolování!neprovádí;!

b)! pracovník pou#ený se! provádí! pro�kolování! a! ov" ování! znalostí!
v!p$tiletých cyklech;!!

c)! pracovník znalý a pracovník znalý s vy��í kvalifikací! se! p ezku�ováni!
podle!rozsahu!vykonávané!#innosti!a!pracovního!za azení!provádí!v!t!íletých 
cyklech.!!

! Za!dodr�ení!cyklu!odpovídá!p íslu�ný!vedoucí!zam"stnanec.!

B.! DLE!VYHLÁ�KY!#.!100/1995!Sb.!

10. Z!hlediska bezpe#nosti! je!u!S�DC!zavedeno!pro�kolování!a!ov" ování!znalostí!
podle!rozsahu!vykonávané!#innosti!u!zam"stnanc$!s!odbornou!zp$sobilostí:!

a)! osoba pou#ená v!p$tiletých cyklech;!

b)! osoba pou#ená pro! obsluhu! úsekových! odpojova#$! podle! TN�! 34! 3109!
v t!íletých cyklech;!!

c)!  osoba znalá a osoba znalá s vy��í kvalifikací v t!íletých cyklech.!!

! !

Za!dodr�ení!cyklu!odpovídá!p íslu�ný!vedoucí!zam"stnanec.!

Dokladování odborné zp"sobilosti v elektrotechnice 

A.! DLE!VYHLÁ�KY!50/1978!

11. Dokladem! o! absolvování! instruktá�e! a! získání! odborné! zp$sobilosti!
v!elektrotechnice!pracovník seznámený je!Zápis! (viz!vzor!#.!2,!P íloha!3!Seznam!
a!vzory! tiskopis$! pro! elektrotechnickou! kvalifikaci).! O! seznámení! s!pracovi�t"m,!
p ístupovou!cestou!na!pracovi�t",!obsluhou!elektrických!za ízení!na!pracovi�ti,!musí!
být!proveden!záznam!v!Zápisu (viz!vzor!#.!2,!P íloha!3!Seznam!a!vzory!tiskopis$!pro!
elektrotechnickou!kvalifikaci).!

12. Dokladem! o! pro�kolení! a! získání! odborné! zp$sobilosti! v! elektrotechnice!
pracovník pou#ený! je!Zápis (viz!vzor!#.!3,!P íloha!3!Seznam!a!vzory!tiskopis$!pro!
elektrotechnickou!kvalifikaci). 

13. Dokladem! o! pro�kolení! a! následné! zkou�ce! zam"stnance! s!elektrotechnickou!
kvalifikací! podle! vyhlá�ky!%ÚBP! a!%BÚ! #.!50/1978! § 5! pracovník znalý! je! Zápis 
o zkou�ce! (viz!vzor!#.!4,!P íloha!3!Seznam!a!vzory! tiskopis$!pro!elektrotechnickou!
kvalifikaci).!

14. Dokladem! o! vyzkou�ení! pracovníka! znalého! s! vy��í! kvalifikací! ve! smyslu!
vyhlá�ky! %ÚBP! a! %BÚ! #.!50/1978! ,! §! 6! a�! §! 8! a! §! 10 je Osv$d#ení (viz! vzor!
#.!5!P íloha! 3! Seznam! a! vzory! tiskopis$! pro! elektrotechnickou! kvalifikaci)! a! Zápis 
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o zkou�ce (viz! vzor! #.! 6!P íloha!3!Seznam!a!vzory! tiskopis$! pro! elektrotechnickou!
kvalifikaci).!

B.!DLE!VYHLÁ�KY!100/1995!

15. Dokladem! o! absolvování! instruktá�e! a! získání! odborné! zp$sobilosti!
v!elektrotechnice!osoba pou#ená! je!Zápis!(viz!vzor!#.!7!P íloha!3!Seznam!a!vzory!
tiskopis$!pro!elektrotechnickou!kvalifikaci).!Sou#ástí! instruktá�e!musí!být! i!praktické!
zacvi#ení.!Praktické!zacvi#ení!zaji�'uje!územn"!p íslu�ná!správa!S�DC.!

16. Dokladem!o!pro�kolení! a! následné! zkou�ce! zam"stnance! s!elektrotechnickou!
kvalifikací! osoba znalá je! Protokol o zkou�ce! (viz! vzor! #.! 8,! P íloha! 3! Seznam!
a!vzory!tiskopis$!pro!elektrotechnickou!kvalifikaci).!

17. Dokladem!o!vyzkou�ení!Osoby znalé s vy��í kvalifikací ve!smyslu!vyhlá�ky!
#.!100/1995!Sb.,!p ílohy!#.!4,!je!Osv$d#ení (viz!vzor!#.!9,!P íloha!3!Seznam!a!vzory!
tiskopis$! pro! elektrotechnickou! kvalifikaci)! a! Protokol o zkou�ce! (viz! vzor! #.! 10,!
P íloha!3!Seznam!a!vzory!tiskopis$!pro!elektrotechnickou!kvalifikaci).!

Pov$!ení zam$stnanc" S�DC k provád$ní zkou�ek k získání odborné 
zp"sobilosti v elektrotechnice. 

18. Pov" ení! zam"stnanc$! S�DC! k!provád"ní! �kolení! a! zkou�ek! k!získání!
odborné! zp$sobilosti! v!elektrotechnice!musí! být! provedeno!dle! pravidel!Kapitoly! IV!
základní!#ásti!p edpisu.!

19.! Zkou�ky!osob!znalých!a!znalých!s!vy��í!kvalifikací!podle!vyhlá�ky!#.!100/1995!
Sb.,!se!skládají!nejmén"!p ed!dvou#lennou!komisí!(p edseda!a!#len).!

20.! Zkou�ky! podle! vyhlá�ky! #.! 50/1978! Sb.,! se! skládají! p ed! t í#lennou! komisí!
(p edseda!a!dva!#lenové)!

21.! P edseda!zku�ební!komise!odpovídá!za!dodr�ování!po�adavk$!vyplývajících!
z!p ílohy!4!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!a!z!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!v#etn"!dodr�ování!
ohla�ovacích!povinností!z!t"chto!vyhlá�ek!vyplývajících!a!za!zaji�t"ní:!

a)! vedení! evidence! vydaných! doklad$! a! osv"d#ení! o! p íslu�né! elektrotechnické!
kvalifikaci;!

b)! ukládání! protokol$! o! zkou�ce! podle! po�adavk$! odst.! 16.! P ílohy! 4! vyhlá�ky!
#.!100/1995!sb.;!

Seznam a vzory tiskopis" pro elektrotechnickou kvalifikaci 

22. Seznam!tiskopis$!pro!elektrotechnickou!kvalifikaci.!

Vzor!#.!1.!P ihlá�ka!ke!zkou�ce!z!elektrotechnické!kvalifikace.!

Vzor!#.!2.!Zápis!o!�kolení!pro!získání!kvalifikace!podle!vyhlá�ky!#íslo!50/1978!Sb.,!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!§!3!�pracovník!seznámený�.!

Vzor!#.!3.!Zápis!o!pro�kolení!a!ov" ení!znalostí!pro!získání!elektrotechnické!!
!!!!!!!!!!!!!!!!kvalifikace!podle!vyhlá�ky!50/1978!Sb.,!§!4!�pracovník!pou#ený�.!

Vzor!#.!4.!Zápis!o!zkou�ce!podle!vyhlá�ky!#íslo!50/1978!Sb.,!o!odborné!zp$sobilosti!!
!!!!!!!!!!!!!!!!v!elektrotechnice,!�pracovník!znalý�.!

Vzor!#.!5.!Osv"d#ení!o!vykonání!zkou�ky!podle!vyhlá�ky!#íslo!50/1978!Sb.!

Vzor!#.!6.!Zápis!o!zkou�ce!podle!vyhlá�ky!#íslo!50/1978!Sb.,!o!odborné!zp$sobilosti!!

!!!!!!!!!!!!!!!!v!elektrotechnice.!

!
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Vzor!#.!7.!Zápis!o!pro�kolení!a!ov" ení!znalostí!pro!získání!elektrotechnické!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!kvalifikace!podle!p ílohy!#.!4,!vyhlá�ky!#íslo!100/1995!Sb.,!v!platném!zn"ní!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!�osoba!pou#ená�.!

Vzor!#.!8.!Protokol!o!zkou�ce!podle!vyhlá�ky!#íslo!100/1995!Sb.,!v!platném!zn"ní!!
!!!!!!!!!!!!!!!!o!odborné!zp$sobilosti!v!elektrotechnice!�osoba!znalá�.!

Vzor!#.!9.!Osv"d#ení!o!vykonání!zkou�ky!podle!vyhlá�ky!#íslo!100/1995!Sb.!

Vzor!#.!10.!Protokol!o!zkou�ce!podle!p ílohy!#.!4,!vyhlá�ky!#íslo!100/1995!Sb.,!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!o!elektrotechnické!kvalifikaci!p i!#innostech!na!UTZ/E!

23. Vzory!tiskopis$!pro!elektrotechnickou!kvalifikaci.!(vzory!aktualizuje!O15)!

!
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Objednatel:! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!Dodavatel:!
             Správa �elezni#ní dopravní cesty,!státní!organizace 
!!!!!!!!!!!!!(Generální! editelství!S�DC!nebo!organiza#ní!

jednotka)!S�DC)!
!

!!!!Eviden#ní!#íslo!p ihlá�ky!
!

!
 
                     (vypl!uje dodavatel) 
(razítko a adresa objednatele dle obchodního rejst"íku nebo adresa             
organiza#ní jednotky S�DC) 
!

P!ihlá�ka ke zkou�ce z elektrotechnické kvalifikace 
!
! !
Stupe&!elektrotechnické!kvalifikace!dle!vyhlá�ky:!50/1978!Sb.,!§     100/1995!Sb.,!bod! !
!

Titul,!jméno,!p íjmení,!titul:!
!
Datum!narození:!
!
Místo!narození:!
!
Pracovní!#innost:!
!

Bydli�t":!
!

%íslo!ob#anského!pr$kazu:!
!
Odborné!vzd"lání:!
!

podle!dokladu:!
!
Praxe!na!elektrickém!za ízení!!! do!1000!V:!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! nad!1000!V:!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! hromosvody:!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!���������!! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!�����.�����.!
!!!!!Podpis!zam"stnance! ! ! ! ! ! ! ! Podpis!zam"stnavatele!
!
!
!

Tuto #ást p!ihlá�ky vypl%uje pouze �adatel, který není se S�DC v pracovn$ právním 
vztahu 

 

Kontaktní osoba objednatele (jméno, p!íjmení):!
!
Telefonní!#íslo:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Email:!
!
!

Objednávka!objednatele!#íslo:!!
!
Objednáváme!u!Vás!provedení!vý�e!uvedené!zkou�ky.!V!cen"!zkou�ky!je!zahrnut!jeden!opravný!termín.!Cena!v#etn"!DPH!
bude!objednatelem!uhrazena!na!základ"!da&ového!dokladu!dodavatele.!Splatnost!da&ového!dokladu!se!sjednává!na!dobu!
14!dn$.!Po!uhrazení!da&ového!dokladu!bude!�adatel!(zam"stnanec!objednatele)!vyzván!k!vykonání!odborné!zkou�ky.!
Zam$stnanec objednatele prohla�uje, �e je ke zkou�ce !ádn$ p!ipraven a spl%uje po�adované kvalifika#ní 
p!edpoklady.!
!
!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Podpis:���.�������.!
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(Vzor!#íslo!2)!

ZÁPIS 
!

o!�kolení!pro!získání!kvalifikace!podle!vyhlá�ky!50/1978!Sb.!!
!

§ 3 pracovník seznámený!
!
!

Titul,!jméno,!p íjmení:!!......................................................!!datum!narození:!........................................................!!
!!
Správa!�elezni#ní!dopravní!cesty,!statní!organizace,!OS!�!pracovi�t":!!.................................................................!!
!
s!pracovní!#inností:!.............................................................................................................................................!!
!
!
Stvrzuji! svým! podpisem,! �e! jsem! byl! dne�ního! dne! ve! smyslu! Zákoníku! práce,! %SN! EN! 50110-1! (34! 3100)!
a!vyhlá�ka!#.!50/1978!Sb.!§3!p i!nástupu!do!zam"stnání!pro�kolen!a!seznámen!s!t"mito!p edpisy!a!normami:!
vyhlá�ka!#.!50/1978!Sb.�!§3;!%SN!ISO!3864-1!(01!8010)!�!#l.!3!a�!6,!8;!%SN!34!3085!; %SN!EN!50110-1!(34!
3100);!EP!ES%!00.01.12;!S�DC!!Bp1;!S�DC!Ob14!v!platném!zn"ní!
!
!
Jsem!si!v"dom(a),!�e!jsem!získal!odbornou!zp$sobilost!v!elektrotechnice!!

 
 

pracovník seznámený!!
!

podle!vyhl.!%ÚBP!a!%BÚ!#.!50/1978!Sb.!

!
!
!
!
V!.......................................!!dne:!!.......................................!! !..........................................................!!
! podpis!�koleného!zam"stnance!
!
!
!
!...........................................................................................................................................................................!!

titul,!jméno,!p íjmení,!funkce!a!podpis!zam"stnance,!který!provedl!�kolení,!razítko!
!
!
Dále!jsem!byl!seznámen!se!svým!pracovi�t"m!a!to!s!obsluhou!nep ipevn"ných!elektrických!spot ebi#$!v!obvodu!
(%SN!EN!331600)!
!...........................................................................................................................................................................!!
!
!...........................................................................................................................................................................!!
!
V!.......................................!!dne:!!.......................................!! !..........................................................!!
! podpis!�koleného!zam"stnance!
!
!
!...........................................................................................................................................................................!!

titul,!jméno,!p íjmení,!funkce!a!podpis,!razítko!zam"stnance,!který!provedl!seznámení!s!pracovi�t"m+)!
!
!
+)!razítko!musí!mít!v�echny!nále�itosti!obchodní!firmy!
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!(Vzor!#íslo!3)!

Z Á P I S 
o!pro�kolení!a!ov" ení!znalostí!pro!získání!elektrotechnické!!

kvalifikace!podle!vyhlá�ka!50/1978!Sb.!
!

§ 4 pracovník pou#ený!
!
!
Titul,!jméno,!p íjmení:!!......................................................!!datum!narození:!........................................................!!
!

Správa!�elezni#ní!dopravní!cesty,!statní!organizace,!OS!�!pracovi�t":!..................................................................!!
!
�kolen!dne:!!.....................................................................!!pro!výkon!funkce:!!.....................................................!!
 
Rozsah �kolení / znalostí:  !SN ISO 3864 - 1 (01 8010) � "l. 3 a� 6,8; !SN 33 0010; !SN EN 60073 (33 0170)  "l. 4.2.1.1 

tab.2, 5.2.1.1 a� 5.2.1.5.2; !SN EN 50110-1 (34 3100);  
 !SN 34 0350 ; !SN 34 3085; !SN 33 0165; !SN 33 1500 � informativn# "ást 2 a 3; !SN 33 

1600  � informativn#. , EP!ES%!00.01.12 � První pomoc p$i úrazu elektrickou energií; P$edpis 
S�DC Bp1; P$edpis S�DC Ob14; MPBP p$íslu�ného obvodu (za$ízení) *) 

 Dal�í !SN a p$edpisy pot$ebné pro výkon zam#stnání:*)  
 

!..................................................................................................................................!!
 

!..................................................................................................................................!!
 
 
 
 

��������������.! ! ! ! ! ! ��������������!
!!!!!!Podpis!pou#eného! ! ! ! ! ! ! !!!!Podpis!�kolitele,!razítko++)!
!
!
======================================================================================!
!
!
Znalosti!z!vý�e!uvedených!p edpis$!a!norem!byly!ov" eny!dne:!............................................................................!!
s!výsledkem:!!
!
!
!

 

VYHOV&L+) 
NEVYHOV&L+)!

 
!
 
!
��������������.! ! ! ! ! ! ��������������!
!!!!!!Podpis!zkou�eného! ! ! ! ! ! ! !!!!Podpis!zkou�ejícího,!razítko++)!
 
 
 
Ov" ení!znalostí!musí!být!znovu!provedeno!do:!...................................................................................................!!
 
+)!Nehodící!�krtn"te,!dopl&te.!
++)!razítko!musí!mít!v�echny!nále�itosti!obchodní!firmy!
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(Vzor!#íslo!4)!

ZÁPIS O ZKOU�CE 
!

podle!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!o!odborné!zp$sobilosti!v!elektrotechnice,!

 
pracovník znalý!

!
konané!dne:!!....................................................................!!
!
u!organizace!(celý!obchodní!název):!!...................................................................................................................!!
!
titul,!jméno,!p íjmení:!........................................................!!narozen:!....................................................................!!

(datum,!místo)!
bydli�t":!!..........................................................................!#íslo!OP:!....................................................................!!
!
funkce:!!............................................................................!!zam"stnavatel:!..........................................................!!
!
odborné!vzd"lání+):!.............................................................................................................................................!!
!
!
!

Praxe!na!el.!za ízení!+)! do!1000!V!!.........................!!! !
! nad!1000!V!........................!!! !
! hromosvody!!......................!! !

!
!
P i!ústní!zkou�ce!obdr�el!otázky!z!norem!a!p edpis$:!
!
!...........................................................................................................................................................................!!
!
!...........................................................................................................................................................................!!
!
!...........................................................................................................................................................................!!
!
P ílohou!tohoto!zápisu!je!záznam!z!písemné!zkou�ky,!konané!sou#asn".!
!
!
!

Celkové!hodnocení!zkou�ky: VYHOV&L 
                              NEVYHOV&L++)!
!
!
Podle!!§!5!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!m$�e!být!pracovník!pov" en:!
!
!...........................................................................................................................................................................!!
!
!...........................................................................................................................................................................!!
!
!...........................................................................................................................................................................!!

Titul,!jméno,!p íjmení,!funkce,!elektrotechnická!kvalifikace!a!podpis,!razítko!zam"stnance,!který!zkou�ku!
provedl+++)!

!
!
!
V!..................................................!dne!!........................................!!podpis!zkou�eného!!.....................................!! !
!
!+)!Podle!p edlo�eného!dokladu!
++)Nehodící!se!�krtn"te!
+++)!Razítko!musí!mít!v�echny!nále�itosti!obchodní!firmy!
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(Vzor!#íslo!5)!

OSV&D'ENÍ 
Eviden ní! íslo:! 50/!

 

 Titul,!jméno!a!p"íjmení! ! ! Datum!narození!  

    
    

 
Narozen!v:! !!

V!pracovním!pom#ru!u:! !

Bydli�t#:! !!

Odborné!vzd#lání:! !

Odborná!praxe:! do!1!000!V:! !!!!Let!

! nad!1000!V:! !!!!Let!

! hromosvody:! !!!!Let!

 

Jmenovaný!vykonal!dne�ního!dne!s!úsp#chem!zkou�ku!podle!§!14!vyhlá�ky! .!50/1978!Sb.!
o!odborné!zp$sobilosti!v!elektrotechnice!a!m$�e!být!pov#"en!

 
 

1. 'inností pracovníka znalého s vy��í kvalifikací na vyhrazených technických za!ízení: 

a)!pro!samostatnou!#innost!na!:..........................................................................................................!
(§6!vyhlá�ky!#.!50/78!Sb.)!

b)!pro! ízení!#innosti!na!:...................................................................................................................!
(§7!vyhlá�ky!#.!50/78!Sb.)!

c)!pro! ízení:!1.!#innosti!!provád"né!dodavatelským!zp$sobem!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!na:.............................................................................................................!
(§8!vyhlá�ky!#.!50/78!Sb.)!

!!!!2.!provozu!na!!:..............................................................................................................!
(§8!vyhlá�ky!#.!50/78!Sb.)!

!

2. 'inností projektanta elektrických vyhrazených technických za!ízení: 

a)!samostatným!projektováním!na:......................................................................................................!!
(§10!vyhlá�ky!#.!50/78!Sb.)!

b)! ízením!projektování!na:!..............................................................................................................!
(§10!vyhlá�ky!#.!50/78!Sb.)!

!

3. Provád$ním zkou�ek podle vyhlá�ky #. 50/1978 Sb. 
 
 
 
 
 
Dne:! ! ! !���������..!
! ! ! !!!!!! ! ! ! ! !!!!!!!!Razítko!a!podpis!+++)!
!
+++)!razítko!musí!mít!v�echny!nále�itosti!obchodní!firmy!
!

v objektech bez  nebezpe#í výbuchu do 1000 V, v#etn$  hromosvod%  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

v objektech bez  nebezpe#í výbuchu do 1000 V, v#etn$  hromosvod% 

v objektech bez  nebezpe#í výbuchu do 1000 V, v#etn$  hromosvod% 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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(Vzor!#íslo!6) 

ZÁPIS O ZKOU�CE 
podle!vyhlá�ky!50/1978!Sb.!o!odborné!zp$sobilosti!v!elektrotechnice!

!
konané!dne:!.....................................................................!!
!
u!organizace!(celý!obchodní!název):!!................................!!
!
titul,!jméno,!p íjmení:!!.......................................................!!narozen!.....................................................................!!
!
bydli�t":!!..........................................................................!!#íslo!OP!!...................................................................!!
!
funkce:!!............................................................................!!zam"stnavatel:!..........................................................!!
!!
odborné!vzd"lání+)!..............................................................................................................................................!!
 

Praxe!na!el.!za ízení!+)!!
! do!1!000!V!!........................!!
! nad!1000!V!........................!! !
! hromosvody!!......................!! !

.!
P i!ústní!zkou�ce!obdr�el!otázky!z!norem!a!p edpis$!v!platném!zn"ní:!
!
%SN!33!2000-4-41!,!%SN!33!2000-5-54!,!%SN!34!1500,!!
%SN!34!3085,%SN!34!1530!,!%SN!EN!50110-1!(34!3100),!EP!ES%!00.01.12,!v!platném!zn"ní!a!dal�í!
!
P ílohou!tohoto!zápisu!je!záznam!z!písemné!zkou�ky!konané!sou#asn".!
!

Celkové!hodnocení!zkou�ky:!VYHOV&L!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NEVYHOV&L++)!
!
V objektech:!s!nebezpe#ím!výbuchu++)!!!!!!!bez!nebezpe#í!výbuchu++)!
!
Na elektrických za!ízení:   do!1!000!V++)!!!!do!52!kV++)!!!!!!do!300!kV++)!!!!!!!!!hromosvody++)!
!
Podle!vyhl.!#.!50/1978!Sb.!§6,!§7,!§8(1),(2),!§10!m$�e!být!pracovník!pov" en:!
!
�! samostatnou!#inností!na!el.!za ízeních!++)!

�!  ízením!#inností!na!elektrických!za ízeních!++)!

�!  ízením!#inností!provád"ných!dodavatelským!zp$sobem!a!na!elektrických!za ízeních!++)!

�!  ízením!provozu!na!elektrických!za ízeních!++)!

�! projektováním!a! ízením!projektování!(§10)!++)!

�! provád"ním!zkou�ek!podle!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.!

 !!
%len!zku�ební!komise:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!eviden#ní!#íslo!osv"d#ení.:! podpis:!
!
!................................................!! !.............................................!! !..................................................!!
!
!................................................!! !.............................................!! !..................................................!!
!
!................................................!! !.............................................!! !..................................................!!

 
 !
V!..................................................!!dne!!.......................................!!Podpis!zkou�eného!......................................!!

!
Osv"d#ení!ev.!#íslo!.50/......../................��vydáno!zkou�enému!dne:!.................................................................!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!razítko!organizace!!+++)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+)!Podle!p edlo�eného!dokladu!
++)!Nehodící!�krtn"te!
+++)!Razítko!musí!mít!v�echny!nále�itosti!obchodní!firmy!
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(Vzor!#íslo!7)!

Z Á P I S 
o!pro�kolení!a!ov" ení!znalostí!pro!získání!elektrotechnické!!

kvalifikace!podle!p ílohy!#.!4!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!v!platném!zn"ní!
!

osoba pou#ená!
!
!
Titul,!jméno,!p íjmení:!!......................................................!!datum!narození:!........................................................!!
!
Správa!�elezni#ní!dopravní!cesty,!statní!organizace,!!!!!!!!!!!!OS!�!pracovi�t":!.......................................................!!
!
�kolen!dne:!!.....................................................................!!pro!výkon!funkce:!!.....................................................!!
 
Rozsah �kolení / znalostí:  !SN ISO 3864-1 (01 8010) � "l. 3 a� 6,8; !SN 33 0010; !SN EN 60073 (33 0170)                  

"l. 4.2.1.1 tab.2, 5.2.1.1 a� 5.2.1.5.2; !SN EN 50110-1 (34 3100); !SN EN 50 119  
  (34 1531) Pevná trak"ní za$ízení � informativn# "l. 3.1, 3.2, 5.2.8, 5.2.10, !SN 34 0350 ; !SN 

34 3085; TN� 34 3109;  
  !SN 34 1500 � informativn# "l. 6.4.1, p$íloha A; !SN EN 50122 �1 (34 1520) � "l. 3.10.8, 

5.1.2.1 a obr. 14; !SN 34 1530  � "l. 5.1.2; !SN 33 1500 � informativn# "ást 2 a 3; !SN 33 
1600 � inf., EP!ES%!00.01.12 � První pomoc p$i úrazu elektrickou energií; P$edpis S�DC 
Bp1; S�DC Ob14; MPBP p$íslu�ného obvodu (za$ízení)  v platném zn#ní*) 

  
Dal�í !SN a p$edpisy pot$ebné pro výkon zam#stnání:*)  

 
  

!..................................................................................................................................!!
 

!..................................................................................................................................!!
 
 
 
 

��������������.! ! ! ! ! ! ��������������!
!!!!!!Podpis!pou#eného! ! ! ! ! ! ! !!!!Podpis!�kolitele,!razítko++)!
!
======================================================================================!
!
!
Znalosti!z!vý�e!uvedených!p edpis$!a!norem!byly!ov" eny!dne:!............................................................................!!
s!výsledkem:!!

 
 
 
 

PROSP&L+) 
NEPROSP&L+)!

 
!

 
 
��������������.! ! ! ! ! ! ��������������!
!!!!!!Podpis!zkou�eného! ! ! ! ! ! ! !!!!Podpis!zkou�ejícího,!razítko++)!
 
 
Ov#$ení znalostí musí být znovu provedeno do: *) ................................................  
*) Nehodící �krtn#te, dopl%te. 
**) razítko musí mít v�echny nále�itosti obchodní firmy 
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(Vzor!#íslo!8)!

PROTOKOL O ZKOU�CE 
 

podle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!v!platném!zn"ní!o!odborné!zp$sobilosti!v!elektrotechnice,!
 

osoba znalá !
!
konané!dne:!!...............................................................................!!
!
u!organizace!(celý!obchodní!název):!....................................................................................................................!!
!
titul,!jméno,!p íjmení:!!.......................................................!narozen:!.....................................................................!!
! (datum,!místo)!
bydli�t":!!..........................................................................!!#íslo!OP:!...................................................................!!
!
funkce:!!............................................................................!!zam"stnavatel:!!.........................................................!! !
!
odborné!vzd"lání+):!.............................................................................................................................................!!
!
!
!

Praxe!na!el.!za ízení!+)! do!1000!V!!.........................!! !
! nad!1000!V!........................!!
! ! hromosvody!.......................!!

!
!
P i!ústní!zkou�ce!obdr�el!otázky!z!norem!a!p edpis$:!
!...........................................................................................................................................................................!!
!...........................................................................................................................................................................!!
!...........................................................................................................................................................................!!
P ílohou!tohoto!zápisu!je!záznam!z!písemné!zkou�ky,!konané!sou#asn".!
!
!
!

Celkové!hodnocení!zkou�ky: PROSP&L 
                              NEPROSP&L++)!
!
!
Podle!!#l.!!......!!p ílohy!#.!4!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!v!platném!zn"ní,!!

!

!...........................................................................................................................................................................!!
!
!...........................................................................................................................................................................!!
!
!...........................................................................................................................................................................!!

Titul,!jméno,!p íjmení,!funkce,!elektrotechnická!kvalifikace!a!podpis,!razítko!zam"stnance,!který!zkou�ku!
provedl+++)!

!
!
!
V!..................................................!dne!!........................................!!podpis!zkou�eného!!.....................................!! !
!
!
+)!!Podle!p edlo�eného!dokladu!
++)Nehodící!se!�krtn"te  
+++)!Razítko!musí!mít!v�echny!nále�itosti!obchodní!firmy!
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(Vzor!#íslo!9)!

 

OSV&D'ENÍ 
 

Eviden ní! íslo: 100/!
!
! Titul,!jméno!a!p"íjmení! ! ! Datum!narození!  

    
    

 
Narozen!!v!:! !!

V!pracovním!pom#ru!u:! !

Bydli�t#:! !!

Odborné!vzd#lání:! !

Odborná!praxe:! do!1!000!V:! !!!!Let!

! nad!1000!V:! !!!!Let!

! hromosvody:! !!!!Let!

 

Jmenovaný! vykonal! dne�ního! dne! s!úsp"chem! zkou�ku! podle! vyhl.! #.! 100/1995! Sb.,!
v!platném! zn"ní! o! elektrotechnické! kvalifikaci! p i! #innostech! na! ur#ených! technických!
za ízeních!a!m$�e!být!pov" en:!!

 

1. 'innostmi na  ur#ených technických za!ízení  ( dále jen UTZ ): 

a)!#inností!osoby!znalé!na!UTZ!elektro!dle!bod$!a,!b,!c,!d,!!e,!g,!i,!j,!k!!odst.!4!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.:!

................................................................................................................................... 
(!bod!7!p ílohy!#.!4!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.)!

b)!#inností!osoby!znalé!s!vy��í!kvalifikací!na!UTZ!elektro!dle!bod$!a,!b,!c,!d,!e,!g,!i,!j,!k!odst.!4 vyhlá�ky!
#.!100/1995!Sb.:!

 
1.!pro!samostatnou!#innost:!..................................................................................................!

(!bod!8!p ílohy!#.!4!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.)!

2.!pro! ízení!#innosti!osob:....................................................................................................!
(!bod!8!p ílohy!#.!4!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.)!

3.!pro! ízení!provozu!el.!za ízení:...............................................................................................!
(!bod!8!p ílohy!#.!4!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.)!

4.!pro!projektování!ur#ených!el.!za ízení:!...................................................................................!
(!bod!8!p ílohy!#.!4!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.)!

 
c)!provád"ním!zkou�ek!podle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb. 

 
 

Dne:! ! ! !!!���������..!
! ! ! !!!!! ! ! ! ! !!!!!!!!!!Razítko!a!podpis+++)!
!
+++)!razítko!musí!mít!v�echny!nále�itosti!obchodní!firmy!

v objektech bez  nebezpe#í výbuchu do 1000 V, v#etn$  hromosvod%. 

v objektech bez nebezpe#í výbuchu do 1000 V, v#etn$  hromosvod% 

 

v objektech bez  nebezpe#í výbuchu do 1000 V, v#etn$  hromosvod% 
 

v objektech bez  nebezpe#í výbuchu do 1000 V, v#etn$  hromosvod%!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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(Vzor!#íslo!10) 

PROTOKOL O ZKOU�CE 
 

podle!p ílohy!#.!4,!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!o!elektrotechnické!kvalifikaci!p i!
#innostech!na!UTZ/E!v!platném!zn"ní!

konané!dne:!!....................................................................!!
!
u!organizace(celý!obchodní!název):!.....................................................................................................................!!
!
titul,!jméno,!p íjmení:!!.......................................................!!narozen:!....................................................................!!
!
bydli�t":!!..........................................................................!!#íslo!OP!!...................................................................!!
!
funkce!..............................................................................!!zam"stnavatel:!!.........................................................!!
!
odborné!vzd"lání!+)!.............................................................................................................................................!!
!

Praxe!na!el.!za ízení+)!! do!1000!V!!.........................!!
! nad!1000!V!........................!!! !
! hromosvody!!......................!!! !

!
P i!ústní!zkou�ce!obdr�el!otázky!z!norem!a!p edpis$!v!platném!zn"ní:!
%SN!33!2000-4-41,!%SN!33!2000-5-54! ,!%SN!34!1500,!%SN!34!1530! ,!%SN!34!3085,!%SN!EN!50110-1! (34!
3100),!TN�!34!3109,!%SN!37!5199,!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4!v!platném!zn"ní,!EP!ES%!00.01.12,!
S�DC!Bp1!v!platném!zn"ní!a!dal�í!
!
P ílohou!tohoto!zápisu!je!záznam!z!písemné!zkou�ky,!konané!sou#asn".!
!

Celkové!hodnocení!zkou�ky: PROSP&L ++)!
                              NEPROSP&L++)!
!
V objektech:!s!nebezpe#ím!výbuchu++)!!!!!!!bez!nebezpe#í!výbuchu++)!
!
Na elektrických za!ízení:   do!1!000!V++)!!!!do!52!kV++)!!!!!!do!300!kV++)!!!!!!!!!hromosvody++)!
!
Podle! #l.! 8! písm.! a)! b)! c)! p íloha! #.!4! vyhlá�ka! 100/1995!Sb.,!m$�e! být! pracovník! pov" en! jako! osoba! znalá!
s!vy��í!kvalifikací!

!
�!! vykonáváním!#innosti!na!elektrickém!za ízení!++)!

�!  ídit!#innost!osob!na!elektrickém!za ízení!++)!

�! provoz!elektrického!za ízení!++)!

�! projektovat!elektrická!za ízení!++)!

�! provád"ním!zkou�ek!podle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!

!
%len!zku�ební!komise:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!eviden#ní!#íslo!osv"d#ení.:! podpis:!
!
!................................................!! !.............................................!! !..................................................!!
!
!................................................!! !.............................................!! !..................................................!!
!
!................................................!! !.............................................!! !..................................................!!

!
V!..................................................!!dne!!.......................................!!Podpis!zkou�eného!......................................!!

!
Osv"d#ení!ev.!#íslo!.100/......../................��vydáno!zkou�enému!dne:!...............................................................!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!razítko!organizace+++)!
+)!Podle!p edlo�eného!dokladu.!
++)!Nehodící!�krtn"te!
+++)!Razítko!musí!mít!v�echny!nále�itosti!obchodní!firmy!
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Záv$re#ná ustanovení 

24. !Roz�í ení! nebo! úpravu! rozsahu! znalostí! v! obsahov"! závazném! tiskopisu!
pracovník seznámený a!osoba pou#ená! (viz! vzor! #.! 2! a! 7,!P íloha!3!Seznam!a!
vzory! tiskopis$!pro!elektrotechnickou!kvalifikaci),!m$�e!na!základ"!zm"n!a!dopl&k$!
právních! p edpis$! nebo! norem! provést! pouze! pov" ený! zam"stnanec! odborného!
útvaru,! do! jeho�! kompetence! elektrotechnická! kvalifikace! pat í.! Minimální! rozsah!
znalostí! uvedený! v!obsahov"! závazných! vzorech! tiskopis$! m$�e! pov" ený!
zam"stnanec!podle!místních!podmínek!roz�í it.!

25.! ! V!rámci! S�DC! vedoucí! OS! vydá! vlastní! opat ení,! ve! kterém! rozpracuje! vý�e!
uvedené! #lánky! s!p ihlédnutím! k!místním! podmínkám! a! ke! konkrétním! rizik$m.!
V!tomto!opat ení!ur#í!osoby!odpov"dné!za!provoz!elektrických!za ízení.!!!!!!!!!!

!
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Úvodní!ustanovení!

1.! Pracovní!#innosti!pou�ívané!pro!zaji�t"ní!provozuschopnosti!dráhy!a!k!nim!p i azené!
zkou�ky!jsou!uvedeny!dle!jednotlivých!#inností!v!katalogu!zkou�ek.!!

2.! Zkou�ky,!jejich!rozsah!a!podmínky!pro!udr�ování!odborné!zp'sobilosti!a!znalosti!jsou!
stanoveny! a! provádí! se! dle! po�adavk'! a! pravidel! tohoto! p edpisu! a! Osnov! odborné!
zp'sobilosti.!

3.! ! ! Úsp"�né! slo�ení! p edepsaných! zkou�ek! je! základní! podmínkou! pro! za azení!
zam"stnance! k! samostatnému! výkonu!do!pracovní! #innosti! zaji�*ující! provozuschopnost!
dráhy!u!provozovatele!dráhy!S�DC.!

$innosti!na!�elezni#ním!spodku!a!svr�ku!

A.! PRACOVNÍ!$INNOSTI,!PRO!KTERÉ!JSOU!P%EDEPSÁNY!ZKOU�KY!

Pro! #innosti! vy�adující! odbornou! zp'sobilost! dle! zákona! #.! 266/1994! Sb.,! o! dráhách! je!
podmínkou,! aby! zam"stnanec! S�DC! nebo! zam"stnanec! provozovatele! dráhy,! který! na!
základ"!smluvního!vztahu!provozuje!�elezni#ní!dráhu!v!majetku!$R,!se!kterou!má!právo!
hospoda it!S�DC,! vykonal! n"kterou! z!p íslu�ných! zkou�ek! (v#etn"!nástavbové! zkou�ky)!
#íslo:!!
K-00,!K-01,!K-02/1,!K-02/2,!K-02/3,!NK-02,!K-03,!NK-03,!K-05/2,!NK-05/2,!K-06,!NK-06,!
K-07,!K-09!nebo!KMB-10.!

Pro! #innosti! smluvního! dodavatele! nebo! zhotovitele! je! podmínkou,! aby! pov" ený!
zam"stnanec! smluvního! dodavatele! nebo! zhotovitele! vykonal! n"kterou! z!p íslu�ných!
zkou�ek!#íslo:!K-03,!K-05/1,!K-05/2,!K-06!nebo!KMB-10.!!

Zkou�ka! KMB-10! je! spole#ná! pro! #innosti! zam"stnanc'! a! expertních! skupin! S�DC!
i!dodavatele! na! �elezni#ním! spodku,! svr�ku,! stavbách! �elezni#ního! spodku! (mosty!
a!tunely)!a!budovách.!

Zkou�ku! praktické! zp'sobilosti! ZPZ/xxx/TRS! nebo! ZPZ/xxx/GSM-R! nebo!
ZPZ/elektrodispe#er/DT! musí! vykonat! zam"stnanec,! který! provádí! pracovní! #innosti!
obsluha!za ízení!rádiové!sít"!SRD!TRS!nebo!SRV!TRS!nebo!obsluha!za ízení!rádiové!sít"!
GSM-R!nebo!obsluha!dotykového!terminálu!telefonního!zapojova#e.!Druh!ZPZ!je!uveden!
v!Osnov"! odborné! zp'sobilosti! v!Kapitole! -! #innosti! na! sd"lovacím! (telekomunika#ním)!
za ízení.!
!
!
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4.! Katalog!zkou�ek:!

$íslo!
zkou�ky!

Druh! Pracovní!#innost!

K-00! odborná! -!stavební,!opravné!a!udr�ovací!práce!na!�elezni#ním!
spodku!a!svr�ku!

K-01! odborná!
-!prohlídka!a!drobné!opravy!�elezni#ního!spodku!a!svr�ku;!
Oprav%uje:!
-!k!#innosti!dle!K-00!!

K-02/1! odborná!
-!odborné! emeslné!práce!na!�elezni#ním!svr�ku;!
Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!K-00!

K-02/2! odborná!
-!nedestruktivní!zkou�ení!a!kontrola!kolejnic!nebo!

výhybkových!sou#ástí;!
-!k!#innostem!dle!K-00!

K-02/3! odborná!

-!kontinuální!m" ení!a!vyhodnocení!geometrických!
parametr'!�elezni#ního!svr�ku;!

Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!K-00!!

K-03! odborná!

-!organizace!práce!pracovní!skupiny!p i!práci!na!�elezni#ním!
spodku!a!svr�ku!
Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!K-00!

NK-03! nástavbová!

-!kontrola!�elezni#ního!spodku!a!svr�ku;!
-!kontinuální!m" ení!a!vyhodnocení!geometrických!

parametr'!�elezni#ního!svr�ku;!
Oprav%uje:!
-!k!#innosti!dle!K-01!a!K-02/3!

K-05/1! odborná!

-! ízení!a!organizace!stavebních,!opravných!nebo!
udr�ovacích!prací!na!�elezni#ním!spodku;!

-!zadávání,!dozor!a!p ejímka!stavebních,!opravných!a!
udr�ovacích!prací!na!�elezni#ním!spodku;!

-!vedení!technické!dokumentace!a!administrativy!na!
�elezni#ním!spodku!!

Oprav%uje:!
-!k!#innosti!dle!K-03!

K-05/2! odborná!

-! ízení!a!organizace!stavebních,!opravných!nebo!
udr�ovacích!prací!na!�elezni#ním!spodku!a!svr�ku;!

-!p ímé! ízení!prací!na!bezstykové!koleji;!
-!zadávání,!dozor!a!p ejímka!stavebních,!opravných!nebo!

udr�ovacích!prací!na!�elezni#ním!spodku!a!svr�ku;!
-!vedení!technické!dokumentace!a!administrativy!na!

�elezni#ním!spodku!a!svr�ku;!
Oprav%uje:!
-!k!#innosti!dle!!K-03!nebo!K-05/1!

NK-05/2! nástavbová!

-!kontrola!a!kontrolní!#innost!na!�elezni#ní!spodku,!svr�ku!a!
za ízení!správce!trati;!!

-!organiza#ní!#innosti!správce!trati.!
-!administrativní!a!technické!práce!vztahující!se!k!odborné!

správ"!tra*ového!hospodá ství.!
Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!NK-03!

K-06! odborná!

-! ízení!st ediska,!stavby!nebo!stavebních!prací!na!
�elezni#ním!spodku!a!svr�ku;!

-!bezprost ední! ízení!staveb!�elezni#ního!svr�ku!a!spodku;!
-! ízení!procesu!z izování!a!udr�ování!bezstykové!koleje.!
Oprav%uje:!
-!k!#innosti!dle!K-5/2!

NK-06! nástavbová!

-!kontrola!a!kontrolní!#innost!na!�elezni#ním!spodku,!svr�ku!
a!za ízení!správce!trati;!

-!organiza#ní!#innosti!správce!trati;!
-!m" ení!a!vyhodnocení!parametr'!�elezni#ního!spodku!a!
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svr�ku;!
-!administrativní!a!technické!práce!vztahující!se!k!odborné!

správ"!tra*ového!hospodá ství.!
Oprav%uje:!
-!k!#innosti!!dle!K-05/2!

K-07! odborná!

-!#innosti!specialist'!oblastního! editelství!nebo!stavební!
správy!v!oboru!dopravních!a!�elezni#ních!staveb;!

-!vedení!technické!dokumentace!a!administrativy!dopravních!
a!�elezni#ních!staveb!!

-!kontrola!procesu!z izování!a!udr�ování!bezstykové!koleje;!
-!zadávání,!dozor!a!p ejímka!stavebních,!opravných!nebo!

udr�ovacích!prací;!
-!m" ení!a!vyhodnocení!parametr'!�elezni#ního!spodku!a!

svr�ku;!
-!správa,!kontrola!a!kontrolní!#innost!�elezni#ního!spodku,!

svr�ku!a!za ízení!správce!trati;!
-!organizace!a! ízení!#inností!odborné!správy!tratí!
Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!K-06,!NK-06!

K-09! odborná!

-!#innosti!metodických!specialist'!Generálního! editelství!
a!TÚDC!v!oboru!dopravních!a!�elezni#ních!staveb!
provozovatele!dráhy;!

-!vedení!technické!dokumentace!a!administrativy!dopravních!
a!�elezni#ních!staveb!provozovatele!dráhy!

-!kontrola!a!kontrolní!#innost!na!za ízení!�DC!
provozovatelem!dráhy.!
Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!K-07!

KMB-10! odborná! -!organizace!#inností!pracovní!skupiny!specialist';!
!
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B.! OSNOVY!ODBORNÉ!ZP&SOBILOSTI!

5.! Po�adavky!na!odbornou! zp'sobilost! a! její! udr�ování!p i! #innostech!na! �elezni#ním!
spodku,!svr�ku!a!p ejezdech!jsou!stanoveny!takto:!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! K-00!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!stavební,!opravné!a!udr�ovací!práce!na!�elezni#ním!svr�ku!a!spodku!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! !
Odborná!praxe! !
Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!!
$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Jazykové!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! 1!týden!!
Odborná!p íprava! 1!m"síc!!
Provozní!p íprava! Alespo+!3!m"síce!v!pracovní!skupin"!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V! P edpisy! S�DC! nebo! S�DC! ($D)! nebo! S�DC! ($SD)! dle! rozsahu!
znalostí:!Bp1;!Ob14.!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!úplná!znalost!#l.:!38,!46,!95,!96,!115,!125,!182,!187,!193,!
195,!197,!207,!216,!220,!221,!223,!226,!228,!231,!237,!238,!240,!263,!
358,!359,!360,!386,!387,!394,!420,!422,!1070-1077,!1109-1111,!1252.!
S�DC!D1!-!informativní!znalost!#l.:!1166-1173,!1409-1477.!

$ást:!!T!
P edpisy! S�DC! nebo! S�DC! ($D)! nebo! S�DC! ($SD)! dle! rozsahu!
znalostí:!
S3;!S3/1;!S3/2;!S3/3<);!S111;!SR103/2(S);!SR103/3(S);!S4;!Z11.!

Jiné!po�adované!znalosti!
!

Poznámky! -!Zkou�ka!pro!zam"stnance!S�DC!a!smluvní!provozovatele!dráhy!
<)!Platí!pro!O%!Ostrava!a!O%!Plze+.!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 1!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení! 6!
D:!
1!

T:!
4!

V:!
1!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!stavební,!opravné!a!udr�ovací!práce!na!�elezni#ním!spodku!a!svr�ku!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!

Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! K-01!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innost:!!
-!prohlídka!a!drobné!opravy!�elezni#ního!spodku!a!svr�ku!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!k!#innosti!dle!K-00.!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! Základní!
Po�adovaná!praxe! 12!m"síc'!pracovní!#innosti!K-00!
Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!!
$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! K-00!!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! 1!m"síc!
Provozní!p íprava! 2!m"síce!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V! P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD)!dle!rozsahu!
znalostí!:!Bp1;!Ob14;!Ob1;!Bp36.!

$ást:!!D!

S�DC!D1!:!!-!úplná!znalost!#l.:!1,!37,!38,!39,!46,!50,!51,!80,!95,!96,!97,!
102,!104,!115,!125,!182,!187,!193,!195,!197,!198,!199,!200,!201,!207,!
208,!209,!210,!211,!216,!220,!221,!223,!226,!227,!228,!230,!231,!237,!
238,!240,!263,!358,!359,!360,!386,!387,!394,!420,!422,!1070-1077,!1095,!
1096,!1109-1111,!1148-1154,!1166-1173,!1252,!1409-1477,!P íloha!#.!1!
-!doporu#ený!p íd"l,!P íloha!#.!22!-!#l.!14,!20,!
S�DC!D1! :! ! -! informativní! znalost! #l.:! 483,! 484,! 485,! 486,! 487,! 488,!
496,!497,!498,!499,!508,!509,!510,!511,!512,!532,!546,!658,!1331-1348,!
1372;!1377-1398,!3593,!3594,!4136,!4137,!
S�DC!D3!-!úplná!znalost!#l.:!57.!

$ást:!!T!

P edpisy! S�DC! nebo! S�DC! ($D)! nebo! S�DC! ($SD)! dle! rozsahu!
znalostí! :! S2/3;! ! S3;!S3/1;! S3/2;! S3/3<);! S3/4;!S3/5;!S4;!S4/3;!S5,!S6,!
S67;! S68;! S111;! SR2/1(S);! SR103/2(S);! SR103/3(S);! SR103/5(S);! SR!
103/6(S);!SR!103/6-2(S);!SR!103/8!(S);!E2;!E11;!Z11;!T1,!
$SN!73!6380;!$SN!73!6360-1;!$SN!73!6360-2.!

Jiné!po�adované!znalosti!
!

Poznámky! Zkou�ka!pro!zam"stnance!S�DC!a!smluvní!provozovatele!dráhy!!
<)!Platí!pro!O%!Ostrava!a!O%!Plze+.!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 1!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

6!
D:!
1!

T:!
4!

V:!
1!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!prohlídka!a!drobné!opravy!�elezni#ního!spodku!a!svr�ku!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!



P íloha!4!k!S�DC!Zam1!�!zm"na!#.!2!�!ú#innost!od!15.! íjna!2015!

7 
 

 
Osnova!odborné!zp"sobilosti!

Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! K-02/1!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innost:!
-!odborné! emeslné!práce!na!�elezni#ním!svr�ku;!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!k!#innostem!dle!K-00!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! Základní!
Po�adovaná!praxe! !
Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!!
$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! K-01!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! 1!m"síc!
Provozní!p íprava! 5!m"síc'!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V! P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD)!dle!rozsahu!
znalostí!:!Bp1;!Ob14;!Ob1;!Bp36.!

$ást:!!D!

S�DC!D1!:-!úplná!znalost!#l.:!1,!37,!38,!39,!46,!50,!51,!80,!95,!96,!97,!
102,!104,!115,!125,!182,!187,!193,!195,!197,!198,!199,!200,!201,!207,!
208,!209,!210,!211,!216,!220,!221,!223,!226,!227,!228,!230,!231,!237,!
238,!240,!263,!358,!359,!360,!386,!387,!394,!420,!422,!1070-1077,!1095,!
1096,!1109-1111,!1148-1154,!1166-1173,!1252,!1409-1477,!P íloha!#.!1!
-!doporu#ený!p íd"l,!P íloha!#.!22!-!#l.!14,!20,!
S�DC!D1!!
-!informativní!znalost!#l.:!483,!484,!485,!486,!487,!488,!496,!497,!498,!
499,! 508,! 509,! 510,! 511,! 512,! 532,! 546,! 658,! 1331-1348,! 1372;! 1377-
1398,!3593,!3594,!4136,!4137,!!
S�DC!D3!!-!úplná!znalost!#l.:!57.!
S�DC!D4!dle!rozsahu!znalostí.!!

$ást:!!T!

P edpisy! S�DC! nebo! S�DC! ($D)! nebo! S�DC! ($SD)! dle! rozsahu!
znalostí! :! S2/3;! ! S3;!S3/1;! S3/2;! S3/3<);! S3/4;!S3/5;!S4;!S4/3;!S5;!S6;!
S67;! S68;! S111;! SR2/1(S),! SR103/2(S);! SR103/3(S);! SR103/5(S);! SR!
103/6(S);!SR!103/6-2(S);!103/8(S);!E2;!E11;!Z11;!T1!
$SN!736360-1;!$SN!736360-2;!
Sm"rnice!S�DC!#.!56!-!Po�ární!bezpe#nost!p i!sva ování;!!
$.!j.:!34595/08-OTH!-!Pln"ní!povinností!zhotovitele!svá e#ských!prací;!!!
$.!j.:!33674/09-OTH!-!Pokyny!k!pln"ní!sm"rnice!S�DC!#.!56;!!
$.!j.:!!92/98!-!Prostorová!�ablona;!!
$.!j.:!1044/96!-!O13!Zaji�t"ní!p esnosti!m" ení!nerovnosti!povrchu!svar';!!!
$.!j.:!998/98!-!O13!Prostorová!�ablona!-!pou�ívání;!
Technologické!postupy!nava ování.!

Jiné!po�adované!znalosti!
!

Poznámky:! Zkou�ka!pro!zam"stnance!S�DC!a!smluvní!provozovatele!dráhy!!
<)!Platí!pro!O%!Ostrava!a!O%!Plze+.!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení:! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!
Pravidelné!�kolení:! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! 1!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

6!
D:!
1!

T:!
4!

V:!
1!
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Druh!ov" ování!znalostí:! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!

Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!odborné! emeslné!práce!na!�elezni#ním!svr�ku;!
Odborný!seminá :! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! K-02/2!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innost:!!
-!nedestruktivní!zkou�ení!a!kontrola!kolejnic!nebo!výhybkových!sou#ástí.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!k!#innostem!dle!K-00!
P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! Základní!
Po�adovaná!praxe! !
Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!!
$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období:! 1!týden!
Odborná!p íprava:! 1!m"síc!
Provozní!p íprava:! 5!m"síc'!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
P edpisy! S�DC! nebo! S�DC! ($D)! nebo! S�DC! ($SD):! dle! rozsahu!
znalostí:!!!
Bp1;!Ob14;!Ob1;!Bp36.!

$ást:!!D!

S�DC!D1!!-!úplná!znalost!#l.:!1,!37,!38,!39,!46,!50,!51,!80,!95,!96,!97,!
102,!104,!115,!125,!182,!187,!193,!195,!197,!198,!199,!200,!201,!207,!
208,!209,!210,!211,!216,!220,!221,!223,!226,!227,!228,!230,!231,!237,!
238,!240,!263,!358,!359,!360,!386,!387,!394,!420,!422,!1070-1077,!1095,!
1096,!1109-1111,!1148-1154,!1166-1173,!1252,!1409-1477,!P íloha!#.!1!
-!doporu#ený!p íd"l,!P íloha!#.!22!-!#l.!14,!20,!
S�DC!D1!!-!informativní!znalost!#l.:!483,!484,!485,!486,!487,!488,!496,!
497,!498,!499,!508,!509,!510,!511,!512,!532,!546,!658,!1331-1348,!1372;!
1377-1398,!3593,!3594,!4136,!4137,!!
S�DC!D3!-!úplná!znalost!#l.:!57.!
S�DC!D4!dle!rozsahu!znalostí.!!

$ást:!!T!

P edpisy! S�DC! nebo! S�DC! ($D)! nebo! S�DC! ($SD):! dle! rozsahu!
znalostí:!!!
S2/3;! S3;!S3/1;! S3/2;!S3/3<);! S3/4;! S3/5;! S4;!S4/3;!S5;!S6;!S67;!S68;!
S111;!SR2/1(S),!SR103/2(S);!SR103/3(S);!SR103/5(S);!SR!103/6(S);!SR!
103/6-2(S);!SR!103/8(S);!E2;!E11;!Z11;!T1;!
$SN!73!6360-1;!$SN!73!6360-2.!

Jiné!po�adované!znalosti!
!

Poznámky:! Zkou�ka!pro!zam"stnance!S�DC!a!smluvní!provozovatele!dráhy!
<)!Platí!pro!O%!Ostrava!a!O%!Plze+.!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 1!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

6!
D:!
1!

T:!
4!

V:!
1!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!nedestruktivní!zkou�ení!a!kontrola!kolejnic!nebo!výhybkových!sou#ástí;!
!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
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Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! K-02/3!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!kontinuální!m" ení!a!vyhodnocení!geometrických!parametr'!�elezni#ního!svr�ku.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!k!#innostem!dle!K-00!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! Základní!
Po�adovaná!praxe! !
Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!!
$íslo!vstupního!�kolení:! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období:! 1!týden!
Odborná!p íprava:! 1!m"síc!!
Provozní!p íprava:! 5!m"síc'!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
P edpisy! S�DC! nebo! S�DC! ($D)! nebo! S�DC! ($SD)! dle! rozsahu!
znalostí:!!!
Bp1;!Ob14;!Ob1;!Bp36.!

$ást:!!D!

S�DC!D1!!-!úplná!znalost!#l.:!1,!37,!38,!39,!46,!50,!51,!80,!95,!96,!97,!
102,!104,!115,!125,!182,!187,!193,!195,!197,!198,!199,!200,!201,!207,!
208,!209,!210,!211,!216,!220,!221,!223,!226,!227,!228,!230,!231,!237,!
238,!240,!263,!358,!359,!360,!386,!387,!394,!420,!422,!1070-1077,!1095,!
1096,!1109-1111,!1148-1154,!1166-1173,!1252,!1409-1477,!P íloha!#.!1!
-!doporu#ený!p íd"l,!P íloha!#.!22!-!#l.!14,!20,!
S�DC! D1! ! ! -! informativní! znalost! #l.:! 483,! 484,! 485,! 486,! 487,! 488,!
496,!497,!498,!499,!508,!509,!510,!511,!512,!532,!546,!658,!1331-1348,!
1372;!1377-1398,!3593,!3594,!4136,!4137,!!
S�DC!D3!!!-!úplná!znalost!#l.:!57.!
S�DC!D4!dle!rozsahu!znalostí.!!

$ást:!!T!

P edpisy! S�DC! nebo! S�DC! ($D)! nebo! S�DC! ($SD)! dle! rozsahu!
znalostí!pro!uvedené!pracovní!#innosti:!!
S2/3;! S3;!S3/1;! S3/2;!S3/3<);! S3/4;! S3/5;! S4;! S4/3;!S5;!S6;! S67;!S68;!
S111;! SR2/1(S),! SR103/2(S);! SR103/3(S);! SR103/4;! SR103/5(S);!
SR103/6(S);!SR!103/6-2(S);!SR!103/8(S);!E2;!E11;!Z11;!T1;!
$SN!73!6360-1;!$SN!73!6360-2.!

Jiné!po�adované!znalosti!
!

Poznámky! Zkou�ka!pro!zam"stnance!S�DC!a!smluvní!provozovatele!dráhy!!
<)!Platí!pro!O%!Ostrava!a!O%!Plze+.!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 1!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

6!
D:!
1!

T:!
4!

V:!
1!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!kontinuální!m" ení!a!vyhodnocení!geometrických!parametr'!�elezni#ního!svr�ku;!
!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
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Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! K-03!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje:!
-!!u!zam"stnanc'!S�DC!-!OJ!S�DC!!
-!!u!zam"stnanc'!dodavatel'!-!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!organizace!práce!pracovní!skupiny!p i!práci!na!�elezni#ním!spodku!a!svr�ku!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!k!#innostem!dle!K-00!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
a)!zam"stnanci!S�DC!�!vyu#en!
b)!zam"stnanci!dodavatele!-!vyu#en!
c)!zam"stnanci!-!S�,!VO�,!vysoko�kolské!

Po�adovaná!praxe!
a)!b)!12!m"síc'!stavební,!opravné!nebo!!
udr�ovací!práce!na!�elezni#ním!spodku!a!svr�ku!
!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!!
$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!

Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka!

a)!K-00!a!12!m"síc'!práce!na!�elezni#ním!
spodku!a!svr�ku!v!pracovní!skupin"!
b)!15!m"síc'!práce!na!�elezni#ním!spodku!a!
svr�ku!v!pracovní!skupin"!!
c)!bez!p edchozí!zkou�ky!

Stupe+!jazykových!znalostí! !
P íprava!

Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! a)!2!m"síce,!b)!1!m"síc,!c)!2!m"síce!
Provozní!p íprava! a)!3!m"síc',!b)!5!m"síc',!c)!4!m"síce!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
P edpisy! S�DC! nebo! S�DC! ($D)! nebo! S�DC! ($SD):! dle! rozsahu!
znalostí:!!!
Bp1;!Ob14;!Ob1.!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!úplná!znalost!#l.:!1,!37,!38,!39,!46,!50,!51,!80,!95,!96,!97,!
102,!104,!115,!125,!182,!187,!193,!195,!197,!198,!199,!200,!201,!207,!
208,!209,!210,!211,!216,!220,!221,!223,!226,!227,!228,!230,!231,!237,!
238,! 240,! 263,! 358,! 359,! 360,! 386,! 387,! 394,! 420,! 422,! 1070-1077,!
1095,1096,! 1109-1111,! 1148-1154,! 1166-1173,! 1252,! 1409-1477,!
P íloha!#.!1!-!doporu#ený!p íd"l,!P íloha!#.!22!-!#l.!14,!20,!!
S�DC!D1!-!informativní!znalost!#l.:!2,!3,!4,!5,!6,!7,!8,!9,!21,!22,!23,!28,!
33,!34,!36,!40,!45,! 47,!48,!49,!54,!132,!133,!134,!166,!170,!181,!183,!
184,!185,!186,!194,!206,!212,!219,!222,!229,!232,!235,!239,!242,!270,!
287,!310,!328,!361,!384,!385,!395,!396,!397,!398,!413,!426,!427,!!483,!
484,!485,!486,!487,!488,!496,!497,!498,!499,!500,!508,!509,!510,!511,!
512,!520,!521,!522,!523,!524,!532,!546,!556,!561,!629,!658,!1155-1165,!
1174-1175,!1176-1180,!1236-1239,!1331-1348,!1372;!1377-1398,!1797,!
3593,!3594,!4136,!4137,!P íloha!#.!22.:!1,!2,!3,!6,!7,!8,!9,!10,!15,!16,!17,!
18,!19,!21,!22,!23,!26,!27,!30,!32,!
S�DC!D3!!-!úplná!znalost!#l.:!41,!42,!43,!57,!561,!562,!
S�DC!D4!dle!rozsahu!znalostí.!!
S�DC!D7/2!!!-!úplná!znalost!#l.:!16,!17,!18,!19,!138-151.!

$ást:!!T!

P edpisy! S�DC! nebo! S�DC! ($D)! nebo! S�DC! ($SD):! dle! rozsahu!
znalostí:!!!
T1;!!
S3;! S3/1;! S3/2;! S3/3<);! S3/4;! S3/5;! S4;! S4/3;! S111;! SR2/1(S),!
SR103/2(S);! SR103/3(S);! SR103/6(S);! SR103/6-2(S);! SR! 103/8;! E2;!
E11;!Z11;!
Vzorové!listy!�1!a�!�11.!
$SN!EN!12464-1;!$SN!EN!12464-2;!$SN!73! 6360-1;!$SN!73!6360-2!
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$SN!73!6380.!!
Jiné!po�adované!znalosti!

!

Poznámky!
Zkou�ka!pro!zam"stnance!S�DC,!smluvní!provozovatele!dráhy!a!
smluvní!dodavatele!
<)!Platí!pro!O%!Ostrava!a!O%!Plze+!a!dodavatele.!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !!1!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

6!
D:!
1!

T:!
4!

V:!
1!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!organizace!práce!pracovní!skupiny!p i!práci!na!�elezni#ním!spodku!a!svr�ku!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Nástavbová!
$íslo!zkou�ky! NK-03!
Zkou�ka! Nekomisionální!!

Zku�ební!komise!
Neustanovuje!se,!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!kontrola!�elezni#ního!spodku!a!svr�ku;!
-!kontinuální!m" ení!a!vyhodnocení!geometrických!parametr'!�elezni#ního!svr�ku.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!k!#innostem!dle!K-01!a!K-02/3!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! !
Po�adovaná!praxe! !
Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! !
$íslo!vstupního!�kolení! !
Po�adovaná!zkou�ka! K-03!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! !
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V! P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!dle!rozsahu!
znalostí!:!!Bp36.!!

$ást:!!D! !

$ást:!!T! P edpisy!S�DC!nebo!S�DC! ($D,!$SD)!S�DC!D4!dle! rozsahu!znalostí!!
S2/3;!!S4/3;!S5;!S6;!S67;!S68;!SR!103/4(S);!SR103/5(S);!!

Jiné!po�adované!znalosti!
!
Poznámky! Zkou�ka!pro!zam"stnance!S�DC!a!smluvní!provozovatele!dráhy!!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

!
D:!
!

T:!
!

V:!
!

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!kontrola!�elezni#ního!spodku!a!svr�ku;!
-!kontinuální!m" ení!a!vyhodnocení!geometrických!parametr'!�elezni#ního!svr�ku.!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! K-05/1!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-! ízení!a!organizace!stavebních,!opravných!nebo!udr�ovacích!prací!na!�elezni#ním!spodku;!
-!zadávání,!dozor!a!p ejímka!stavebních,!opravných!a!udr�ovacích!prací!na!�elezni#ním!spodku;!
-!vedení!technické!dokumentace!a!administrativy!na!�elezni#ním!spodku.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!k!#innosti!dle!K-03!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! S�,!VO�,!vysoko�kolské!

Po�adovaná!praxe!
Nejmén"! 6! m"síc'! v!oboru! stavba! a!údr�ba!
�elezni#ního!spodku!od!K-03!!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!!
$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! K-03!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! 1!týden!
Odborná!p íprava! 2!m"síce!
Provozní!p íprava! 1!m"síc!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
P edpisy! S�DC! nebo! S�DC! ($D)! nebo! S�DC! ($SD)! dle! rozsahu!
znalostí:!!
Bp1;!Ob14;!Ob1.!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!úplná!znalost!#l.:!1,!4,!5,!9,!37,!38,!39,!46,!50,!51,!80,!95,!
96,!97,!102,!104,!115,!125,!132,!133,!170,!182,!187,!193,!195,!197,!198,!
199,!200,!201,!207,!208,!209,!210,!211,!216,!220,!221,!223,!226,!227,!
228,!230,!231,!237,!238,!239,!240,!263,!270,!328,!358,!359,!360,!386,!
387,! 394,! 397,! 398,! 420,! 422,! 546,! 556,! 658,! 1070-1077,! 1095,! 1096,!
1109-1111,!1148-1154,!1155-1165,!1166-1173,!1176-1180,!1236-1239,!!
1252,!1331-1348,!1372,!1377-1398,!1409-1477,!3593,!3594,!3722-3724.!
P íloha!#.!1!-!doporu#ený!p íd"l,!P íloha!#.!22!-!#l.!1,!2,!14,!15,!16,!20,!!
S�DC!D1!-!informativní!znalost!#l.:!2,!3,!6,!7,!8,!21,!22,!23,!28,!33,!34,!
36,!40,!45,!47,!48,!49,!54,!134,!166,!181,!183,!184,!185,!186,!194,!206,!
212,!219,!222,!229,!232,!235,!242,!287,!310,!361,!384,!385,!395,!396,!
413,!426,!427,!!483,!484,!485,!486,!487,!488,!496,!497,!498,!499,!500,!
508,!509,!510,!511,!512,!520,!521,!522,!523,!524,!532,!561,!629,!1174-
1175,!1797,!3593,!3594,!4136,!4137,!P íloha!#.!22.:!1,!2,!3,!6,!7,!8,!9,!10,!
15,!16,!17,!18,!19,!21,!22,!23,!26,!27,!30,!32,!
S�DC!D3!-!úplná!znalost!#l.:!41,!42,!43,!57,!561,!562,!
S�DC!D4!dle!rozsahu!znalostí.!!
S�DC!D7/2!!!-!úplná!znalost!#l.:!16,!17,!18,!19,!138-151.!

$ást:!!T!

P edpisy! S�DC! nebo! S�DC! ($D)! nebo! S�DC! ($SD)! dle! rozsahu!
znalostí!S4;!S4/3;!SR104/1(S);!SR104/2(S);!E11;!Z11;!T1;!Vzorové!listy!
�1!a�!�11;!
$SN!73!6380;!$SN!EN!12464-1;!$SN!EN!12464-2;!
TKP!Kapitola!1,!2,!3,!4,!5,!6,!7.!

Jiné!po�adované!znalosti!
!
Poznámky! Zkou�ka!pro!smluvní!dodavatele!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 1!
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Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

6!
D:!
1!

T:!
4!

V:!
1!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení!a!organizace!stavebních,!opravných!nebo!udr�ovacích!prací!na!�elezni#ním!spodku;!
-!zadávání,!dozor!a!p ejímka!stavebních,!opravných!a!udr�ovacích!prací!na!�elezni#ním!spodku;!
-!vedení!technické!dokumentace!a!administrativy!na!�elezni#ním!spodku;!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! K-05/2!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje:!
-!!u!zam"stnanc'!S�DC!-!OJ!S�DC!!
-!!u!zam"stnanc'!dodavatel'!-!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-! ízení!a!organizace!stavebních,!opravných!nebo!udr�ovacích!prací!na!�elezni#ním!spodku!a!svr�ku;!
-!p ímé! ízení!prací!na!bezstykové!koleji;!
-!zadávání,!dozor!a!p ejímka!stavebních,!opravných!a!udr�ovacích!prací!na!�elezni#ním!spodku!a!

svr�ku;!
-!vedení!technické!dokumentace!a!administrativy!na!�elezni#ním!spodku!a!svr�ku.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!k!#innosti!dle!K-03!nebo!K-05/1!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! S�,!VO�,!vysoko�kolské!

Po�adovaná!praxe!

U! zam"stnanc'! S�DC! 6! m"síc'! =! absolvování!
KMT.!
U! zam"stnanc'! dodavatele! 12! m"síc'! v!oboru!
stavba!a!údr�ba!�elezni#ního!spodku!a!svr�ku!od!
K-03.!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!!
$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! K-03!!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!

Úvodní!období! !

Odborná!p íprava!
2!m"síce,!pro!zam"stnance!S�DC!absolvování!kurzu!mistr'!tratí!p ed!
zkou�kou!nebo!!nejpozd"ji!do!9!m"síc'!od!vykonání!zkou�ky!

Provozní!p íprava! 1!m"síc!
Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
P edpisy! S�DC! nebo! S�DC! ($D)! nebo! S�DC! ($SD)! dle! rozsahu!
znalostí!pro!uvedené!pracovní!#innosti:!!!
Bp1;!Ob14;!Ob1.!

$ást:!!D!

S�DC!D1-!úplná!znalost!#l.:!1,!4,!5,!9,!37,!38,!39,!46,!50,!51,!80,!95,!
96,!97,!102,!104,!115,!125,!132,!133,!170,!182,!187,!193,!195,!197,!198,!
199,!200,!201,!207,!208,!209,!210,!211,!216,!220,!221,!223,!226,!227,!
228,!230,!231,!237,!238,!239,!240,!263,!270,!328,!358,!359,!360,!386,!
387,! 394,! 397,! 398,! 420,! 422,! 546,! 556,! 658,! 1070-1077,! 1095,! 1096,!
1109-1111,!1148-1154,!1155-1165,!1166-1173,!1176-1180,!1236-1239,!!
1252,!1331-1348,!1372,!1377-1398,!1409-1477,!3593,!3594,!3722-3724.!
P íloha!#.!1!-!doporu#ený!p íd"l,!P íloha!#.!22!-!#l.!1,!2,!14,!15,!16,!20,!!
S�DC!D1!-!informativní!znalost!#l.:!2,!3,!6,!7,!821,!22,!23,!28,!33,!34,!
36,!40,!45,!47,!48,!49,!54!134,!166,!181,!183,!184,!185,!186,!194,!206,!
212,!219,!222,!229,!232,!235,!242,!287,!310,!361,!384,!385,!395,!396,!
413,!426,!427,!!483,!484,!485,!486,!487,!488,!496,!497,!498,!499,!500,!
508,!509,!510,!511,!512,!520,!521,!522,!523,!524,!532,!561,!629,!1174-
1175,!1797,!3593,!3594,!4136,!4137,!P íloha!#.!22.:!1,!2,!3,!6,!7,!8,!9,!10,!
15,!16,!17,!18,!19,!21,!22,!23,!26,!27,!30,!32,!
S�DC!D3!-!úplná!znalost!#l.:!41,!42,!43,!57,!561,!562,!
S�DC!D4!dle!rozsahu!znalostí.!!
S�DC!D7/2!-!úplná!znalost!#l.:!16,!17,!18,!19,!138-151.!

$ást:!!T!

P edpisy! S�DC! nebo! S�DC! ($D)! nebo! S�DC! ($SD)! dle! rozsahu!
znalostí:!!S3;!S3/1;!S3/2;!S3/3<);!S3/4;!S3/5;!S4;!S8;!S8/3;!S9;!S65;!S66;!
S67;! S68;! S111;! SR2/1(S);! SR65(S);! SR103/2(S);! SR103/3(S);!
SR103/4(S);! SR! 103/6(S);! SR103/6-2(S);! SR103/7(S);! SR103/8(S);!
SR104/1(S);!SR104/2(S);!SR105/1(S);!!
SR!103/8!E2;!E11;!Z11;!M12;!M21;!T100;!T120;!T1;!V65;!Vzorové!listy!
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�1!a�!�11;!
TN�!01!0101-1;!
$SN! 73! 4959;! $SN! 73! 6301;! $SN! 73! 6310;! $SN! 73! 6320;! $SN! 73!
6360-1;! $SN! 73! 6360-2;! $SN! 73! 6380;! $SN! EN! 12464-1,! $SN! EN!
12464-2;!
TKP!Kapitola!1,!2,!3,!4,!5,!6,!7,!8,!9,!10,!11,!12,!15,!16,!32.!

Jiné!po�adované!znalosti!

!

Poznámky!
Zkou�ka!pro!zam"stnance!S�DC,!smluvní!provozovatele!dráhy!a!
smluvní!dodavatele!
<)!Platí!pro!O%!Ostrava!a!O%!Plze+!a!dodavatele.!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 2!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

12!
D:!
2!

T:!
9!

V:!
1!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení!a!organizace!stavebních,!opravných!nebo!udr�ovacích!prací!na!�elezni#ním!spodku!a!svr�ku;!
-!p ímé! ízení!prací!na!bezstykové!koleji;!
-!zadávání,!dozor!a!p ejímka!stavebních,!opravných!nebo!udr�ovacích!prací!na!�elezni#ním!spodku!a!

svr�ku;!
-!vedení!technické!dokumentace!a!administrativy!na!�elezni#ním!spodku!a!svr�ku;!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Nástavbová!
$íslo!zkou�ky! NK-05/2!
Zkou�ka! Nekomisionální!!

Zku�ební!komise!
Neustanovuje!se,!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!kontrola!a!kontrolní!#innost!na!�elezni#ním!spodku,!svr�ku!a!za ízení!správce!trati;!!
-!organiza#ní!#innosti!správce!trati.!
-!administrativní!a!technické!práce!vztahující!se!k!odborné!správ"!tra*ového!hospodá ství.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!k!#innostem!dle!NK-03!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! !
Po�adovaná!praxe! !
Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! !
$íslo!vstupního!�kolení! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! K-05/2!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! !
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V! P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD)!dle!rozsahu!znalostí:!
Bp36.!

$ást:!!D! !

$ást:!!T! P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D,!$SD)!dle!rozsahu!znalostí!S2/3;!!S4/3;!
S5;!S6;!S67;!S68;!SR!103/4(S);!SR103/5(S);!!

Jiné!po�adované!znalosti!
!
Poznámky! Zkou�ka!pro!zam"stnance!S�DC!a!smluvní!provozovatele!dráhy!!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

!
D:!
!

T:!
!

V:!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!kontrola!a!kontrolní!#innost!na!�elezni#ní!spodku,!svr�ku!a!za ízení!správce!trati;!!
-!organiza#ní!#innosti!správce!trati.!
-!administrativní!a!technické!práce!vztahující!se!k!odborné!správ"!tra*ového!hospodá ství.!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! K-06!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-! ízení!st ediska,!stavby!nebo!stavebních!prací!na!�elezni#ním!spodku!a!svr�ku;!
-!bezprost ední! ízení!staveb!�elezni#ního!svr�ku!a!spodku;!
-! ízení!procesu!z izování!a!udr�ování!bezstykové!koleje.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
k!#innostem!dle!K-05/2!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! VO�,!S�,!vysoko�kolské!
Po�adovaná!praxe! 12!m"síc'!od!K-05/2!!
Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!!
$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! K-05/2!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období:! 1!týden!
Odborná!p íprava:! 2!m"síce!
Provozní!p íprava:! 1!m"síc!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
P edpisy! S�DC! nebo! S�DC! ($D)! nebo! S�DC! ($SD)! dle! rozsahu!
znalostí:!!Bp1;!Ob1;!Ob14,!
Sm"rnice!S�DC!#.!103.!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!úplná!znalost!#l.:!1,!4,!5,!9,!37,!38,!39,!46,!50,!51,!80,!95,!
96,!97,!102,!104,!115,!125,!132,!133,!170,!182,!187,!193,!195,!197,!198,!
199,!200,!201,!207,!208,!209,!210,!211,!216,!220,!221,!223,!226,!227,!
228,!230,!231,!237,!238,!239,!240,!263,!270,!328,!358,!359,!360,!386,!
387,! 394,! 397,! 398,! 420,! 422,! 546,! 556,! 658,! 1070-1077,! 1095,! 1096,!
1109-1111,!1148-1154,!1155-1165,!1166-1173,!1176-1180,!1236-1239,!
1252,!1331-1348,!1372,!1377-1398,!1409-1477,!3593,!3594,!3601-3721,!
3722-3724,! 3734-3739,! 3814-3844,! 4138,! P íloha! #.! 1! -! doporu#ený!
p íd"l,!P íloha!#.!22!-!#l.!1,!2,!14,!15,!16,!20,!!
S�DC!D1!!! -!informativní!znalost!#l.:!2,!3,!6,!7,!8,!21,!22,!23,!28,!33,!
34,!36,!40,!45,!47,!48,!49,!54,!134,!166,!181,!183,!184,!185,!186,!194,!
206,!212,!219,!222,!229,!232,!235,!242,!287,!310,!328,!361,!384,!385,!
395,!396,!397,!398,!413,!426,!427,!483,!484,!485,!486,!487,!488,!496,!
497,!498,!499,!500,!508,!509,!510,!511,!512,!520,!521,!522,!523,!524,!
532,! 561,! 629,! 658,! 1174-1175,! 1648-1796,! 1797,! 1798-1827,! 1987-
1990,! 2001-2006,! 2015-2073,! 2135,! 2149,! 2151,! 2178-2181,! 2183,!
2268,! 2269,! 2276-2281,! 2299-2304,! 2317,! 2323,! 2327,! 2333,! 2360,!
2371,! 2417-2426,! 2428,! 2431,! 2432,! 2444,! 2452,! 2596,! 2734,! 2736,!
2784-2786,! 2791,! 2807,! 2830-2847,! 2860,! 2915,! 2923,! 2926,! 2954,!
2955,! 2959,! 2961,! 2963,! 2964,! 2977,! 2978,! 3102-3104,! 3106-3117,!
3120,! 3123,! 3151,! 3156,! 3186,! 3187,! 3201,! 3203,! 3212,! 3222,! 3247,!
3248,!3250-3253,!3255-3257,!3259-3262,!3264,!3278,!3280-3282,!3295,!
3296,! 3298,! 3307,! 3324,! 3333-3341,! 3377-3387,! 3404,! 3419,! 3421,!
3422,!3428-3431,!3433-3438,!3454-3457,!3464-3516,!3546-3549,!3551-
3573,! 3581-3592,! 3774,! 3783,! 3785-3789,! 3796,! 3797,! 3799,! 3801,!
3850-3865,!3876-3879,!3904,!3983-3986,!4006-4020,!4028,!4029,!4031,!
4032,! 4034-4036,! 4039,! 4041,! 4042,! 4044,! 4050,! 4088-4098,! 4117,!
4130,! 4136,! 4137,! 4149,! 4150,! 4167-4169,! 4192,! 4193,! 4202,! 4211,!
4227-4238,!4253-4259,!4271-4285,!4294-4334,!P íloha!#.!22.:!3,!6,!7,!8,!
9,!10,!17,!18,!19,!21,!22,!23,!26,!27,!30,!32,!
S�DC!D3!-!úplná!znalost!#l.:!41,!42,!43,!57,!561,!562,!
S�DC!D4!dle!rozsahu!znalostí,!S�DC!D7/2!-!úplná!znalost!#l.:!16,!17,!
18,!19,!138-151.!
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$ást:!!T!

P edpisy! S�DC! nebo! S�DC! ($D)! nebo! S�DC! ($SD)! dle! rozsahu!
znalostí! :! ! S3;!S3/1;!S3/2;! S3/3<);! S3/4;! S3/5;!S4;!S4/3;! S7;!S8;!S8/3;!
S65;! S66;! S67;! S68;! S111;! SR2/1(S);! SR65(S);! SR103/2(S);!
SR103/3(S);!SR103/4(S);!SR103/5(S);!
SR! 103/6(S);! SR103/6-2(S);! SR103/7(S);! SR103/8(S);! SR104/1(S);!
SR104/2(S);! SR105/1(S);! E2;! E11;! Z11;! M12;! M21;! T100;! T120;! T1;!
V65;!
Vzorové!listy!�1!a�!�11;!
TN�!01!0101-1;!
$SN! 73! 4959;! $SN! 73! 6301;! $SN! 73! 6310;! $SN! 73! 6320;! $SN! 73!
6360-1;! $SN! 73! 6360-2;! $SN! 73! 6380;! $SN! EN! 12464-1;! $SN! EN!
12464-2;!
TKP!Kapitola!1,!2,!3,!4,!5,!6,!7,!8,!9,!10,!11,!12,!15,!16,!32.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/1994!Sb.;!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!173/1995!
Sb.;!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.;!Typová!dokumentace!S�DC!-!http://typdok.tudc.cz.!

Poznámky!
Zkou�ka!pro!zam"stnance!S�DC,!smluvní!provozovatele!dráhy!a!
smluvní!dodavatele!
<)!Platí!pro!O%!Ostrava!a!O%!Plze+!a!dodavatele.!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 2!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

12!
D:!
2!

T:!
9!

V:!
1!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení!st ediska,!stavby!nebo!stavebních!prací!na!�elezni#ním!spodku!a!svr�ku;!
-!bezprost ední! ízení!staveb!�elezni#ního!svr�ku!a!spodku;!
-! ízení!procesu!z izování!a!udr�ování!bezstykové!koleje.!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Nástavbová!
$íslo!zkou�ky! NK-06!
Zkou�ka! Nekomisionální!!

Zku�ební!komise!
Neustanovuje!se,!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!kontrola!a!kontrolní!#innost!na!�elezni#ním!spodku,!svr�ku!a!za ízení!správce!trati;!
-!organiza#ní!#innosti!správce!trati;!
-!m" ení!a!vyhodnocení!parametr'!�elezni#ního!spodku!a!svr�ku;!
-!administrativní!a!technické!práce!vztahující!se!k!odborné!správ"!tra*ového!hospodá ství.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!#innosti!NK-05/2!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! !
Po�adovaná!praxe! !
Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! !
$íslo!vstupního!�kolení! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! K-06!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! !
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V! P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD)!dle!rozsahu!
znalostí:!Bp36.!

$ást:!!D! !

$ást:!!T! P edpisy! S�DC! nebo! S�DC! ($D)! nebo! S�DC! ($SD)! dle! rozsahu!
znalostí!:!S2/3;!S4/3;!S67;!S68;!SR!103/4(S);!!

Jiné!po�adované!znalosti!
!
Poznámky! Zkou�ka!pro!zam"stnance!S�DC!a!smluvní!provozovatele!dráhy!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

!
D:!
!

T:!
!

V:!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!kontrola!a!kontrolní!#innost!na!�elezni#ním!spodku,!svr�ku!a!za ízení!správce!trati;!
-!organiza#ní!#innosti!správce!trati;!
-!m" ení!a!vyhodnocení!parametr'!�elezni#ního!spodku!a!svr�ku;!
-!administrativní!a!technické!práce!vztahující!se!k!odborné!správ"!tra*ového!hospodá ství.!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! K-07!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!#innosti!specialist'!oblastního! editelství!nebo!stavební!správy!v!oboru!dopravních!a!�elezni#ních!

staveb;!
-!vedení!technické!dokumentace!a!administrativy!dopravních!a!�elezni#ních!staveb!!
-!kontrola!procesu!z izování!a!udr�ování!bezstykové!koleje;!
-!zadávání,!dozor!a!p ejímka!stavebních,!opravných!nebo!udr�ovacích!prací;!
-!m" ení!a!vyhodnocení!parametr'!�elezni#ního!spodku!a!svr�ku;!
-!správa,!kontrola!a!kontrolní!#innost!�elezni#ního!spodku,!svr�ku!a!za ízení!správce!trati;!
-!organizace!a! ízení!#inností!odborné!správy!tratí!

Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!#innosti!dle!K-06,!NK-06.!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! VO�,!S�,!vysoko�kolské!
Po�adovaná!praxe! nepo�aduje!se!
Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!!
$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!

Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka!
K-05/2!nebo!K-03!=!absolvování!kurzu!mistr'!
tratí!p ed!zkou�kou!nebo!!nejpozd"ji!do!9!m"síc'!
od!vykonání!zkou�ky!

Stupe+!jazykových!znalostí! !
P íprava!

Úvodní!období! 1!týden!
Odborná!p íprava! 3!m"síce!nebo!K-06!!
Provozní!p íprava! 3!m"síce!nebo!K-06!!!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!

P edpisy! S�DC! nebo! S�DC! ($D)! nebo! S�DC! ($SD)! dle! rozsahu!
znalostí!pro!uvedené!pracovní!#innosti:!
Bp1;!Ob14;!Ob1;!Bp36;!
Sm"rnice!S�DC!#.!42!a!103.!

$ást:!!D!

S�DC!D1-!úplná!znalost!#l.:!1,!4,!5,!9,!37,!38,!39,!46,!50,!51,!80,!95,!
96,!97,!102,!104,!115,!125,!132,!133,!170,!182,!187,!193,!195,!197,!198,!
199,!200,!201,!207,!208,!209,!210,!211,!216,!220,!221,!223,!226,!227,!
228,!230,!231,!237,!238,!239,!240,!263,!270,!328,!358,!359,!360,!386,!
387,! 394,! 397,! 398,! 420,! 422,! 546,! 556,! 658,! 1070-1077,! 1095,! 1096,!
1109-1111,!1148-1154,!1155-1165,!1166-1173,!1176-1180,!1236-1239,!
1252,!1331-1348,!1372,!1377-1398,!1409-1477,!3593,!3594,!3601-3721,!
3722-3724,! 3734-3739,! 3814-3844,! 4138,! P íloha! #.! 1! -! doporu#ený!
p íd"l,!P íloha!#.!22!-!#l.!1,!2,!14,!15,!16,!20,!!
S�DC!D1-!informativní!znalost!#l.:!2,!3,!6,!7,!8,!21,!22,!23,!28,!33,!34,!
36,!40,!45,!47,!48,!49,!54,!134,!166,!181,!183,!184,!185,!186,!194,!206,!
212,!219,!222,!229,!232,!235,!242,!287,!310,!328,!361,!384,!385,!395,!
396,!397,!398,!413,!426,!427,!483,!484,!485,!486,!487,!488,!496,!497,!
498,!499,!500,!508,!509,!510,!511,!512,!520,!521,!522,!523,!524,!532,!
561,! 629,! 658,! 1174-1175,! 1648-1796,! 1797,! 1798-1827,! 1987-1990,!
2001-2006,! 2015-2073,! 2135,! 2149,! 2151,! 2178-2181,! 2183,! 2268,!
2269,! 2276-2281,! 2299-2304,! 2317,! 2323,! 2327,! 2333,! 2360,! 2371,!
2417-2426,! 2428,! 2431,! 2432,! 2444,! 2452,! 2596,! 2734,! 2736,! 2784-
2786,! 2791,! 2807,! 2830-2847,! 2860,! 2915,! 2923,! 2926,! 2954,! 2955,!
2959,! 2961,! 2963,! 2964,! 2977,! 2978,! 3102-3104,! 3106-3117,! 3120,!
3123,! 3151,! 3156,! 3186,! 3187,! 3201,! 3203,! 3212,! 3222,! 3247,! 3248,!
3250-3253,!3255-3257,!3259-3262,!3264,!3278,!3280-3282,!3295,!3296,!
3298,! 3307,! 3324,! 3333-3341,! 3377-3387,! 3404,! 3419,! 3421,! 3422,!
3428-3431,!3433-3438,!3454-3457,!3464-3516,!3546-3549,!3551-3573,!
3581-3592,! 3774,! 3783,! 3785-3789,! 3796,! 3797,! 3799,! 3801,! 3850-
3865,! 3876-3879,! 3904,! 3983-3986,! 4006-4020,! 4028,! 4029,! 4031,!
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4032,! 4034-4036,! 4039,! 4041,! 4042,! 4044,! 4050,! 4088-4098,! 4117,!
4130,! 4136,! 4137,! 4149,! 4150,! 4167-4169,! 4192,! 4193,! 4202,! 4211,!
4227-4238,!4253-4259,!4271-4285,!4294-4334,!P íloha!#.!22.:!3,!6,!7,!8,!
9,!10,!17,!18,!19,!21,!22,!23,!26,!27,!30,!32,!
S�DC!D3!-!úplná!znalost!#l.:!41,!42,!43,!57,!561,!562,!
S�DC!D4!dle!rozsahu!znalostí!,!
S�DC!D7/2!-!úplná!znalost!#l.:!16,!17,!18,!19,!138-151.!

$ást:!!T!

P edpisy! S�DC! nebo! S�DC! ($D)! nebo! S�DC! ($SD)! dle! rozsahu!
znalostí!:!
S2/3;!S3;!S3/1;!S3/2;!S3/3<);!S3/4;!S3/5;!S4;!S4/3;!S5;!S6;!S7;!S8;!S8/3;!
S65;! S66;! S67;! S68;! S111;! SR2/1(S);! SR65(S);! SR103/2(S);!
SR103/3(S);! SR103/4(S);! SR103/5(S);! SR103/6(S);! SR103/6-2(S);!
SR103/7(S);! SR103/8(S);! SR104/1(S);! SR104/2(S);! SR105/1(S);! E2;!
E11;!Z11;!M12;!M21;!T100;!T120;!T1;!V65;!Vzorové!listy!�1!a�!�11;!
TN�!01!0101-1;!
$SN! 73! 4959;! $SN! 73! 6301;! $SN! 73! 6310;! $SN! 73! 6320;! $SN! 73!
6360-1;! $SN! 73! 6360-2;! $SN! 73! 6380;! $SN! EN! 12464-1,! $SN! EN!
12464-2;!
TKP!Kapitola!1,!2,!3,!4,!5,!6,!7,!8,!9,!10,!11,!12,!15,!16,!32;!
Sm"rnice!S�DC!#.!42,!51,!56,!67,!77,!79.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/1994!Sb.;!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!173/1995!
Sb.;!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.;!Typová!dokumentace!S�DC!-!http://typdok.tudc.cz.!

Poznámky! Zkou�ka!pro!zam"stnance!S�DC!a!smluvní!provozovatele!dráhy!!
<)!Platí!pro!O%!Ostrava!a!O%!Plze+.!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

!
D:!
!

T:!
!

V:!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 1!!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 7!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!!
-!#innosti!specialist'!oblastního! editelství!nebo!stavební!správy!v!oboru!dopravních!a!�elezni#ních!

staveb;!
-!vedení!technické!dokumentace!a!administrativy!dopravních!a!�elezni#ních!staveb!!
-!kontrola!procesu!z izování!a!udr�ování!bezstykové!koleje;!
-!zadávání,!dozor!a!p ejímka!stavebních,!opravných!nebo!udr�ovacích!prací;!
-!m" ení!a!vyhodnocení!parametr'!�elezni#ního!spodku!a!svr�ku;!
-!správa,!kontrola!a!kontrolní!#innost!�elezni#ního!spodku,!svr�ku!a!za ízení!správce!trati;!
-!organizace!a! ízení!#inností!odborné!správy!tratí!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! K-09!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!#innosti!metodických!specialist'!Generálního! editelství!a!TÚDC!v!oboru!dopravních!a!�elezni#ních!

staveb!provozovatele!dráhy;!
-!vedení!technické!dokumentace!a!administrativy!dopravních!a!�elezni#ních!staveb!provozovatele!

dráhy!
-!kontrola!a!kontrolní!#innost!na!za ízení!�DC!provozovatelem!dráhy.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
K-07!!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! VO�,!S�,!vysoko�kolské!
Po�adovaná!praxe! !
Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!!
$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !

Stupe+!jazykových!znalostí!
B-1!(výjimky!z!jazykové!zp'sobilosti!ur#uje!
vedoucí!útvaru)!

P íprava!
Úvodní!období! 1!týden!
Odborná!p íprava! 3!m"síce!
Provozní!p íprava! 3!m"síce!!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V! P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD)!dle!rozsahu!
znalostí!:!Bp1;!Ob14;!Ob1;!Bp36;!Zam1;!Sm"rnice!S�DC!#.!42!a!103.!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!úplná!znalost!#l.:!1,!4,!5,!9,!37,!38,!39,!46,!50,!51,!80,!95,!
96,!97,!102,!104,!115,!125,!132,!133,!170,!182,!187,!193,!195,!197,!198,!
199,!200,!201,!207,!208,!209,!210,!211,!216,!220,!221,!223,!226,!227,!
228,!230,!231,!237,!238,!239,!240,!263,!270,!328,!358,!359,!360,!386,!
387,! 394,! 397,! 398,! 420,! 422,! 546,! 556,! 658,! 1070-1077,! 1095,! 1096,!
1109-1111,!1148-1154,!1155-1165,!1166-1173,!1176-1180,!1236-1239,!!
1252,!1331-1348,!1372,!1377-1398,!1409-1477,!3593,!3594,!3722-3724.!
P íloha!#.!1!-!doporu#ený!p íd"l,!P íloha!#.!22!-!#l.!1,!2,!14,!15,!16,!20,!!
S�DC!D1!-!informativní!znalost!#l.:!2,!3,!6,!7,!8,!21,!22,!23,!28,!33,!34,!
36,!40,!45,!47,!48,!49,!54,!134,!166,!!181,!183,!184,!185,!186,!194,!206,!
212,!219,!222,!229,!232,!235,!242,!287,!310,!361,!384,!385,!395,!396,!
413,!426,!427,!!483,!484,!485,!486,!487,!488,!496,!497,!498,!499,!500,!
508,!509,!510,!511,!512,!520,!521,!522,!523,!524,!532,!561,!629,!1174-
1175,!!1797,!3593,!3594,!4136,!4137,!P íloha!#.!22.:!1,!2,!3,!6,!7,!8,!9,!
10,!15,!16,!17,!18,!19,!21,!22,!23,!26,!27,!30,!32,!
S�DC!D3!-!úplná!znalost!#l.:!41,!42,!43,!57,!561,!562,!
S�DC!D4!dle!rozsahu!znalostí,!!
S�DC!D7/2!-!úplná!znalost!#l.:!16,!17,!18,!19,!138-151.!

$ást:!!T!

P edpisy! S�DC! nebo! S�DC! ($D)! nebo! S�DC! ($SD)! dle! rozsahu!
znalostí!:!
S2/3;!S3;!S3/1;!S3/2;!S3/3;!S3/4;!S3/5;!S4;!S4/3;!S5;!S6;!S7;!S8;!S8/3;!
S65;! S66;! S67;! S68;! S111;! SR2/1(S);! SR65(S);! SR103/2(S);!
SR103/3(S);! SR103/4(S);! SR103/5(S);! SR103/6(S);! SR103/6-2(S);!
SR103/7(S);! SR103/8(S);! SR104/1(S);! SR104/2(S);! SR105/1(S);! E2;!
E11;!Z11;!M12;!M21;!T100;!T120;!T1;!V65;!!
Vzorové!listy!�1!a�!�11;!
TN�!01!0101-1;!
$SN! 73! 4959;! $SN! 73! 6301;! $SN! 73! 6310;! $SN! 73! 6320;! $SN! 73!
6360-1;! $SN! 736! 360-2;! $SN! 73! 6380;! $SN! EN! 12464-1,! $SN! EN!
12464-2;!
Sm"rnice!S�DC!#.!42,!51,!56,!67,!77,!79;!
TKP!Kapitola!1,!2,!3,!4,!5,!6,!7,!8,!9,!10,!11,!12,!15,!16,!32.!
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Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/1994!Sb.;!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!173/1995!
Sb.;!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.;!Typová!dokumentace!S�DC!-!http://typdok.tudc.cz.!
Poznámky! -!Zkou�ka!pro!zam"stnance!G%!S�DC!a!TÚDC!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

!
D:!
!

T:!
!

V:!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 1!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 7!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
-!#innosti!metodických!specialist'!Generálního! editelství!a!TÚDC!v!oboru!dopravních!a!�elezni#ních!

staveb!provozovatele!dráhy;!
-!vedení!technické!dokumentace!a!administrativy!dopravních!a!�elezni#ních!staveb!provozovatele!

dráhy!
-!kontrola!a!kontrolní!#innost!na!za ízení!�DC!provozovatelem!dráhy.!
!
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!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! KMB-10!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!organizace!#inností!pracovní!skupiny!specialist'.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! VO�,!S�,!vysoko�kolské!
Po�adovaná!praxe! !
Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!!
$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! !
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V! P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD)!dle!rozsahu!
znalostí!:!Bp1;!Ob14;!Ob1.!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!úplná!znalost!#l.:!1,!37,!38,!39,!46,!50,!51,!80,!95,!96,!97,!
102,!104,!115,!125,!182,!187,!193,!195,!197,!198,!199,!200,!201,!207,!
208,!209,!210,!211,!216,!220,!221,!223,!226,!227,!228,!230,!231,!237,!
238,!240,!263,!358,!359,!360,!386,!387,!394,!420,!422,!1070-1077,!1095,!
1096,!1109-1111,!1148-1154,!1166-1173,!1252,!1409-1477,!P íloha!#.!1!
-!doporu#ený!p íd"l,!P íloha!#.!22!-!#l.!14,!20,!!
S�DC!D1!!
-!informativní!znalost!#l.:!483,!484,!485,!486,!487,!488,!496,!497,!498,!
499,! 508,! 509,! 510,! 511,! 512,! 532,! 546,! 658,! 1331-1348,! 1372;! 1377-
1398,!3593,!3594,!4136,!4137,!!
S�DC!D3!-!úplná!znalost!#l.:!57,!
S�DC!D4!dle!rozsahu!znalostí.!!

$ást:!!T!
P edpisy! S�DC! nebo! S�DC! ($D)! nebo! S�DC! ($SD):! dle! rozsahu!
znalostí!E11;!Z11!a!T1!
$SN!EN!12464-1;!$SN!EN!12464-2.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/1994!Sb.;!Sb.;!vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.!
Poznámky!
!

Zkou�ka!pro!zam"stnance!S�DC,!smluvní!provozovatele!dráhy!a!
smluvní!dodavatele!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 1!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

2!
D:!
1!

T:!
!

V:!
1!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ení!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!organizace!#inností!pracovní!skupiny!specialist'.!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!!
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C.! P%EHLEDOVÉ!TABULKY!�KOLENÍ!A!SEMINÁ%&!

6.!P ehledová!tabulka!pravidelného!�kolení!

$íslo!
zkou�ky!

$innost!
Ro#ní!

po#et!cykl"!
Po#et!hodin!

celkem!
D! T! V!

K-00!
-!stavební,!opravné!a!udr�ovací!práce!!!
!!na!�elezni#ním!spodku!a!svr�ku!

1! 6! 1! 4! 1!

K-01!
-!prohlídka!a!drobné!opravy!!!
!!�elezni#ního!spodku!a!svr�ku;!!

1! 6! 1! 4! 1!

K-02/1!
-!odborné! emeslné!práce!na!!
!!�elezni#ním!svr�ku;.!

1! 6! 1! 4! 1!

K-02/2!
-!nedestruktivní!zkou�ení!a!kontrola!

kolejnic!nebo!výhybkových!sou#ástí;!
1! 6! 1! 4! 1!

K-02/3!
-!kontinuální!m" ení!a!vyhodnocení!
!!geometrických!parametr'!�elezni#ního!!
!!svr�ku;!

1! 6! 1! 4! 1!

K-03!
-!organizace!práce!pracovní!skupiny!p i!!!
!!práci!na!�elezni#ním!spodku!a!svr�ku!

1! 6! 1! 4! 1!

NK-03!

-!kontrola!�elezni#ního!spodku!a!svr�ku;!
-!kontinuální!m" ení!a!vyhodnocení!
!!geometrických!parametr'!�elezni#ního!
!!svr�ku;!

! ! ! ! !

K-05/1!

-! ízení!a!organizace!stavebních,!
!!opravných!nebo!udr�ovacích!prací!na!
!!�elezni#ním!spodku;!
-!zadávání,!dozor!a!p ejímka!
!!stavebních,!opravných!a!udr�ovacích!
!!prací!na!�elezni#ním!spodku;!
-!vedení!technické!dokumentace!a!
!!administrativy!na!�elezni#ním!spodku!!

1! 6! 1! 4! 1!

K-05/2!

-! ízení!a!organizace!stavebních,!
!!opravných!nebo!udr�ovacích!prací!na!
!!�elezni#ním!spodku!a!svr�ku;!
-!p ímé! ízení!prací!na!bezstykové!!
!!koleji;!
-!zadávání,!dozor!a!p ejímka!
!!stavebních,!opravných!nebo!
!!udr�ovacích!prací!na!�elezni#ním!
!!spodku!a!svr�ku;!
-!vedení!technické!dokumentace!a!
!!administrativy!na!�elezni#ním!spodku!
!!a!svr�ku;!

2! 12! 2! 9! 1!

NK-05/2!

-!kontrola!a!kontrolní!#innost!na!
!!�elezni#ní!spodku,!svr�ku!a!za ízení!
!!správce!trati;!!
-!organiza#ní!#innosti!správce!trati.!
-!administrativní!a!technické!práce!
!!vztahující!se!k!odborné!správ"!
!!tra*ového!hospodá ství..!

! ! ! ! !

K-06!

-! ízení!st ediska,!stavby!nebo!
stavebních!prací!na!�elezni#ním!
spodku!a!svr�ku;!

-!bezprost ední! ízení!staveb!
�elezni#ního!svr�ku!a!spodku;!
-! ízení!procesu!z izování!a!udr�ování!

bezstykové!koleje.!

2! 12! 2! 9! 1!

NK-06!

-!kontrola!a!kontrolní!#innost!na!
!!�elezni#ním!spodku,!svr�ku!a!za ízení!
!!správce!trati;!
-!organiza#ní!#innosti!správce!trati;!
-!m" ení!a!vyhodnocení!parametr'!

! ! ! ! !
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!!�elezni#ního!spodku!a!svr�ku;!
-!administrativní!a!technické!práce!

vztahující!se!k!odborné!správ"!
tra*ového!hospodá ství;!

KMB-10!
-!organizace!#inností!pracovní!skupiny!!
!!specialist';!

1! 2! 1! ! 1!

7.!P ehledová!tabulka!odborných!seminá '!

! ! ! !
! ! ! !

K-07!

-!#innosti!specialist'!oblastního! editelství!nebo!
!!stavební!správy!v!oboru!dopravních!a!�elezni#ních!
!!staveb;!
-!vedení!technické!dokumentace!a!administrativy!
!!dopravních!a!�elezni#ních!staveb!!
-!kontrola!procesu!z izování!a!udr�ování!bezstykové!!!!
!!koleje;!
-!zadávání,!dozor!a!p ejímka!stavebních,!opravných!
!!nebo!udr�ovacích!prací;!
-!m" ení!a!vyhodnocení!parametr'!�elezni#ního!spodku!
!!a!svr�ku;!
-!správa,!kontrola!a!kontrolní!#innost!�elezni#ního!
!!spodku,!svr�ku!a!za ízení!správce!trati;!
-!organizace!a! ízení!#inností!odborné!správy!tratí!

1! 7!

K-09!

-!#innosti!metodických!specialist'!Generálního!
!! editelství!a!TÚDC!v!oboru!dopravních!a!�elezni#ních!
!!staveb!provozovatele!dráhy;!
-!vedení!technické!dokumentace!a!administrativy!
!!dopravních!a!�elezni#ních!staveb!provozovatele!dráhy!
-!kontrola!a!kontrolní!#innost!na!za ízení!�DC!!
!!provozovatelem!dráhy.!

1! 7!

Uznávání!zkou�ek!provedených!dle!d íve!platných!p edpis"!

8.! P evodní!tabulka!zkou�ek!
 
Odborná!zp"sobilost!
dle!p edpisu!S�DC!

Zam1!
ú#innost!od!!
1.!9.!2014!

Odborná!zp"sobilost!
dle!Sm&rnice!S�DC!
#.!50!ú#innost!od!!!

1.!7.!2012!

Odborná!zp"sobilost!
dle!p edpisu!S�DC!
Zam1!(prozatímní)!

ú#innost!od!!
1.!10.!2010!

Odborná!zp"sobilost!
dle!p edpisu!$D!Ok!2!

ú#innost!od!!
1.!1.!2006!

K-00! -! KPK-00! KPK-00!
K-01! -! K-01! K-01!

-! -! K-02! K-02!
K-02/1! -! -! -!
K-02/2! -! K-02! K-02!
K-02/3! -! K-02! K-02!
K-03! F-12!a,!b,!c,!d! K-03! K-03!

NK-03! -! -! -!
K-05/1! F-00! -! -!
K-05/2! F-01! K-05! K-05!

NK-05/2! -! K-05! K-05!
K-06! F-01! K-06! K-06!

NK-06! -! K-06! K-06!
K-07! -! K-07! K-07!
K-09! -! K-07! K-07!
K-07! -! K-09! -!

KMB-10! -! -! -!
Poznámka:!#innost!související!se!zru�enou!OZ!K-08!byla!p i azena!k!OZ!K-07!
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$innosti!na!stavbách!�elezni#ního!spodku!

A.! PRACOVNÍ!$INNOSTI,!PRO!KTERÉ!JSOU!P%EDEPSÁNY!ZKOU�KY!

Pro! #innosti! vy�adující! odbornou! zp'sobilost! dle! zákona! #.! 266/1994! Sb.,! o! dráhách! je!
podmínkou,! aby! zam"stnanec! S�DC! vykonal! n"kterou! z!p íslu�ných! zkou�ek! (v#etn"!
nástavbové!zkou�ky)!#íslo:!M-01,!M-02,!M-02Na,!M-02Nb!nebo!M-03.!

Pro! #innosti! smluvního! dodavatele! nebo! zhotovitele! je! podmínkou,! aby! pov" ený!
zam"stnanec! smluvního! dodavatele! nebo! zhotovitele! vykonal! n"kterou! z!p íslu�ných!
zkou�ek!#íslo:!M-02,!KMB-10.!

Zkou�ka! KMB-10! je! spole#ná! pro! #innosti! dodavatel'! na! �elezni#ním! spodku,! svr�ku,!
stavbách! �elezni#ního! spodku! (mosty! a! tunely)! a! budovách.! Je! uvedena! v!Osnov"!
odborné!zp'sobilosti!v!Kapitole!-!#innosti!na!�elezni#ním!spodku!a!svr�ku.!

Zkou�ku! praktické! zp'sobilosti! ZPZ/xxx/TRS! nebo! ZPZ/xxx/GSM-R! nebo!
ZPZ/elektrodispe#er/DT! musí! vykonat! zam"stnanec,! který! provádí! pracovní! #innosti!
obsluha!za ízení!rádiové!sít"!SRD!TRS!nebo!SRV!TRS!nebo!obsluha!za ízení!rádiové!sít"!
GSM-R!nebo!obsluha!dotykového!terminálu!telefonního!zapojova#e.!Druh!ZPZ!je!uveden!
v!Osnov"! odborné! zp'sobilosti! v!Kapitole! -! #innosti! na! sd"lovacím! (telekomunika#ním)!
za ízení.!

9.! Katalog!zkou�ek:!

$íslo!
zkou�ky!

Druh! Pracovní!#innost!

M-01! odborná! -!organiza#ní!#innost!správce!most'!a!tunel'.!

M-02! odborná!

-! ízení!prací!na!stavbách!�elezni#ního!spodku;!!!!
-!zadávání,!dozor!a!p ejímka!stavebních!prací;!
-!organizace!a! ízení!výlukových!prací!na!stavbách!

�elezni#ního!spodku.!
Oprav%uje:!
-!k!#innosti!dle!M-01(pouze!zam"stnance!S�DC)!

NM-02a! nástavbová!

-!b"�ná!prohlídka!propustk',!most',!objekt'!most'm!
podobných!a!tunel'!správcem!most'!a!tunel';!!!!

-!p íprava,!zpracovávání!a!sestavování!rozpo#t'!staveb!
�elezni#ního!spodku!správcem!most'!a!tunel';!!!!

-!výkon!místní!správy!na!stavbách!�elezni#ního!spodku!
správcem!most'!a!tunel';!!!!

-!vedení!provozn"!technických!agend!správcem!most'!a!
tunel'.!

Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!M-02!

NM-02b! nástavbová!

-!podrobná!prohlídka!most'!a!objekt'!most'm!podobných!
provozovatelem!dráhy;!

Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!M-02!

M-03! odborná!

-!#innosti!specialist'!v!oboru!dopravních!a!�elezni#ních!
staveb!provozovatele!dráhy;!

-! ízení!odborné!správy!provozovatele!dráhy;!
-!organizace!#inností!pracovní!skupiny!specialist'!

provozovatele!dráhy;!
-!provád"ní!hlavních!prohlídek!mostních!objekt'!

provozovatelem!dráhy;!
-!provád"ní!podrobných!a!hlavních!prohlídek!tunel'!!
!!provozovatelem!dráhy.!
Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!M-02!

!
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!
B.! OSNOVY!ODBORNÉ!ZP&SOBILOSTI!

10.! Po�adavky! na! odbornou! zp'sobilost! a! její! udr�ování! p i! #innostech! na! stavbách!
�elezni#ního!spodku!jsou!stanoveny!takto:!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! M-01!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!organiza#ní!#innost!správce!most'!a!tunel'.!
!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! VO�,!SO,!vysoko�kolské!
Po�adovaná!praxe! 1!m"síc!
Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!!
$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! 1!týden!
Odborná!p íprava! 2!týdny!!
Provozní!p íprava! 1!týden!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1;!Ob14;!Ob1;!
Sm"rnice!S�DC!#.!103.!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!úplná!znalost!#l.:!1-4,!6-9,!19-30,!33-40,!42-44,!46,!47,!49-
61,!68,!73,!80,!81,!96,!102,!104,!108,!113,!114,!117,!121,!124-126,!128,!
132,! 134,! 138,! 181,! 183,! 185,! 220,! 221,! 223,! 230-232,! 237,! 238,! 240,!
242,!261-266,!269,!270,!272,!273,!276,!278,!279,!284,!287,!290,!307-313,!
315-331,!337,!350,!358-360,!384-394,!401,!413-420,!423,!424,!532,!577,!
579,!580,!593,!594,!643,!928,!1070-1074,!1076,!1077,!1080,!1109,!1115,!
1116,! 1153,! 1154,! 1166-1169,! 1173,! 1252,! 1262,! 1264,! 1265,! 1271,!
1314,!1316-1319,!1466-1469,!1648,!1987,!1988,!2015,!2135,!2371,!2417,!
2425,! 2426,! 2428,! 2596,! 2734,! 2736,! 2915,! 2926,! 2954,! 2959,! 3151,!
3222,!3247,!3379,!3387,!3464-3471,!3492,!3774,!4016-4019,!4028,!4029,!
4031,!4032,!4034-4036,!4041,!4050,!4088-4090,!4136,!4137,!4325-4334;!
P íloha!#.!1!-!doporu#ený!p íd"l,!P íloha!#.!22!-!#l.:!1,!14,!20,!
S�DC!D3!-!úplná!znalost!#l.:57;!
S�DC!D7/2!-!úplná!znalost!#l.:!16,!17,!18,!19.!

$ást:!!T!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
S3;!S4;!S5;!S5/2;!S5/4;!S6;!SR103/3(S);!T1;!Z11;!
$SN!73!6200;!
TN�:!34!3109;!73!6260;!73!6261;!73!6280.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/1994Sb.,!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.!
Poznámky! !

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 1!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

7!
D:!
!

T:!
6!

V:!
1!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
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Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!organiza#ní!#innost!správce!most'!a!tunel'.!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!

!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! M-02!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení!prací!na!stavbách!�elezni#ního!spodku;!
-!zadávání,!dozor!a!p ejímka!stavebních!prací;!
-!organizace!a! ízení!výlukových!prací!na!stavbách!�elezni#ního!spodku.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!#innost!dle!M-01!(pouze!zam"stnanci!S�DC).!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!

a)!zam"stnanci!S�DC!-!VO�,!SO�,!SO!
b)!zam"stnanci!S�DC!-!vysoko�kolské!
c)!zam"stnanci!dodavatel'!-!VO�,!SO!
d)!zam"stnanci!dodavatel'!-!vysoko�kolské!

Po�adovaná!praxe!

V!oboru!stavba,!oprava!nebo!údr�ba!most':!
a)!1!rok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
b)!6!m"síc'!!!!!!!!!!!!!!!!!
c)!2!roky!
d)!1!rok!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!!
$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!

Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka!
a)!b)!M-01,!!
c)!d)!bez!p edchozí!zkou�ky!

Stupe+!jazykových!znalostí! !
P íprava!

Úvodní!období:! 1!týden!
Odborná!p íprava:! a)!3!m"síce,!b)!3!m"síce,!c)!3!m"síce,!d)!3!m"síce!
Provozní!p íprava:! a)!6!m"síc',!b)!3!m"síce,!c)!6!m"síc',!d)!3!m"síce!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V! P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1;!Ob14;!Ob1;!TN�:!34!3109;!Sm"rnice!S�DC!#.!103.!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!úplná!znalost!#l.:!1-4,!6-9,!19-30,!33-40,!42-44,!46,!47,!49-61,!
68,!73,!80,!81,!96,97,!102,!104,!108,!113,!114,!115,!117,!120,!121,!124-126,!
128,!130,!132,!133,!134,!138,!181,!182,!183,!185,!187,193,195,197,207,216,!!
220,!221,!223,!226,!228,!!230-232,!237,!238,!239,!!240,!242,!261-266,!269,!
270,!272,!273,!276,!278,!279,!284,!287,!290,!307-313,!315-331,!337,!350,!
358-360,! 384-394,! 398,! 401,! 413-420,! 423,! 424,! 532,! 577,! 579,! 580,! 593,!
594,! 624,! 625,! 643,! 658,! 928,! 1070-1076,! 1077,! 1079,! 1080,! 1109,! 1115,!
1116,!1148,!1153,!1154,!1166-1169,!1173,!1176,!1177,! !1252,!1262,!1264,!
1265,!1271,!1314,!1316-1319,!1380,!1384,!1409,-1469,! !1648,!1796,!1797,!
1987,!1988,!2015,!2135,!2371,!2417,!2425,!2426,!2428,!2596,!2734,!2736,!
2915,!2926,!2954,!2959,!3151,!3222,!3247,!3379,!3387,!3464-3471,!3492,!
3687,! 3774,! 4016-4019,! 4028,! 4029,! 4031,! 4032,! 4034-4036,! 4041,! 4050,!
4088-4090,!4136,!4137,!4325-4334;!
P íloha! #.! 1! -! doporu#ený! p íd"l! náv"stidel! (vedoucí!práce! a! bezpe#nostní!
hlídka),!
P íloha!#.!22!#l.:!1,!2,!3,!6-10,!!14-20,!22,!23,!26,!27,!30,!32;!
S�DC!D3!-!úplná!znalost!#l.:!41,!42,!43,!57,!561,!562;!
S�DC!D7/2!-!úplná!znalost!#l.:!16,!17,!18,19,!138-151;!
S�DC!D4!-!dle!rozsahu!znalostí;!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC! ($D)!nebo!S�DC! ($SD)!dle! rozsahu!znalostí:!
D7/2;!D2/81;!D5-1.!
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$ást:!!T!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
S3:!Kapitola!XII;!S4;!S5;!S5/2;!S5/4;!S6;!!
$SN!73!6200;!$SN!73!6201;!73!6260;!73!6261;!73!6280;!
Tunelové!vzorové!listy;!Mostní!vzorové!listy;!
P íslu�né!kapitoly!TKP!v#etn"!souvisejících!$SN!a!EN.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/1994!Sb.;!zákon!#.!183/2006!Sb.;!vyhlá�ka!#.!173/1995Sb;!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.;!
Poznámky! !

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 2!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

14!
D:!
3!

T:!
10!

V:!
1!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-! ízení!prací!na!stavbách!�elezni#ního!spodku;!
-!zadávání,!dozor!a!p ejímka!stavebních!prací;!
-!organizace!a! ízení!výlukových!prací!na!stavbách!�elezni#ního!spodku!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Nástavbová!
$íslo!zkou�ky! NM-02a!
Zkou�ka! Nekomisionální!!

Zku�ební!komise!
Neustanovuje!se,!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!b"�ná!prohlídka!propustk',!most',!objekt'!most'm!podobných!a!tunel'!správcem!most'!a!tunel';!!
-!p íprava,!zpracovávání!a!sestavování!rozpo#t'!staveb!�elezni#ního!spodku!správcem!most'!a!

tunel';!
-!výkon!místní!správy!na!stavbách!�elezni#ního!spodku!správcem!most'!a!tunel';!!
-!vedení!provozn"!technických!agend!správcem!most'!a!tunel'.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!#innosti!dle!M-02.!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
a)!VO�,!SO!
b)!vysoko�kolské!

Po�adovaná!praxe!
V!oboru!stavba,!oprava!nebo!údr�ba!most':!
a)!1!rok!
b)!6!m"síc'!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!
$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! M-02!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období:! 1!týden!
Odborná!p íprava:! a)!3!m"síce,!b)!3!m"síce,!c)!3!m"síce,!d)!3!m"síce!
Provozní!p íprava:! a)!6!m"síc',!b)!3!m"síce,!c)!6!m"síc',!d)!3!m"síce!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1;!Ob14;!Ob1;!
Sm"rnice!S�DC!#.!103.!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!úplná!znalost!#l.:!1-4,!6-9,!19-30,!33-40,!42-44,!46,!47,!49-61,!
68,!73,!80,!81,!96,97,!102,!104,!108,!113,!114,!115,!117,!120,!121,!124-126,!
128,!130,!132,!133,!134,!138,!181,!182,!183,!185,!187,193,195,197,207,216,!!
220,!221,!223,!226,!228,!!230-232,!237,!238,!239,!!240,!242,!261-266,!269,!
270,!272,!273,!276,!278,!279,!284,!287,!290,!307-313,!315-331,!337,!350,!
358-360,! 384-394,! 398,! 401,! 413-420,! 423,! 424,! 532,! 577,! 579,! 580,! 593,!
594,! 624,! 625,! 643,! 658,! 928,! 1070-1076,! 1077,! 1079,! 1080,! 1109,! 1115,!
1116,!1148,!1153,!1154,!1166-1169,!1173,!1176,!1177,! !1252,!1262,!1264,!
1265,!1271,!1314,!1316-1319,!1380,!1384,!1409,-1469,! !1648,!1796,!1797,!
1987,!1988,!2015,!2135,!2371,!2417,!2425,!2426,!2428,!2596,!2734,!2736,!
2915,!2926,!2954,!2959,!3151,!3222,!3247,!3379,!3387,!3464-3471,!3492,!
3687,! 3774,! 4016-4019,! 4028,! 4029,! 4031,! 4032,! 4034-4036,! 4041,! 4050,!
4088-4090,!4136,!4137,!4325-4334;!
P íloha! #.! 1! -! doporu#ený! p íd"l! náv"stidel! (vedoucí!práce! a! bezpe#nostní!
hlídka),!
P íloha!#.!22!#l.:!1,!2,!3,!6-10,!!14-20,!22,!23,!26,!27,!30,!32;!
S�DC!D3!-!úplná!znalost!#l.:!41,!42,!43,!57,!561,!562;!
S�DC!D7/2!-!úplná!znalost!#l.:!16,!17,!18,19,!138-151;!
S�DC!D4!-!dle!rozsahu!znalostí;!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC! ($D)!nebo!S�DC! ($SD)!dle! rozsahu!znalostí:!
D2/81;!D5-1.!

$ást:!!T!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
S2/3;!S3;!S3/2;!S4;!S5;!S5/2;!S5/4;!S6;!S8;!S9;!S65;!S66;!SR5(S);!SR5/7(S);!
$SN!73!6200;!
TN�:!34!3109;!73!6260;!73!6261;!73!6280;!
Tunelové!vzorové!listy;!Mostní!vzorové!listy;!
P íslu�né!kapitoly!TKP!v#etn"!souvisejících!$SN!a!EN.!
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Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/1994!Sb.;!zákon!#.!183/2006!Sb.;!vyhlá�ka!#.!173/1995Sb;!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.;!
Dokument!S�DC!-!Poruchy!�elezni#ních!most',!$SN!ISO!13822!-!Hodnocení!stávajících!mostních!
konstrukcí.!
Poznámky! !

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

!
D:!
!

T:!
!

V:!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 1!!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 7!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
-!b"�ná!prohlídka!propustk',!most',!objekt'!most'm!podobných!a!tunel'!správcem!most'!a!tunel';!!
-!p íprava,!zpracovávání!a!sestavování!rozpo#t'!staveb!�elezni#ního!spodku!správcem!most'!a!

tunel';!
-!výkon!místní!správy!na!stavbách!�elezni#ního!spodku!správcem!most'!a!tunel';!!
-!vedení!provozn"!technických!agend!správcem!most'!a!tunel'.!
!

!
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!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Nástavbová!
$íslo!zkou�ky! NM-02b!
Zkou�ka! Nekomisionální!!

Zku�ební!komise!
Neustanovuje!se,!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!podrobná!prohlídka!most'!a!objekt'!most'm!podobných!provozovatelem!dráhy.!
!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!#innosti!dle!M-02.!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
a)!VO�,!SO!
b)!vysoko�kolské!

Po�adovaná!praxe!
a)!5!let!
b)!2!roky!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!
$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! M-02!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! a)!6!m"síc',!b)!3!m"síce!
Provozní!p íprava! a)!6!m"síc',!b)!3!m"síce!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1;!Ob14;!Ob1;!
Sm"rnice!S�DC!#.!103.!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!úplná!znalost!#l.:!1-4,!6-9,!19-30,!33-40,!42-44,!46,!47,!49-61,!
68,!73,!80,!81,!96,97,!102,!104,!108,!113,!114,!115,!117,!120,!121,!124-126,!
128,!130,!132,!133,!134,!138,!181,!182,!183,!185,!187,193,195,197,207,216,!!
220,!221,!223,!226,!228,!!230-232,!237,!238,!239,!!240,!242,!261-266,!269,!
270,!272,!273,!276,!278,!279,!284,!287,!290,!307-313,!315-331,!337,!350,!
358-360,! 384-394,! 398,! 401,! 413-420,! 423,! 424,! 532,! 577,! 579,! 580,! 593,!
594,! 624,! 625,! 643,! 658,! 928,! 1070-1076,! 1077,! 1079,! 1080,! 1109,! 1115,!
1116,!1148,!1153,!1154,!1166-1169,!1173,!1176,!1177,! !1252,!1262,!1264,!
1265,!1271,!1314,!1316-1319,!1380,!1384,!1409,-1469,! !1648,!1796,!1797,!
1987,!1988,!2015,!2135,!2371,!2417,!2425,!2426,!2428,!2596,!2734,!2736,!
2915,!2926,!2954,!2959,!3151,!3222,!3247,!3379,!3387,!3464-3471,!3492,!
3687,! 3774,! 4016-4019,! 4028,! 4029,! 4031,! 4032,! 4034-4036,! 4041,! 4050,!
4088-4090,!4136,!4137,!4325-4334;!
P íloha! #.! 1! -! doporu#ený! p íd"l! náv"stidel! (vedoucí!práce! a! bezpe#nostní!
hlídka),!
P íloha!#.!22!#l.:!1,!2,!3,!6-10,!!14-20,!22,!23,!26,!27,!30,!32;!
S�DC!D3!-!úplná!znalost!#l.:!41,!42,!43,!57,!561,!562;!
S�DC!D7/2!-!úplná!znalost!#l.:!16,!17,!18,19,!138-151;!
S�DC!D4!-!dle!rozsahu!znalostí;!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC! ($D)!nebo!S�DC! ($SD)!dle! rozsahu!znalostí:!
D2/81;!D5-1.!

$ást:!!T!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
S2/3;!S3;!S3/2;!S4;!S5;!S5/2;!S5/4;!S6;!S8;!S9;!S65;!S66;!SR5(S);!SR5/7(S);!
$SN!73!6200;!
TN�:!34!3109;!73!6260;!73!6261;!73!6280;!
Tunelové!vzorové!listy;!Mostní!vzorové!listy;!
P íslu�né!kapitoly!TKP!v#etn"!souvisejících!$SN!a!EN.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/1994!Sb.;!zákon!#.!183/2006!Sb.;!vyhlá�ka!#.!173/1995Sb;!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.;!
Dokument!S�DC! -!Poruchy!�elezni#ních!most',!$SN! ISO!13822! -!Hodnocení! stávajících!mostních!
konstrukcí.!
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Poznámky! !
Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!

Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

!
D:!
!

T:!
!

V:!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá ! 1!!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 7!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
-!podrobná!prohlídka!most'!a!objekt'!most'm!podobných!provozovatelem!dráhy.!
!
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!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! M-03!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!#innosti!specialist'!v!oboru!dopravních!a!�elezni#ních!staveb!provozovatele!dráhy;!
-! ízení!odborné!správy!provozovatele!dráhy;!
-!organizace!#inností!pracovní!skupiny!specialist'!provozovatele!dráhy;!
-!provád"ní!hlavních!prohlídek!mostních!objekt'!provozovatelem!dráhy;!
-!provád"ní!podrobných!a!hlavních!prohlídek!tunel'!provozovatelem!dráhy.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!#innosti!dle!M-02.!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
a)!VO�,!SO!
b)!vysoko�kolské!

Po�adovaná!praxe!
a)!5!let!
b)!2!roky!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!
$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! M-02!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! 1!týden!
Odborná!p íprava! 1!m"síc!
Provozní!p íprava! 5!m"síc'!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1;!Ob14;!Ob1;!
Sm"rnice!S�DC!#.!103.!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!úplná!znalost!#l.:!1-4,!6-9,!19-30,!33-40,!42-44,!46,!47,!49-
61,!68,!73,!80,!81,!96,97,!102,!104,!108,!113,!114,!115,!117,!120,!121,!
124-126,! 128,! 130,! 132,! 133,! 134,! 138,! 181,! 182,! 183,! 185,!
187,193,195,197,207,216,!!220,!221,!223,!226,!228,!!230-232,!237,!238,!
239,! !240,!242,!261-266,!269,!270,!272,!273,!276,!278,!279,!284,!287,!
290,!307-313,!315-331,!337,!350,!358-360,!384-394,!398,!401,!413-420,!
423,!424,!532,!577,!579,!580,!593,!594,!624,!625,!643,!658,!928,!1070-
1076,! 1077,! 1079,! 1080,! 1109,! 1115,! 1116,! 1148,! 1153,! 1154,! 1166-
1169,! 1173,! 1176,! 1177,! ! 1252,! 1262,! 1264,! 1265,! 1271,! 1314,! 1316-
1319,! 1380,! 1384,! 1409,-1469,! ! 1648,! 1796,! 1797,! 1987,! 1988,! 2015,!
2135,! 2371,! 2417,! 2425,! 2426,! 2428,! 2596,! 2734,! 2736,! 2915,! 2926,!
2954,! 2959,! 3151,! 3222,! 3247,! 3379,! 3387,! 3464-3471,! 3492,! 3687,!
3774,! 4016-4019,! 4028,! 4029,! 4031,! 4032,! 4034-4036,! 4041,! 4050,!
4088-4090,!4136,!4137,!4325-4334;!
P íloha! #.! 1! -! doporu#ený! p íd"l! náv"stidel! (vedoucí! práce! a!
bezpe#nostní!hlídka),!
P íloha!#.!22!#l.:!1,!2,!3,!6-10,!!14-20,!22,!23,!26,!27,!30,!32;!
S�DC!D3!-!úplná!znalost!#l.:!41,!42,!43,!57,!561,!562;!
S�DC!D7/2!-!úplná!znalost!#l.:!16,!17,!18,19;!
S�DC!D4!-!dle!rozsahu!znalostí;!
P edpisy! S�DC! nebo! S�DC! ($D)! nebo! S�DC! ($SD)! dle! rozsahu!
znalostí:!D2/81;!D5-1.!

$ást:!!T!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
S2/3;! S3;! S3/2;! S4;! S5;! S5/2;! S5/4;! S6;! S8;! S9;! S65;! S66;! SR5(S);!
SR5/7(S);!$SN!73!6200;!
TN�:!34!3109;!73!6260;!73!6261;!73!6280;!
Tunelové!vzorové!listy;!Mostní!vzorové!listy;!
P íslu�né!kapitoly!TKP!v#etn"!souvisejících!$SN!a!EN.!

Jiné!po�adované!znalosti!
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Zákon! #.! 266/1994Sb.,! zákon! #.! 183/2006!Sb.,!vyhlá�ka! 173/1995!Sb.,! vyhlá�ka! #.! 177/1995!Sb.,!
Dokument!S�DC!-!Poruchy!�elezni#ních!most',!$SN!ISO!13822!-!Hodnocení!stávajících!mostních!
konstrukcí,!$SN!EN!15!528.!
Poznámky! !
Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

!
D:!
!

T:!
!

V:!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá ! 1!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 7!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
-!#innosti!specialist'!v!oboru!dopravních!a!�elezni#ních!staveb!provozovatele!dráhy;!
-! ízení!odborné!správy!provozovatele!dráhy;!
-!organizace!#inností!pracovní!skupiny!specialist'!provozovatele!dráhy;!
-!provád"ní!hlavních!prohlídek!mostních!objekt'!provozovatelem!dráhy;!
-!provád"ní!podrobných!a!hlavních!prohlídek!tunel'!provozovatelem!dráhy.!
!
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C.! P%EHLEDOVÉ!TABULKY!�KOLENÍ!A!SEMINÁ%&!

11.!P ehledová!tabulka!pravidelného!�kolení!

$íslo!
zkou�ky!

$innost!
Ro#ní!

po#et!cykl"!
Po#et!hodin!

celkem!
D! T! V!

M-01!
-!organiza#ní!#innost!správce!most'!a!
tunel'.!

1! 7! ! 6! 1!

M-02!

-! ízení!prací!na!stavbách!�elezni#ního!!
!!spodku;!
-!zadávání,!dozor!a!p ejímka!stavebních!!
!!prací;!
-!organizace!a! ízení!výlukových!prací!!
!!na!stavbách!�elezni#ního!spodku;!

2! 14! 3! 10! 1!

!

12.!P ehledová!tabulka!odborných!seminá '!

$íslo!
zkou�ky!

$innost!
Ro#ní!po#et!

cykl"!
Po#et!hodin!!

NM-02a!

-!b"�ná!prohlídka!propustk',!most',!objekt'!most'm!!
!!podobných!a!tunel'!správcem!most'!a!tunel';!!
-!p íprava,!zpracovávání!a!sestavování!rozpo#t'!staveb!

�elezni#ního!spodku!správcem!most'!a!tunel';!
-!výkon!místní!správy!na!stavbách!�elezni#ního!spodku!!
!!správcem!most'!a!tunel';!!
-!vedení!provozn"!technických!agend!správcem!most'!!
!!a!tunel'.!

1! 7!

NM-02b!
-!podrobná!prohlídka!most'!a!objekt'!most'm!!!
!!podobných!provozovatelem!dráhy;! 1! 7!

M-03!

-!#innosti!specialist'!v!oboru!dopravních!a!�elezni#ních!!
!!staveb!provozovatele!dráhy;!
-! ízení!odborné!správy!provozovatele!dráhy;!
-!organizace!#inností!pracovní!skupiny!!
!!specialist'!provozovatele!dráhy;!
-!provád"ní!hlavních!prohlídek!mostních!objekt'!!
!!provozovatelem!dráhy;!
-!provád"ní!podrobných!a!hlavních!prohlídek!tunel'!!
!!provozovatelem!dráhy.!

1! 7!

!

Uznávání!zkou�ek!provedených!dle!d íve!platných!p edpis"!
 

13.! P evodní!tabulka!zkou�ek!
!

Odborná!zp"sobilost!
dle!p edpisu!S�DC!

Zam1!
ú#innost!od!!
1.!9.!2014!

Odborná!zp"sobilost!
dle!Sm&rnice!S�DC!
#.!50!ú#innost!od!!!

1.!7.!2012!

Odborná!zp"sobilost!
dle!p edpisu!S�DC!
Zam1!(prozatímní)!

ú#innost!od!!
1.!10.!2010!

Odborná!zp"sobilost!
dle!p edpisu!$D!Ok!2!

ú#innost!od!!
1.!1.!2006!

-! -! KPM-00! KPM-00!
M-01! ! M-01! M-01!
M-02! F-02! M-02! M-02!

NM-02a! -! -! -!
NM-02b! -! -! -!
M-03! ! M-03! M-03!
M-02! ! M-04! -!
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!

$innosti!na!budovách!a!bytovém!hospodá ství!

A.! PRACOVNÍ!$INNOSTI,!PRO!KTERÉ!JSOU!P%EDEPSÁNY!ZKOU�KY!

Pro! #innosti! vy�adující! odbornou! zp'sobilost! dle! zákona! #.! 266/1994! Sb.,! o! dráhách! je!
podmínkou,! aby! zam"stnanec! S�DC! vykonal! n"kterou! z!p íslu�ných! zkou�ek! (v#etn"!
nástavbové!zkou�ky)!#íslo:!B-00,!B-01,!B-02,!NB.!

Pro! #innosti! smluvního! dodavatele! nebo! zhotovitele! je! podmínkou,! aby! pov" ený!
zam"stnanec! smluvního! dodavatele! nebo! zhotovitele! vykonal! n"kterou! z!p íslu�ných!
zkou�ek!#íslo:!B-02,!KMB-10.!

Zkou�ka! KMB-10! je! spole#ná! pro! #innosti! dodavatel'! na! �elezni#ním! spodku,! svr�ku,!
stavbách! �elezni#ního! spodku! (mosty! a! tunely)! a! budovách.! Je! uvedena! v!Osnov"!
odborné!zp'sobilosti!v!Kapitole!-!#innosti!na!�elezni#ním!spodku!a!svr�ku.!
!

14.! Katalog!zkou�ek:!

$íslo!
zkou�ky!

Druh! Pracovní!#innost!

B-00! odborná!

-!samostatná!#innost!p i!stavebních!a!udr�ovacích!pracích!na!
budovách,!in�enýrských!sítích!a!technickém!za ízení!budov!-!
opravy,!údr�ba,!servisní!práce,!kontroly,!prohlídky,!revize!a!
zkou�ky!!za ízení;!!

B-01! odborná!

-! organizace! #innosti! p i! stavebních! a! udr�ovacích! pracích! na!
budovách,!in�enýrských!sítích!a!technickém!za ízení!budov;!

-! zadávání! a! p ejímka! drobných! oprav! a! udr�ovacích! nebo!
servisních!prací!od!zhotovitel';!

-! organizování! a! kontrola! provozních! #inností! na! budovách,!
in�enýrských!sítích!a!technickém!za ízení!budov;!

-! samostatné! zaji�*ování! správcovských! #inností! a! dodávek!
slu�eb! souvisejících! s! provozem! budov! a! bytového!
hospodá ství;!

-!tvorba!technické!a!výkresové!dokumentace;!p íprava!rozpo#t'!
a! rozpo#tových! kalkulací! stavebních! prací,! výkon',! výrobk'!
nebo!slu�eb.!

Oprav%uje:!
-!k!#innosti!dle!B-00!

B-02! odborná!

-! ízení,!organizování!a!kontrola!stavebních!a!udr�ovacích!prací!
na!budovách,!in�enýrských!sítích!a!technickém!za ízení!budov;!

-! ízení!a!odpov"dnost!za!#innost!provozního!st ediska!budov!
nebo!stavebního!oddílu;!

-!výkon!#innosti!technického!dozoru!investora;!
-! ízení!správy!budov!a!bytového!hospodá ství;!
-!realizace!investic!na!budovách,!in�enýrských!sítích!a!

technickém!za ízení!budov;!
-!organizování!a!kontrola!#innosti!zhotovitel';!
-!výkon!specializovaných!#inností!souvisejících!se!zaji�t"ním!

provozuschopnosti!budov,!in�enýrských!sítí!a!za ízení!budov.!
Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!B-00!a!B-01 

NB! nástavbová!

-!správa,!dohled!a!kontrola!budov,!in�enýrských!sítí!a!technického!
za ízení!budov.!

Oprav%uje:!
-!v!p ípad"!p edchozí!zkou�ky!B-01!k!#innostem!dle!B-01.!
-!v!p ípad"!p edchozí!zkou�ky!B-02!k!#innostem!dle!B-02!

!
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B.! OSNOVY!ODBORNÉ!ZP&SOBILOSTI!

15.! Po�adavky! na! odbornou! zp'sobilost! a! její! udr�ování! p i! #innostech! na! budovách!
a!bytovém!hospodá ství!jsou!stanoveny!takto:!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! B-00!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!samostatná!#innost!p i!stavebních!a!udr�ovacích!pracích!na!budovách,!in�enýrských!sítích!a!

technickém!za ízení!budov!-!opravy,!údr�ba,!servisní!práce,!kontroly,!prohlídky,!revize!a!zkou�ky!!!
!!za ízení;!p ípadné! ízení!skupiny!zam"stnanc'.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Min.!vzd"lání:!základní,!
p íslu�ná!profesní!oprávn"ní!nebo!osv"d#ení!

Po�adovaná!praxe!v!oboru!
Stanovena!právními!p edpisy!(nap .!
�ivnostenský!zákon,!Vyhlá�ka!#.!392/2003!Sb.,!
aj.)!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!!
Pracovník!pou#ený!dle!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období:! 2!dny!
Odborná!p íprava:! 3!dny!
Provozní!p íprava:! 2!týdny!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1! -! úplná! znalost:! $ást! první,! druhá,! t etí! a! #tvrtá,! informativní!
znalost:!$ást!pátá;!
Ob1!-!informativní!znalost!celého!p edpisu;!
Ob14!-!informativní!znalost!celého!p edpisu;!
Sm"rnice!S�DC!#.!103!-!rozsah!znalostí!je!stanoven!sm"rnicí.!

$ást:!!D!
S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima;!
S�DC!D3!-!informativní!znalost!#l.:!4,!41,!42,!43,!57,!561,!562;!
S�DC!D17!-!úplná!znalost!#l.:!2,!11,!14,!17,!42,!44,!45,!51.!

$ást:!!T! Zákon! #.! 266/1994! Sb.! -! znalost! §:! Obvod! dráhy,! Ochrana! dráhy,!
Ochranné!pásmo!dráhy.!

Jiné!po�adované!znalosti!
!

Poznámky! V!p ípad"! výkonu! #innosti! v!pohrani#ním! provozu! je! dále! po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! !
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 1!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

4!
D:!
1!

T:!
1!

V:!
2!

Druh!ov" ování!znalostí! Prokazatelné!ov" ení!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!samostatná!#innost!p i!stavebních!a!udr�ovacích!pracích!na!budovách,!in�enýrských!sítích!a!

technickém!za ízení!budov!-!opravy,!údr�ba,!servisní!práce,!kontroly,!prohlídky,!revize!a!zkou�ky!!!
!!za ízení;!p ípadné! ízení!skupiny!zam"stnanc'.!
Odborný!seminá ! Ne!
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Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!

!
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!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! B-01!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!organizace!#innosti!p i!stavebních!a!udr�ovacích!pracích!na!budovách,!in�enýrských!sítích!a!
!!technickém!za ízení!budov;!
-!zadávání!a!p ejímka!drobných!oprav!a!udr�ovacích!nebo!servisních!prací!od!zhotovitel';!
-!organizování!a!kontrola!provozních!#inností!na!budovách,!in�enýrských!sítích!a!technickém!
!!za ízení!budov;!
-!samostatné!zaji�*ování!správcovských!#inností!a!dodávek!slu�eb!souvisejících!s!provozem!
!!budov!a!bytového!hospodá ství;!
-!tvorba!technické!a!výkresové!dokumentace;!p íprava!rozpo#t'!a!rozpo#tových!kalkulací!stavebních!!
!!prací,!výkon',!výrobk'!nebo!slu�eb.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
-!#innost!dle!B-00!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Min.!vzd"lání:!st ední!odborné!vzd"lání!
s!výu#ním!listem!ve!stavebním!nebo!technickém!
oboru!

Po�adovaná!praxe!v!oboru! 12!m"síc'!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!!
Pracovník!pou#ený!dle!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! 1!týden!
Provozní!p íprava! 3!týdny!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1! -! úplná! znalost:! $ást! první,! druhá,! t etí! a! #tvrtá,! informativní!
znalost:!$ást!pátá;!
Ob1!-!informativní!znalost!celého!p edpisu;!
Ob14!-!informativní!znalost!celého!p edpisu;!
Sm"rnice!S�DC!#.!103!-!rozsah!znalostí!je!stanoven!sm"rnicí.!

$ást:!!D!
S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima;!
S�DC!D3!-!informativní!znalost!#l.:!4,!41,!42,!43,!57,!561,!562;!
S�DC!D17!-!rozsah!znalostí!je!stanoven!p edpisem.!

$ást:!!T!
Zákon!#.!266/1994!Sb.!-!úplná!znalost!§:!Obvod!dráhy,!Ochrana!dráhy,!
Ochranné!pásmo!dráhy,!Stavba!dráhy!a!stavba!na!dráze,!na ízení!vlády!
#.!591/2006!Sb.!-!informativní!znalost.!

Jiné!po�adované!znalosti!
!

Poznámky! V!p ípad"! výkonu! #innosti! v!pohrani#ním! provozu! je! dále! po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! !
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 1!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

6!
D:!
2!

T:!
2!

V:!
2!

Druh!ov" ování!znalostí! Prokazatelné!ov" ení!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!organizace!#innosti!p i!stavebních!a!udr�ovacích!pracích!na!budovách,!in�enýrských!sítích!a!
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!!technickém!za ízení!budov;!
-!zadávání!a!p ejímka!drobných!oprav!a!udr�ovacích!nebo!servisních!prací!od!zhotovitel';!
-!organizování!a!kontrola!provozních!#inností!na!budovách,!in�enýrských!sítích!a!technickém!
!!za ízení!budov;!
-!samostatné!zaji�*ování!správcovských!#inností!a!dodávek!slu�eb!souvisejících!s!provozem!
!!budov!a!bytového!hospodá ství;!
-!tvorba!technické!a!výkresové!dokumentace;!p íprava!rozpo#t'!a!rozpo#tových!kalkulací!stavebních!!
!!prací,!výkon',!výrobk'!nebo!slu�eb.!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! B-02!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení,!organizování!a!kontrola!stavebních!a!udr�ovacích!prací!na!budovách,!in�enýrských!sítích!a!
!!technickém!za ízení!budov;!
-! ízení!a!odpov"dnost!za!#innost!provozního!st ediska!budov!nebo!stavebního!oddílu;!
-!výkon!#innosti!technického!dozoru!investora;!
-! ízení!správy!budov!a!bytového!hospodá ství;!
-!realizace!investic!na!budovách,!in�enýrských!sítích!a!technickém!za ízení!budov;!
-!organizování!a!kontrola!#innosti!zhotovitel';!
-!výkon!specializovaných!#inností!souvisejících!se!zaji�t"ním!provozuschopnosti!budov,!in�enýrských!!
!!sítí!a!za ízení!budov.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
-!#innosti!dle!B-00!a!B-01.!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Min.!vzd"lání:!úplné!st ední!odborné!s!maturitou!
ve!stavebním!nebo!technickém!oboru!

Po�adovaná!praxe!v!oboru!
Praxe!pro!odborné!vedení!provád"ní!stavby!
vyplývá!ze!zákona!#.!360/1992!Sb.;!
ostatní!#innosti!12!m"síc'!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!!
Pracovník!pou#ený!dle!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! 2!týdny!
Provozní!p íprava! 2!týdny!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1! -! úplná! znalost:! $ást! první,! druhá,! t etí! a! #tvrtá,! informativní!
znalost:!$ást!pátá;!
Ob1!-!informativní!znalost!celého!p edpisu;!
Ob14!-!informativní!znalost!celého!p edpisu;!
Sm"rnice!S�DC!#.!103!-!rozsah!znalostí!je!stanoven!sm"rnicí.!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima;!
S�DC!D3!-!informativní!znalost!#l.:!4,!41,!42,!43,!57,!561,!562;!
S�DC!D17!-!rozsah!znalostí!je!stanoven!p edpisem;!
S�DC!D7/2!-!rozsah!znalostí!je!stanoven!p edpisem.!

$ást:!!T!

Zákon!#.!266/1994!Sb.!-!úplná!znalost!§:!Obvod!dráhy,!Ochrana!dráhy,!
Ochranné! pásmo! dráhy,! Stavba! dráhy! a! stavba! na! dráze,! Stavební!
 ízení,! Kategorie! drah;! Zákon! #.! 183/2006!Sb.! a! související! vyhlá�ky! -!
v�eobecná!znalost;!Vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.!-!v�eobecná!znalost;!
Vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.!-!informativní!znalost;!
Vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.!-!v�eobecná!znalost;!
Vyhlá�ka!#.!398/2009!Sb.!-!v�eobecná!znalost;!
Na ízení!vlády!#.!591/2006!Sb.!-!v�eobecná!znalost;!
TKP!-!Kapitoly!1,!2,!3,!11,!12,!13,!14,!15,!25A,!25B;!
TSI! (Technické! specifikace! pro! interoperabilitu)! -! zejména! TSI! PRM!
2008/164/ES!v!#ástech!týkajících!se!infrastruktury;!
TN�:!73!4955,!73!6334,!73!6390!-!úplná!znalost.!

Jiné!po�adované!znalosti!
!
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Poznámky! V!p ípad"! výkonu! #innosti! v!pohrani#ním! provozu! je! dále! po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

!
D:!
!

T:!
!

V:!
!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ení!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 1!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 4!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ení!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
-! ízení,!organizování!a!kontrola!stavebních!a!udr�ovacích!prací!na!budovách,!in�enýrských!sítích!a!
!!technickém!za ízení!budov;!
-! ízení!a!odpov"dnost!za!#innost!provozního!st ediska!budov!nebo!stavebního!oddílu;!
-!výkon!#innosti!technického!dozoru!investora;!
-! ízení!správy!budov!a!bytového!hospodá ství;!
-!realizace!investic!na!budovách,!in�enýrských!sítích!a!technickém!za ízení!budov;!
-!organizování!a!kontrola!#innosti!zhotovitel';!
-!výkon!specializovaných!#inností!souvisejících!se!zaji�t"ním!provozuschopnosti!budov,!in�enýrských!!!
!!sítí!a!za ízení!budov.!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Nástavbová!
$íslo!zkou�ky! NB!
Zkou�ka! Nekomisionální!!

Zku�ební!komise!
Neustanovuje!se,!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!správa,!dohled!a!kontrola!budov,!in�enýrských!sítí!a!technického!za ízení!budov!ve!smyslu!p edpisu!!
!!S�DC!S7.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
-!v!p ípad"!p edchozí!zkou�ky!B-01!#innosti!dle!B-01.!
-!v!p ípad"!p edchozí!zkou�ky!B-02!#innosti!dle!B-02!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! !
Po�adovaná!praxe!v!oboru! !
Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! !
$íslo!vstupního!�kolení! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! B-01!nebo!B-02!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! !
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!
$ást:!!V! !
$ást:!!D! !

$ást:!!T!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
S7!-!úplná!znalost;!
Vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.!-!v�eobecná!znalost.!

Jiné!po�adované!znalosti!
!
Poznámky! !

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! !
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

!
D:!
!

T:!
!

V:!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!

!
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C.! P%EHLEDOVÉ!TABULKY!�KOLENÍ!A!SEMINÁ%&!

16.!P ehledová!tabulka!pravidelného!�kolení!

$íslo!
zkou�ky!

$innost!
Ro#ní!

po#et!cykl"!
Po#et!hodin!

celkem!
D! T! V!

B-00!

!!-!samostatná!#innost!p i!stavebních!a!!!
!!!!udr�ovacích!pracích!na!budovách,!!!
!!!!in�enýrských!sítích!a!technickém!!
!!!!za ízení!budov!-!opravy,!údr�ba,!!
!!!!servisní!práce,!kontroly,!prohlídky,!!
!!!!revize!a!zkou�ky!za ízení;!!

1! 4! 1! 1! 2!

B-01!

-!organizace!#innosti!pracovní!skupiny!!
!!p i!stavebních!a!udr�ovacích!pracích!!
!!na!budovách,!in�enýrských!sítích!a!!
!!technickém!za ízení!budov;!
-!zadávání!a!p ejímka!drobných!oprav!a!!
!!udr�ovacích!nebo!servisních!prací!od!!
!!zhotovitel';!
-!organizování!a!kontrola!provozních!!
!!#inností!na!budovách,!in�enýrských!!
!!sítích!a!technickém!za ízení!budov;!
-!samostatné!zaji�*ování!správcovských!!
!!#inností!a!dodávek!slu�eb!!
!!souvisejících!s!provozem!budov!a!!
!!bytového!hospodá ství;!
-!tvorba!technické!a!výkresové!!
!!dokumentace;!
-!p íprava!rozpo#t'!a!rozpo#tových!!
!!kalkulací!stavebních!prací,!výkon',!!
!!výrobk'!nebo!slu�eb.!

1! 6! 2! 2! 2!

!

17.!P ehledová!tabulka!odborných!seminá '!

$íslo!
zkou�ky!

$innost!
Ro#ní!po#et!

cykl"!
Po#et!hodin!!

B-02!

-!odborné!vedení!provád"ní!stavby;!
-!vedení,!organizování!a!kontrola!stavebních!a!

udr�ovacích!prací!na!budovách,!in�enýrských!sítích!a!
technickém!za ízení!budov.!Zaji�t"ní!bezpe#nosti!
pracovní!#ety!nebo!skupiny;!

-! ízení!a!odpov"dnost!za!#innost!provozního!st ediska!
budov!nebo!stavebního!oddílu;!

-!výkon!#innosti!technického!dozoru!investora;!
-! ízení!správy!budov!a!bytového!hospodá ství;!
-!realizace!investic!na!budovách,!in�enýrských!sítích!a!
technickém!za ízení!budov.!Organizování!a!!

!!kontrola!#innosti!zhotovitel';!
-!výkon!specializovaných!#inností!souvisejících!se!
zaji�t"ním!provozuschopnosti!budov,!in�enýrských!sítí!
a!za ízení!budov.!

1! 4!

!
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Uznávání!zkou�ek!provedených!dle!d íve!platných!p edpis"!

18.! P evodní!tabulka!zkou�ek!

Odborná!zp"sobilost!
dle!p edpisu!S�DC!

Zam1!
ú#innost!od!!
1.!9.!2014!

Odborná!zp"sobilost!
dle!Sm&rnice!S�DC!
#.!50!ú#innost!od!!!

1.!7.!2012!

Odborná!zp"sobilost!
dle!p edpisu!S�DC!
Zam1!(prozatímní)!

ú#innost!od!!
1.!10.!2010!

Odborná!zp"sobilost!
dle!p edpisu!$D!Ok!2!

ú#innost!od!!
1.!1.!2006!

B-00! -! KPB-00! KPB-00!
B-01! -! B-01! B-01!
B-02! F-04! B-02! B-02!
B-02! -! B-03! -!
NB! -! -! -!

!
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$innosti!v!�elezni#ní!geodézii!

A.! PRACOVNÍ!$INNOSTI,!PRO!KTERÉ!JSOU!P%EDEPSÁNY!ZKOU�KY!

Pro! #innosti! vy�adující! odbornou! zp'sobilost! dle! zákona! #.! 266/1994! Sb.,! o! dráhách! je!
podmínkou,! aby! zam"stnanec! S�DC! vykonal! n"kterou! z!p íslu�ných! zkou�ek! (v#etn"!
nástavbové!zkou�ky)!#íslo:!G-00,!G-01,!G-02,!NG-02a.!

Pro! #innosti! smluvního! dodavatele! nebo! zhotovitele! je! podmínkou,! aby! pov" ený!
zam"stnanec! smluvního! dodavatele! nebo! zhotovitele! vykonal! n"kterou! z!p íslu�ných!
zkou�ek!#íslo:!G-00,!G-01,!G-02,!G-03.!

Zkou�ku! praktické! zp'sobilosti! ZPZ/xxx/TRS! nebo! ZPZ/xxx/GSM-R! nebo!
ZPZ/elektrodispe#er/DT! musí! vykonat! zam"stnanec,! který! provádí! pracovní! #innosti!
obsluha!za ízení!rádiové!sít"!SRD!TRS!nebo!SRV!TRS!nebo!obsluha!za ízení!rádiové!sít"!
GSM-R!nebo!obsluha!dotykového!terminálu!telefonního!zapojova#e.!Druh!ZPZ!je!uveden!
v!Osnov"! odborné! zp'sobilosti! v!Kapitole! -! #innosti! na! sd"lovacím! (telekomunika#ním)!
za ízení.!
!

19.! Katalog!zkou�ek:!

$íslo!
zkou�ky!

Druh! Pracovní!#innost!

G-00 odborná! -!pomocné!a!m" i#ské!práce!p i!geodetické!a!!
!!kartografické!#innosti.!

G-01! odborná!

-!projektování,! ízení!a!provád"ní!prací!p i!geodetické!!
!!#innosti,!
-! ízení!a!provád"ní!prací!p i!kartografické!#innosti,!
Oprav%uje:!
-!k!#innosti!dle!G-00!

G-02! odborná!

-! ízení!odd"lení!�elezni#ní!geodézie,!
-! ízení!skupiny!�elezni#ní!geodézie,!
-!organizování!a!kontrola!geodetické!a!kartografické!#innosti,!
-!ov" ování!výsledk'!zem"m" ických!#inností!dle!zákona!#.!

200/1994!Sb.!v!rozsahu!ú edního!oprávn"ní!b)!a!c).!
Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!G-00!a!G-01.!

NG-02a! nástavbová!

-!správcovská!#innost!parametr'!prostorové!polohy!koleje;!
-!správcovská!#innost!�elezni#ního!bodového!pole;!
-!správcovská!#innost!obvodu!dráhy;!
-!správcovská!#innost!databáze!a!informa#ních!systém'!!
!!v!zem"m" ictví;!
-!správcovská!#innost!dokumentace!a!archivace!výsledk'!!
!!zem"m" ických!#inností!ve!ve ejném!zájmu.!
Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!G-02!

G-03! odborná!
-!ov" ování!výsledk'!zem"m" ických!#inností!dle!zákona!#.!

200/1994!Sb.!v!rozsahu!ú edního!oprávn"ní!b)!a!c)!
dodavatelem.!

!
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B.! OSNOVY!ODBORNÉ!ZP&SOBILOSTI!

20.! Po�adavky! na! odbornou! zp'sobilost! a! její! udr�ování! p i! #innostech! v!�elezni#ní!
geodézii!jsou!stanoveny!takto:!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! G-00!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15.!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!pomocné!a!m" i#ské!práce!p i!geodetické!a!kartografické!#innosti.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! !
Po�adovaná!praxe! 3!m"síce!
Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!!
$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! 2!dny!
Odborná!p íprava! 3!dny!
Provozní!p íprava! 3!týdny!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1;!Ob14;!
Sm"rnice!S�DC!#.!103.!

$ást:!!D! S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima;!
S�DC!D3!-!$ást!1/I.,!II.!-!informativní!znalost.!

$ást:!!T! P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
M20;!M21;!S3.!

Jiné!po�adované!znalosti!
!
Poznámky! !

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! !
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 1!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

7!
D:!
2!

T:!
4!

V:!
1!

Druh!ov" ování!znalostí! Prokazatelné!ov" ení!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!pomocné!a!m" i#ské!práce!p i!geodetické!a!kartografické!#innosti.!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! G-01!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15.!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!projektování,! ízení!a!provád"ní!prací!p i!geodetické!#innosti,!
-! ízení!a!provád"ní!prací!p i!kartografické!#innosti,!

Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
-!#innosti!dle!G-00.!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Ukon#ené!st edo�kolské!nebo!vysoko�kolské!
vzd"lání!zem"m" ického!sm"ru!(zákon!#.!
200/1994!Sb.)!

Po�adovaná!praxe! 1!rok!
Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!!
$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období:! !
Odborná!p íprava! 2!týdny!
Provozní!p íprava! 2!týdny!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1;!Ob14;!!
Sm"rnice!S�DC!#.!103.!

$ást:!!D! S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima;!
S�DC!D3!-!$ást!1/I.,!II.!-!informativní!znalost.!

$ást:!!T!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
M20;!M12;!M21;!S3;!S2/3;!S3/1;!S9;!S65;!SR2/1(S);!
TKP.!

Jiné!po�adované!znalosti!
!
Poznámky! !

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

!
D:!
!

T:!
!

V:!
!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 14!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
-!projektování,! ízení!a!provád"ní!prací!p i!geodetické!#innosti,!
-! ízení!a!provád"ní!prací!p i!kartografické!#innosti,!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! G-02!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15.!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení!odd"lení!�elezni#ní!geodézie,!
-! ízení!skupiny!�elezni#ní!geodézie,!
-!organizování!a!kontrola!geodetické!a!kartografické!#innosti,!
-!ov" ování!výsledk'!zem"m" ických!#inností!dle!zákona!#.!200/1994!Sb.!v!rozsahu!ú edního!!
!!oprávn"ní!b)!a!c).!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
-!#innosti!dle!G-00!a!G-01.!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Ukon#ené!st edo�kolské!nebo!vysoko�kolské!
vzd"lání!zem"m" ického!sm"ru!(zákon!#.!
200/1994!Sb.)!

Po�adovaná!praxe! 1!rok!po!G-01!
Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!!
$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! G-01!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! 2!týdny!
Provozní!p íprava! 2!týdny!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1;!Ob14;!
Sm"rnice!S�DC!#.!103.!

$ást:!!D! S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima;!
S�DC!D3!-!$ást!1/I.,!II.!-!informativní!znalost.!

$ást:!!T!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
M20;!M12;!M21;!S3;!S2/3;!S3/1;!S9;!S65;!SR2/1(S);!
TKP.!

Jiné!po�adované!znalosti!
!
Poznámky! !

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

!
D:!
!

T:!
!

V:!
!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 14!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
-! ízení!odd"lení!�elezni#ní!geodézie,!
-! ízení!skupiny!�elezni#ní!geodézie,!
-!organizování!a!kontrola!geodetické!a!kartografické!#innosti,!
-!ov" ování!výsledk'!zem"m" ických!#inností!dle!zákona!#.!200/1994!Sb.!v!rozsahu!ú edního!!
!!oprávn"ní!b)!a!c).!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Nástavbová!
$íslo!zkou�ky! NG-02a!
Zkou�ka! Nekomisionální!

Zku�ební!komise!
Neustanovuje!se,!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15.!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!správcovská!#innost!parametr'!prostorové!polohy!koleje;!
-!správcovská!#innost!�elezni#ního!bodového!pole;!
-!správcovská!#innost!obvodu!dráhy;!
-!správcovská!#innost!databáze!a!informa#ních!systém'!v!zem"m" ictví;!
-!správcovská!#innost!dokumentace!a!archivace!výsledk'!zem"m" ických!#inností!ve!ve ejném!

zájmu.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!#innosti!dle!G-02!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Ukon#ené!st edo�kolské!nebo!vysoko�kolské!
vzd"lání!zem"m" ického!sm"ru!(zákon!#.!
200/1994!Sb.)!

Po�adovaná!praxe! 1!rok!po!G-01!
Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!!
$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! G-02!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! 2!týdny!
Provozní!p íprava! 2!týdny!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1;!Ob14;!
Sm"rnice!S�DC!#.!103.!

$ást:!!D! S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima;!
S�DC!D3!-!$ást!1/I.,!II.!-!informativní!znalost.!

$ást:!!T!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
M20;!M12;!M21;!S3;!S2/3;!S3/1;!S9;!S65;!SR2/1(S);!
TKP.!

Jiné!po�adované!znalosti!
!
Poznámky! !

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

!
D:!
!

T:!
!

V:!
!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 14!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
-!správcovská!#innost!parametr'!prostorové!polohy!koleje;!
-!správcovská!#innost!�elezni#ního!bodového!pole;!
-!správcovská!#innost!obvodu!dráhy;!
-!správcovská!#innost!databáze!a!informa#ních!systém'!v!zem"m" ictví;!
-!správcovská!#innost!dokumentace!a!archivace!výsledk'!zem"m" ických!#inností!ve!ve .!zájmu.!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! G-03!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15.!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!ov" ování!výsledk'!zem"m" ických!#inností!dle!zákona!#.!200/1994!Sb.!v!rozsahu!ú edního!

oprávn"ní!b)!a!c)!dodavatelem.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Ukon#ené!vysoko�kolské!vzd"lání!
zem"m" ického!sm"ru!a!rozsah!ú edního!
oprávn"ní!b)!a!c).!

Po�adovaná!praxe! !
Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! !
$íslo!vstupního!�kolení! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! !
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!
$ást:!!V! !
$ást:!!D! !

$ást:!!T!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
M20;!M12;!M21;!S3;!S2/3;!S3/1;!S9;!S65;!SR2/1(S);!
TKP.!

Jiné!po�adované!znalosti!
!
Poznámky! !

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

!
D:!
!

T:!
!

V:!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 1!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 7!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!!
-!ov" ení!výsledk'!zem"m" ických!#inností!dle!zákona!#.!200/1994!Sb.!v!rozsahu!ú edního!!
!!oprávn"ní!b)!a!c)!dodavatelem.!
!
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C.! P%EHLEDOVÉ!TABULKY!�KOLENÍ!A!SEMINÁ%&!

21.!P ehledová!tabulka!pravidelného!�kolení!

$íslo!
zkou�ky!

$innost!
Ro#ní!

po#et!cykl"!
Po#et!hodin!

celkem!
D! T! V!

G-00!
-!pomocné!a!m" i#ské!práce!p i!!
!!geodetické!a!kartografické!#innosti.!

1! 7! 2! 4! 1!

!

22.!P ehledová!tabulka!odborných!seminá '!

$íslo!
zkou�ky!

$innost!
Ro#ní!po#et!

cykl"!
Po#et!hodin!!

G-01!
-!projektování,! ízení!a!provád"ní!prací!p i!geodetické!!
!!#innosti,!
-! ízení!a!provád"ní!prací!p i!kartografické!

2! 14!

G-02!

-! ízení!odd"lení!�elezni#ní!geodézie,!
-! ízení!skupiny!�elezni#ní!geodézie,!
-!organizování!a!kontrola!geodetické!a!kartografické!!
!!#innosti,!
-!ov" ování!výsledk'!zem"m" ických!#inností!dle!!
!!zákona!#.!200/1994!Sb.!v!rozsahu!ú edního!oprávn"ní!!
!!b)!a!c).!

2! 14!

NG-02a!

-!správcovská!#innost!parametr'!prostorové!polohy!
koleje;!

-!správcovská!#innost!�elezni#ního!bodového!pole;!
-!správcovská!#innost!obvodu!dráhy;!
-!správcovská!#innost!databáze!a!informa#ních!systém'!
v!zem"m" ictví;!

-!správcovská!#innost!dokumentace!a!archivace!
výsledk'!zem"m" ických!#inností!ve!ve ejném!
zájmu.!

2! 14!

G-03!
-!ov" ování!výsledk'!zem"m" ických!#inností!dle!
zákona!#.!200/1994!Sb.!v!rozsahu!ú edního!oprávn"ní!
b)!a!c)!dodavatelem.!

1! 7!

!

Uznávání!zkou�ek!provedených!dle!d íve!platných!p edpis"!

23.! P evodní!tabulka!zkou�ek!
!

Odborná!zp"sobilost!
dle!p edpisu!S�DC!

Zam1!
ú#innost!od!!
1.!9.!2014!

Odborná!zp"sobilost!
dle!Sm&rnice!S�DC!#.!

50!ú#innost!od!!!
1.!7.!2012!

Odborná!zp"sobilost!
dle!p edpisu!S�DC!
Zam1!(prozatímní)!

ú#innost!od!!
1.!10.!2010!

Odborná!zp"sobilost!
dle!p edpisu!$D!Ok!2!

ú#innost!od!!
1.!1.!2006!

G-00! -! KPG-00! KPG-00!
G-01! F-14! G-01! KPG-01!
G-02! -! G-02! KPG-02!

NG-02a! -! -! -!
G-03! -! -! -!

!



P íloha!4!k!S�DC!Zam1!�!zm"na!#.!2!�!ú#innost!od!15.! íjna!2015!

60 
 

!

$innosti!na!sd&lovacím!(telekomunika#ním)!za ízení!

A.! PRACOVNÍ!$INNOSTI,!PRO!KTERÉ!JSOU!P%EDEPSÁNY!ZKOU�KY!

Pro! #innosti! vy�adující! odbornou! zp'sobilost! dle! zákona! #.! 266/1994! Sb.,! o! dráhách! je!
podmínkou,!aby!zam"stnanec!S�DC!vykonal!n"kterou!z!p íslu�ných!zkou�ek!#íslo:!T-00,!
T-02,!T-03,!T-03a,!T-04,!T-05,!T-05a,!T-06,!TZE.!

Pro! #innosti! smluvního! dodavatele! nebo! zhotovitele! je! podmínkou,! aby! pov" ený!
zam"stnanec! smluvního! dodavatele! nebo! zhotovitele! vykonal! n"kterou! z!p íslu�ných!
zkou�ek!#íslo:!T-05b,!T-05c,!T-05d,!TZE.!

Zkou�ku!T-05d!musí!vykonat!odpov"dný!projektant.!

Zkou�ka!TZE! je!uvedena!v!Osnov"!odborné!zp'sobilosti!v!Kapitole!-!#innosti!na!za ízení!
elektrotechniky!a!energetiky.!

Zkou�ku! praktické! zp'sobilosti! ZPZ/xxx/TRS! nebo! ZPZ/xxx/GSM-R! nebo!
ZPZ/elektrodispe#er/DT! musí! vykonat! zam"stnanec,! který! provádí! pracovní! #innosti!
obsluha!za ízení!rádiové!sít"!SRD!TRS!nebo!SRV!TRS!nebo!obsluha!za ízení!rádiové!sít"!
GSM-R!nebo!obsluha!dotykového!terminálu!telefonního!zapojova#e.!
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24.! Katalog!zkou�ek:!

$íslo!zkou�ky! Druh! Pracovní!#innost!

T-00! odborná!
-!sou#innost!p i!provád"ní!prací!p i!montá�i,!údr�b",!

odstra+ování!poruch!a!opravách!sd"lovacích!
(telekomunika#ních)!za ízení,!VST!a!MST.!

T-02! odborná!

-!odborné,!vysoce!odborné!a!specializované!práce!p i!
opravách,!montá�ích,!údr�b"!a!rekonstrukcích!na!za ízení!
sd"lovací!(telekomunika#ní)!techniky,!VST!a!MST,!v#etn"!
p ípadného! ízení!prací.!!

Oprav%uje:!
-!k!#innosti!dle!T-00!!

T-03! odborná!

-!samostatné!zaji�*ování!technického!provozu,!údr�by!a!
oprav!sd"lovacích!(telekomunika#ních)!za .,!VST!a!MST.!

Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!T-00!a!T-02!

T-03a! odborná!

-! ízení!a!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!sd"lovacích!
(telekomunika#ních)!za .,!VST!a!MST!ve!sv" eném!
okrsku.!

Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!T-00!a!T-02!a!T-03!

T-04! odborná! !-!administrativní!a!technické!práce!vztahující!se!k!odborné!
správ"!sd"lovací!(telekomunika#ní)!techniky,!VST!a!MST.!

T-05! odborná!

-! ízení!prací,!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!na!nejslo�it"j�ích!
sd"lovacích!(telekomunika#ních)!za ízeních,!VST!a!MST.!

-!organizování!a!kontrola!provozních!#inností.!
Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!T-00!a!T-02,!T-03!a!T-03a!

T-05a! odborná! -!realizace!investic!stavební!správy!na!sd"lovacím!
(telekomunika#ním)!za ízení.!

T-05b! odborná!

-! ízení!prací,!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!na!nejslo�it"j�ích!
sd"lovacích!(telekomunika#ních)!za ízeních,!VST!a!MST!
ve!sv" eném!obvodu!dle!Smlouvy.!!

-!organizování!a!kontrola!provozních!#inností!(mimo!
správcovské!#innosti).!

!

T-05c! odborná! -! ízení!prací!p i!stavbách!na!neprovozovaném!sd"lovacím!
(telekomunika#ním)!za ízení,!VST!a!MST!

T-05d! odborná! -!projektování!a!související!#innosti!na!sd"lovacím!
(telekomunika#ním)!za ízení.!

T-06! odborná!

-!organizace,! ízení,!analyzování,!kontrola!a!odpov"dnost!za!
slo�ité!provozn"!technické!a!správcovské!#innosti.!

Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!T-00!a!T-02,!T-03,!T-03a!a!T-05!

ZPZ/xxx/TRS!
praktické!
zp"sobilosti! -!obsluha!za ízení!rádiové!sít"!SRD!TRS!nebo!SRV!TRS.!

ZPZ/xxx/GSM-R!
praktické!
zp"sobilosti! -!obsluha!za ízení!rádiové!sít"!GSM-R!

ZPZ/xxx/DT!
praktické!
zp"sobilosti! -!obsluha!dotykového!terminálu!telefonního!zapojova#e!
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B.! OSNOVY!ODBORNÉ!ZP&SOBILOSTI!

25.! Po�adavky! na! odbornou! zp'sobilost! a! její! udr�ování! p i! #innostech! na! sd"lovacím!
(telekomunika#ním)!za ízení!jsou!stanoveny!takto:!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! T-00!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!sou#innost!p i!provád"ní!prací!p i!montá�i,!údr�b",!odstra+ování!poruch!a!opravách!sd"lovacích!

(telekomunika#ních)!za ízení,!VST!a!MST.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! !
Po�adovaná!odborná!praxe! !

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!6!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!3!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!4!týdny!
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!
$ást:!!V! Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV.!

$ást:!!D!
S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima;!
S�DC!D3!-!#l.!1,!4,!12,!19,!22,!139,!141,!158,!159,!161,!163,!176,!196,!
213,!369,!380,!502,!506,!535-538,!562,!568!<);!

$ást:!!T! T1;!T7;!T31;!T32;!T34;!Z11;!<<).!
Jiné!po�adované!znalosti!

Vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.;!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.;!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.;!na ízení!vlády!#.!
591/2006!Sb.!

Poznámky!

-!<)Pouze!na!tratích!D3,!v!dirigujících!a!p ilehlých!stanicích.!
-!<<)Rozsah!znalostí!je!ur#en!pracovním!za azením!zam"stnance.!!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! !
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 2!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

10!
D!
4!

T!
4!

V!
2!

Druh!ov" ování!znalostí! Prokazatelné!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!sou#innost!p i!provád"ní!prací!p i!montá�i,!údr�b",!odstra+ování!poruch!a!opravách!

sd"lovacích!(telekomunika#ních)!za ízení,!VST!a!MST.!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova!odborné!zp'sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! T-02!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!odborné,!vysoce!odborné!a!specializované!práce!p i!opravách,!montá�ích,!údr�b"!a!rekonstrukcích!

na!za ízení!sd"lovací!(telekomunika#ní)!techniky,!VST!a!MST,!v#etn"!p ípadného! ízení!prací.!!!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
-!#innost!dle!T-00.!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!4!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!odborná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!4!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!5!nebo!dle!p ílohy!#.!
1,!písm.!b)!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!7!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!5!nebo!§!7!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!4!týdny!
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
!
Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;.!
!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima;!
S�DC!D3!-!#l.!1,!4,!12,!19,!22,!139,!141,!158,!159,!161,!163,!176,!196,!
213,!369,!380,!502,!506,!535-538,!562,!568!<);!
!

$ást:!!T!

T1;!T7;!T31;!T32;!T34;!T35;!T36;!T37;!T81;!T84;!T119;!T300;!S4!-!$ást!
II.,!Kapitola!V.;!E4;!Z11;!<<)!
%ád!S�DC!#.!7;!OTD;!Základní!technické!specifikace!optických!kabel'!a!
jejich! p íslu�enství! v! telekomunika#ní! síti! S�DC,! #.! j.:44764/2009,!
P íloha!#.!1.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.,!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.,!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.,!na ízení!vlády!#.!
591/2006!Sb.!

Poznámky!

-!<)Pouze!na!tratích!D3,!v!dirigujících!a!p ilehlých!stanicích.!
-!<<)Rozsah!znalostí!je!ur#en!pracovním!za azením!zam"stnance.!!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! !
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 2!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

12!
D!
4!

T!
6!

V!
2!

Druh!ov" ování!znalostí! Prokazatelné!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!odborné,!vysoce!odborné!a!specializované!práce!p i!opravách,!montá�ích,!údr�b"!a!rekonstrukcích!

na!za ízení!sd"lovací!(telekomunika#ní)!techniky,!VST!a!MST,!v#etn"!p ípadného! ízení!prací.!!!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
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Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! T-03!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!samostatné!zaji�*ování!technického!provozu,!údr�by!a!oprav!sd"lovacích!(telekomunika#ních)!

za ízení,!VST!a!MST.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!#innosti!dle!T-00!a!T-02!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!odborná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!1,!písm.!a)!
nebo!písm.!c)!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!
8a)!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!6!nebo!§!8!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! T-02!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!4!týdny!
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
!
Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;.!
!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima;!
S�DC!D3!-!#l.!1,!4,!12,!19,!22,!139,!141,!158,!159,!161,!163,!176,!196,!
213,!369,!380,!502,!506,!535-538,!562,!568!<);!
!

$ást:!!T!

!
T1;!T7;!T31;!T32;!T34;!T35;!T36;!T37;!T81;!T84;!T119;!T300;!S4!-!$ást!
II.,!Kapitola!V.;!E4;!Z11;!<<)!
%ád!S�DC!#.!7;!OTD;!Základní!technické!specifikace!optických!kabel'!a!
jejich! p íslu�enství! v! telekomunika#ní! síti! S�DC,! #.! j.:44764/2009,!
P íloha!#.!1.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!127/2005!Sb.,!zákon!#.!266/1994!Sb.,!vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.,!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.,!
vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.,!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.,!na ízení!vlády!#.!
591/2006!Sb.,!$SN:!37!5711;!TN�:!34!2090,!34!2570,!34!2571,!34!2572,!34!2605,!34!2858,!37!5715.!

Poznámky!

-!<)Pouze!na!tratích!D3,!v!dirigujících!a!p ilehlých!stanicích.!
-!<<)Rozsah!znalostí!je!ur#en!pracovním!za azením!zam"stnance.!!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! !
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 2!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

12!
D!
4!

T!
6!

V!
2!

Druh!ov" ování!znalostí! Prokazatelné!ov" ování!znalostí.!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!samostatné!zaji�*ování!technického!provozu,!údr�by!a!oprav!sd"lovacích!(telekomunika#ních)!
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za ízení,!VST!a!MST.!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! T-03a!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-! ízení!a!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!sd"lovacích!(telekomunika#ních)!za ízení,!VST!a!MST!ve!

sv" eném!okrsku.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
-!#innostem!dle!T-00,!T-02!a!T-03!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!odborná!praxe! Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!1,!písm.!c)!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!
8b)!a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!8!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! T-03!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!4!týdny!
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
!
Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;.!
!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima;!
S�DC!D3!-!#l.!1,!4,!12,!19,!22,!139,!141,!158,!159,!161,!163,!176,!196,!
213,!369,!380,!502,!506,!535-538,!562,!568!<);!
!

$ást:!!T!

!
T1;!T7;!T31;!T32;!T34;!T35;!T36;!T37;!T81;!T84;!T119;!T300;!S4!-!$ást!
II.,!Kapitola!V.;!E4;!Z11;!
%ád!S�DC!#.!7;!OTD;!
TKP!-!orientace!v!kapitolách:!1,!2,!3,!12,!25A,!26,!28;!Základní!technické!
specifikace!optických!kabel'!a!jejich!p íslu�enství!v!telekomunika#ní!síti!
S�DC,!#.!j.:44764/2009,!P íloha!#.!1.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!127/2005!Sb.;!zákon!#.!266/1994!Sb.;!vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.;!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.;!
vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.;!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.;!na ízení!vlády!#.!
591/2006!Sb.;!$SN:!37!5711;!TN�:!34!2090,!34!2570,!34!2571,!34!2572,!34!2605,!34!2858,!37!5715.!

Poznámky!

-!<)Pouze!na!tratích!D3,!v!dirigujících!a!p ilehlých!stanicích.!
!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! !
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 2!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

12!
D!
4!

T!
6!

V!
2!

Druh!ov" ování!znalostí! Prokazatelné!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení!a!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!sd"lovacích!(telekomunika#ních)!za ízení,!VST!a!MST!ve!

sv" eném!okrsku.!
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Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! T-04!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!administrativní!a!technické!práce!vztahující!se!k!odborné!správ"!sd"lovací!(telekomunika#ní)!

techniky,!VST!a!MST.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! Minimáln"!st ední!

Po�adovaná!odborná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!3!
a!dle!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!3!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!6!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!3!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-00!nebo!V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!6!týdn'!
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
!
Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;.!
!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima;!
S�DC!D3!-!#l.!1,!4,!12,!19,!22,!139,!141,!158,!159,!161,!163,!176,!196,!
213,!369,!380,!502,!506,!535-538,!562,!568!<);!
S�DC!D4!-!#l.!1,!4,!12,!91-94,!546,!617!<<).!

$ást:!!T!
!
T1;!T7;!T31;!T32;!T34;!T35;!T36;!T37;!T81;!T84;!T119;!T300;!S4!-!$ást!
II.,!Kapitola!V.;!E4;!Z11;!<<<).!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!127/2005!Sb.;!zákon!#.!266/1994!Sb.;!vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.;!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.;!
vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.;!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.;!na ízení!vlády!#.!
591/2006!Sb.!

Poznámky!

-!<)Pouze!na!tratích!D3,!v!dirigujících!a!p ilehlých!stanicích.!
-!<<)!Pouze!na!tratích!RB,!v!autonomních!dopravnách.!
-!<<<)Rozsah!znalostí!je!ur#en!pracovním!za azením!zam"stnance.!!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! !
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

!
D!
!

T!
!

V!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 10!
Druh!ov" ování!znalostí! Prokazatelné!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost!
-!administrat.!a!tech.!práce!vztahující!se!k!odborné!správ"!sd"l.!(telekomunika#ní)!tech.,!VST!a!MST.!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! T-05!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-! ízení!prací,!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!na!nejslo�it"j�ích!sd"lovacích!(telekomunika#ních)!

za ízeních,!VST!a!MST.!!
-!organizování!a!kontrola!provozních!#inností.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!k!#innostem!dle!T-00!a!T-02,!T-03!a!T-03a!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!odborná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!1,!písm.!c)!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!
8b)!a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!8!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! T-03a!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!4!týdny!
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!

!
Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV,!P íloha!#.!1!a!
#.!2;!
!
Sm"rnice!S�DC!#.!103.!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima;!
S�DC!D3!-!#l.!1,!4,!12,!19,!22,!139,!141,!158,!159,!161,!163,!176,!196,!
213,!369,!380,!502,!506,!535-538,!562,!568!<);!
S�DC!D4!-!!#l.!1,!4,!12,!91-94,!546,!617!<<).!
S�DC!D17;!<<<).!

$ást:!!T!

!
T1;!T7;!T31;!T32;!T34;!T35;!T36;!T37;!T81;!T84;!T119;!T300;!S4!-!$ást!
II.,!Kapitola!V.;!E4;!Z11;!<<<)!
%ád!S�DC!#.!7;!OTD;!TKP!-!orientace!v!kapitolách:!1,!2,!3,!12,!25A,!26,!
28;!Základní!technické!specifikace!optických!kabel'!a!jejich!p íslu�enství!
v!telekomunika#ní!síti!S�DC,!#.!j.:44764/2009,!P íloha!#.!1.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!127/2005!Sb.;!zákon!#.!266/1994!Sb.;!vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.;!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.;!
vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.;!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.;!na ízení!vlády!#.!
591/2006!Sb.;!$SN:!37!5711;!TN�:!34!2090,!34!2570,!34!2571,!34!2572,!34!2605,!34!2858,!37!5715.!

Poznámky!

-!<)Pouze!na!tratích!D3,!v!dirigujících!a!p ilehlých!stanicích.!
-!<<)!Pouze!na!tratích!RB,!v!autonomních!dopravnách.!!
-!<<<)Rozsah!znalostí!je!ur#en!pracovním!za azením!zam"stnance.!!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

!
D!
!

T!
!

V!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
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Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 10!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
-! ízení!prací,!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!na!nejslo�it"j�ích!sd"lovacích!(telekomunika#ních)!

za ízeních,!VST!a!MST.!!
-!organizování!a!kontrola!provozních!#inností.!
!



P íloha!4!k!S�DC!Zam1!�!zm"na!#.!2!�!ú#innost!od!15.! íjna!2015!

72 
 

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! T-05a!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!realizace!investic!stavební!správy!na!sd"lovacím!(telekomunika#ním)!za ízení.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!odborná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!1,!písm.!a)!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!
8b)!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!6!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!4!týdny!
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V! Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;!!Sm"rnice!
S�DC!#.!103.!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima;!
S�DC!D3!-!#l.!1,!4,!12,!19,!22,!139,!141,!158,!159,!161,!163,!176,!196,!
213,!369,!380,!502,!506,!535-538,!562,!568!<);!
S�DC!D4!-!!#l.!1,!4,!12,!91-94,!546,!617!<<).!
S�DC!D17!-!#l.!9,!216-220.!

$ást:!!T!

T1;!T7;!T32;!T81;!T84;!S4!-!$ást!II.,!Kapitola!V.;!Z11;!
%ád!S�DC!#.!7;!TKP!-!orientace!v!kapitolách:!1,!3,!12,!25A,!26,!28;!!
$SN:!EN!54-1!a�!25! (34!2710);!34!1500;!34!1530;!34!2040;!37!5711;!!!!!!!!!!
73!6005;!!
TN�:!34!2090,!34!2570,!34!2571,!34!2572,!34!2605,!34!2858,!37!5715.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon! #.! 266/1994!Sb.;! zákon! #.! 127/2005!Sb.;! vyhlá�ka! 48/1982!Sb.;! vyhlá�ka! #.! 100/1995!Sb.;!
vyhlá�ka! #.! 101/1995!Sb.;! vyhlá�ka! #.! 173/1995!Sb.;! vyhlá�ka! #.! 177/1995!Sb.;! ! na ízení! vlády! #.!
362/2005!Sb.;!na ízení!vlády!#.!591/2006!Sb.;!Typová!dokumentace!S�DC! -!http://typdok.tudc.cz/;!
OTD;! Základní! technické! specifikace! optických! kabel'! a! jejich! p íslu�enství! v! telekomunika#ní! síti!
S�DC,!#.!j.:44764/2009,!P íloha!#.!1.!

Poznámky!

-!<)Pouze!na!tratích!D3,!v!dirigujících!a!p ilehlých!stanicích.!
-!<<)!Pouze!na!tratích!RB,!v!autonomních!dopravnách.!!!
V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

!
D!
!

T!
!

V!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 10!
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Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí.!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost!
-!realizace!investic!stavební!správy!na!sd"lovacím!(telekomunika#ním)!za ízení.!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! T-05b!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC!O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-! ízení!prací,!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!na!nejslo�it"j�ích!sd"lovacích!(telekomunika#ních)!

za ízeních,!VST!a!MST!ve!sv" eném!obvodu!dle!Smlouvy.!!
-!organizování!a!kontrola!provozních!#inností!(mimo!správcovské!#innosti).!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!odborná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!1,!písm.!c)!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!
8b)!a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!8!!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!4!týdny!
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!

!
Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV,!P íloha!#.!1!a!
#.!2;.!
!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima;!
S�DC!D3!-!#l.!1,!4,!12,!19,!22,!139,!141,!158,!159,!161,!163,!176,!196,!
213,!369,!380,!502,!506,!535-538,!562,!568!<);!
S�DC!D4!-!!#l.!1,!4,!12,!91-94,!546,!617!<<).!

$ást:!!T!

T1;!T7;!T31;!T32;!T34;!T35;!T36;!T37;!T81;!T84;!T119;!T300;!S4!-!$ást!
II.,!Kapitola!V.;!E4;!Z11;!<<<)!
%ád!S�DC!#.!7;!OTD;!
$SN:!34!2040;!37!5711;!
TN�:!34!2090;!34!2570;!34!2571;!34!2572;!34!2605;!34!2858;!37!5715;!!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/1994!Sb.,! zákon!127/2005!Sb.;!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.;!
vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.;!Základní!technické!specifikace!optických!kabel'!
a!jejich!p íslu�enství!v!telekomunika#ní!síti!S�DC,!#.!j.:44764/2009,!P íloha!#.!1;!MPBP!p íslu�ného!
obvodu! pro�kolí! a! prokazateln"! ov" í! p íslu�né! O%;! Typová! dokumentace! S�DC! -!
http://typdok.tudc.cz/.!!!

Poznámky!

-!<)Pouze!na!tratích!D3,!v!dirigujících!a!p ilehlých!stanicích.!
-!<<)!Pouze!na!tratích!RB,!v!autonomních!dopravnách.!!!
-!<<<)Rozsah!znalostí!je!ur#en!pracovním!za azením!zam"stnance.!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

!
D!
!

T!
!

V!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
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!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 10!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí.!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
-! ízení!prací,!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!na!nejslo�it"j�ích!sd"lovacích!(telekomunika#ních)!
za ízeních,!VST!a!MST!ve!sv" eném!obvodu!dle!Smlouvy.!!
-!organizování!a!kontrola!provozních!#inností!(mimo!správcovské!#innosti).!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! T-05c!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-! ízení!prací!p i!stavbách!na!neprovozovaném!sd"lovacím!(telekomunika#ním)!za ízení,!VST!a!MST.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!odborná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!1,!písm.!c)!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!8b)!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!8!<<<<)!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!4!týdny!
Provozní!p íprava! !
Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!

!
Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV,!P íloha!#.!1!a!#.!
2;.!
!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima;!
S�DC!D3!-!#l.!1,!4,!12,!19,!22,!139,!141,!158,!159,!161,!163,!176,!196,!
213,!369,!380,!502,!506,!535-538,!562,!568!<);!
S�DC!D4!-!#l.!1,!4,!12,!91-94,!546,!617!<<).!

$ást:!!T!

T1;!T7;!T31;!T32;!T34;!T35;!T36;!T37;!T81;!T84;!T119;!T300;!S4!-!$ást!II.,!
Kapitola!V.;!E4;!Z11;!<<<)!
%ád!S�DC!#.!7;!OTD;!TKP!-!orientace!v!kapitolách:!1,!2,!3,!12,!25A,!26,!
28;!
$SN:! EN! 54-1! a�! 25! (34! 2710);! 33! 1600;! 34! 1500;! 34! 1530;! 34! 2040;!!!!!!!!!!!
37!5711;73!6005;!
TN�:!34!2090;!34!2570;!34!2605;!34!2609;!34!2858;!34!3109;!37!5715.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon! #.! 266/1994! Sb.,! zákon! 127/2005! Sb.;! vyhlá�ka! #.! 100/1995! Sb.;! vyhlá�ka! #.!101/1995! Sb.;!
vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.;!Základní!technické!specifikace!optických!kabel'!a!
jejich!p íslu�enství!v!telekomunika#ní!síti!S�DC,!#.!j.:44764/2009,!P íloha!#.!1;!Typová!dokumentace!
S�DC!-!http://typdok.tudc.cz/;!!MPBP!p íslu�ného!obvodu!pro�kolí!a!prokazateln"!ov" í!p íslu�né!O%.!

Poznámky!

-!<)Pouze!na!tratích!D3,!v!dirigujících!a!p ilehlých!stanicích.!
-!<<)!Pouze!na!tratích!RB,!v!autonomních!dopravnách.!
-!<<<)Rozsah!znalostí!je!ur#en!pracovním!za azením!zam"stnance.!!

-!<<<<)!U!specifických!#inností:!práce!spojené!s!kabelizací!na!sd"lovacím!
(telekomunika#ním)!za ízení!§!4.!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení! Celkem!
!

D!
!

T!
!

V!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
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Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 10!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí.!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
-! ízení!prací!p i!stavbách!na!neprovozovaném!sd"lovacím!(telekomunika#ním)!za ízení,!VST!a!MST.!
!
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!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! T-05d!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!projektování!a!související!#innosti!na!sd"lovacím!(telekomunika#ním)!za ízení.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!§!10,!odst.!1!

Po�adovaná!odborná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!10,!odst.!1!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!
8c)!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!10!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! $lenství!v!komo e!projektant'!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!4!týdny!
Provozní!p íprava! !
Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V! !
Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;.!!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima;!
S�DC!D3!-!#l.!1,!4,!12,!19,!22,!139,!141,!158,!159,!161,!163,!176,!196,!
213,!369,!380,!502,!506,!535-538,!562,!568!<);!
S�DC!D4!-!!#l.!1,!4,!12,!91-94,!546,!617.!

$ást:!!T!

T1;!T7;!T81;!T84;!T200;!S4!-!$ást!II.,!Kapitola!V.;!
TKP!-!orientace!v!kapitolách:!1,!3,!12,!25A,!26,!28;!
$SN:!EN!54-1!a�!25!(34!2710);!34!1500;!34!1530;!34!2040;!37!5711;!73!
6005;!
TN�:!34!2090;!34!2570;!34!2605;!34!2858;!34!3109;!37!5715.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/1994!Sb.;!zákon!#.!127/2005!Sb.;!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.;!
vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.;!OTD;!SM!G%!S�DC!#.!11;!Základní!technické!
specifikace! optických! kabel'! a! jejich! p íslu�enství! v! telekomunika#ní! síti! S�DC,! #.! j.:44764/2009,!
P íloha!#.!1.;!Typová!dokumentace!S�DC!-!http://typdok.tudc.cz/.!

Poznámky! V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

!
D!
!

T!
!

V!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 10!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost!
-!projektování!a!související!#innosti!na!sd"lovacím!(telekomunika#ním)!za ízení.!
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!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! T-06!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!organizace,! ízení,!analyzování,!kontrola!a!odpov"dnost!za!slo�ité!provozn"!technické!a!správcovské!

#innosti.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!k!#innostem!dle!T-00!a!T-02,!T-03,!T-03a!a!T-05!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!odborná!praxe! Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!1,!písm.!c)!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!8b)!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!8!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! T-05!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!4!týdny!
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!

!
Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV,!P íloha!#.!1!a!#.!
2;!Sm"rnice!S�DC!#.!103;!!
!
Zam1;.!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima;!
S�DC!D3!-!#l.!1,!4,!12,!19,!22,!139,!141,!158,!159,!161,!163,!176,!196,!
213,!369,!380,!502,!506,!535-538,!562,!568!<);!
S�DC!D4!-!#l.!1,!4,!12,!91-94,!546,!617!<<).!
S�DC!D17!<<<).!

$ást:!!T!

!
T1;!T7;!T31;!T32;!T34;!T35;!T36;!T37;!T81;!T84;!T119;!T300;!S4!-!$ást!II.,!
Kapitola!V.;!E4;!Z11;!<<<)!
%ád!S�DC!#.!7;!OTD;!!TKP!-!orientace!v!kapitolách:!1,!3,!12,!25A,!26,!28;!
Základní! technické! specifikace! optických! kabel'! a! jejich! p íslu�enství! v!
telekomunika#ní!síti!S�DC,!#.!j.:44764/2009,!P íloha!#.!1.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!127/2005!Sb.;! zákon!#.!266/1994!Sb.;!vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.;!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.;!
vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.;!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.;!na ízení!vlády!#.!
591/2006!Sb.;!$SN:!37!5711;!TN�:!34!2090,!34!2570,!34!2571,!34!2572,!34!2605,!34!2858,!37!5715.!

Poznámky!

-!<)Pouze!na!tratích!D3,!v!dirigujících!a!p ilehlých!stanicích.!
-!<<)!Pouze!na!tratích!RB,!v!autonomních!dopravnách.!
-!<<<)Rozsah!znalostí!je!ur#en!pracovním!za azením!zam"stnance.!!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

!
D!
!

T!
!

V!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
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Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 10!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
-!organizace,! ízení,!analyzování,!kontrola!a!odpov"dnost!za!slo�ité!provozn"!technické!a!správcovské!

#innosti.!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Zkou�ka!praktické!zp'sobilosti!
$íslo!zkou�ky! ZPZ/xxx/TRS!*)!
Zkou�ka:! Nekomisionální!!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!O%!
(hlavní!nebo!kontrolní!operatér)!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!obsluha!za ízení!rádiové!sít"!SRD!TRS!nebo!SRV!TRS;!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! !
Po�adovaná!praxe! !
Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! OZ!dle!p ílohy!4!tohoto!p edpisu!pro!p íslu�nou!

pracovní!#innost!
Stupe+!jazykových!znalostí:! !

P íprava!

Úvodní!období:!
!
!

Odborná!p íprava:!
!
!

Provozní!p íprava:! Doba!p ípravy!musí!být!stanovena!vedoucím!zam"stnancem!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V! !

$ást:!!D! S�DC!($SD)!T7,!S�DC!($D)!Z11!
p íslu�né!Dopl+ující!ustanovení!k!p edpisu!S�DC!($D)!Z11!�!sí*!TRS!

$ást:!!T! !

Jiné!po�adované!znalosti!

-! TTP;!
-! Provozní! ád!p íslu�né!sít"!TRS;!
-! Návod!k!obsluze!základnové!nebo!p enosné!radiostanice!pro!sí*!SRD!nebo!SRV.!

Poznámky:!

<)!Pov" ený!zam"stnanec!písmena!xxx!nahradí!#íslem!zkou�ky,!kterou!
má!zam"stnanec!vykonanou!dle!p ílohy!4!tohoto!p edpisu.!

Pov" ený!zam"stnanec!doplní!do!poznámek!v!Osv"d#ení!o!odborné!
zp'sobilosti!konkrétní!typ!radiostanice.!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! !
Pravidelné!�kolení:! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! 1!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

1!
D:!
1!

T:!
!

V:!
!

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
!
Odborný!seminá :! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Zkou�ka!praktické!zp'sobilosti!
$íslo!zkou�ky! ZPZ/xxx/GSM-R!*)!
Zkou�ka:! Nekomisionální!!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!O%!
(hlavní!nebo!kontrolní!operatér)!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!obsluha!za ízení!rádiové!sít"!GSM-R;!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! !
Po�adovaná!praxe! !
Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! OZ!dle!p ílohy!4!tohoto!p edpisu!pro!p íslu�nou!

pracovní!#innost!!
Stupe+!jazykových!znalostí:! !

P íprava!

Úvodní!období:!
!
!

Odborná!p íprava:!
!
!

Provozní!p íprava:! Doba!p ípravy!musí!být!stanovena!vedoucím!zam"stnancem!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V! !

$ást:!!D! S�DC!($SD)!T7,!S�DC!($D)!Z11!
p íslu�né!Dopl+ující!ustanovení!k!p edpisu!S�DC!($D)!Z11!�!sí*!GSM-R!

$ást:!!T! !

Jiné!po�adované!znalosti!

-! TTP;!
-! Provozní! ád!p íslu�né!sít"!GSM-R;!
-! Návod!k!obsluze!koncového!nebo!p enosného!terminálu!pro!sí*!GSM-R.!

Poznámky:!

<)!Pov" ený!zam"stnanec!písmena!xxx!nahradí!#íslem!zkou�ky,!kterou!
má!zam"stnanec!vykonanou!dle!p ílohy!4!tohoto!p edpisu.!

Pov" ený!zam"stnanec!doplní!do!poznámek!v!Osv"d#ení!o!odborné!
zp'sobilosti!konkrétní!typ!radiostanice.!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! !
Pravidelné!�kolení:! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! 1!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

1!
D:!
1!

T:!
!

V:!
!

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
!
Odborný!seminá :! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky:! Zkou�ka!praktické!zp'sobilosti!
$íslo!zkou�ky:! ZPZ/xxx/DT!
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje:!!
-! #ást!funkce!telefonní!zapojova#,!pov" ený!

zam"stnanec!O%!-!OSPD;!
-! #ást!funkce!koncový!terminál!sít"!TRS!nebo!

GSM-R,!hlavní!nebo!kontrolní!operatér!O%;!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!obsluha!dotykového!terminálu!telefonního!zapojova#e;!
!
Zkou�ka!oprav+uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! OZ!dle!p ílohy!4!tohoto!p edpisu!pro!p íslu�nou!

pracovní!#innost!
Stupe+!jazykových!znalostí:! !

P íprava!

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! !

Provozní!p íprava:! Doba!p ípravy!musí!být!stanovena!vedoucím!zam"stnancem!

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V! !

$ást:!!D!
S�DC!($SD)!T1,!S�DC!($D)!Z11!
p íslu�né!Dopl+ující!ustanovení!k!p edpisu!S�DC!($SD)!T1!
p íslu�né!Dopl+ující!ustanovení!k!p edpisu!S�DC!($D)!Z11!�!sí*!GSM-R!

$ást:!!T! !

Jiné!po�adované!znalosti!

-! návod!k!obsluze!dotykového!terminálu!telefonního!zapojova#e;!

Poznámky:! !
Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!

Pravidelné!p ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné!�kolení:! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

!
D:!
!

T:!
!

V:!
!

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný!seminá :! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
!



P íloha!4!k!S�DC!Zam1!�!zm"na!#.!2!�!ú#innost!od!15.! íjna!2015!

84 
 

C.! P%EHLEDOVÉ!TABULKY!�KOLENÍ!A!SEMINÁ%&!

26.!P ehledová!tabulka!pravidelného!�kolení!

$íslo!
zkou�ky!

$innost!
Ro#ní!
po#et!
cykl"!

Po#et!
hodin!
celkem!

D! T! V!

T-00!

-!sou#innost!p i!provád"ní!prací!p i!!
!!montá�i,!údr�b",!odstra+ování!poruch!!
!!a!opravách!sd"lovacích!
(telekomunika#ních)!za ízení,!VST!a!
MST.!

2! 10! 4! 4! 2!

T-02!

-!odborné,!vysoce!odborné!a!!
!!specializované!práce!p i!opravách,!!
!!montá�ích,!údr�b"!a!rekonstrukcích!na!!
!!za ízení!sd"lovací!(telekomunika#ní)!
!!techniky,!VST!a!MST,!v#etn"!
p ípadného! ízení!prací.!

2! 12! 4! 6! 2!

T-03!

-!samostatné!zaji�*ování!technického!!
!!provozu,!údr�by!a!oprav!sd"lovacích!!!
!!(telekomunika#ních)!za ízení,!VST!a!!
!!MST.!

2! 12! 4! 6! 2!

T-03a!

-! ízení!a!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!!
sd"lovacích!(telekomunika#ních)!
za ízení,!!!VST!a!MST!ve!sv" eném!
okrsku.!

2! 12! 4! 6! 2!

ZPZ/xxx/TRS! -!obsluha!za ízení!rádiové!sít"!SRD!
TRS!nebo!SRV!TRS.!

1! 1! 1! -! -!

ZPZ/xxx/GSM-R! -!obsluha!za ízení!rádiové!sít"!GSM-R! 1! 1! 1! -! -!
!

27.!P ehledová!tabulka!odborných!seminá '!

$íslo!
zkou�ky!

$innost!
Ro#ní!po#et!

cykl"!
Po#et!hodin!!

T-04!
-!administrativní!a!technické!práce!vztahující!se!!

k!odborné!správ"!sd"lovací!(telekomunika#ní)!
techniky,!VST!a!MST.!

2! 10!

T-05!

-! ízení!prací,!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!na!
nejslo�it"j�ích!sd"lovacích!(telekomunika#ních)!!

!!za ízeních,!VST!a!MST.!Organizování!a!kontrola!!
!!provozních!#inností.!

2! 10!

T-05a!
-!realizace!investic!stavební!správy!na!sd"lovacím!

(telekomunika#ním)!za ízení.!
2! 10!

T-05b!

-! ízení!prací,!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!na!
nejslo�it"j�ích!sd"lovacích!(telekomunika#ních)!
za ízeních,!VST!a!MST!ve!sv" eném!obvodu!dle!
Smlouvy.!!

-!organizování!a!kontrola!provozních!#inností.!(mimo!
správcovské!#innosti).!

2! 10!

T-05c!
-! ízení!prací!p i!stavbách!na!!
!!neprovozovaném!sd"lovacím!(telekomunika#ním)!

za ízení,!VST!a!MST.!
2! 10!

T-05d!
-!projektování!a!související!#innosti!na!!

sd"lovacím!(telekomunika#ním)!za ízení.!
2! 10!

T-06!
-!organizace,! ízení,!analyzování,!kontrola!a!!
!!odpov"dnost!slo�ité!provozn"!technické!a!!
!!správcovské!#innosti.!

2!! 10!
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Uznávání!zkou�ek!provedených!dle!d íve!platných!p edpis"!
 

28.! P evodní!tabulka!zkou�ek!
!

Odborná!zp"sobilost!
dle!p edpisu!S�DC!

Zam1!
ú#innost!od!!
1.!9.!2014!

Odborná!zp"sobilost!
dle!Sm&rnice!S�DC!#.!

50!ú#innost!od!!!
1.!7.!2012!

Odborná!zp"sobilost!
dle!p edpisu!S�DC!
Zam1!(prozatímní)!

ú#innost!od!!
1.!10.!2010!

Odborná!zp"sobilost!
dle!p edpisu!$D!Ok!2!

ú#innost!od!!
1.!1.!2006!

T-00! -! KPT-00! KPT-00!
T-02! -! T-02! KPT-02!
T-03! -! T-03! T-03!
T-03a! -! -! -!
T-04! -! T-04! T-04!
T-05! -! T-05! T-05!
T-05a! -! T-07! -!
T-05b! F-16! -! -!
T-05c! F-08! -! -!
T-05d! F-07! -! -!
T-06! -! T-06! T-06!

!
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$innosti!na!za ízení!zabezpe#ovací!techniky!

A.! PRACOVNÍ!$INNOSTI,!PRO!KTERÉ!JSOU!P%EDEPSÁNY!ZKOU�KY!

Pro! #innosti! vy�adující! odbornou! zp'sobilost! dle! zákona! #.! 266/1994! Sb.,! o! dráhách! je!
podmínkou,!aby!zam"stnanec!S�DC!vykonal!n"kterou!z!p íslu�ných!zkou�ek!#íslo:!Z-00,!
Z-01,!Z-02,!Z-03,!Z-04,!Z-04a,!Z-04b,!Z-05,!Z-06,!Z-06a,!Z-07,!TZE.!

Pro! #innosti! smluvního! dodavatele! nebo! zhotovitele! je! podmínkou,! aby! pov" ený!
zam"stnanec! smluvního! dodavatele! nebo! zhotovitele! vykonal! n"kterou! z!p íslu�ných!
zkou�ek!#íslo:!Z-06b,!Z-06c,!Z-06d,!Z-06e,!TZE.!

Zkou�ku!Z-06e!musí!vykonat!odpov"dný!projektant.!

Zkou�ka!TZE! je!uvedena!v!Osnov"!odborné!zp'sobilosti!v!Kapitole!-!#innosti!na!za ízení!
elektrotechniky!a!energetiky.!

Zkou�ku! praktické! zp'sobilosti! ZPZ/xxx/TRS! nebo! ZPZ/xxx/GSM-R! nebo!
ZPZ/elektrodispe#er/DT! musí! vykonat! zam"stnanec,! který! provádí! pracovní! #innosti!
obsluha!za ízení!rádiové!sít"!SRD!TRS!nebo!SRV!TRS!nebo!obsluha!za ízení!rádiové!sít"!
GSM-R!nebo!obsluha!dotykového!terminálu!telefonního!zapojova#e.!Druh!ZPZ!je!uveden!
v!Osnov"! odborné! zp'sobilosti! v!Kapitole! -! #innosti! na! sd"lovacím! (telekomunika#ním)!
za ízení.!
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29.! Katalog!zkou�ek:!

$íslo!
zkou�ky!

Druh! Pracovní!#innost!

Z-00! odborná! -!sou#innost!p i!provád"ní!prací!p i!montá�i,!údr�b",!odstra+ování!
!!poruch!a!opravách!zabezpe#ovacích!za ízení!a!MST.!

Z-01! odborná!

-!odborné,!vysoce!odborné!a!specializované!práce!p i!
!!opravách,!montá�ích,!údr�b"!a!rekonstrukcích!za ízení!
!!zabezpe#ovací!techniky!a!MST,!v#etn"!p ípadného!
!! ízení!prací.!
Oprav%uje:!
-!k!#innosti!dle!Z-00!

Z-02! odborná! -!samostatná!#innost!p i!normalizaci,!metrologii!a!zku�ebnictví;!
-!opravy,!m" ení!a!p ejímky!VD!zabezpe#ovacích!za ízení.!

Z-03! odborná!

-!základní,!specializované!a!vysoce!odborné!práce!p i!zaji�*ování!
!!technického!provozu!a!údr�by!zabezpe#ovacích,!
!!automatiza#ních,!m" ících!za ízení,!MST!a!VST.!
Oprav%uje:!
-!k!#innosti!dle!Z-00!a!Z-01!

Z-04! odborná!

-!samostatné!slo�ité!specializované!odborné!práce!p i!zaji�*ování!
!!technického!provozu!a!údr�by!funk#ních!celk'!zabezpe#ovacích!!!
!!za ízení,!MST!a!VST.!
-!nejslo�it"j�í!odborné!práce!p i!zaji�*ování!technického!provozu,!
!!údr�by,!lokalizace!závad!a!jejich!odstra+ování!na!t"ch!#ástech!
!!zabezpe#ovacích!za ízení,!ve!kterých!jsou!vazby!mezi!
!!jednotlivými!prvky!realizovány!softwarov"!s!vyu�itím!digitální!
!!techniky.!
Oprav%uje:!
-!k!#innosti!dle!Z-00,!Z-01!a!Z-03!

Z-04a! odborná!

-! ízení!a!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!zabezpe#ovacích!za ízení,!
!!MST!a!VST,!ve!sv" eném!okrsku!(vymezeném!technologickém!
!!úseku).!
-!zaji�*ování!bezpe#ného!a!hospodárného!provozu!UTZ.!
Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!Z-00,!Z-01,!Z-03!a!Z-04!

Z-04b! odborná!

-!zaji�*ování!správy!sv" eného!úseku!na!základ"!diagnostiky!a!
!!dohlédací!#innosti,!zadávání!a!p ejímání!díl#ích!prací!
!!dodavatelským!zp'sobem,!v#etn"!odpov"dnosti!za!následné!
!!zprovozn"ní!dopravní!cesty.!
Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!Z-00,!Z-01,!Z-03!a!Z-04!

Z-05! odborná! -!administrativní!a!technické!práce!vztahující!se!k!odborné!správ"!
zabezpe#ovací!techniky,!!MST!a!VST.!

Z-06! odborná!

-! ízení!prací,!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!na!v�ech!
!!zabezpe#ovacích!za ízeních,!!MST!a!VST!ve!sv" eném!obvodu;!
-!organizování!a!kontrola!provozních!#inností;!
-!samostatné!zaji�*ování!odborn"!velmi!náro#ných!provozn"!
!!technických!agend!v!�elezni#ní!infrastruktu e.!
Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!Z-00,!Z-01,!Z-03,!Z-04,!Z-04a!a!Z-04b!

Z-06a! odborná! -!realizace!investic!stavební!správy!na!zabezpe#ovacím!za ízení.!

Z-06b! odborná!

-! ízení!prací,!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!na!v�ech!
!!zabezpe#ovacích!za ízeních,!MST!a!VST!ve!sv" eném!obvodu!
!!dle!Smlouvy;!
-!organizování!a!kontrola!provozních!#inností;!
-!samostatné!zaji�*ování!odborn"!velmi!náro#ných!provozn"!
!!technických!agend!v!�elezni#ní!infrastruktu e.!(Mimo!
!!správcovskou!#innost).!

Z-06c! odborná! -! ízení!prací!p i!stavbách!na!neprovozovaném!zabezpe#ovacím!
!!za ízení,!MST!a!VST.!

Z-06d! odborná! -! ízení!a!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!vým"nných!díl'.!
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Oprav%uje:!
-!k!#innosti!dle!Z-02!(pokud!je!zkou�ka!po�adována!jako!!!
!!p edchozí)!

Z-06e! odborná! -!projektování!a!související!#innosti!na!zabezpe#ovacím!za ízení.!

Z-07! odborná!

-!odpov"dnost!za!organizaci,! ízení,!analyzování!a!kontrolu!slo�ité!
!!provozn"!technické!a!správcovské!#innosti.!
Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!Z-00,!Z-01,!Z-03,!Z-04,!Z-04a,!Z-04b,!Z-06!a!Z-

06a!
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B.! OSNOVY!ODBORNÉ!ZP&SOBILOSTI!

30.! Po�adavky! na! odbornou! zp'sobilost! a! její! udr�ování! p i! #innostech! na! za ízení!
zabezpe#ovací!techniky!jsou!stanoveny!takto:!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! Z-00!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!sou#innost!p i!provád"ní!prací!p i!montá�i,!údr�b",!odstra+ování!poruch!a!opravách!

zabezpe#ovacích!za ízení!a!MST.!
!

Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! !
Po�adovaná!odborná!praxe! !!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!6!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!3!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! !
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V! !
Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;.!!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima;!
S�DC!D3!-!#l.!1,!4,!12,!19,!22,!139,!141,!158,!159,!161,!163,!176,!196,!
213,!369,!380,!502,!506,!535-538,!562,!568!<);!
S�DC!D4!-!!#l.!1,!4,!12,!91-94,!546,!617!<<).!

$ást:!!T! T1;!T7;!T100;!T119;!T121;!T122;!T126;!Z1;!Z2;!Z11;!<<<).!
Jiné!po�adované!znalosti!

Vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.;!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.;!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.;!na ízení!vlády!#.!
591/2006!Sb.!

Poznámky!

-!<)Pouze!na!tratích!D3,!v!dirigujících!a!p ilehlých!stanicích.!
-!<<)!Pouze!na!tratích!RB,!v!autonomních!dopravnách.!
-!<<<)Rozsah!znalostí!je!ur#en!pracovním!za azením!zam"stnance.!!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! !
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 2!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

10!
D!
4!

T!
4!

V!
2!

Druh!ov" ování!znalostí! Prokazatelné!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!sou#innost!p i!provád"ní!prací!p i!montá�i,!údr�b",!odstra+ování!poruch!a!opravách!

zabezpe#ovacích!za ízení!a!MST.!
!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
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Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! Z-01!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!odborné,!vysoce!odborné!a!specializované!práce!p i!opravách,!montá�ích,!údr�b"!a!rekonstrukcích!

za ízení!zabezpe#ovací!techniky!a!MST,!v#etn"!p ípadného! ízení!prací.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
-!#innost!dle!Z-00.!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!4!
nebo!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!odborná!praxe!

Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!4!
nebo!bod!5!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!5!nebo!p íloha!#.!1,!
písm.!a)!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!7!
nebo!bod!8a)!nebo!bod!8b)!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!5!nebo!§!6!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!4!týdny!
Provozní!p íprava! !
Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V! !
Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;.!!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!v!rozsahu!pro!zam"stnance,!udr�ující!zabezpe#ovací!
za ízení;!
S�DC!D3!-!v!rozsahu!pro!zam"stnance,!udr�ující!zabezpe#ovací!
za ízení!<);!
S�DC!D4!-!v!rozsahu!pro!zam"stnance,!udr�ující!zabezpe#ovací!
za ízení!<<).!

$ást:!!T! T1;!T7;!T81;!T100;!T115;!T119;!T120;!T121;!T122;!T123;!T126;!Z1;!Z2;!
Z11;!E2;!E7;!E8;!<<<).!

Jiné!po�adované!znalosti!
Vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.;!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.;!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.;!na ízení!vlády!#.!
591/2006!Sb.;!Typová!dokumentace!S�DC!-!http://typdok.tudc.cz/.!

Poznámky!

-!<)Pouze!na!tratích!D3,!v!dirigujících!a!p ilehlých!stanicích.!
-!<<)!Pouze!na!tratích!RB,!v!autonomních!dopravnách.!
-!<<<)Rozsah!znalostí!je!ur#en!pracovním!za azením!zam"stnance.!!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! !
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 2!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

12!
D!
4!

T!
6!

V!
2!

Druh!ov" ování!znalostí! Prokazatelné!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!odborné,!vysoce!odborné!a!specializované!práce!p i!opravách,!montá�ích,!údr�b"!a!rekonstrukcích!

za ízení!zabezpe#ovací!techniky!a!MST,!v#etn"!p ípadného! ízení!prací.!
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Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! Z-02!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!samostatná!#innost!p i!normalizaci,!metrologii!a!zku�ebnictví;!
-!opravy,!m" ení!a!p ejímky!VD!zabezpe#ovacích!za ízení.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!odborná!praxe! Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!1,!písm.!a)!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!
8a)!
a!dle!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!6!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!12!m"síc'!
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V! !
Bp1!-!!$ást!První.!!

$ást:!!D! !

$ást:!!T! T115,!v#etn"!p idru�ených!p edpis'!T115/1;!T115/3;!!
T115/4;!TN�!36!5530;!OTD;!%ád!S�DC!#.!7;.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/1994!Sb.;!zákon!#.!505/1990!Sb.;!!
TN�:!34!2602,!34!5542,!34!5543;!
T120;!T121;!T122;!T123;!T126!<).!
Poznámky! -!<)Rozsah!znalostí!je!ur#en!pracovní!#inností!zam"stnance.!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 2!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

8!
D!

!
T!
6!

V!
2!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!samostatná!#innost!p i!normalizaci,!metrologii!a!zku�ebnictví.!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!!!
-!opravy,!m" ení,!p ejímky!VD!zabezpe#ovacích!za ízení.!
!

!

!

!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! Z-03!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!základní,!specializované!a!vysoce!odborné!práce!p i!zaji�*ování!technického!provozu!a!údr�by!

zabezpe#ovacích,!automatiza#ních,!m" ících!za ízení,!MST!a!VST.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!#innosti!dle!Z-00!a!Z-01.!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!3!
nebo!bod!4!nebo!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!odborná!praxe!

Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!3!
nebo!bod!4!nebo!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!§!3!nebo!§!5!nebo!
p íloha!#.!1,!písm.!a)!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!

Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!6!
nebo!bod!7!nebo!bod!8a)!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!§!3!nebo!§!5!nebo!§!
6!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! Z-00!nebo!Z-01!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!4!týdny!
Provozní!p íprava! !
Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V! !
Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;.!!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!v!rozsahu!pro!zam"stnance,!udr�ující!zabezpe#ovací!
za ízení;!
S�DC!D3!-!v!rozsahu!pro!zam"stnance,!udr�ující!zabezpe#ovací!
za ízení!<);!
S�DC!D4!-!v!rozsahu!pro!zam"stnance,!udr�ující!zabezpe#ovací!
za ízení<<).!

$ást:!!T!
!
T1;!T7;!T31;!T35;!T36;!T60/5;!T81;!T84;!T100;!T115;!T119;!T120;!T121;!
T122;!T123;!T126;!T200;!T300;!Z1;!Z2;!Z11;!E2,!E7;!E8;!<<<).!

Jiné!po�adované!znalosti!
Vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.;!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.;!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.;!na ízení!vlády!#.!
591/2006!Sb.!

Poznámky!

-!<)Pouze!na!tratích!D3,!v!dirigujících!a!p ilehlých!stanicích.!
-!<<)!Pouze!na!tratích!RB,!v!autonomních!dopravnách.!
-!<<<)Rozsah!znalostí!je!ur#en!pracovním!za azením!zam"stnance.!!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 2!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

12!
D!
4!

T!
6!

V!
2!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!základní,!specializované!a!vysoce!odborné!práce!p i!zaji�*ování!technického!provozu!a!údr�by!
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zabezpe#ovacích,!automatiza#ních,!m" ících!za ízení,!MST!a!VST.!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! Z-04!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!samostatné!slo�ité!specializované!odborné!práce!p i!zaji�*ování!technického!provozu!a!údr�by!

funk#ních!celk'!zabezpe#ovacích!za ízení,!MST!a!VST;!
-!nejslo�it"j�í!odborné!práce!p i!zaji�*ování!technického!provozu,!údr�by,!lokalizace!závad!a!jejich!

odstra+ování!na!t"ch!#ástech!zabezpe#ovacích!za ízení,!ve!kterých!jsou!vazby!mezi!jednotlivými!
prvky!realizovány!softwarov"!s!vyu�itím!digitální!techniky.!

Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
-!#innost!dle!Z-00,!Z-01!a!Z-03.!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!4!
nebo!bod!5!a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!
2!

Po�adovaná!odborná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!4!
nebo!bod!5!a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!§!5!nebo!
p íloha!#.!1,!písm.!a)!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!7!
nebo!bod!8a)!nebo!bod!8b)!a!vyhlá�ky!#.!
50/1978!Sb.,!§!5!nebo!§!6!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! Z-03!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!4!týdny!
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V! !
Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;.!!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!v!rozsahu!pro!zam"stnance,!udr�ující!zabezpe#ovací!
za ízení;!
S�DC!D3!-!v!rozsahu!pro!zam"stnance,!udr�ující!zabezpe#ovací!
za ízení!<);!
S�DC!D4!-!v!rozsahu!pro!zam"stnance,!udr�ující!zabezpe#ovací!
za ízení!<<);!
S�DC!D7/2!-!$ást!1,!5;!#l.:!78-84,!128-132,!152,!155,!156-158,!166-171,!
P ílohy!5-8,!15.!

$ást:!!T!

!
T1;!T7;!T31;!T35;!T36;!T60/5;!T81;!T84;!T100;!T115;!T119;!T120;!T121;!
T122;!T123;!T126;!T200;!T300;!S3!-!díl! IX!a!XIV;!Z1;!Z2;!Z11;!E2,!E7;!
E8;!<<<)!
TKP!-!orientace!v!kapitolách:!1,!2,!3,!9,!12,!25A,!26,!27,!28,!33;!
OTD;!%ád!S�DC!#.!7;!
$SN:! EN! 60529! (33! 0330);! 34! 1500;! 34! 1530;! 34! 2040;! 34! 2600;! 34!
2613;!34!2614;!34!2650;!37!5711;!
TN�:!34!2602!a�!05;!34!2609;!34!2610;!34!2612;!34!2620;!34!2640;!34!
2660;!34!2680;!34!3109;!34!5542;!34!5543;!36!5530;!36!5540;!36!5570.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/1994!Sb.;!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!173/1995!
Sb.;! vyhlá�ka! #.! 177/1995!Sb.;!MPBP!p íslu�ného! obvodu! pro�kolí! a! prokazateln"! ov" í! p íslu�né!
O%;!Typová!dokumentace!S�DC!-!http://typdok.tudc.cz/.!

Poznámky!
-!<)Pouze!na!tratích!D3,!v!dirigujících!a!p ilehlých!stanicích.!
-!<<)!Pouze!na!tratích!RB,!v!autonomních!dopravnách.!
-!<<<)Rozsah!znalostí!je!ur#en!pracovním!za azením!zam"stnance.!!
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V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 2!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

14!
D!
4!

T!
8!

V!
2!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí.!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!samostatné!slo�ité!specializované!odborné!práce!p i!zaji�*ování!technického!provozu!a!údr�by!

funk#ních!celk'!zabezpe#ovacích!za ízení,!MST!a!VST;!
-!nejslo�it"j�í!odborné!práce!p i!zaji�*ování!technického!provozu,!údr�by,!lokalizace!závad!a!jejich!

odstra+ování!na!t"ch!#ástech!zabezpe#ovacích!za ízení,!ve!kterých!jsou!vazby!mezi!jednotlivými!
prvky!realizovány!softwarov"!s!vyu�itím!digitální!techniky.!

Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! Z-04a!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení!a!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!zabezpe#ovacích!za ízení,!MST!a!VST,!ve!sv" eném!okrsku!

(vymezeném!technologickém!úseku).!!
-!zaji�*ování!bezpe#ného!a!hospodárného!provozu!UTZ.!!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
-!#innosti!dle!Z-00,!Z-01,!Z-03!a!Z-04.!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání! Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!odborná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!1,!písm.!c)!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!
8b)!a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!8!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! Z-04!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!4!týdny!
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!
$ást:!!V! Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;.!!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!v!rozsahu!pro!zam"stnance!pohotovosti!OSPD;!
S�DC!D3!-!v!rozsahu!pro!zam"stnance!pohotovosti!OSPD<);!
S�DC!D4!-!v!rozsahu!pro!zam"stnance!pohotovosti!OSPD!<<);!
S�DC!D7/2!-!$ást!1,!5;!#l.:!78-84,!128-132,!152,!155,!156-158,!166-171,!
P ílohy!5-8,!15;!S�DC!D17!-!úplná:!#l.!2,!42,!44,!45,!49,!51,!216!-!220,!
p íloha!#.!1;!<<<).!

$ást:!!T!

!
T1;!T7;!T31;!T35;!T36;!T60/5;!T81;!T84;!T100;!T115;!T119;!T120;!T121;!
T122;!!T123;!T126;!T200;!T300;!S3!-!díl!IX!a!XIV;!Z1;!Z2;!Z11;!E2,!E7;!
E8;!<<<);!
TKP!-!orientace!v!kapitolách:!1,!2,!3,!9,!12,!25A,!26,!27,!28,!33;!
OTD;!%ád!S�DC!#.!7;!
$SN:! EN! 60529! (33! 0330);! 34! 1500;! 34! 1530;! 34! 2040;! 34! 2600;! 34!
2613;!34!2614;!34!2650;!37!5711;!
TN�:!34!2602!a�!05;!34!2609;!34!2610;!34!2612;!34!2620;!34!2640;!34!
2660;!34!2680;!34!3109;!34!5542;!34!5543;!36!5530;!36!5540;!36!5570.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/1994!Sb.;!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!173/1995!
Sb.;! vyhlá�ka! #.! 177/1995! Sb.;! Typová! dokumentace! S�DC! -! http://typdok.tudc.cz/;! MPBP!
p íslu�ného!obvodu!pro�kolí!a!prokazateln"!ov" í!p íslu�né!O%.!

Poznámky!

-!<)Pouze!na!tratích!D3,!v!dirigujících!a!p ilehlých!stanicích.!
-!<<)!Pouze!na!tratích!RB,!v!autonomních!dopravnách.!
-!<<<)Rozsah!znalostí!je!ur#en!pracovním!za azením!zam"stnance.!!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení! Celkem! D! T! V!
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14! 4! 8! 2!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení!a!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!zabezpe#ovacích!za ízení,!MST!a!VST,!ve!sv" eném!okrsku!

(vymezeném!technologickém!úseku).!!
-!zaji�*ování!bezpe#ného!a!hospodárného!provozu!UTZ.!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! Z-04b!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!zaji�*ování!správy!sv" eného!úseku!na!základ"!diagnostiky!a!dohledací!#innosti,!zadávání!a!

p ejímání!díl#ích!prací!dodavatelským!zp'sobem,!v#etn"!odpov"dnosti!za!následné!zprovozn"ní!
dopravní!cesty.!

Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
-!#innosti!dle!Z-00,!Z-01,!Z-03!a!Z-04.!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání! Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!odborná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!1,!písm.!a)!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!
8b)!a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!6!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! Z-04!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!4!týdny!
Provozní!p íprava! !
Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V! !
Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;.!!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!v!rozsahu!zam"stnance!pohotovosti!OSPD;!
S�DC!D3!-!v!rozsahu!zam"stnance!pohotovosti!OSPD<);!
S�DC!D4!-!v!rozsahu!pro!zam"stnance!pohotovosti!OSPD!<<);!
S�DC!D7/2!-!$ást!1,!5;!#l.:!78-84,!128-132,!152,!155,!156-158,!166-171,!
P ílohy!5-8,!15;!S�DC!D17!-!úplná!znalost:!#l.!2,!42,!44,!45,!49,!51,!216!-!
220,!p íloha!#.!1;!<<<).!

$ást:!!T!

!
T1;!T7;!T31;!T35;!T36;!T60/5;!T81;!T84;!T100;!T115;!T119;!T120;!T121;!
T122;!T123;!T126;!T200;!T300;!S3!-!díl! IX!a!XIV;!Z1;!Z2;!Z11;!E2,!E7;!
E8;!<<<);!
TKP!-!orientace!v!kapitolách:!1,!2,!3,!9,!12,!25A,!26,!27,!28,!33;!
OTD;!%ád!S�DC!#.!7;!
$SN:! EN! 60529! (33! 0330);! 34! 1500;! 34! 1530;! 34! 2040;! 34! 2600;! 34!
2613;!34!2614;!34!2650;!37!5711;!
TN�:!34!2602!a�!05;!34!2609;!34!2610;!34!2612;!34!2620;!34!2640;!34!
2660;!34!2680;!34!3109;!34!5542;!34!5543;!36!5530;!36!5540;!36!5570.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/1994!Sb.;!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!173/1995!
Sb.;! vyhlá�ka! #.! 177/1995! Sb.;! Typová! dokumentace! S�DC! -! http://typdok.tudc.cz/;! MPBP!
p íslu�ného!obvodu!pro�kolí!a!prokazateln"!ov" í!p íslu�né!O%.!

Poznámky!

-!<)Pouze!na!tratích!D3,!v!dirigujících!a!p ilehlých!stanicích.!
-!<<)!!Pouze!na!tratích!RB,!v!autonomních!dopravnách.!
-!<<<)Rozsah!znalostí!je!ur#en!pracovním!za azením!zam"stnance.!!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 2!
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Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

14!
D!
4!

T!
8!

V!
2!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!zaji�*ování!správy!sv" eného!úseku!na!základ"!diagnostiky!a!dohledací!#innosti,!zadávání!a!

p ejímání!díl#ích!prací!dodavatelským!zp'sobem,!v#etn"!odpov"dnosti!za!následné!zprovozn"ní!
dopravní!cesty.!

Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!

!



P íloha!4!k!S�DC!Zam1!�!zm"na!#.!2!�!ú#innost!od!15.! íjna!2015!

102 
 

!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! Z-05!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!administrativní!a!technické!práce!vztahující!se!k!odborné!správ"!zabezpe#ovací!techniky,!MST!a!

VST.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! Minimáln"!st ední!

Po�adovaná!odborná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!3!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!3!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!6!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!3!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-00!nebo!V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!4!týdny!
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V! !
Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;.!!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima;!
S�DC!D3!-!#l.!1,!4,!12,!19,!22,!139,!141,!158,!159,!161,!163,!176,!196,!
213,!369,!380,!502,!506,!535-538,!562,!568!<);!
S�DC!D4!-!!#l.!1,!4,!12,!91-94,!546,!617!<<).!

$ást:!!T! !
T1;!T7;!T81;!T84;!T100;!T113;!T115;!T300;!Z1;!Z2;!Z11;!V65/1!<<<).!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/1994!Sb.;!zákon!#.!505/1990!Sb.;!vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.,!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.,!
vyhlá�ka! #.! 101/1995! Sb.,! vyhlá�ka! #.! 173/1995! Sb.,! vyhlá�ka! #.! 177/1995! Sb.,! na ízení! vlády! #.!
362/2005!Sb.,!na ízení!vlády!#.!591/2006!Sb.,!TN�:!34!2602,!34!5542,!34!5543;!$SN:!34!2600.!!

Poznámky!

-!<)Pouze!na!tratích!D3,!v!dirigujících!a!p ilehlých!stanicích.!
-!<<)!Pouze!na!tratích!RB,!v!autonomních!dopravnách.!
-!<<<)Rozsah!znalostí!je!ur#en!pracovním!za azením!zam"stnance.!!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! !
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

!
D!
!

T!
!

V!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 10!
Druh!ov" ování!znalostí! Prokazatelné!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
-!administrativní!a!technické!práce!vztahující!se!k!odborné!správ"!zabezpe#ovací!techniky,!MST!a!
VST.!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! Z-06!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení!prací,!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!na!v�ech!zabezpe#ovacích!za ízeních,!MST!a!VST!ve!

sv" eném!obvodu;!
-!organizování!a!kontrola!provozních!#inností;!
-!samostatné!zaji�*ování!odborn"!velmi!náro#ných!provozn"!technických!agend!v!�elezni#ní!

infrastruktu e.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!k!#innostem!dle!Z-00,!Z-01,!Z-03,!Z-04,!Z-04a!a!Z-04b.!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!odborná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!1,!písm.!a)!
nebo!písm.!c)!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!
8a)!nebo!8b)!a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!6!nebo!
§!8!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! Z-04a!nebo!Z-04b!nebo!Z-05!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!4!týdny!
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!

!
Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV,!P íloha!#.!1!a!
#.!2;!
!Sm"rnice!S�DC!#.!103.!

$ást:!!D!

S�DC!D1!<<<);!
S�DC!D3!<)<<<);!
S�DC!D4!<<)<<<);!
S�DC!D7/2!<<<);!S�DC!D17!<<<).!

$ást:!!T!

!
T1;! T7;! T35;! T36;! T60/5;! T81;! T84;! T100;! T113;! T115;! T119;! T120;!
T121;! T122;! T123;! T126;! T200;! T300;!S3! -! díl! IX! a!XIV;! S4! -!$ást! II.,!
Kapitola!V.;!Z1;!Z2;!V65/1;!
Z11;!E2,!E7;!E8;!
TKP!-!orientace!v!kapitolách:!1,!2,!3,!9,!12,!25A,!26,!27,!28,!33;!
OTD;! %ád! S�DC! #.! 7;! Typová! dokumentace! S�DC! -!
http://typdok.tudc.cz/;!<<<)!
$SN:! EN! 60529! (33! 0330);! 34! 1500;! 34! 1530;! 34! 2040;! 34! 2600;! 34!
2613;!34!2614;!34!2650;!37!5711;!
TN�:!34!2602!a�!05;!34!2609;!34!2610;!34!2612;!34!2620;!34!2640;!34!
2660;!34!2680;!34!3109;!34!5542;!34!5543;!36!5530;!36!5540;!36!5570.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon! 183/2006! Sb.,! zákon! #.! 266/1994! Sb.,! zákon! #.! 505/1990! Sb.;! vyhlá�ka! #.! 48/1982! Sb.,!
vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!177/1995!
Sb.,!vyhlá�ka!#.!376/2006!Sb.;!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.,!na ízení!vlády!#.!591/2006!Sb.,!$SN:!
33!1600,!33!2000-3,!73!6380;!TN�:!34!2090,!34!2570,!34!2571,!34!2572,!34!2606,!34!2607,!34!2616,!
34!2618,!34!2858,!34!6570.!

Poznámky!

-!<)Pouze!na!tratích!D3,!v!dirigujících!a!p ilehlých!stanicích.!
-!<<)Pouze!na!tratích!RB,!v!autonomních!dopravnách.!

-!<<<)Rozsah!znalostí!je!ur#en!pracovním!za azením!zam"stnance.!!
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V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

!
D!
!

T!
!

V!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 10!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!!!
-! ízení!prací,!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!na!v�ech!zabezpe#ovacích!za ízeních,!MST!a!VST!ve!

sv" eném!obvodu;!
-!organizování!a!kontrola!provozních!#inností;!
-!samostatné!zaji�*ování!odborn"!velmi!náro#ných!provozn"!technických!agend!v!�elezni#ní!

infrastruktu e.!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! Z-06a!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!realizace!investic!stavební!správy!na!zabezpe#ovacím!za ízení.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!odborná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!1,!písm.!a)!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!
8b)!a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!6!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! !
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
!
Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;!!Sm"rnice!
S�DC!#.!103.!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima;!
S�DC!D3!-!#l.!1,!4,!12,!19,!22,!139,!141,!158,!159,!161,!163,!176,!196,!
213,!369,!380,!502,!506,!535-538,!562,!568!<);!
S�DC!D4!-!!#l.!1,!4,!12,!91-94,!546,!617!<<).!
S�DC!D7/2<<<);!S�DC!D17!<<<).!

$ást:!!T!

!
T1;!T7;!T81;!T100;!T113;!T121;!T200;!S3!-!díl!IX:!#l.!36-45,!52,!kapitola!
V,!tabulka!1-3,!díl!XIII:!kapitola!I!-!IV,!VII,!díl!XIV:!kapitola!I,!II,!IV-VI,!díl!
XVI:!kapitola! I,!oddíl! II.!A,!D,!kapitola! IV;!S4!-!$ást! II.,!Kapitola!V.;!Z1;!
Z2;!Z11;!SR103/5!(S);!E2,!E7!a!E8;!
TKP!-!orientace!v!kapitolách:!1,!3,!9,!12,!25A,!26,!27,!28,!33;!!
TN�:!34!2606,!34!2607,!34!2609,!34!2683,!34!5540,!36!5570.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/1994!Sb.;!zákon!#.!183/2006!Sb.;!zákon!#.!505/1990!Sb.;!vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.,!$ást!
jedenáctá;!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.,!$ást!první!a!druhá,!Hlava!první!a!
druhá,!$ást! t etí,!Hlava! první,!$ást! �está,! P íloha! 1,! #ást! I;!vyhlá�ka! #.! 177/1995!Sb.,!$ást! první,!
druhá!a! t etí;!vyhlá�ka!#.!499/2006!Sb.;!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.,!na ízení!vlády!#.!591/2006!
Sb.;!OTD;!Typová!dokumentace!S�DC!-!http://typdok.tudc.cz/.!

Poznámky!

-!<)Pouze!na!tratích!D3,!v!dirigujících!a!p ilehlých!stanicích.!
-!<<)!!Pouze!na!tratích!RB,!v!autonomních!dopravnách.!

-!<<<)Rozsah!znalostí!je!ur#en!pracovním!za azením!zam"stnance.!!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

!
D!
!

T!
!

V!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
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Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 10!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!!!
-!realizace!investic!stavební!správy!na!zabezpe#ovacím!za ízení.!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! Z-06b!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení!prací,!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!na!v�ech!zabezpe#ovacích!za ízeních,!MST!a!VST!ve!

sv" eném!obvodu!dle!Smlouvy;!
-!organizování!a!kontrola!provozních!#inností;!
-!samostatné!zaji�*ování!odborn"!velmi!náro#ných!provozn"!technických!agend!v!�elezni#ní!

infrastruktu e!(mimo!správcovskou!#innost).!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!odborná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!1,!písm.!c)!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!
8a)!nebo!bod!8b)!a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!8!

$íslo!vstupní!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!4!týdny!
Provozní!p íprava! !
Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!

!
Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV,!P íloha!#.!1!a!
#.!2;.!
!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!v!rozsahu!pro!zam"stnance,!udr�ující!zabezpe#ovací!
za ízení;!
S�DC!D3!-!v!rozsahu!pro!zam"stnance,!udr�ující!zabezpe#ovací!
za ízení!<);!
S�DC!D4!-!v!rozsahu!pro!zam"stnance,!udr�ující!zabezpe#ovací!
za ízení<<);!
S�DC!D7/2!-!$ást!1,!5;!#l.:!78-84,!128-132,!152,!155,!156-158,!166-171,!
P ílohy!5-8,!15.!

$ást:!!T!

!
T1;!T7;!T31;!T35;!T36;!T81;!T84;!T100;!T115;!T119;!T120;!T121;!T122;!
T123;!T126;!Z1;!Z2;!Z11;!E2;!E7;!E8;!S3!-!díl!IX!a!XIV;!S�DC!S4!-!$ást!
II.,!Kapitola!V.;<<<)!
$SN:! EN! 60529! (33! 0330);! 33! 1600;! 34! 1500;! 34! 2040;! 34! 2600;! 34!
2613;!34!2614;!34!2650;!73!6380;!
TN�:!34!2090;!34!2570!a�!34!2572;!34!2602!a�!34!2607;!34!2609;!34!
2610;!34!2612;!34!2618;!34!2620;!34!2640;!34!2660;!34!2670;!34!2680;!
34!3109;!34!5542;!34!5543;!34!6570.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon! #.! 266/1994! Sb.;! vyhlá�ka! #.! 48/1982! Sb.;! vyhlá�ka! #.! 177/1995! Sb.;! na ízení! vlády! #.!
362/2005! Sb.;! na ízení! vlády! #.! 591/2006! Sb.;! OTD;! %ád! S�DC! #.! 7;! MPBP! p íslu�ného! obvodu!
pro�kolí!a!prokazateln"!ov" í!p íslu�né!O%;!Typová!dokumentace!S�DC!-!http://typdok.tudc.cz/.!!

Poznámky!

-!<)Pouze!na!tratích!D3,!v!dirigujících!a!p ilehlých!stanicích.!
-!<<)!!Pouze!na!tratích!RB,!v!autonomních!dopravnách.!

-!<<<)Rozsah!znalostí!je!ur#en!pracovním!za azením!zam"stnance.!!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!
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Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

!
D!
!

T!
!

V!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 10!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
-! ízení!prací,!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!na!v�ech!zabezpe#ovacích!za ízeních,!MST!a!VST!ve!

sv" eném!obvodu!dle!Smlouvy;!
-!organizování!a!kontrola!provozních!#inností;!
-!samostatné!zaji�*ování!odborn"!velmi!náro#ných!provozn"!technických!agend!v!�elezni#ní!

infrastruktu e!(mimo!správcovskou!#innost).!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! Z-06c!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení!prací!p i!stavbách!na!neprovozovaném!zabezpe#ovacím!za ízení,!MST!a!VST.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!odborná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!1,!písm.!c)!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!
8b)!a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!8<<<<)!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!4!týdny!
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!

!
Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV,!P íloha!#.!1!a!#.!
2;.!
!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!v!rozsahu!pro!zam"stnance,!kte í!organizují!údr�bu!
zabezpe#ovacího!za ízení!a!zaji�*ují!a!kontrolují!jeho!technické!parametry;!
S�DC!D3!-!v!rozsahu!pro!zam"stnance,!kte í!organizují!údr�bu!
zabezpe#ovacího!za ízení!a!zaji�*ují!a!kontrolují!jeho!technické!
parametry<);!
S�DC!D4!-!v!rozsahu!pro!zam"stnance,!kte í!organizují!údr�bu!
zabezpe#ovacího!za ízení!a!zaji�*ují!a!kontrolují!jeho!technické!
parametry<<).!

$ást:!!T!

!
T1;!T7;!T81;!T84;!T100;!T115;!T119;!T120;!T200;!S3!-!díl!IX!a!XIV;!S4!-!
$ást!II.,!Kapitola!V.;!Z1;!Z2;!E2;!E7;!E8;!
OTD;!%ád!S�DC!#.!7;!TKP!-!orientace!v!kapitolách:!1,!2,!3,!9,!12,!25A,!26,!
27,!28,!33;!
$SN:!EN!60529!(33!0330);!34!1500;!34!1530;!34!2040;!34!2600;!34!2613;!
34!2614;!34!2650;!37!5711;!
TN�:!34!2602!a�!05;!34!2609;!34!2610;!34!2612;!34!2620;!34!2640;!34!
2660;!34!2680;!34!2683;!34!3109;!34!5542;!34!5543;!36!5530;!36!5540;!36!
5570;<<<).!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/1994!Sb.;!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!173/1995!
Sb.;! vyhlá�ka! #.! 177/1995!Sb.;!MPBP!p íslu�ného! obvodu! pro�kolí! a! prokazateln"! ov" í! p íslu�né!
O%;!Typová!dokumentace!S�DC!-!http://typdok.tudc.cz/.!

Poznámky!

-!<)Pouze!na!tratích!D3,!v!dirigujících!a!p ilehlých!stanicích.!
-!<<)!Pouze!na!tratích!RB,!v!autonomních!dopravnách.!

-!<<<)Rozsah!znalostí!je!ur#en!pracovním!za azením!zam"stnance.!

<<<<)!U!specifických!#inností:!
pro! náv"stní! a! bezpe#nostní! nát"ry! zabezpe#ovacích! za ízení,! práce!
spojené! s! kabelizací! zabezpe#ovacího! za ízení! a! práce! na! kolejových!
brzdách!-!§!4.!
V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
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p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!
Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!

Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

!
D!
!

T!
!

V!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 10!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
-! ízení!prací!p i!stavbách!na!neprovozovaném!zabezpe#ovacím!za ízení,!MST!a!VST.!
!
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!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! Z-06d!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení!a!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!vým"nných!díl'.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!odborná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/19!78!Sb.,!p íloha!#.!1,!písm.!c)!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!
8b)!a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!8!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! Z-02*)!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!12!m"síc'!
Provozní!p íprava! !
Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!

!

Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV,!P íloha!#.!1!a!
#.!2;.!
!

$ást:!!D! !

$ást:!!T!

!
T115,!v#etn"!p idru�ených!p edpis'!T115/1;!T115/3;!!T115/4!<);!TN�!36!
5530;!OTD;!%ád!S�DC!#.!7;!
!

Jiné!po�adované!znalosti!
!!
Zákon!#.!266/1994!Sb.,!zákon!#.!505/1990!Sb.,!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.,!
vyhlá�ka! #.! 173/1995! Sb.,! vyhlá�ka! #.! 177/1995! Sb.;! $SN:! 34! 2600,! 34! 2650;! TN�:! 34! 2602,! 34!
2620,!34!5542,!34!5543.;T120;!T121;!T122;!T123;!T126!<<).!

Poznámky!

-! <)Znalost! p idru�ených! p edpis'! S�DC!($D)!T115! je! dána! rozsahem!
obor'!oprav!vým"nných!díl'!zabezpe#ovacích!za ízení,!které!zkou�ený!
zam"stnanec!vykonává!nebo!bude!vykonávat.!Rozsah!znalostí!je!ur#en!
pracovní!#inností!zam"stnance.!
<<)Pouze! pro! #innosti! spojené! s!opravami,! m" ením! a! p ejímkami! VD!
zabezpe#ovacích!za ízení.!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

!
D!
!

T!
!

V!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 10!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
-! ízení!a!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!vým"nných!díl'.!
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!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! Z-06e!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!projektování!a!související!#innosti!na!zabezpe#ovacím!za ízení.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!§!10,!odst.!1!

Po�adovaná!odborná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!§!10,!odst.!1!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace! Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!
8c)!a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!10!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! $lenství!v!komo e!projektant'!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! !
Provozní!p íprava! !
Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!
$ást:!!V! Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;.!!

$ást:!!D!

S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima;!
S�DC!D3!-!#l.!1,!4,!12,!19,!22,!139,!141,!158,!159,!161,!163,!176,!196,!
213,!369,!380,!502,!506,!535-538,!562,!568!<);!
S�DC!D4!-!!#l.!1,!4,!12,!91-94,!546,!617.!

$ást:!!T!

T1;!T7;!T81;!T84;!T100;!T113;!T115;!T119;!T120;!T126;!T200;!S3!-!díl!IX!
a!XIV;!S4!-!$ást!II.,!Kapitola!V.;!Z1;!Z2;!Z11;!!E2,!E7,!E8;!
TKP!-!orientace!v!kapitolách:!1,!3,!9,!12,!25A,!26,!27,!28,!33;!
$SN:!EN!60529!(33!0330);!EN!50126-1!(33!3502);!34!1500;!34!1530;!34!
2040;!34!2600;!34!2613;!34!2614;!34!2650;!37!5711;!73!6380;!
TN�:! 34! 2602! a�! 34! 2607;! 34! 2609;! 34! 2610;! 34! 2612;! 34! 2620;! 34!
2640;!34!2660;!34!2680;!34!3109;!34!5542;!34!5543;!36!5530;!36!5540;!
36!5570.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/1994!Sb.;! zákon!#.!127/2005!Sb.;! zákon!#.!183/2006!Sb.;!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.;!
vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.;!vyhlá�ka!#.!499/2006!
Sb.;!OTD;!Sm"rnice!S�DC!#.!11/2006;!Typová!dokumentace!S�DC!-!http://typdok.tudc.cz/.!!

Poznámky! V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

!
D!
!

T!
!

V!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 10!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!!!
-!projektování!a!související!#innosti!na!zabezpe#ovacím!za ízení.!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! Z-07!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!odpov"dnost!za!organizaci,! ízení,!analyzování!a!kontrolu!slo�ité!provozn"!technické!a!správcovské!

#innosti.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!k!#innostem!dle!Z-00,!Z-01,!Z-03,!Z-04,!Z-04a,!Z-04b,!Z-06!a!Z-06a.!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!odborná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!1,!písm.!a)!
nebo!písm.!c)!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!
8b)!a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!6!nebo!§!8!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! Z-06!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! Nejmén"!4!týdny!
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!

!
Bp1!-!!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV,!P íloha!#.!1!a!
#.!2;!
!
Zam1;!
Sm"rnice!S�DC!#.!103.!

$ást:!!D!

S�DC!D1!<<<);!
S�DC!D3!<)<<<);!
S�DC!D4!<<)<<<);!
S�DC!D7/2;!S�DC!D17;!<<<).!

$ást:!!T!

!
T1;! T7;! T81;! T84;! T100;! T115;! T119;! T120;! T121;! T122;! T123;! T126;!
T200;!T300;!S3!-!díl!IX!a!XIV;!S4!-!$ást!II.,!Kapitola!V.;!Z1;!Z2;!Z11;!E2;!
E7;!E8;!V65/1;!
OTD;!%ád!S�DC!#.!7;!TKP!-!orientace!v!kapitolách:!1,!2,!3,!9,!12,!25A,!
26,!27,!28,!33.!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon! #.! 183/2006!Sb.,! zákon! #.! 266/1994!Sb.,! zákon! #.! 505/1990!Sb.;! vyhlá�ka! #.! 48/1982!Sb.,!
vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!177/1995!
Sb.,!vyhlá�ka!#.!376/2006!Sb.;!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.,!na ízení!vlády!#.!591/2006!Sb.;!$SN:!
33!1600,!34!15000,!34!1530,!34!2040,!34!2600,!34!2613,!34!2614,!34!2650,!37!5711;!73!6380;!
TN�:!34!2090,!34!2570,!34!2571,!34!2572,!34!2602,!34!2603,!34!2604,!34!2605,!34!2606,!34!2607,!
34!2609,!34!2610,!34!2612,!34!2616,!34!2618,!34!2620,!34!2640,!34!2660,!34!2680,!34!2858,!34!
5542,!34!5543,!34!6570,!36!5530,!36!5540,!36!5570.!

Poznámky!

-!<)Pouze!na!tratích!D3,!v!dirigujících!a!p ilehlých!stanicích.!
-!<<)!Pouze!na!tratích!RB,!v!autonomních!dopravnách.!

-!<<<)Rozsah!znalostí!je!ur#en!pracovním!za azením!zam"stnance.!!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
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Pravidelné!�kolení! !
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

!
D!
!

T!
!

V!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 10!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!!!
-!odpov"dnost!za!organizaci,! ízení,!analyzování!a!kontrolu!slo�ité!provozn"!technické!a!správcovské!

#innosti.!
!
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C.! P%EHLEDOVÉ!TABULKY!�KOLENÍ!A!SEMINÁ%&!

31.!P ehledová!tabulka!pravidelného!�kolení!

$íslo!
zkou�ky!

$innost!
Ro#ní!

po#et!cykl"!
Po#et!hodin!

celkem!
D! T! V!

Z-00!

-!sou#innost!p i!provád"ní!prací!p i!!
!!montá�i,!údr�b",!odstra+ování!poruch!!
!!a!opravách!zabezpe#ovacích!za ízení!!
!!a!MST.!

2! 10! 4! 4! 2!

Z-01!

-!odborné,!vysoce!odborné!a!!
!!specializované!práce!p i!opravách,!!
montá�ích,!údr�b"!a!rekonstrukcích!
za ízení!zabezpe#ovací!techniky!a!
MST,!v#etn"!p ípadného! ízení!prací.!

2! 12! 4! 6! 2!

Z-02!
-!samostatná!#innost!p i!normalizaci,!!
!!metrologii!a!zku�ebnictví.!

2! !8! ! 6! 2!

Z-03!

-!základní,!specializované!a!vysoce!!
!!odborné!práce!p i!zaji�*ování!!
!!technického!provozu!a!údr�by!!
!!zabezpe#ovacích,!automatiza#ních,!!
!!m" ících!za ízení,!MST!a!VST.!

2! 12! 4! 6! 2!

Z-04!

-!samostatné!slo�ité!specializované!!!
!!odborné!práce!p i!zaji�*ování!!
!!technického!provozu!a!údr�by!
funk#ních!celk'!zabezpe#ovacích!
za ízení,!MST!a!VST;!

-!nejslo�it"j�í!odborné!práce!p i!!
!!zaji�*ování!technického!provozu,!!
!!údr�by,!lokalizace!závad!a!jejich!!
!!odstra+ování!na!t"ch!#ástech!!
!!zabezpe#ovacích!za ízení,!ve!kterých!!
!!jsou!vazby!mezi!jednotlivými!prvky!!
!!realizovány!softwarov"!s!vyu�itím!!
!!digitální!techniky.!

2! 14! 4! 8! 2!

Z-04a!

-! ízení!a!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!!
!!zabezpe#ovacích!za ízení,!MST!a!
VST,!ve!sv" eném!okrsku!
(vymezeném!!

!!technologickém!úseku).!Zaji�*ování!!
!!bezpe#ného!a!hospodárného!provozu!!
!!UTZ.!

2! 14! 4! 8! 2!

Z-04b!

-!zaji�*ování!správy!sv" eného!úseku!!
!!na!základ"!diagnostiky!a!dohledací!!
!!#innosti,!zadávání!a!p ejímání!díl#ích!!
!!prací!dodavatelským!zp'sobem,!!
!!v#etn"!odpov"dnosti!za!následné!!
!!zprovozn"ní!dopravní!cesty.!

2! 14! 4! 8! 2!

!

32.!P ehledová!tabulka!odborných!seminá '!

$íslo!
zkou�ky!

$innost!
Ro#ní!po#et!

cykl"!
Po#et!hodin!!

Z-05!
-!administrativní!a!technické!práce!!
!!vztahující!se!k!odborné!správ"!!
!!zabezpe#ovací!techniky,!MST!a!VST.!

2! 10!

Z-06!

-! ízení!prací,!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!na!v�ech!
zabezpe#ovacích!za ízeních,!MST!a!VST!ve!sv" eném!
obvodu;!

-!organizování!a!kontrola!provozních!#inností;!

2! 10!
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-!samostatné!zaji�*ování!odborn"!velmi!náro#ných!!
!!provozn"!technických!agend!v!�elezni#ní!infrastruktu e.!

Z-06a!
-!realizace!investic!stavební!správy!na!zabezpe#ovacím!!
!!za ízení.!

2! 10!

Z-06b!

-! ízení!prací,!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!na!v�ech!
zabezpe#ovacích!za ízeních,!MST!a!VST!ve!sv" eném!
obvodu!dle!Smlouvy;!

-!organizování!a!kontrola!provozních!!
!!#inností;!
-!samostatné!zaji�*ování!odborn"!velmi!!
!!náro#ných!provozn"!technických!!
!!agend!v!�elezni#ní!infrastruktu e.!!
!!(Mimo!správcovskou!#innost).!

2! 10!

Z-06c!
-! ízení!prací!p i!stavbách!na!!
!!neprovozovaném!zabezpe#ovacím!!
!!za ízení,!MST!a!VST.!

2! 10!

Z-06d!
-! ízení!a!zaji�*ování!údr�by!a!oprav!!
!!vým"nných!díl'.!

2! 10!

Z-06e!
-!projektování!a!související!#innosti!na!zabezpe#ovacím!!
!!za ízení.!

2!! 10!

Z-07!
-!odpov"dnost!za!organizaci,! ízení,!analyzování!a!!
!!kontrolu!slo�ité!provozn"!technické!a!správcovské!!
!!#innosti.!

2! 10!

!

Uznávání!zkou�ek!provedených!dle!d íve!platných!p edpis"!
 

33.! P evodní!tabulka!zkou�ek!
!

Odborná!zp"sobilost!
dle!p edpisu!S�DC!

Zam1!
ú#innost!od!!
1.!9.!2014!

Odborná!zp"sobilost!
dle!Sm&rnice!S�DC!#.!

50!ú#innost!od!!!
1.!7.!2012!

Odborná!zp"sobilost!
dle!p edpisu!S�DC!
Zam1!(prozatímní)!

ú#innost!od!!
1.!10.!2010!

Odborná!zp"sobilost!
dle!p edpisu!$D!Ok!2!

ú#innost!od!!
1.!1.!2006!

Z-00! -! KPZ-00! KPZ-00!
Z-01! -! Z-01! KPZ-01!

-! -! Z-02! KPZ-02!
Z-03! -! Z-03! Z-03!
Z-04! -! Z-04! Z-04!
Z-04a! -! Z-04! Z-04!
Z-04b! -! -! -!
Z-05! -! Z-05! Z-05!
Z-06! -! Z-06! Z-06!
Z-06a! -! -! -!
Z-06b! F-15! -! -!
Z-06c! F-06! -! -!
Z-06d! F-13! -! -!
Z-06e! F-05! -! -!
TZE! F-100! -! -!
Z-07! -! Z-07! Z-07!
Z-06a! -! Z-08! -!
Z-02! -! VD-01! VD-01!
Z-02! -! VD-02! VD-02!
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$innosti!v!elektrotechnice!a!energetice!

A.! PRACOVNÍ!$INNOSTI,!PRO!KTERÉ!JSOU!P%EDEPSÁNY!ZKOU�KY!

Pro! #innosti! vy�adující! odbornou! zp'sobilost! dle! zákona! #.! 266/1994! Sb.,! o! dráhách! je!
podmínkou,!aby!zam"stnanec!S�DC!vykonal!n"kterou!z!p íslu�ných!zkou�ek!#íslo:!E-00,!
E-01,!E-02b,!E-02c,!E-03a,!E-03b,!E-04a,!E-04b,!TZE.!

Pro! #innosti! smluvního! dodavatele! nebo! zhotovitele! je! podmínkou,! aby! pov" ený!
zam"stnanec! smluvního! dodavatele! nebo! zhotovitele! vykonal! n"kterou! z!p íslu�ných!
zkou�ek!#íslo:!E-02a,!E-07,!E-08,!TZE.!

Zkou�ka!TZE! platí! pro! revize,! prohlídky! a! zkou�ky! dle! vyhlá�ky! #.! 100/1995! Sb.! a! pro!
revize! dle! vyhlá�ky! #.! 50/1978! Sb.! na! za ízení! sd"lovací! (telekomunika#ní)!
a!zabezpe#ovací!techniky!a!na!za ízení!elektrotechniky!a!energetiky.!

Zkou�ku! praktické! zp'sobilosti! ZPZ/xxx/TRS! nebo! ZPZ/xxx/GSM-R! nebo!
ZPZ/elektrodispe#er/DT! musí! vykonat! zam"stnanec,! který! provádí! pracovní! #innosti!
obsluha!za ízení!rádiové!sít"!SRD!TRS!nebo!SRV!TRS!nebo!obsluha!za ízení!rádiové!sít"!
GSM-R!nebo!obsluha!dotykového!terminálu!telefonního!zapojova#e.!Druh!ZPZ!je!uveden!
v!Osnov"! odborné! zp'sobilosti! v!Kapitole! -! #innosti! na! sd"lovacím! (telekomunika#ním)!
za ízení.!
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34.! Katalog!zkou�ek:!

$íslo!
zkou�ky!

Druh! Pracovní!#innost!

E-00! odborná!

-!zhotovování!stavebních!záme#nických!prvk';!
-!opravy!a!se izování!mechanické!a!pohonné!#ásti!náhradních!proudových!!!
!!zdroj';!
-!výroba!a!opravy!nosných!konstrukcí!pevných!elektrických!trak#ních!!
!!za ízení;!
-!vedení!p íslu�né!evidence!v!elektrotechnice!a!energetice;!
-!odborné!hospodá skosprávní!práce;!
-!administrativní!a!technické!práce!vztahující!se!!k!odborné!správ"!!
!!elektrotechniky!a!energetiky;!
-!p íprava,!zpracování!a!sestavování!rozpo#t',!rozpo#tových!kalkulací,!!
!!výkon',!prací,!!
!!nebo!jejich!slu�eb,!kontrola!správnosti!faktur;!
-!dohledací!#innosti;!
-!ur#ování!technologických!postup'!práce!a!zaji�*ování!technologických!!
!!zm"n;!
-!optimalizace!vyu�ívání!technologických!kapacit;!
-!koordinace!p íslu�ného!provozn"-technického!úseku.!

E-01! odborná!

-!montá�,!rekonstrukce,!údr�ba!a!opravy!elektrických!za ízení!v#etn"!
pevných!trak#ních!elektrických!za ízení,!úst edního!dálkového! ízení;!

-!m" ení!signalizace,!elektrických!ochran;!
-!práce!na!za ízení!za!vypnutého!stavu!i!pod!nap"tím,!v!blízkosti!za ízení!!
!!pod!!
!!nap"tím!ve!vý�kách!a!vnucených!polohách;!
-!funk#ní!se izování,!renovace,!montá�e!elektrických!za ízení,!opravy,!!
!!rekonstrukce!!
!!v!elektrotechnice!a!energetice;!
-!organizace!a! ízení!#innosti!p id"lených!zam"stnanc';!!
-!zaji�*ování!výlukové!#innosti.!

E-02a! odborná!

-!zaji�*ování!oprav,!rekonstrukcí,!pop .!modernizace!�elezni#ní!tratí!za ízení!
správy!!
!!elektrotechniky!a!energetiky;!
-!odpov"dnost!za!správné!uplat+ování!technologie!prací;!!
-!p ímá!odpov"dnost!za!bezpe#ný!chod!elektrických!za ízení;!

E-02b! odborná!

-! ízení!a!zaji�*ování!údr�by,!oprav,!rekonstrukcí,!pop .!modernizace!
�elezni#ní!tratí!!
!!za ízení!správy!elektrotechniky!a!energetiky;!
-!odpov"dnost!za!správné!uplat+ování!technologie!prací;!
-!zaji�*ování!odstra+ování!závad!na!sv" ených!za ízeních;!!
-!p ímá!odpov"dnost!za!bezpe#ný!chod!elektrických!za ízení;!!
-!zaji�*ování!výlukové!#innosti.!
Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!E-01!

E-02c! odborná!

-!vykonávání!technickoprovozních!prací;!
-!zaji�*ování!správy!sv" eného!úseku!a!dohledací!#innosti;!
-!ur#ování!technologických!postup'!práce!a!zaji�*ování!technologických!
zm"n;!
-!optimalizace!vyu�ívání!technologických!kapacit;!
-!koordinace!p íslu�ného!provozn"-technického!úseku;!
-!kontrolní!#innost.!
Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!E-01!

E-03a! odborná!

-! ízení!a!odpov"dnost!za!#innost!provozního!st ediska!elektrotechnických!a!!
!!energetických!za ízení;!
-! ízení!a!zaji�*ování!údr�by,!oprav,!rekonstrukcí,!pop .!modernizace!
�elezni#ní!tratí!!
!!za ízení!správy!elektrotechniky!a!energetiky;!
-!odpov"dnost!za!správné!uplat+ování!technologie!prací;!!



P íloha!4!k!S�DC!Zam1!�!zm"na!#.!2!�!ú#innost!od!15.! íjna!2015!

119 
 

-!zaji�*ování!odstra+ování!závad!na!sv" ených!za ízeních;!
-!p ímá!odpov"dnost!za!bezpe#ný!chod!elektrických!za ízení;!!!
-!zaji�*ování!výlukové!#innosti.!
Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!E-02b!

E-03b! odborná!

-!zaji�*ování!správy!sv" eného!úseku;!
-! ízení!a!koordinace!provozn"-technické!a!správcovské!#innosti;!
-!zadávání!a!kontrola!prací!ve!sv" eném!úseku;!
-!vykonávání!technickoprovozních!prací;!
-!odpov"dnost!za!technickou!dokumentaci,!organizaci!a!vykonávání!
zkou�ek,!!
!!prohlídek,!m" ení!a!diagnostiky;!
-!sledování!a!zaji�t"ní!plynulého!zásobování!v�emi!druhy!energiemi;!
-!zaji�*ování!hospodárného!vyu�ívání!energií;!
-!projednávání!podmínek!odb"ru!energií;!
-!provád"ní!prohlídek!energetického!za ízení,!
-!vykonávání!specializovaných!koncep#ních!systémových!prací;!
-! ízení!a!organizace!nejslo�it"j�ích!systém';!
-!analýza,!posuzování!a! e�ení!nejslo�it"j�ích!úkol'.!
Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!E-02C!

E-04a! odborná!

-!realizace!investic!stavební!správy!na!za ízení!elektrotechniky!a!energetiky!!
-!vykonávání!specializovaných!koncep#ních!systémových!prací;!
-! ízení!a!organizace!nejslo�it"j�ích!systém';!
-!analýza,!posuzování!a! e�ení!nejslo�it"j�ích!úkol';!!
-! ízení!a!odpov"dnost!za!#innost!specializovaného!st ediska;!
-!odpov"dnost!za!agendu,!organizaci!a!vykonávání!zkou�ek;!
-!p ímé! ízení!skupiny!odborník'!na! editelství!S�DC;!!
-! e�ení!nejnáro#n"j�í!#innosti!S�DC!s!nespecifikovanými!výstupy;!
-! ízení!a!organizace!sm"nového!provozu;!!
-!koordinace!energetického!napájení!v#etn"!spot eby;!
-!operativní! ízení!a!koordinace!výlukové!#innosti;!!
-! ízení!chodu!celého!elektrodispe#inku!a!samostatných!elektrodispe#er'!ve!
sm"n"!
!!s!odpov"dnosti!za! ízení!provozu!elektrických!za ízení!v!oboru!p'sobností;!
-!výkon!#innosti!dispe#era!infrastruktury.!
Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!E-03b!

E-04b! odborná!

-!vyhodnocování,!dohled!a!kontrola!nad!operativním! ízením!a!
provozuschopností!!
!!elektrických!za ízení;!
!- ízení!a!odpov"dnost!za!#innost!území!správy!organiza#ní!jednotky,!nebo!!
!!sv" eného!úseku;!!
-! ízení!a!odpov"dnost!za!#innost!sv" eného!úseku,!odd"lení,!skupiny!%!
S�DC.!
-!p ímé! ízení!skupiny!odborník'!na! editelství!S�DC,!speciální!odborné!
#innosti.!
Oprav%uje:!
-!k!#innostem!dle!E-03b!

E-07! odborná!

-! ízení!a!zaji�*ování,!oprav,!rekonstrukcí,!pop .!modernizace!�elezni#ní!tratí!!
!!za ízení!správy!elektrotechniky!a!energetiky;!
-!odpov"dnost!za!správné!uplat+ování!technologie!prací;!!
-!zji�*ování!a!odstra+ování!závad!na!sv" ených!za ízeních;!!
-!p ímá!odpov"dnost!za!bezpe#ný!chod!elektrických!za ízení.!

E-08! odborná! -!projektování!elektrických!za ízení!UTZ/E!a!VTZ,!do!i!nad!1000!V,!s!i!bez!!
!!nebezpe#í!výbuchu!v#etn"!hromosvod'.!

TZE! odborná!
-!provád"ní!revizí,!prohlídek!a!zkou�ek!ur#eného!technického!za ízení!dle!

vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!§!1,!odst.!4!a/nebo!
-!provád"ní!revizí!dle!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!9.!

!
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B.! OSNOVY!ODBORNÉ!ZP&SOBILOSTI!

35.! Po�adavky!na!odbornou!zp'sobilost!a!její!udr�ování!p i!#innostech!v!elektrotechnice!
a!energetice!jsou!stanoveny!takto:!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! E-00!!
Zkou�ka! Komisionální!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!zhotovování!stavebních!záme#nických!prvk';!
-!opravy!a!se izování!mechanické!a!pohonné!#ásti!náhradních!proudových!zdroj';!
-!výroba!a!opravy!nosných!konstrukcí!pevných!elektrických!trak#ních!za ízení;!
-!vedení!p íslu�né!evidence!v!elektrotechnice!a!energetice;!
-!odborné!hospodá skosprávní!práce;!
-!administrativní!a!technické!práce!vztahující!se!!k!odborné!správ"!elektrotechniky!a!energetiky;!
-!p íprava,!zpracování!a!sestavování!rozpo#t',!rozpo#tových!kalkulací,!výkon',!prací,!!
!!nebo!jejich!slu�eb,!kontrola!správnosti!faktur;!
-!dohledací!#innosti;!
-!ur#ování!technologických!postup'!práce!a!zaji�*ování!technologických!zm"n;!
-!optimalizace!vyu�ívání!technologických!kapacit;!
-!koordinace!p íslu�ného!provozn"-technického!úseku.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!
Vzd"lání! Vyu#en,!SO,!ÚSO!
Po�adovaná!praxe! !

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.!a!
Pracovník!pou#ený!dle!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.!!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-00!nebo!V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! 3!m"síce!
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1!-!úplná!znalost:!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;!
Ob14!-!informativní!znalost<).!

!
$ást:!!D!

S�DC!D1!-!úplná!znalost!#l.:!1-4,!6-9,!19-30,!33-40,!42-44,!46,!47,!49-
61,!68,!73,!80,!96,102,!104,!108,!113,!114,!117,!121,!124-126,!128,!132,!
134,! 138,! 181,! 183,! 185,220,! 221,! 223,! 230-232,! 237,! 238,! 240,! 242,!
261-266,! 269,! 270,! 272,! 273,! 276,278,! 279,! 284,! 287,! 290,! 307-313,!
315-331,!337,!350,!358-360,!384-394,!401,413-420,!423,!424,!532,!577,!
579,!580,!593,!594,!643,!928,!1070-1074,!1076,1077,!1080,!1109,!1115,!
1116,! 1153,! 1154,! 1166-1169,! 1173,! 1252,! 1262,! 1264,! 1265,! 1271,!
1314,! 1316-1319,! 1466-1469,! 1648,! 1987,! 1988,! 2015,! 2135,! 2371,!
2417,! 2425,! 2426,! 2428,! 2596,! 2734,! 2736,! 2915,! 2926,! 2954,! 2959,!
3151,! 3222,! 3247,! 3379,! 3387,! 3404-3457,! 3464-3471,! 3492,! 3774,!
4016-4019,! 4028,! 4029,! 4031,! 4032,! 4034-4036,! 4041,! 4050,! 4088-
4090,!4136,!4137,!4325-4334,!
S�DC!D1!-!informativní!znalost!#l.:!2955,!4037;!
S�DC!D3!-!informativní!znalost;!
S�DC!D7/2,!S�DC!D17;!<).!

$ást:!!T!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
E2,!E3,!E4,!E6,!E7,!E8,!E10,!E11,!E15,!E500,!S3!-!díl!XIV,!SR34(E),!T1,!
T7,!Z11;!<).!

Jiné!po�adované!znalosti!
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Zákon!#.!266/2006!Sb.,!vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.,!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.,!
vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.,!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.,!na ízení!vlády!#.!
591/2006!Sb.,!TN�!34!3109,!$SN,!které!souvisí!s!pracovní!#inností!zam"stnanc',!p íslu�né!MPBP,!
Technologické!postupy.!

Poznámky!

-!<)Rozsah!znalostí!p edpis'!a!norem!ur#uje!vedoucí!zam"stnanec!OS!
podle!druhu!za ízení!a!#innosti!zkou�eného.!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! !
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 2!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

12!
D:!
4!

T:!
6!

V:!
2!

Druh!ov" ování!znalostí! Prokazatelné!ov" ení!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!zhotovování!stavebních!záme#nických!prvk';!
-!opravy!a!se izování!mechanické!a!pohonné!#ásti!náhradních!proudových!zdroj';!
-!výroba!a!opravy!nosných!konstrukcí!pevných!elektrických!trak#ních!za ízení;!
-!vedení!p íslu�né!evidence!v!elektrotechnice!a!energetice;!
-!odborné!hospodá skosprávní!práce;!
-!odborné!technickoprovozní,!administrativní!a!hospodá ské!agendy!v!infrastruktu e;!
-!p íprava,!zpracování!a!sestavování!rozpo#t',!rozpo#tových!kalkulací,!výkon',!prací,!!
!!nebo!jejich!slu�eb,!kontrola!správnosti!faktur;!
-!dohledací!#innosti;!
-!ur#ování!technologických!postup'!práce!a!zaji�*ování!technologických!zm"n;!
-!optimalizace!vyu�ívání!technologických!kapacit;!
-!koordinace!p íslu�ného!provozn"-technického!úseku.!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!

!
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!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! E-01!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!montá�,!rekonstrukce,!údr�ba!a!opravy!elektrických!za ízení!v#etn"!pevných!trak#ních!elektrických!
za ízení,!úst edního!dálkového! ízení;!

-!m" ení!signalizace,!elektrických!ochran;!
-!práce!na!za ízení!za!vypnutého!stavu!i!pod!nap"tím,!v!blízkosti!za ízení!pod!!
!!nap"tím!ve!vý�kách!a!vnucených!polohách;!
-!funk#ní!se izování,!renovace,!montá�e!elektrických!za ízení,!opravy,!rekonstrukce!!
!!v!elektrotechnice!a!energetice;!
-!organizace!a! ízení!#innosti!p id"lených!zam"stnanc';!!
-!zaji�*ování!výlukové!#innosti.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!4!
nebo!bod!5!a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!
2!

Po�adovaná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!4!
nebo!bod!5!a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!5,!6,!7!
nebo!p íloha!#.!1!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!7!
nebo!bod!8a)!nebo!bod!8b)!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!5,!6,!7!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !

Odborná!p íprava!
8!týdn',!z!toho!1!týden!seznámení!s!pracovi�t"m,!7!týdn'!seznámení!
s!pracovní!#inností!v#etn"!pou�ívání!ochranných!a!bezpe#nostních!
pom'cek,!dodr�ování!technologických!postup'!a!samostatné!práce.!

Provozní!p íprava! !
Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1!-!úplná!znalost:!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;!
Ob14!-!informativní!znalost;<).!

!
$ást:!!D!

S�DC!D1!-!úplná!znalost!#l.:!1-4,!6-9,!19-30,!33-40,!42-44,!46,!47,!49-
61,!68,!73,!80,!96,!102,!104,!108,!113,!114,!117,!121,!124-126,!128,!132,!
134,! 138,! 181,! 183,! 185,! 220,! 221,! 223,! 230-232,! 237,! 238,! 240,! 242,!
261-266,! 269,! 270,! 272,! 273,! 276,! 278,! 279,! 284,! 287,! 290,! 307-313,!
315-331,!337,!350,!358-360,!384-394,!401,!413-420,!423,!424,!532,!577,!
579,!580,!593,!594,!643,!928,!1070-1074,!1076,!1077,!1080,!1109,!1115,!
1116,! 1153,! 1154,! 1166-1169,! 1173,! 1252,! 1262,! 1264,! 1265,! 1271,!
1314,! 1316-1319,! 1466-1469,! 1648,! 1987,! 1988,! 2015,! 2135,! 2371,!
2417,! 2425,! 2426,! 2428,! 2596,! 2734,! 2736,! 2915,! 2926,! 2954,! 2959,!
3151,! 3222,! 3247,! 3379,! 3387,! 3404-3457,! 3464-3471,! 3492,! 3774,!
4016-4019,! 4028,! 4029,! 4031,! 4032,! 4034-4036,! 4041,! 4050,! 4088-
4090,!4136,!4137,!4325-4334;!
S�DC!D1!-!informativní!znalost!#l.:!2955,!4037;!
S�DC!D3!-!informativní!znalost;!
S�DC!D7/2;!S�DC!D17;!<).!
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$ást:!!T!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
E2,!E3,!E4,!E6,!E7,!E8,!E10,!E11,!E15,!E500,!S3!-!díl!XIV,!SR34(E),!T1,!
T7,! Z11;! ! Teoretické! znalosti! v! oblasti! montá�e,! konstrukce,! výroby,!
provozu,! oprav! a! kontrol! UTZ/E,! souvisejících! právních! p edpis'! a!
technických!norem,!zejména:!$SN!34!5145,!$SN!EN!50110-1,!$SN!EN!
50119,! $SN! EN! 50367,! $SN! EN! 50163,! $SN! EN! 50388,! $SN! EN!
50162,!$SN!EN!50122-1!$SN!EN!50122-2,!37!5711,!TN�!34!3109,!35!
7102,!35!9700,!35!9709,!37!5715,!38!1981;!<).!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/2006!Sb.,!vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.,!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.,!
vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.,!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.,!na ízení!vlády!#.!
591/2006!Sb.,!$SN,!které!souvisí!s!pracovní!#inností!zam"stnanc',!p íslu�né!MPBP,!Technologické!
postupy.!

Poznámky!

-!<)Rozsah!znalostí!p edpis'!a!norem!ur#uje!vedoucí!zam"stnanec!OS!
podle!druhu!za ízení!a!#innosti!zkou�eného.!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 2!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

14!
D:!
3!

T:!
10!

V:!
1!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ení!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!montá�,!rekonstrukce,!údr�ba!a!opravy!elektrických!za ízení!v#etn"!pevných!trak#ních!elektrických!
za ízení,!úst edního!dálkového! ízení;!

-!m" ení!signalizace,!elektrických!ochran;!
-!práce!na!za ízení!za!vypnutého!stavu!i!pod!nap"tím,!v!blízkosti!za ízení!pod!!
!!nap"tím!ve!vý�kách!a!vnucených!polohách;!
-!funk#ní!se izování,!renovace,!montá�e!elektrických!za ízení,!opravy,!rekonstrukce!!
!!v!elektrotechnice!a!energetice;!
-!organizace!a! ízení!#innosti!p id"lených!zam"stnanc';!!
-!zaji�*ování!výlukové!#innosti.!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! E-02a!!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC!O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!zaji�*ování!oprav,!rekonstrukcí,!pop .!modernizace!�elezni#ní!tratí!za ízení!správy!!
!!elektrotechniky!a!energetiky;!
-!odpov"dnost!za!správné!uplat+ování!technologie!prací;!!
-!p ímá!odpov"dnost!za!bezpe#ný!chod!elektrických!za ízení;!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!4!
nebo!bod!5!a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!
2!

Po�adovaná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!4!
nebo!bod!5!a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!5,!6,!7!
nebo!p íloha!#.!1!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!7!
nebo!bod!8a)!nebo!bod!8b)!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!5,!6,!7!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !

Odborná!p íprava!
8!týdn',!z!toho!1!týden!seznámení!s!pracovi�t"m,!7!týdn'!seznámení!
s!pracovní!#inností!v#etn"!pou�ívání!ochranných!a!bezpe#nostních!
pom'cek,!dodr�ování!technologických!postup'!a!samostatné!práce.!

Provozní!p íprava! !
Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1!-!úplná!znalost:!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;!
Ob14!-!informativní!znalost;!<).!

!
$ást:!!D!

S�DC!D1!-!úplná!znalost!#l.:!1-4,!6-9,!19-30,!33-40,!42-44,!46,!47,!49-
61,!68,!73,!80,!96,!102,!104,!108,!113,!114,!117,!121,!124-126,!128,!132,!
134,! 138,! 181,! 183,! 185,! 220,! 221,! 223,! 230-232,! 237,! 238,! 240,! 242,!
261-266,! 269,! 270,! 272,! 273,! 276,! 278,! 279,! 284,! 287,! 290,! 307-313,!
315-331,!337,!350,!358-360,!384-394,!401,!413-420,!423,!424,!532,!577,!
579,!580,!593,!594,!643,!928,!1070-1074,!1076,!1077,!1080,!1109,!1115,!
1116,! 1153,! 1154,! 1166-1169,! 1173,! 1252,! 1262,! 1264,! 1265,! 1271,!
1314,! 1316-1319,! 1466-1469,! 1648,! 1987,! 1988,! 2015,! 2135,! 2371,!
2417,! 2425,! 2426,! 2428,! 2596,! 2734,! 2736,! 2915,! 2926,! 2954,! 2959,!
3151,! 3222,! 3247,! 3379,! 3387,! 3404-3457,! 3464-3471,! 3492,! 3774,!
4016-4019,! 4028,! 4029,! 4031,! 4032,! 4034-4036,! 4041,! 4050,! 4088-
4090,!4136,!4137,!4325-4334;!
S�DC!D1!-!informativní!znalost!#l.:!2955,!4037;!
S�DC!D3!-!informativní!znalost;!
S�DC!D7/2,!S�DC!D17;!<).!

$ást:!!T!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
E2,!E3,!E4,!E6,!E7,!E8,!E10,!E11,!E15,!E500,!S3!-!díl!XIV,!SR34(E),!T1,!
T7,! Z11;! ! Teoretické! znalosti! v! oblasti! montá�e,! konstrukce,! výroby,!
provozu,! oprav! a! kontrol! UTZ/E,! souvisejících! právních! p edpis'! a!
technických!norem,!zejména:!$SN!34!5145,!$SN!EN!50110-1,!$SN!EN!
50119,! $SN! EN! 50367,! $SN! EN! 50163,! $SN! EN! 50388,! $SN! EN!
50162,!$SN!EN!50122-1!$SN!EN!50122-2,!37!5711,!TN�!34!3109,!35!
7102,!35!9700,!35!9709,!37!5715,!38!1981;!<).!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/2006!Sb.,!vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.,!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.,!
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vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.,!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.,!na ízení!vlády!#.!
591/2006!Sb.,!$SN,!které!souvisí!s!pracovní!#inností!zam"stnanc',!p íslu�né!MPBP,!Technologické!
postupy.!

Poznámky!

-!<)Rozsah!znalostí!p edpis'!a!norem!ur#uje!vedoucí!zam"stnanec!podle!
druhu!za ízení!a!#innosti!zkou�eného.!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 2!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

14!
D:!
3!

T:!
10!

V:!
1!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ení!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!zaji�*ování!oprav,!rekonstrukcí,!pop .!modernizace!�elezni#ní!tratí!za ízení!správy!!
!!elektrotechniky!a!energetiky;!
-!odpov"dnost!za!správné!uplat+ování!technologie!prací;!!
-!p ímá!odpov"dnost!za!bezpe#ný!chod!elektrických!za ízení;!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! E-02b!!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení!a!zaji�*ování!údr�by,!oprav,!rekonstrukcí,!pop .!modernizace!�elezni#ní!tratí!!
!!za ízení!správy!elektrotechniky!a!energetiky;!
-!odpov"dnost!za!správné!uplat+ování!technologie!prací;!
-!zaji�*ování!odstra+ování!závad!na!sv" ených!za ízeních;!!
-!p ímá!odpov"dnost!za!bezpe#ný!chod!elektrických!za ízení;!!
-!zaji�*ování!výlukové!#innosti.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
-!#innosti!dle!E-01!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!4!
nebo!bod!5!a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!
2!

Po�adovaná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!4!
nebo!bod!5!a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!5,!6,!7!
nebo!p íloha!#.!1!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!7!
nebo!bod!8a)!nebo!bod!8b)!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!5,!6,!7!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! E-01!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !

Odborná!p íprava!
8!týdn',!z!toho!1!týden!seznámení!s!pracovi�t"m,!7!týdn'!seznámení!
s!pracovní!#inností!v#etn"!pou�ívání!ochranných!a!bezpe#nostních!
pom'cek,!dodr�ování!technologických!postup'!a!samostatné!práce.!

Provozní!p íprava! !
Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1!-!úplná!znalost:!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;!
Ob14!-!informativní!znalost;!<).!

!
$ást:!!D!

S�DC!D1!-!úplná!znalost!#l.:!1-4,!6-9,!19-30,!33-40,!42-44,!46,!47,!49-
61,!68,!73,!80,!96,!102,!104,!108,!113,!114,!117,!121,!124-126,!128,!132,!
134,! 138,! 181,! 183,! 185,! 220,! 221,! 223,! 230-232,! 237,! 238,! 240,! 242,!
261-266,! 269,! 270,! 272,! 273,! 276,! 278,! 279,! 284,! 287,! 290,! 307-313,!
315-331,!337,!350,!358-360,!384-394,!401,!413-420,!423,!424,!532,!577,!
579,!580,!593,!594,!643,!928,!1070-1074,!1076,!1077,!1080,!1109,!1115,!
1116,! 1153,! 1154,! 1166-1169,! 1173,! 1252,! 1262,! 1264,! 1265,! 1271,!
1314,! 1316-1319,! 1466-1469,! 1648,! 1987,! 1988,! 2015,! 2135,! 2371,!
2417,! 2425,! 2426,! 2428,! 2596,! 2734,! 2736,! 2915,! 2926,! 2954,! 2959,!
3151,! 3222,! 3247,! 3379,! 3387,! 3404-3457,! 3464-3471,! 3492,! 3774,!
4016-4019,! 4028,! 4029,! 4031,! 4032,! 4034-4036,! 4041,! 4050,! 4088-
4090,!4136,!4137,!4325-4334;!
S�DC!D1!-!informativní!znalost!#l.:!2955,!4037;!
S�DC!D3!-!informativní!znalost;!
S�DC!D7/2,!S�DC!D17;!<).!

$ást:!!T!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
E2,!E3,!E4,!E6,!E7,!E8,!E10,!E11,!E15,!E500,!S3!-!díl!XIV,!SR34(E),!T1,!
T7,! Z11;! ! Teoretické! znalosti! v! oblasti! montá�e,! konstrukce,! výroby,!
provozu,! oprav! a! kontrol! UTZ/E,! souvisejících! právních! p edpis'! a!
technických!norem,!zejména:!$SN!34!5145,!$SN!EN!50110-1,!$SN!EN!
50119,! $SN! EN! 50367,! $SN! EN! 50163,! $SN! EN! 50388,! $SN! EN!
50162,!$SN!EN!50122-1!$SN!EN!50122-2,!37!5711,!TN�!34!3109,!35!
7102,!35!9700,!35!9709,!37!5715,!38!1981;!<).!
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Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/2006!Sb.,!vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.,!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.,!
vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.,!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.,!na ízení!vlády!#.!
591/2006!Sb.,!$SN,!které!souvisí!s!pracovní!#inností!zam"stnanc',!p íslu�né!MPBP,!Technologické!
postupy.!

Poznámky!

-!<)Rozsah!znalostí!p edpis'!a!norem!ur#uje!vedoucí!zam"stnanec!OS!
podle!druhu!za ízení!a!#innosti!zkou�eného.!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 2!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

14!
D:!
3!

T:!
10!

V:!
1!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ení!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení!a!zaji�*ování!údr�by,!oprav,!rekonstrukcí,!pop .!modernizace!�elezni#ní!tratí!!
!!za ízení!správy!elektrotechniky!a!energetiky;!
-!odpov"dnost!za!správné!uplat+ování!technologie!prací;!
-!zaji�*ování!odstra+ování!závad!na!sv" ených!za ízeních;!!
-!p ímá!odpov"dnost!za!bezpe#ný!chod!elektrických!za ízení;!!
-!zaji�*ování!výlukové!#innosti.!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! E-02c!!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!vykonávání!technickoprovozních!prací;!
-!zaji�*ování!správy!sv" eného!úseku!a!dohledací!#innosti;!
-!ur#ování!technologických!postup'!práce!a!zaji�*ování!technologických!zm"n;!
-!optimalizace!vyu�ívání!technologických!kapacit;!
-!koordinace!p íslu�ného!provozn"-technického!úseku;!
-!kontrolní!#innost.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
-!#innosti!dle!E-01,!E-02b.!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!4!
nebo!bod!5!a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!
2!

Po�adovaná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!4!
nebo!bod!5!a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!5,!6,!7!
nebo!p íloha!#.!1!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!7!
nebo!bod!8a)!nebo!bod!8b)!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!5,!6,!7!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! E-01!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !

Odborná!p íprava!
8!týdn',!z!toho!1!týden!seznámení!s!pracovi�t"m,!7!týdn'!seznámení!
s!pracovní!#inností!v#etn"!pou�ívání!ochranných!a!bezpe#nostních!
pom'cek,!dodr�ování!technologických!postup'!a!samostatné!práce.!

Provozní!p íprava! !
Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1!-!úplná!znalost:!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;!
Ob14!-!informativní!znalost;!<).!

!
$ást:!!D!

S�DC!D1!-!úplná!znalost!#l.:!1-4,!6-9,!19-30,!33-40,!42-44,!46,!47,!49-
61,!68,!73,!80,!96,!102,!104,!108,!113,!114,!117,!121,!124-126,!128,!132,!
134,! 138,! 181,! 183,! 185,! 220,! 221,! 223,! 230-232,! 237,! 238,! 240,! 242,!
261-266,! 269,! 270,! 272,! 273,! 276,! 278,! 279,! 284,! 287,! 290,! 307-313,!
315-331,!337,!350,!358-360,!384-394,!401,!413-420,!423,!424,!532,!577,!
579,!580,!593,!594,!643,!928,!1070-1074,!1076,!1077,!1080,!1109,!1115,!
1116,! 1153,! 1154,! 1166-1169,! 1173,! 1252,! 1262,! 1264,! 1265,! 1271,!
1314,! 1316-1319,! 1466-1469,! 1648,! 1987,! 1988,! 2015,! 2135,! 2371,!
2417,! 2425,! 2426,! 2428,! 2596,! 2734,! 2736,! 2915,! 2926,! 2954,! 2959,!
3151,! 3222,! 3247,! 3379,! 3387,! 3404-3457,! 3464-3471,! 3492,! 3774,!
4016-4019,! 4028,! 4029,! 4031,! 4032,! 4034-4036,! 4041,! 4050,! 4088-
4090,!4136,!4137,!4325-4334;!
S�DC!D1!-!informativní!znalost!#l.:!2955,!4037;!
S�DC!D3!-!informativní!znalost;!
S�DC!D7/2,!S�DC!D17;!<).!

$ást:!!T!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
E2,!E3,!E4,!E6,!E7,!E8,!E10,!E11,!E15,!E500,!S3!-!díl!XIV,!SR34(E),!T1,!
T7,! Z11;! ! Teoretické! znalosti! v! oblasti! montá�e,! konstrukce,! výroby,!
provozu,! oprav! a! kontrol! UTZ/E,! souvisejících! právních! p edpis'! a!
technických!norem,!zejména:!$SN!34!5145,!$SN!EN!50110-1,!$SN!EN!
50119,! $SN! EN! 50367,! $SN! EN! 50163,! $SN! EN! 50388,! $SN! EN!
50162,!$SN!EN!50122-1!$SN!EN!50122-2,!37!5711,!TN�!34!3109,!35!
7102,!35!9700,!35!9709,!37!5715,!38!1981;!<).!
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Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/2006!Sb.,!vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.,!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.,!
vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.,!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.,!na ízení!vlády!#.!
591/2006!Sb.,!$SN,!které!souvisí!s!pracovní!#inností!zam"stnanc',!p íslu�né!MPBP,!Technologické!
postupy.!

Poznámky!

-!<)Rozsah!znalostí!p edpis'!a!norem!ur#uje!vedoucí!zam"stnanec!OS!
podle!druhu!za ízení!a!#innosti!zkou�eného.!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 2!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

14!
D:!
3!

T:!
10!

V:!
1!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ení!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!vykonávání!technickoprovozních!prací;!
-!zaji�*ování!správy!sv" eného!úseku!a!dohledací!#innosti;!
-!ur#ování!technologických!postup'!práce!a!zaji�*ování!technologických!zm"n;!
-!optimalizace!vyu�ívání!technologických!kapacit;!
-!koordinace!p íslu�ného!provozn"-technického!úseku;!
-!kontrolní!#innost.!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! E-03a!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení!a!odpov"dnost!za!#innost!provozního!st ediska!elektrotechnických!a!energetických!za ízení;!
-! ízení!a!zaji�*ování!údr�by,!oprav,!rekonstrukcí,!pop .!modernizace!�elezni#ních!tratí,!za ízení!

správy!elektrotechniky!a!energetiky;!
-!odpov"dnost!za!správné!uplat+ování!technologie!prací;!!
-!zaji�*ování!odstra+ování!závad!na!sv" ených!za ízeních;!
-!p ímá!odpov"dnost!za!bezpe#ný!chod!elektrických!za ízení;!!!
-!zaji�*ování!výlukové!#innosti.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
-!#innostem!dle!E-01,!E-02b,!E-02c!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!4!
nebo!bod!5!a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!
2!

Po�adovaná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!6,!7,!8!nebo!p íloha!
#.!1!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!
8a)!nebo!bod!8b)!a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!6,!
7,!8!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !E-02b,!E-02c!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !

Odborná!p íprava!
8!týdn',!z!toho!1!týden!seznámení!s!pracovi�t"m,!7!týdn'!seznámení!
s!pracovní!#inností!v#etn"!pou�ívání!ochranných!a!bezpe#nostních!
pom'cek,!dodr�ování!technologických!postup'!a!samostatné!práce.!

Provozní!p íprava:! !
Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1!-!úplná!znalost:!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;!
Ob14!-!informativní!znalost;!<);!
Sm"rnice!S�DC!#.!103.!

!
$ást:!!D!

S�DC!D1!-!úplná!znalost!#l.:!1-4,!6-9,!19-30,!33-40,!42-44,!46,!47,!49-
61,!68,!73,!80,!96,!102,!104,!108,!113,!114,!117,!121,!124-126,!128,!132,!
134,! 138,! 181,! 183,! 185,! 220,! 221,! 223,! 230-232,! 237,! 238,! 240,! 242,!
261-266,! 269,! 270,! 272,! 273,! 276,! 278,! 279,! 284,! 287,! 290,! 307-313,!
315-331,!337,!350,!358-360,!384-394,!401,!413-420,!423,!424,!532,!577,!
579,!580,!593,!594,!643,!928,!1070-1074,!1076,!1077,!1080,!1109,!1115,!
1116,! 1153,! 1154,! 1166-1169,! 1173,! 1252,! 1262,! 1264,! 1265,! 1271,!
1314,! 1316-1319,! 1466-1469,! 1648,! 1987,! 1988,! 2015,! 2135,! 2371,!
2417,! 2425,! 2426,! 2428,! 2596,! 2734,! 2736,! 2915,! 2926,! 2954,! 2959,!
3151,! 3222,! 3247,! 3379,! 3387,! 3404-3457,! 3464-3471,! 3492,! 3774,!
4016-4019,! 4028,! 4029,! 4031,! 4032,! 4034-4036,! 4041,! 4050,! 4088-
4090,!4136,!4137,!4325-4334;!
S�DC!D1!-!informativní!znalost!#l.:!2955,!4037;!
S�DC!D3!-!informativní!znalost;!
S�DC!D7/2,!S�DC!D17;!<).!

$ást:!!T!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
E2,!E3,!E4,!E6,!E7,!E8,!E10,!E11,!E15,!E500,!S3!-!díl!XIV,!SR34(E),!T1,!
T7,! Z11;! ! Teoretické! znalosti! v! oblasti! montá�e,! konstrukce,! výroby,!
provozu,! oprav! a! kontrol! UTZ/E,! souvisejících! právních! p edpis'! a!
technických!norem,!zejména:!$SN!34!5145,!$SN!EN!50110-1,!$SN!EN!
50119,! $SN! EN! 50367,! $SN! EN! 50163,! $SN! EN! 50388,! $SN! EN!
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50162,!$SN!EN!50122-1!$SN!EN!50122-2,!37!5711,!TN�!34!3109,!35!
7102,!35!9700,!35!9709,!37!5715,!38!1981;!<).!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/2006!Sb.,!vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.,!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.,!
vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.,!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.,!na ízení!vlády!#.!
591/2006!Sb.,!$SN,!které!souvisí!s!pracovní!#inností!zam"stnanc',!p íslu�né!MPBP,!Technologické!
postupy.!

Poznámky!

-!<)Rozsah!znalostí!p edpis'!a!norem!ur#uje!vedoucí!zam"stnanec!OS!
podle!druhu!za ízení!a!#innosti!zkou�eného.!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 2!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení! Celkem:!
14!

D:!
3!

T:!
10!

V:!
1!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ení!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení!a!odpov"dnost!za!#innost!provozního!st ediska!elektrotechnických!a!energetických!za ízení;!
-! ízení!a!zaji�*ování!údr�by,!oprav,!rekonstrukcí,!pop .!modernizace!�elezni#ních!tratí,!za ízení!

správy!elektrotechniky!a!energetiky;!
-!odpov"dnost!za!správné!uplat+ování!technologie!prací;!!
-!zaji�*ování!odstra+ování!závad!na!sv" ených!za ízeních;!
-!p ímá!odpov"dnost!za!bezpe#ný!chod!elektrických!za ízení;!!!
-!zaji�*ování!výlukové!#innosti.!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! E-03b!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!OJ!S�DC!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!zaji�*ování!správy!sv" eného!úseku;!
-! ízení!a!koordinace!provozn"-technické!a!správcovské!#innosti;!
-!zadávání!a!kontrola!prací!ve!sv" eném!úseku;!
-!vykonávání!technickoprovozních!prací;!
-!odpov"dnost!za!technickou!dokumentaci,!organizaci!a!po izování!zkou�ek,!prohlídek,!m" ení!a!

diagnostiky;!
-!sledování!a!zaji�t"ní!plynulého!zásobování!v�emi!druhy!energiemi;!
-!zaji�*ování!hospodárného!vyu�ívání!energií;!
-!projednávání!podmínek!odb"ru!energií;!
-!provád"ní!prohlídek!energetického!za ízení,!
-!vykonávání!specializovaných!koncep#ních!systémových!prací;!
-! ízení!a!organizace!nejslo�it"j�ích!systém';!
-!analýza,!posuzování!a! e�ení!nejslo�it"j�ích!úkol'.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
-!#innostem!dle!E-02b,!E-02c,!E-03a!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!4!
nebo!bod!5!a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!
2!

Po�adovaná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!6,!7,!8!nebo!p íloha!
#.!1!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!
8a)!nebo!bod!8b)!a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!6,!
7,!8!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! E-02b,!E-02c!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !

Odborná!p íprava!
8!týdn',!z!toho!1!týden!seznámení!s!pracovi�t"m,!7!týdn'!seznámení!
s!pracovní!#inností!v#etn"!pou�ívání!ochranných!a!bezpe#nostních!
pom'cek,!dodr�ování!technologických!postup'!a!samostatné!práce.!

Provozní!p íprava! !
Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1!-!úplná!znalost:!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;!
Ob14!-!informativní!znalost;!<);!
Sm"rnice!S�DC!#.!103.!

!
$ást:!!D!

S�DC!D1!-!úplná!znalost!#l.:!1-4,!6-9,!19-30,!33-40,!42-44,!46,!47,!49-
61,!68,!73,!80,!96,!102,!104,!108,!113,!114,!117,!121,!124-126,!128,!132,!
134,! 138,! 181,! 183,! 185,! 220,! 221,! 223,! 230-232,! 237,! 238,! 240,! 242,!
261-266,! 269,! 270,! 272,! 273,! 276,! 278,! 279,! 284,! 287,! 290,! 307-313,!
315-331,!337,!350,!358-360,!384-394,!401,!413-420,!423,!424,!532,!577,!
579,!580,!593,!594,!643,!928,!1070-1074,!1076,!1077,!1080,!1109,!1115,!
1116,! 1153,! 1154,! 1166-1169,! 1173,! 1252,! 1262,! 1264,! 1265,! 1271,!
1314,! 1316-1319,! 1466-1469,! 1648,! 1987,! 1988,! 2015,! 2135,! 2371,!
2417,! 2425,! 2426,! 2428,! 2596,! 2734,! 2736,! 2915,! 2926,! 2954,! 2959,!
3151,! 3222,! 3247,! 3379,! 3387,! 3404-3457,! 3464-3471,! 3492,! 3774,!
4016-4019,! 4028,! 4029,! 4031,! 4032,! 4034-4036,! 4041,! 4050,! 4088-
4090,!4136,!4137,!4325-4334,!
S�DC!D1!-!informativní!znalost!#l.:!2955,!4037,!
S�DC!D3!-!informativní!znalost,!
S�DC!D7/2,!S�DC!D17;!<).!
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$ást:!!T!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
E2,!E3,!E4,!E6,!E7,!E8,!E10,!E11,!E15,!E500,!S3!-!díl!XIV,!SR34(E),!T1,!
T7,! Z11;! ! Teoretické! znalosti! v! oblasti! montá�e,! konstrukce,! výroby,!
provozu,! oprav! a! kontrol! UTZ/E,! souvisejících! právních! p edpis'! a!
technických!norem,!zejména:!$SN!34!5145,!$SN!EN!50110-1,!$SN!EN!
50119,! $SN! EN! 50367,! $SN! EN! 50163,! $SN! EN! 50388,! $SN! EN!
50162,!$SN!EN!50122-1!$SN!EN!50122-2,!37!5711,!TN�!34!3109,!35!
7102,!35!9700,!35!9709,!37!5715,!38!1981;!<).!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/2006!Sb.,!vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.,!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.,!
vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.,!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.,!na ízení!vlády!#.!
591/2006!Sb.,!$SN,!které!souvisí!s!pracovní!#inností!zam"stnanc',!p íslu�né!MPBP,!Technologické!
postupy.!

Poznámky!

-!<)Rozsah!znalostí!p edpis'!a!norem!ur#uje!vedoucí!zam"stnanec!OS!
podle!druhu!za ízení!a!#innosti!zkou�eného.!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 2!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

14!
D:!
3!

T:!
10!

V:!
1!

Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ení!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!zaji�*ování!správy!sv" eného!úseku;!
-! ízení!a!koordinace!provozn"-technické!a!správcovské!#innosti;!
-!zadávání!a!kontrola!prací!ve!sv" eném!úseku;!
-!vykonávání!technickoprovozních!prací;!
-!odpov"dnost!za!technickou!dokumentaci,!organizaci!a!po izování!zkou�ek,!prohlídek,!m" ení!a!

diagnostiky;!
-!sledování!a!zaji�t"ní!plynulého!zásobování!v�emi!druhy!energiemi;!
-!zaji�*ování!hospodárného!vyu�ívání!energií;!
-!projednávání!podmínek!odb"ru!energií;!
-!provád"ní!prohlídek!energetického!za ízení,!
-!vykonávání!specializovaných!koncep#ních!systémových!prací;!
-! ízení!a!organizace!nejslo�it"j�ích!systém';!
-!analýza,!posuzování!a! e�ení!nejslo�it"j�ích!úkol'.!
Odborný!seminá ! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! !
Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! E-04a!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!**)!
-!realizace!investic!stavební!správy!na!za ízení!elektrotechniky!a!energetiky;!
-!vykonávání!specializovaných!koncep#ních!systémových!prací;!
-! ízení!a!organizace!nejslo�it"j�ích!systém';!
-!analýza,!posuzování!a! e�ení!nejslo�it"j�ích!úkol';!!
-! ízení!a!odpov"dnost!za!#innost!specializovaného!st ediska;!
-!p ímé! ízení!skupiny!odborník'!na! editelství!S�DC;!!
-! e�ení!nejnáro#n"j�í!#innosti!S�DC!s!nespecifikovanými!výstupy;!
-! ízení!a!organizace!sm"nového!provozu;!!
-!koordinace!energetického!napájení!v#etn"!spot eby;!
-!operativní! ízení!a!koordinace!výlukové!#innosti;!!
-! ízení!chodu!celého!elektrodispe#inku!a!samostatných!elektrodispe#er'!ve!sm"n"!s!odpov"dnosti!za!

 ízení!provozu!elektrických!za ízení!v!oboru!p'sobností;!
-!výkon!#innosti!dispe#era!infrastruktury.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
-!k!#innostem!dle,!E-03a,!E-03b,!!
P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!4!nebo!bod!
5!a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!a!
vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!6,!7,!8!nebo!p íloha!#.!1!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!8a)!nebo!
bod!8b)!a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!6,!7,!8!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! E-03a,!E-03b!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !

Odborná!p íprava!
8!týdn',!z!toho!1!týden!seznámení!s!pracovi�t"m,!7!týdn'!seznámení!
s!pracovní!#inností!v#etn"!pou�ívání!ochranných!a!bezpe#nostních!
pom'cek,!dodr�ování!technologických!postup'!a!samostatné!práce.!

Provozní!p íprava! !
Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1!-!úplná!znalost:!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;!
Ob14!-!informativní!znalost;!<);!
Sm"rnice!S�DC!#.!103.!

!
$ást:!!D!

S�DC!D1!-!úplná!znalost!#l.:!1-4,!6-9,!19-30,!33-40,!42-44,!46,!47,!49-61,!
68,!73,!80,!96,!102,!104,!108,!113,!114,!117,!121,!124-126,!128,!132,!134,!
138,!181,!183,!185,!220,!221,!223,!230-232,!237,!238,!240,!242,!261-266,!
269,!270,!272,!273,!276,!278,!279,!284,!287,!290,!307-313,!315-331,!337,!
350,! 358-360,! 384-394,! 401,! 413-420,! 423,! 424,! 532,! 577,! 579,! 580,! 593,!
594,!643,!928,!1070-1074,!1076,!1077,!1080,!1109,!1115,!1116,!1153,!1154,!
1166-1169,! 1173,! 1252,! 1262,! 1264,! 1265,! 1271,! 1314,! 1316-1319,! 1466-
1469,!1648,!1987,!1988,!2015,!2135,!2371,!2417,!2425,!2426,!2428,!2596,!
2734,!2736,!2915,!2926,!2954,!2959,!3151,!3222,!3247,!3379,!3387,!3404-
3457,! 3464-3471,! 3492,! 3774,! 4016-4019,! 4028,! 4029,! 4031,! 4032,! 4034-
4036,!4041,!4050,!4088-4090,!4136,!4137,!4325-4334;!
S�DC!D1!-!informativní!znalost!#l.:!2955,!4037;!
S�DC!D3!-!informativní!znalost;!
S�DC!D7/2,!S�DC!D17;!<).!

$ást:!!T!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
E2,!E3,!E4,!E6,!E7,!E8,!E10,!E11,!E15,!E500,!S3!-!díl!XIV,!SR34(E),!T1,!T7,!
Z11;! ! Teoretické! znalosti! v! oblasti! montá�e,! konstrukce,! výroby,! provozu,!
oprav!a!kontrol!UTZ/E,!souvisejících!právních!p edpis'!a!technických!norem,!
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zejména:!$SN!34!5145,!$SN!EN!50110-1,!$SN!EN!50119,!$SN!EN!50367,!
$SN!EN!50163,!$SN!EN!50388,!$SN!EN!50162,!$SN!EN!50122-1!$SN!EN!
50122-2,!37!5711,!TN�!34!3109,!35!7102,!35!9700,!35!9709,!37!5715,!38!
1981;!<).!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/2006!Sb.,!vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.,!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.,!
vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.,!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.,!na ízení!vlády!#.!
591/2006!Sb.,!$SN,!které!souvisí!s!pracovní!#inností!zam"stnanc',!p íslu�né!MPBP,!Technologické!
postupy.!

Poznámky!

-!<)Rozsah!znalostí!p edpis'!a!norem!ur#uje!vedoucí!zam"stnanec!OS!podle!
druhu!za ízení!a!#innosti!zkou�eného.!

-!<<)Vedoucí!elektrodispe#inku!(elektrodispe#er)!a!samostatný!
elektrodispe#er!se!podrobí!odborné!zkou�ce!na!G%!S�DC,!dal�í!
pravidelné!p ezkou�ení!vykonává!OJ!S�DC.!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!
Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!

Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! 1!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

4!
D:!
4!

T:!
!

V:!
!

Druh!ov" ování!znalostí! Prokazatelné!ov" ení!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!výkon!#innosti!dispe#era!infrastruktury.!
Odborný!seminá ! Ano!!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 10!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ení!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!!!
-!realizace!investic!stavební!správy!na!za ízení!elektrotechniky!a!energetiky;!
-!vykonávání!specializovaných!koncep#ních!systémových!prací;!
-! ízení!a!organizace!nejslo�it"j�ích!systém';!
-!analýza,!posuzování!a! e�ení!nejslo�it"j�ích!úkol';!!
-! ízení!a!odpov"dnost!za!#innost!specializovaného!st ediska;!
-!p ímé! ízení!skupiny!odborník'!na! editelství!S�DC;!!
-! e�ení!nejnáro#n"j�í!#innosti!S�DC!s!nespecifikovanými!výstupy;!
-! ízení!a!organizace!sm"nového!provozu;!!
-!koordinace!energetického!napájení!v#etn"!spot eby;!
-!operativní! ízení!a!koordinace!výlukové!#innosti;!!
-! ízení!chodu!celého!elektrodispe#inku!a!samostatných!elektrodispe#er'!ve!sm"n"!s!odpov"dnosti!za!

 ízení!provozu!elektrických!za ízení!v!oboru!p'sobností;!
-!výkon!#innosti!dispe#era!infrastruktury.!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! E-04b!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!vyhodnocování,!dohled!a!kontrola!nad!operativním! ízením!a!provozuschopností!elektrických!

za ízení;!
!- ízení!a!odpov"dnost!za!#innost!území!správy!organiza#ní!jednotky,!nebo!sv" eného!úseku!

(odd"lení!u!organiza#ní!jednotky);!!
-! ízení!a!odpov"dnost!za!#innost!sv" eného!úseku,!odd"lení,!skupiny!%!S�DC;!
-!p ímé! ízení!skupiny!odborník'!na! editelství!S�DC,!speciální!odborné!#innosti.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
-!k!#innostem!dle!E-03a, E-03b,!E-04a..!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!4!nebo!bod!
5!a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!a!
vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!8!nebo!p íloha!#.!1!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!8b)!a!
vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!8!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! E-03a, E-03b!!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !

Odborná!p íprava!
8!týdn',!z!toho!1!týden!seznámení!s!pracovi�t"m,!7!týdn'!seznámení!
s!pracovní!#inností!v#etn"!pou�ívání!ochranných!a!bezpe#nostních!
pom'cek,!dodr�ování!technologických!postup'!a!samostatné!práce.!

Provozní!p íprava! !
Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1!-!úplná!znalost:!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;!
Ob14!-!informativní!znalost;!<);!
Sm"rnice!S�DC!#.!103.!

!
$ást:!!D!

S�DC!D1!-!úplná!znalost!#l.:!1-4,!6-9,!19-30,!33-40,!42-44,!46,!47,!49-61,!
68,!73,!80,!96,!102,!104,!108,!113,!114,!117,!121,!124-126,!128,!132,!134,!
138,!181,!183,!185,!220,!221,!223,!230-232,!237,!238,!240,!242,!261-266,!
269,!270,!272,!273,!276,!278,!279,!284,!287,!290,!307-313,!315-331,!337,!
350,! 358-360,! 384-394,! 401,! 413-420,! 423,! 424,! 532,! 577,! 579,! 580,! 593,!
594,!643,!928,!1070-1074,!1076,!1077,!1080,!1109,!1115,!1116,!1153,!1154,!
1166-1169,! 1173,! 1252,! 1262,! 1264,! 1265,! 1271,! 1314,! 1316-1319,! 1466-
1469,!1648,!1987,!1988,!2015,!2135,!2371,!2417,!2425,!2426,!2428,!2596,!
2734,!2736,!2915,!2926,!2954,!2959,!3151,!3222,!3247,!3379,!3387,!3404-
3457,! 3464-3471,! 3492,! 3774,! 4016-4019,! 4028,! 4029,! 4031,! 4032,! 4034-
4036,!4041,!4050,!4088-4090,!4136,!4137,!4325-4334;!
S�DC!D1!-!informativní!znalost!#l.:!2955,!4037;!
S�DC!D3!-!informativní!znalost;!
S�DC!D7/2,!S�DC!D17;!<).!

$ást:!!T!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
E2,!E3,!E4,!E6,!E7,!E8,!E10,!E11,!E15,!E500,!S3!-!díl!XIV,!SR34(E),!T1,!T7,!
Z11;! ! Teoretické! znalosti! v! oblasti! montá�e,! konstrukce,! výroby,! provozu,!
oprav!a!kontrol!UTZ/E,!souvisejících!právních!p edpis'!a!technických!norem,!
zejména:!$SN!34!5145,!$SN!EN!50110-1,!$SN!EN!50119,!$SN!EN!50367,!
$SN!EN!50163,!$SN!EN!50388,!$SN!EN!50162,!$SN!EN!50122-1!$SN!EN!
50122-2,!37!5711,!TN�!34!3109,!35!7102,!35!9700,!35!9709,!37!5715,!38!
1981;!<).!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/2006!Sb.,!vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.,!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.,!
vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.,!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.,!na ízení!vlády!#.!!
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591/2006!Sb.,!$SN,!které!souvisí!s!pracovní!#inností!zam"stnanc',!p íslu�né!MPBP,!Technologické!
postupy.!

Poznámky!

-!<)Rozsah!znalostí!p edpis'!a!norem!ur#uje!vedoucí!zam"stnanec!OS!podle!
druhu!za ízení!a!#innosti!zkou�eného.!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!
Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!

Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

!
D:!
!

T:!
!

V:!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 10!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ení!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!!!
-!vyhodnocování,!dohled!a!kontrola!nad!operativním! ízením!a!provozuschopností!elektrických!

za ízení;!
-! ízení!a!odpov"dnost!za!#innost!území!správy!organiza#ní!jednotky,!nebo!sv" eného!úseku!

(odd"lení!u!organiza#ní!jednotky);!!
-! ízení!a!odpov"dnost!za!#innost!sv" eného!úseku,!odd"lení,!skupiny!%!S�DC;!
-!p ímé! ízení!skupiny!odborník'!na! editelství!S�DC,!speciální!odborné!#innosti.!
!
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Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! E-07!!!!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení!a!zaji�*ování,!oprav,!rekonstrukcí,!pop .!modernizace!�elezni#ní!tratí!za ízení!správy!!!
!!elektrotechniky!a!energetiky;!
-!odpov"dnost!za!správné!uplat+ování!technologie!prací;!!
-!zji�*ování!a!odstra+ování!závad!na!sv" ených!za ízeních;!!
-!p ímá!odpov"dnost!za!bezpe#ný!chod!elektrických!za ízení;!
!!(#innosti!se!týkají:!silnoproudých!za ízení!a!NZZ!(6!KV),!ZZEE;!TV;!TNS,!SpS,!EPZ;!ÚD%.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!8!nebo!p íloha!#.!1!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!
8b)!a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!8!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! !!
Provozní!p íprava! !

Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1!-!úplná!znalost:!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;!
Ob14!-!informativní!znalost;!<);!
Sm"rnice!S�DC!#.!103.!

!
$ást:!!D!

S�DC!D1!-!úplná!znalost!#l.:!1-4,!6-9,!19-30,!33-40,!42-44,!46,!47,!49-
61,!68,!73,!80,!96,!102,!104,!108,!113,!114,!117,!121,!124-126,!128,!132,!
134,! 138,! 181,! 183,! 185,! 220,! 221,! 223,! 230-232,! 237,! 238,! 240,! 242,!
261-266,! 269,! 270,! 272,! 273,! 276,! 278,! 279,! 284,! 287,! 290,! 307-313,!
315-331,!337,!350,!358-360,!384-394,!401,!413-420,!423,!424,!532,!577,!
579,!580,!593,!594,!643,!928,!1070-1074,!1076,!1077,!1080,!1109,!1115,!
1116,! 1153,! 1154,! 1166-1169,! 1173,! 1252,! 1262,! 1264,! 1265,! 1271,!
1314,! 1316-1319,! 1466-1469,! 1648,! 1987,! 1988,! 2015,! 2135,! 2371,!
2417,! 2425,! 2426,! 2428,! 2596,! 2734,! 2736,! 2915,! 2926,! 2954,! 2959,!
3151,! 3222,! 3247,! 3379,! 3387,! 3404-3457,! 3464-3471,! 3492,! 3774,!
4016-4019,! 4028,! 4029,! 4031,! 4032,! 4034-4036,! 4041,! 4050,! 4088-
4090,!4136,!4137,!4325-4334;!
S�DC!D1!-!informativní!znalost!#l.:!2955,!4037;!
S�DC!D3!-!informativní!znalost;!
S�DC!D7/2,!S�DC!D17;!<).!

$ást:!!T!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
E2,!E3,!E4,!E6,!E7,!E8,!E10,!E11,!E15,!E500,!S3!-!díl!XIV,!SR34(E),!T1,!
T7,! Z11;! ! Teoretické! znalosti! v! oblasti! montá�e,! konstrukce,! výroby,!
provozu,! oprav! a! kontrol! UTZ/E,! souvisejících! právních! p edpis'! a!
technických!norem,!zejména:!$SN!34!5145,!$SN!EN!50110-1,!$SN!EN!
50119,! $SN! EN! 50367,! $SN! EN! 50163,! $SN! EN! 50388,! $SN! EN!
50162,!$SN!EN!50122-1!$SN!EN!50122-2,!37!5711,!TN�!34!3109,!35!
7102,!35!9700,!35!9709,!37!5715,!38!1981;!<).!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/2006!Sb.,!vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.,!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.,!
vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.,!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.,!na ízení!vlády!#.!
591/2006!Sb.,!$SN,!které!souvisí!s!pracovní!#inností!zam"stnanc',!p íslu�né!MPBP,!Technologické!
postupy.!



P íloha!4!k!S�DC!Zam1!�!zm"na!#.!2!�!ú#innost!od!15.! íjna!2015!

139 
 

Poznámky!

-!<)Rozsah!znalostí!p edpis'!a!norem!ur#uje!vedoucí!zam"stnanec!podle!
druhu!za ízení!a!#innosti!zkou�eného.!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

!
D:!
!

T:!
!

V:!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 10!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ení!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!!!
-! ízení!a!zaji�*ování,!oprav,!rekonstrukcí,!pop .!modernizace!�elezni#ní!tratí!za ízení!správy!!!
!!elektrotechniky!a!energetiky;!
-!odpov"dnost!za!správné!uplat+ování!technologie!prací;!!
-!zji�*ování!a!odstra+ování!závad!na!sv" ených!za ízeních;!!
-!p ímá!odpov"dnost!za!bezpe#ný!chod!elektrických!za ízení;!
!!(#innosti!se!týkají:!silnoproudých!za ízení!a!NZZ!(6!KV),!ZZEE;!TV;!TNS,!SpS,!EPZ;!ÚD%.!
!
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!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! E-08!!!!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!projektování!elektrických!za ízení!UTZ/E!a!VTZ,!do!i!nad!1000!V,!s!i!bez!nebezpe#í!výbuchu!v#etn"!!
!!hromosvod'.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!6!a!10!nebo!p íloha!
#.!1!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!!
8c)!a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!6!a!10!!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! $lenství!v!komo e!projektant'!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !

Odborná!p íprava!
8!týdn',!z!toho!1!týden!seznámení!s!pracovi�t"m,!7!týdn'!seznámení!
s!pracovní!#inností!v#etn"!pou�ívání!ochranných!a!bezpe#nostních!
pom'cek,!dodr�ování!technologických!postup'!a!samostatné!práce.!

Provozní!p íprava! !
Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V!
P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
Bp1!-!úplná!znalost:!$ást!První,!Druhá,!T etí,!$tvrtá,!Pátá!-!Kapitola!IV;!
Ob14!-!informativní!znalost;!<).!

!
$ást:!!D!

S�DC!D1!-!úplná!znalost!#l.:!1-4,!69,!19-30,!33-40,!42-44,!46,!47,!49-
61,!68,!73,!80,!96,!102,!104,!108,!113,!114,!117,!121,!124-126,!128,!132,!
134,! 138,! 181,! 183,! 185,! 220,! 221,! 223,! 230-232,! 237,! 238,! 240,! 242,!
261-266,! 269,! 270,! 272,! 273,! 276,! 278,! 279,! 284,! 287,! 290,! 307-313,!
315-331,!337,!350,!358-360,!384-394,!401,!413-420,!423,!424,!532,!577,!
579,!580,!593,!594,!643,!928,!1070-1074,!1076,!1077,!1080,!1109,!1115,!
1116,! 1153,! 1154,! 1166-1169,! 1173,! 1252,! 1262,! 1264,! 1265,! 1271,!
1314,! 1316-1319,! 1466-1469,! 1648,! 1987,! 1988,! 2015,! 2135,! 2371,!
2417,! 2425,! 2426,! 2428,! 2596,! 2734,! 2736,! 2915,! 2926,! 2954,! 2959,!
3151,! 3222,! 3247,! 3379,! 3387,! 3404-3457,! 3464-3471,! 3492,! 3774,!
4016-4019,! 4028,! 4029,! 4031,! 4032,! 4034-4036,! 4041,! 4050,! 4088-
4090,!4136,!4137,!4325-4334;!
S�DC!D1!-!informativní!znalost!#l.:!2955,!4037;!
S�DC!D3!-!informativní!znalost;!
S�DC!D7/2,!S�DC!D17;!<).!

$ást:!!T!

P edpisy!S�DC!nebo!S�DC!($D)!nebo!S�DC!($SD):!
E2,!E3,!E4,!E6,!E7,!E8,!E10,!E11,!E15,!E500,!S3!-!díl!XIV,!SR34(E),!T1,!
T7,! Z11;! ! Teoretické! znalosti! v! oblasti! montá�e,! konstrukce,! výroby,!
provozu,! oprav! a! kontrol! UTZ/E,! souvisejících! právních! p edpis'! a!
technických!norem,!zejména:!$SN!34!5145,!$SN!EN!50110-1,!$SN!EN!
50119,! $SN! EN! 50367,! $SN! EN! 50163,! $SN! EN! 50388,! $SN! EN!
50162,!$SN!EN!50122-1!$SN!EN!50122-2,!37!5711,!TN�!34!3109,!35!
7102,!35!9700,!35!9709,!37!5715,!38!1981;!<).!

Jiné!po�adované!znalosti!
Zákon!#.!266/2006!Sb.,!vyhlá�ka!#.!48/1982!Sb.,!vyhlá�ka!#.!100/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!101/1995!Sb.,!
vyhlá�ka!#.!173/1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!177/1995!Sb.,!na ízení!vlády!#.!362/2005!Sb.,!na ízení!vlády!#.!
591/2006!Sb.,!$SN,!které!souvisí!s!pracovní!#inností!zam"stnanc',!p íslu�né!MPBP,!Technologické!
postupy.!
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Poznámky!

-!<)Rozsah!znalostí!p edpis'!a!norem!ur#uje!vedoucí!zam"stnanec!podle!
druhu!za ízení!a!#innosti!zkou�eného.!

V!p ípad"!výkonu!#innosti!v!pohrani#ním!provozu!je!dále!po�adována!
p íslu�ná!nástavbová!zkou�ka!(ND-100,!ND-101,!ND-102,!ND-103).!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

!
D:!
!

T:!
!

V:!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 10!
Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ení!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!!!
-!projektování!elektrických!za ízení!UTZ/E!a!VTZ,!do!i!nad!1000!V,!s!i!bez!!
!!nebezpe#í!výbuchu!v#etn"!hromosvod'.!
!
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!

Osnova!odborné!zp"sobilosti!
Druh!zkou�ky! Odborná!
$íslo!zkou�ky! TZE!
Zkou�ka! Komisionální!!

Zku�ební!komise!
Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!
zam"stnanec!G%!S�DC-O15!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!provád"ní!revizí,!prohlídek!a!zkou�ek!ur#eného!technického!za ízení!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!

§!1,!odst.!4!a/nebo!
-!provád"ní!revizí!dle!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!9.!
Zkou�ka!oprav+uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P edpoklady!k!vykonání!této!zkou�ky!

Vzd"lání! Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!2!

Po�adovaná!odborná!praxe!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!5!
a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!p íloha!#.!1,!písm.!d)!

Stupe+!elektrotechnické!kvalifikace!
Dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!p íloha!#.!4,!bod!
8b)!a!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!9!

$íslo!vstupního!�kolení! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! Osv"d#ení!z!DÚ!a/nebo!TI$R!
Stupe+!jazykových!znalostí! !

P íprava!
Úvodní!období! !
Odborná!p íprava! !
Provozní!p íprava! !
Po�adovaná!znalost!v!rozsahu!stanoveném!p edpisem!k!vykonání!zkou�ky!

$ást:!!V! !
Bp1!-!!$ást!První,!T etí,.!!

$ást:!!D! S�DC!D1!-!v!rozsahu!dopravního!minima!<);!
!

$ást:!!T!

pro!revizního!technika<):!
T100;!T119;!T120;!T123;!T126;!%ád!S�DC!#.!7;!E2,!E3,!E4,!E6,!E7,!E8,!
E10,!E11,!E15,!E500,!S3!-!díl!XIV,!SR34(E),!Z11.!
!
pro!inspektora!UTZ<):!
T35;!T36;!T60/5;!T81;!T84;!T100;!T115;!T119;!T120;!T121;!T122;!T123;!
T124;!T126;!T130;!T200;!T300;!S3!-!díl!IX!a!XIV;!Z1;!Z2;!E2,!E3,!E4,!E6,!
E7,!E8;!E10,!E11,!E15,!E500,!S3!-!díl!XIV,!SR34(E).!

Jiné!po�adované!znalosti!
MPBP!p íslu�ného!obvodu!pro�kolí!a!prokazateln"!ov" í!p íslu�né!O%;!TN�:!34!3109.!

Poznámky!

<)Rozsah!znalostí!p edpis'!podle!druhu!za ízení!a!#innosti!zkou�eného.!

Po�adavek! na! p ezkou�ení! vý�e! uvedeného! se! uvede! v!#ásti!
�Poznámka�! v!tiskopisu! �P ihlá�ka! ke! zkou�ce�.! Sou#ástí! p ihlá�ky! ke!
zkou�ce!je!kopie!platného!Osv"d#ení!o!odborné!zp'sobilosti!inspektora!
nebo! Osv"d#ení! o! odborné! zp'sobilosti! k!provád"ní! revizí! UTZ,!
vydaného!Drá�ním!ú adem.!!

Po�adavky!na!udr�ování!odborné!zp"sobilosti!
Pravidelné!p ezkou�ení! Ano!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!let!!
Pravidelné!�kolení! Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem!

!
D!
!

T!
!

V!
!

Druh!ov" ování!znalostí! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
Odborný!seminá ! Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e! 10!
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Druh!ov" ování!znalostí! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!!!
-!provád"ní!revizí,!prohlídek!a!zkou�ek!ur#eného!technického!za ízení!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!

§!1,!odst.!4!a/nebo!
-!provád"ní!revizí!dle!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!9.!
!
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C.! P%EHLEDOVÉ!TABULKY!�KOLENÍ!A!SEMINÁ%&!

36.!P ehledová!tabulka!pravidelného!�kolení!

$íslo!
zkou�ky!

$innost!
Ro#ní!po#et!

cykl"!
Po#et!hodin!

celkem!
D! T! V!

E-00!

-!zhotovování!stavebních!záme#nických!!
!!prvk';!
-!opravy!a!se izování!mechanické!a!!
!!pohonné!#ásti!náhradních!proudových!!
!!zdroj';!
-!výroba!a!opravy!nosných!konstrukcí!!
!!!pevných!elektrických!trak#ních!!
!!za ízení;!
-!vedení!p íslu�né!evidence!!
!!v!elektrotechnice!a!energetice;!
-!odborné!hospodá skosprávní!práce;!
-!technické!práce!vztahující!se!k!odborné!!
!!správ"!elektrotechniky!energetiky;!
-!p íprava,!zpracování!a!sestavování!!
!!rozpo#t',!rozpo#tových!kalkulací,!!
!!výkon',!prací,!!
!!nebo!jejich!slu�eb,!kontrola!správnosti!!
!!faktur!;!
-!dohledací!#innosti;!
-!ur#ování!technologických!postup'!!
!!práce!a!zaji�*ování!technologických!!
!!zm"n;!
-!optimalizace!vyu�ívání!!
!!technologických!kapacit;!
-!koordinace!p íslu�ného!provozn"-!
!!technického!úseku.!

2! 12! 4! 6! 2!

E-01!

-!montá�,!rekonstrukce,!údr�ba!a!!
!!opravy!elektrických!za ízení!v#etn"!!
!!pevných!trak#ních!elektrických!!
!!za ízení,!úst edního!dálkového! ízení;!
-!m" ení!signalizace,!elektrických!!
!!ochran;!
-!práce!na!za ízení!za!vypnutého!stavu!i!!
!!pod!nap"tím,!v!blízkosti!za ízení!pod!!
!!nap"tím!ve!vý�kách!a!vnucených!!
!!polohách;!
-!funk#ní!se izování,!renovace,!montá�e!!
!!elektrických!za ízení,!opravy,!!
!!rekonstrukce!v!elektrotechnice!a!!
!!energetice;!
-! ízení!skupiny!zam"stnanc';!
-!organizace!a! ízení!#innosti!!!!
!!p id"lených!zam"stnanc';!!
-!zaji�*ování!pracovi�t",!výluková!!
!!#innost.!
!

2! 14! 3! 10! 1!

E-02a!

-!zaji�*ování!oprav,!rekonstrukcí,!pop .!!
!!modernizace!�elezni#ní!tratí!!
!!za ízení!správy!elektrotechniky!a!!
!!energetiky;!
-!odpov"dnost!za!správné!uplat+ování!!
!!technologie!prací,!technický!dohled;!
-!p ímá!odpov"dnost!za!bezpe#ný!chod!!
!!elektrických!za ízení;!
-!mimo!zaji�*ování!pracovi�t".!

2! 14! 3! 10! 1!

E-02b! -! ízení!a!zaji�*ování!údr�by,!oprav,!! 2! 14! 3! 10! 1!
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!!rekonstrukcí,!pop .!modernizace!!
!!�elezni#ní!tratí!za ízení!správy!!
!!elektrotechniky!a!energetiky;!
-!odpov"dnost!za!správné!uplat+ování!!
!!technologie!prací;!
-!zaji�*ování!odstra+ování!závad!na!!
!!sv" ených!za ízeních;!!
-!p ímá!odpov"dnost!za!bezpe#ný!chod!!
!!elektrických!za ízení;!!
-!zaji�*ování!pracovi�t",!výluková!!
!!#innost.!

E-02c!

-!vykonávání!technickoprovozních!prací;!
-!zaji�*ování!správy!sv" eného!úseku!a!!
!!dohledací!#innosti;!
-!ur#ování!technologických!postup'!práce!!
!!a!zaji�*ování!technologických!zm"n;!
-!optimalizace!vyu�ívání!technologických!!
!!kapacit;!
-!koordinace!p íslu�ného!provozn"-!
!!technického!úseku;!
-!kontrolní!#innost.!

2! 14! 3! 10! 1!

E-03a!

-! ízení!a!odpov"dnost!za!#innost!!
!!provozního!st ediska!elektrotechnických!!
!!a!energetických!za ízení;!
-! ízení!a!zaji�*ování!údr�by,!oprav,!!
!!rekonstrukcí,!pop .!modernizace!!
!!�elezni#ních!tratí,!za ízení!správy!!
!!elektrotechniky!a!energetiky;!
-!odpov"dnost!za!správné!uplat+ování!!
!!technologie!prací;!!
-!zaji�*ování!odstra+ování!závad!na!!
!!sv" ených!za ízeních;!
-!p ímá!odpov"dnost!za!bezpe#ný!chod!!
!!elektrických!za ízení;!!!
-!zaji�*ování!pracovi�t",!výluková!#innost.!

2! 14! 3! 10! 1!

E-03b!

-!zaji�*ování!správy!sv" eného!úseku;!
-! ízení!a!koordinace!provozn"-technické!!
!!a!správcovské!#innosti;!
-!zadávání!a!kontrola!prací!ve!sv" eném!!
!!úseku;!
-!vykonávání!technickoprovozních!prací;!
-!odpov"dnost!za!technickou!dok.,!

organizaci!a!po izování!zkou�ek,!
prohlídek,!m" ení!a!diagnostiky;!

-!sledování!a!zaji�t"ní!plynulého!!
!!zásobování!v�emi!druhy!energiemi;!
-!zaji�*ování!hospodárného!vyu�ívání!!
!!energií;!
-!projednávání!podmínek!odb"ru!energií;!
-!provád"ní!prohlídek!energet.!za ízení,!
-!vykonávání!specializovaných!!
!!koncep#ních!systémových!prací;!
-! ízení!a!organizace!nejslo�it"j�ích!!
!!systém';!
-!analýza,!posuzování!a! e�ení!nejslo�.!
úkol';!

-!revizní!a!inspek#ní!#innost.!

2! 14! 3! 10! 1!

E-04a! -!výkon!#innosti!dispe#era!infrastruktury.! 1! 4! 4! ! !
!

!

!
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37.!P ehledová!tabulka!odborných!seminá '!

$íslo!
zkou�ky!

$innost!
Ro#ní!po#et!

cykl"!
Po#et!hodin!!

E-04a!

-!realizace!investic!stavební!správy!na!za ízení!!
!!elektrotechniky!a!energetiky;!
-!vykonávání!specializovaných!koncep#ních!!
!!systémových!prací;!
-! ízení!a!organizace!nejslo�it"j�ích!systém';!
-!analýza,!posuzování!a! e�ení!nejslo�it"j�ích!úkol';!!
-! ízení!a!odpov"dnost!za!#innost!!
!!specializovaného!st ediska;!
-!p ímé! ízení!skupiny!odborník'!na! editelství!S�DC;!!
-! e�ení!nejnáro#n"j�í!#innosti!S�DC!s!!
!!nespecifikovanými!výstupy;!
-! ízení!a!organizace!sm"nového!!
!!provozu;!!
-!koordinace!energetického!napájení!!
!!v#etn"!spot eby;!
-!operativní! ízení!a!koordinace!výlukové!!
!!#innosti;!!
-! ízení!chodu!celého!elektrodispe#inku!a!!
!!samostatných!elektrodispe#er'!ve!!
!!sm"n"!s!odpov"dnosti!za! ízení!provozu!!
!!elektrických!za ízení!v!oboru!!
!!p'sobností;!
-!výkon!#innosti!dispe#era!infrastruktury.!

2! 10!

E-04b!

-!vyhodnocování,!dohled!a!kontrola!nad!!
!!operativním! ízením!a!provozuschopností!elektrických!!
!!za ízení;!
!- ízení!a!odpov"dnost!za!#innost!území!!
!!správy!organiza#ní!jednotky,!nebo!!
!!sv" eného!úseku!(odd"lení!u!!
!!organiza#ní!jednotky);!!
-! ízení!a!odpov"dnost!za!#innost!!
!!sv" eného!úseku,!odd"lení,!skupiny!%!!
!!S�DC;!
-!p ímé! ízení!skupiny!odborník'!na!!
!! editelství!S�DC,!speciální!odborné!!
!!#innosti.!

2! 10!

E-07!

-! ízení!a!zaji�*ování,!oprav,!rekonstrukcí,!pop .!!
!!modernizace!�elezni#ní!tratí!za ízení!správy!!
!!elektrotechniky!a!energetiky;!
-!odpov"dnost!za!správné!uplat+ování!technologie!!
!!prací;!!
-!zji�*ování!a!odstra+ování!závad!na!sv" ených!!
!!za ízeních;!!
-!p ímá!odpov"dnost!za!bezpe#ný!chod!elektrických!!
!!za ízení.!

2! 10!

E-08!
-!projektování!elektrických!za ízení!UTZ/E!a!VTZ,!do!i!!
!!nad!1000!V,!s!i!bez!nebezpe#í!výbuchu!v#etn"!!
!!hromosvod'.!

2! 10!

TZE!

-!provád"ní!revizí,!prohlídek!a!zkou�ek!ur#eného!
technického!za ízení!dle!vyhlá�ky!#.!100/1995!Sb.,!§!
1,!odst.!4!a/nebo!

-!provád"ní!revizí!dle!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.,!§!9.!

2! 10!

!
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Uznávání!zkou�ek!provedených!dle!d íve!platných!p edpis"!

38.! P evodní!tabulka!zkou�ek!
!

Odborná!zp"sobilost!
dle!p edpisu!S�DC!

Zam1!
ú#innost!od!!
1.!9.!2014!

Odborná!zp"sobilost!
dle!Sm&rnice!S�DC!#.!

50!ú#innost!od!!!
1.!7.!2012!

Odborná!zp"sobilost!
dle!p edpisu!S�DC!
Zam1!(prozatímní)!

ú#innost!od!!
1.!10.!2010!

Odborná!zp"sobilost!
dle!p edpisu!$D!Ok!2!

ú#innost!od!!
1.!1.!2006!

E-00! -! KPE-00! KPE-00!
E-01! -! E-01! E-01!
E-02a! F-17! ! !
E-02b! -! E-02! E-02!
E-02c! -! E-02! E-02!
E-03a! -! E-03! E-03!
E-03b! -! E-03! E-03!
E-04a! -! E-04! E-04!
E-04b! -! E-04! E-04!

-! -! -! E-05!
E-04a! -! E-06! -!
E-07! F-09,!F-10! -! -!
E-08! F-18! -! -!
TZE! F-100! -! -!

!



P íloha!5!k!S�DC!Zam1!-!zm"na!#.!2!-!ú#innost!od!15.! íjna!2015!

1!

 
 
 
 

P!íloha 5 � Odborná zp"sobilost pro #innosti p!i !ízení provozu a organizování 
dráhy 

 

!
!
!
!

OBSAH 
!
!
Úvodní!ustanovení!......................................................................................................!2 

A. PRACOVNÍ!$INNOSTI,!PRO!KTERÉ!JSOU!P%EDEPSÁNY!
ZKOU�KY!....................................................................................................!3 

B. OSNOVY!ODBORNÉ!ZP&SOBILOSTI!OZ!A!NZ!................................!7 

C. OSNOVY!ODBORNÉ!ZP&SOBILOSTI!ZPZ!.....................................!32 

D. P%EHLEDOVÉ!TABULKY!�KOLENÍ!A!SEMINÁ%&!.........................!46 

Uznávání!zkou�ek!provedených!dle!d íve!platných!p edpis'!..............................!49 

 



P íloha!5!k!S�DC!Zam1!-!zm"na!#.!2!-!ú#innost!od!15.! íjna!2015!

2!

Úvodní ustanovení 

1. Pracovní! #innosti! pou�ívané! p i!  ízení! provozu! a! organizování! dráhy! a!k! nim!
p i azené!zkou�ky!jsou!uvedeny!v!katalogu!zkou�ek!#l.!5.!

 Katalog! ZPZ,! jejich�! vykonání! je! po�adováno! p ed! za azením! zam"stnance!
k!samostatnému!výkonu!#inností!p i! ízení!provozu!a!organizování!dráhy,!je!uveden!
samostatn"! v!#l.! 6.!Osnova! ZPZ,! která! není! stanovena! tímto! p edpisem,! musí! být!
uvedena!v!ZDD.!

! !Vzor!osnovy!odborné!zp'sobilosti!pro!ZPZ!vedené!v!ZDD!je!uveden!pod!#íslem!
27!v!p íloze!7!Seznam!a!vzory!tiskopis'.!

2. Zkou�ky,! jejich! rozsah! a! podmínky! pro! udr�ování! odborné! zp'sobilosti!
a!znalosti! jsou! stanoveny! a! provádí! se! dle! po�adavk'! a! pravidel! tohoto! p edpisu!
a!Osnov!odborné!zp'sobilosti.!

3. Úsp"�né! slo�ení! p edepsaných! zkou�ek! je! základní! podmínkou! pro! za azení!
zam"stnance! k! samostatnému! výkonu! pracovní! #innosti! p i!  ízení! provozu!
a!organizování!drá�ní!dopravy!u!provozovatele!dráhy!S�DC.!

4. Pro! zam"stnance! PO! a! CDP! musí! být! odborná! zp'sobilost! (#íslo! zkou�ky,!
p ípadn"!její!název)!podle!jednotlivých!pracovních!za azení!zapracována!do!ZDD.!
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$ízení provozu a organizování dráhy 

A.! PRACOVNÍ!$INNOSTI,!PRO!KTERÉ!JSOU!P%EDEPSÁNY!ZKOU�KY!
!

5. Katalog!odborných!a!nástavbových!zkou�ek:!

%íslo 
zkou�ky!

Druh Pro pracovní #innost!

ND-DM! nástavbová -!podílení!se!na!provozování!dráhy,!p i!jejich�!pracovní!
#innosti!dochází!k!ovliv*ování!provozování!dráhy;!

ND-00 nástavbová 
-!#ist"ní!a!mazání!výhybek;!
Oprav&uje: 
-!k!#innosti!dle!ND-DM;!

ND-01 nástavbová 
-!obsluhování!PC,!rozhlasu!nebo!informa#ních!systém';!
Oprav&uje: 
-!k!#innosti!dle!ND-DM;!

D-01! odborná 
-!obsluhování!PZZ!na!trati;!
Oprav&uje: 
-!k!#innosti!dle!ND-DM;!

D-02 odborná 
-!organizování,! ízení!a!koordinace!provozu!na!trati;!
Oprav&uje: 
-!k!#innostem!dle!ND-DM,!D-01;!

D-03 odborná 
-!stav"ní!jízdních!cest;!
Oprav&uje: 
-!k!#innostem!dle!ND-DM,!ND-00;!

ND-03 nástavbová 

-!ohla�ování!správného!p estavení!vn"j�ího!prvku!!
!!zabezpe#ovacího!za ízení!v!jízdní!cest";!
-!ohla�ování!volnosti!kolejového!úseku,!který!je!indikován!!
!!!jako!obsazený!nebo!koleje!s!evidencí!ztráty!�untu!v!jízdní!!
!!!cest";!

D-05 odborná 

-!stav"ní!jízdních!cest,! ízení!a!provád"ní!posunu;!
Oprav&uje: 
-!k!#innostem!dle!ND-DM,!ND-00,!D-03;!
-!k!#innostem!dle!D-04,!ND-04!uvedených!v!katalogu!
zkou�ek!p ílohy!6!tohoto!p edpisu;!

ND-05 nástavbová -!obsluhování!PZZ!v!obvodu!�ST;!

D-07 odborná 

-!teoretické!organizování,! ízení!a!koordinace!provozu!
v!obvodu!stanice,!odbo#ky,!výhybny,!vle#ky,!p ípadn"!trati;!

Oprav&uje: 
-!k!#innostem!dle!ND-DM,!ND-00,!ND-01,!D-01,!D-02,!D-03,!
D-05!a!ND-05;!

-!k!#innostem!dle!D-04,!ND-04!uvedených!v!katalogu!
zkou�ek!p ílohy!6!tohoto!p edpisu;!

D-08 odborná 

-!praktické!organizování,! ízení!a!koordinace!provozu!
v!obvodu!stanice,!odbo#ky,!výhybny,!vle#ky,!p ípadn"!trati;!

-!dozorování!na!provoz!ve!sm"n";!
-!vrcholové! ízení!provozování!dráhy!a!organizace!drá�ní!
dopravy!a!p id"lování!kapacity!dráhy;!

Oprav&uje: 
-!k!#innostem!dle!ND-DM,!ND-00,!ND-01,!D-01,!D-02,!D-03,!
D-05,!ND-05!a!D-07;!

-!k!#innostem!dle!D-04,!ND-04!uvedených!v!katalogu!
zkou�ek!p ílohy!6!tohoto!p edpisu;!

D-09 odborná 

-! ízení!provozního!obvodu;!
-!dozorování!na!provoz!a!organizování!drá�ní!dopravy;!
-!kontrola! ízení!provozu!a!organizování!drá�ní!dopravy;!
-!zpracování!jízdního! ádu!a!jeho!pom'cek;!
-!zpracování!ZDD!a!technologie!provozu;!
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-!provád"ní!zaji�+ovacích!úkon'!p i!vzniku!mimo ádné!
události;!

-! ízení,!organizace!a!koordinace!systém'!zahrnující!oblast!!
!!provozování!dráhy!a!organizování!drá�ní!dopravy;!
Oprav&uje: 
-!k!#innostem!dle!ND-DM,!ND-00,!ND-01,!D-01,!D-02,!D-03,!
D-05,!ND-05,!D-07!a!D-08;!

-!k!#innostem!dle!D-04,!ND-04!uvedených!v!katalogu!
zkou�ek!p ílohy!6!tohoto!p edpisu;!

ND-40 nástavbová -!organizování!a! ízení!drá�ní!dopravy!na!trati!Tanvald!-!
Harrachov!-!Harrachov!státní!hranice;!

ND-100 nástavbová 
-!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!na!provozování!dráhy!
nebo!drá�ní!dopravy!v!konkrétním!pohrani#ním!p echodu!
s!DB;!

ND-101 nástavbová 
-!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!na!provozování!dráhy!
nebo!drá�ní!dopravy!v!konkrétním!pohrani#ním!p echodu!
s!PKP;!

ND-102 nástavbová 
-!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!na!provozování!dráhy!
nebo!drá�ní!dopravy!v!konkrétním!pohrani#ním!p echodu!
s!�SR;!

ND-103 nástavbová 
-!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!na!provozování!dráhy!
nebo!drá�ní!dopravy!v!konkrétním!pohrani#ním!p echodu!s!
/BB;!

ND-300 nástavbová 

-!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!na!provozování!dráhy!
nebo!drá�ní!dopravy!na!tratích!D3;!

-!organizace!a!kontrola!výkonu!dopravní!slu�by!na!tratích!
D3;!

ND-301 nástavbová -!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!na!provozování!dráhy!
nebo!drá�ní!dopravy!na!konkrétní!trati!D3;!

ND-400 nástavbová 

-!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!na!provozování!dráhy!
nebo!drá�ní!dopravy!na!tratích!RB;!

-!organizace!a!kontrola!výkonu!dopravní!slu�by!na!tratích!
RB;!

ND-401 nástavbová -!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!na!provozování!dráhy!
nebo!drá�ní!dopravy!na!konkrétní!trati!RB;!

ND-PO nástavbová -!velení!p i!zásahu;!

!
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!

6. Katalog!zkou�ek!praktické!zp'sobilosti:!

%íslo zkou�ky! Druh Pro pracovní #innost!

ZPZ/D-07/JOP!
praktické 
zp"sobilosti 

-!obsluha!ZZ!ovládaného!JOP!v!rozsahu!
#innosti!vyplývají!ze!zkou�ky!D-07;!

Oprav&uje: 
-!k!#innostem!dle!ZPZ<D-03,D-05<JOP;!

ZPZ/D-03,D-05/JOP!
praktické 
zp"sobilosti 

-!obsluha!desky!nouzových!obsluh!v!rozsahu!
p'sobnosti!zkou�ky!D-03,!D-05;!

ZPZ/D-07/TRS!
praktické 
zp"sobilosti 

-!obsluha!za ízení!rádiové!sít"!SRD!TRS;!

ZPZ/D-07/GSM-R!
praktické 
zp"sobilosti 

-!obsluha!za ízení!rádiové!sít"!SRD!GSM-R;!

ZPZ/DT 
praktické 
zp"sobilosti 

-!obsluha!dotykového!terminálu!telefonního!
zapojova#e;!

ZPZ/D-07/EDD-1 
praktické 
zp"sobilosti 

-!obsluha!PA!EDD!jednoobvodový;!

ZPZ/D-07/EDD-V 
praktické 
zp"sobilosti 

-!obsluha!PA!EDD!víceobvodový;!
Oprav&uje: 
-!k!#innostem!dle!ZPZ<D-07<EDD-1;!

ZPZ/D-07/Rozkazy-Oltis 
praktické 
zp"sobilosti 

-!obsluha!PA!Rozkazy-Oltis;!

ZPZ/D-07/Rozkazy-Helco 
praktické 
zp"sobilosti 

-!obsluha!PA!Rozkazy-Helco;!

ZPZ/D-07/SGVD praktické 
zp"sobilosti 

-!obsluha!PA!SGVD;!

ZPZ/D-07/GTN!
praktické 
zp"sobilosti 

-!obsluha!provozní!aplikace!34040!Graficko-
technologická!nadstavba;!

-!obsluha!zabezpe#ovacího!za ízení!ve!
vztahu!s!prací!s!#íslem!vlaku!v!p ípad"!
datového!propojení!s!provozní!aplikací;!

ZPZ/D-08/ASVC 
praktické 
zp"sobilosti 

-!obsluha!technické!funkcionality!JOP!pomocí!
ASVC!vyplývající!ze!zkou�ky!D-08;!

!

7.  Název!a!rozsah!zkou�ky!praktické!zp'sobilosti!neuvedený!v!#l.!6!ur#í!p ednosta!
PO!nebo! editel!CDP!v!osnov"!odborné!zp'sobilosti,!která!musí!být!sou#ástí!ZDD.!
! Název!zkou�ky!musí!být!uveden!ve!tvaru!ZPZ/XXX/YYY!p i#em�:!

a)! ZPZ!se!rozumí!zkratka!zkou�ky!

b)! XXX!se!rozumí:!

ba)! pro!zam"stnance!S�DC!nebo!vlastníka!vle#ky,!jejím�!provozovatelem!je!
S�DC!-!uvede!se!název!funkce,!který!je!uveden!v!ZDD!(nap .!výprav#í!
panel,!výprav#í!peron,!dispe#er!vle#ky,!apod.)!

bb)! pro!#innosti!zam"stnanc'!CPS!popis!obslu�né!#innosti!za ízení!S�DC,!
který!je!uveden!v!osnov"!ZPZ!(nap .!obsluha!PSt3!apod.)!

c)! YYY!se!rozumí!název!dopravního!bodu!(�ST,!hradla!apod.)!dle!SR70,!název!
trat"!DOZ!(D3,!RB),!nebo!název!vle#ky!dle!ZDD.!

! V!osnov"! ZPZ! uve=te! v�echny! dokumenty! (DU! apod.)! a! dal�í! za ízení!
(radiostanice,!indikátory!apod.)!u!kterých!je!ZPZ!na ízena!pro!danou!#innost.!

Jestli�e!má!zam"stnanec!S�DC!oprávn"ní!provád"t!ZPZ!v!celém!obvodu!PO,!O%!
nebo!CDP,!v!seznamu!pov" ených!zam"stnanc'!se!název!zkou�ky!uvede!ve!tvaru!
ZPZ/ZDD/PO(O$, CDP)!p i#em�:!
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a)! ZPZ!se!rozumí!zkratka!zkou�ky!

b)! ZDD!se!rozumí!v�echny!ZPZ,!jejich�!osnovy!jsou!v!ZDD!

c)! PO (O$, CDP)!se!rozumí!název!PO,!O%!nebo!CDP,!ve!kterém!je!
zam"stnanec!oprávn"n!provád"t!ZPZ!dle!ZDD.!

!
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B.! OSNOVY!ODBORNÉ!ZP&SOBILOSTI!OZ!A!NZ!

8. Po�adavky! na! odbornou! zp'sobilost! a! její! udr�ování! p i!  ízení! provozu!
a!organizování!dráhy!jsou!stanoveny!takto:!

Osnova odborné zp"sobilosti 
Druh!zkou�ky:! Nástavbová!
$íslo!zkou�ky:! ND-DM 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!podílení!se!na!provozování!dráhy,!p i!jejich�!pracovní!#innosti!dochází!k!ovliv*ování!provozování!
dráhy;!

Zkou�ka!oprav*uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!100<1995!Sb.!
$íslo!vstupního!�kolení:! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! !
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! 1!den!individuální!p ípravy!

Provozní!p íprava:! !

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! S�DC!Bp1,!S�DC!Bp36,!S�DC!Ob1!díl!I!#ást!t etí!>!p ílohy,!S�DC!Ob14!

$ást:!!D! D/d!-!S�DC!D1,!S�DC!D17!

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 
-! obsluha!PC!(pokud!je!po�adována);!
-! ostatní!dokumenty!charakteru!DAP!(Sm"rnice!S�DC,!Pokyny!G%!apod.);!
Poznámky: !

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
!
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Osnova odborné zp"sobilosti 
Druh!zkou�ky:! Nástavbová!
$íslo!zkou�ky:! ND-00 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!#ist"ní!a!mazání!výhybek;!
Zkou�ka!oprav*uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!dle!ND-DM;!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 
Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!100<1995!Sb.!!
$íslo!vstupního!�kolení:! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! !
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! -!1!den!

Provozní!p íprava:! -!2!sm"ny!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! S�DC!Bp1,!S�DC!Bp36,!S�DC!Ob1!díl!I!#ást!t etí!>!p ílohy,!S�DC!Ob14!

$ást:!!D!
D/d!-!S�DC!D1!v!rozsahu!ND-DM!>!#l.!556!-!570,!S�DC!D17!
D/z!-!S�DC!($SD)!T100,!S�DC!($SD)!T1,!S�DC!($SD)!T7,!S�DC!($D)!

Z1,!S�DC!($D)!Z11!

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 

-! ostatní!dokumenty!charakteru!DAP!(Sm"rnice!S�DC,!Pokyny!G%!apod.);!

Poznámky: !
Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 

Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! 1!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

2 
D:!
2 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! Pr'b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!#ist"ní!a!mazání!výhybek;!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
!
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!
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Nástavbová!
$íslo!zkou�ky:! ND-01 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!obsluhování!PC,!rozhlasu!nebo!informa#ních!systém';!
!
Zkou�ka!oprav*uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!dle!ND-DM;!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!100<1995!Sb.!
$íslo!vstupního!�kolení:! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! !
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:!
-!4!dny!individuální!p ípravy!
-!1!den!konzultace!

Provozní!p íprava:! -!5!sm"n!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! S�DC!Bp1,!S�DC!Bp36,!S�DC!Ob1!díl!I!#ást!t etí!>!p ílohy,!S�DC!Ob14!

$ást:!!D!
D/d!-!S�DC!D1,!S�DC!D17!
D/z!-!S�DC!($SD)!T1!

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 
-! obsluha!PC!a!informa#ních!systém';!
-! ostatní!dokumenty!charakteru!DAP!(Sm"rnice!S�DC,!Pokyny!G%!apod.);!

Poznámky: 
?)!hodina!m'�e!být!zpracovatelem!nápln"!osnovy!P�!p esunuta!do!#ásti!
D!nebo!pou�ita!na!�kolení!PA!

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! 1!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

2 
D:!
1 

T:!
 

V:!
1 ?) 

Druh!ov" ování!znalostí:! Pr'b"�né!ov" ení!znalostí!!

Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!obsluhování!PC,!rozhlasu!nebo!informa#ních!systém';!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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!
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Odborná!
$íslo!zkou�ky:! D-01 
Zkou�ka:! Komisionální!
Zku�ební!komise:! Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!

zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!obsluhování!PZZ!na!trati;!
!
Zkou�ka!oprav*uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!dle!ND-DM;!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!100<1995!Sb.!!
$íslo!vstupního!�kolení:! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! !
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:!
-!nejmén"!1!den!individuální!p íprava!
-!nejmén"!3!dny!teoretická!a!praktická!p íprava!

Provozní!p íprava:! -!nejmén"!4!sm"ny!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! S�DC!Bp1,!S�DC!Bp36,!S�DC!Ob1!díl!I!#ást!t etí!>!p ílohy,!S�DC!Ob14!

$ást:!!D!
D/d!-!S�DC!D1,!S�DC!D17!
D/z!-!S�DC!($SD)!T100,!S�DC!($SD)!T1,!S�DC!($SD)!T7,!S�DC!($D)!

Z1,!S�DC!($D)!Z2,!S�DC!($D)!Z11!

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 
-! RID;!
-! ostatní!dokumenty!charakteru!DAP!(Sm"rnice!S�DC,!Pokyny!G%!apod.);!
Poznámky: !

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! 1!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

3 
D:!
3 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! Prokazatelné!ov" ení!znalostí!!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!obsluhování!PZZ!na!trati;!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
!
!
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Osnova odborné zp"sobilosti 
Druh!zkou�ky:! Odborná!
$íslo!zkou�ky:! D-02 
Zkou�ka:! Komisionální!
Zku�ební!komise:! Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!

zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!organizování,! ízení!a!koordinace!provozu!na!trati;!
Zkou�ka!oprav*uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!dle!ND-DM,!D-01;!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!100<1995!Sb.!
$íslo!vstupního!�kolení:! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! !
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:!
-!nejmén"!4!dny!individuální!p íprava!a!3!dny!konzultace,!nebo!
-!7!dn'!teoretická!a!praktická!p íprava!

Provozní!p íprava:! -!nejmén"!4!sm"ny!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! S�DC!Bp1,!S�DC!Bp36,!S�DC!Ob1!díl!I!#ást!t etí!>!p ílohy,!S�DC!Ob14!

$ást:!!D!
D/d!-!S�DC!D1,!S�DC!D17!
D/z!-!S�DC!($SD)!T100,!S�DC!($SD)!T1,!S�DC!($SD)!T7,!S�DC!($D)!

Z1,!S�DC!($D)!Z2,!S�DC!($D)!Z11!

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 
-! RID;!
-! ostatní!dokumenty!charakteru!DAP!(Sm"rnice!S�DC,!Pokyny!G%!apod.);!
Poznámky: !

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! 1!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

3 
D:!
3 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! Prokazatelné!ov" ení!znalostí!!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!organizování,! ízení!a!koordinace!provozu!na!trati;!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
!
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!
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Odborná!
$íslo!zkou�ky:! D-03 
Zkou�ka:! Komisionální!
Zku�ební!komise:! Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!

zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!stav"ní!jízdních!cest;!
Zkou�ka!oprav*uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!dle!ND-DM,!ND-00;!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!100<1995!Sb.!!
$íslo!vstupního!�kolení:! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! !
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:!
-!kurz!dle!MP,!nebo!
-!individuální!p íprava!v!souladu!s!MP!!

Provozní!p íprava:! -!v!souladu!s!po�adavky!MP!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! S�DC!Bp1,!S�DC!Bp36,!S�DC!Ob1!díl!I!#ást!t etí!>!p ílohy,!S�DC!Ob14!

$ást:!!D!
D/d!-!S�DC!D1,!S�DC!D17!
D/z!-!S�DC!($SD)!T100,!S�DC!($SD)!T1,!S�DC!($SD)!T7,!S�DC!($D)!

Z1,!S�DC!($D)!Z11!

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 
-! RID;!
-! ostatní!dokumenty!charakteru!DAP!(Sm"rnice!S�DC,!Pokyny!G%!apod.);!

Poznámky: Pokud!zam"stnanec!s!OZ!D-03!má!i!OZ!D-01!nebo!D-02,!nemusí!pro!!
#innost!obsluhování!PZZ!v!obvodu!�ST!vykonat!zkou�ku!ND-05.!

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! 2!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

6 
D:!
6 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! Prokazatelné!ov" ení!znalostí!!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!#ist"ní!a!mazání!výhybek;!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
!
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!
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Nástavbová!
$íslo!zkou�ky:! ND-03 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!

zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!ohla�ování!správného!p estavení!vn"j�ího!prvku!zabezpe#ovacího!za ízení!v!jízdní!cest";!
-!ohla�ování!volnosti!kolejového!úseku,!který!je!indikován!jako!obsazený!nebo!koleje!s!evidencí!ztráty!!
!!�untu!v!jízdní!cest";!
Zkou�ka!oprav*uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! zkou�ka!podle!#l.!5!nebo!#l.!30!p ílohy!4!tohoto!

p edpisu!
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! !

Provozní!p íprava:! !

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D!

D/d!-!S�DC!D1!v!rozsahu!ND-DM!>!$ÁST!DRUHÁ!Kapitola!I-IV,!#l.!
2875,!2876,!S�DC!D17!
D/z!-!S�DC!($D)!Z1!základní!#ást!p edpisu!-!$ÁST!PRVNÍ!Kapitola!II,!
Kapitola!V,!p íloha!1,!S�DC!($D)!Z11!

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 
-! !
Poznámky: !

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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!
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Odborná!
$íslo!zkou�ky:! D-05 
Zkou�ka:! Komisionální!
Zku�ební!komise:! Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!

zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!stav"ní!jízdních!cest,! ízení!a!provád"ní!posunu;!
Zkou�ka!oprav*uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!dle!ND-DM,!ND-00,!D-03;!
-!dle!D-04,!ND-04!uvedených!v!katalogu!zkou�ek!p ílohy!6!tohoto!p edpisu;!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!100<1995!Sb.!
$íslo!vstupního!�kolení:! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! !
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:!
-!kurz!dle!MP,!nebo!
-!individuální!p íprava!v!souladu!s!MP!

Provozní!p íprava:! -!v!souladu!s!po�adavky!MP!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! S�DC!Bp1,!S�DC!Bp36,!S�DC!Ob1!díl!I!#ást!t etí!>!p ílohy,!S�DC!Ob14!

$ást:!!D!

D/d!-!S�DC!D1,!S�DC!($D)!D2<1,!S�DC!D7<2,!S�DC!D17,!S�DC!D31,!
S�DC!D33!

D/z!-!S�DC!($SD)!T100,!S�DC!($SD)!T1,!S�DC!($D)!Z1,!S�DC!($D)!
Z11!

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 
-! RID;!
-! ostatní!dokumenty!charakteru!DAP!(Sm"rnice!S�DC,!Pokyny!G%!apod.);!

Poznámky: 

-!OZ!D-05!se!uznává!i!v!p ípad"!�e!zam"stnanec!má!vykonanou!
samostatn"!OZ!D-03!a!OZ!D-04.!

-!Pokud!zam"stnanec!s!OZ!D-05!má!i!OZ!D-01!nebo!D-02,!nemusí!pro!
#innost!obsluhování!PZZ!v!obvodu!�ST!vykonat!zkou�ku!ND-05.!

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! 2!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

6 
D:!
6 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! Prokazatelné!ov" ení!znalostí!!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!stav"ní!jízdních!cest,! ízení!a!provád"ní!posunu;!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
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!

Osnova odborné zp"sobilosti 
Druh!zkou�ky:! Nástavbová!
$íslo!zkou�ky:! ND-05 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!obsluhování!PZZ!v!obvodu!�ST;!
Zkou�ka!oprav*uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!100<1995!Sb.!
$íslo!vstupního!�kolení:! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! D-03!nebo!D-05!
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! -!nejmén"!1!den!individuální!p íprava!

Provozní!p íprava:! -!nejmén"!1!sm"na!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D!

D/d!-!S�DC!D1!#l.!5,!118,!170,!275,!277,!581,!582,!584,!842,!1295,!
1299,!2055,!2091-2095,!2157,!2373!-2378,!2380-2385,!2387,!
2389,!2392,!2394-2396,!2399,!2433,!2632,!2750,!3108,!3125,!
3128,!3152,!3154,!3155,!3166,!3167,!3169,!3170,!3237-3240,!
3493,!3527,!3528,!3532-3546,!3548,!3566-3573,!3630,!3935-3937,!
3956,!4042,!4152,!4156,!4182,!p íloha!#.!17!

D/z!-!S�DC!($D)!Z2!

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 

!

Poznámky: Udr�ování!odborné!zp'sobilosti!je!obsahem!nápln"!P�!po�adované!
p edchozí!zkou�ky.!

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
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Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Odborná!
$íslo!zkou�ky:! D-07 
Zkou�ka:! Komisionální!
Zku�ební!komise:! Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!

zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!teoretické!organizování,! ízení!a!koordinace!provozu!v!obvodu!stanice,!odbo#ky,!výhybny,!vle#ky,!
p ípadn"!trati;!

!
Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
-!dle!ND-DM,!ND-00,!ND-01,!D-01,!D-02,!D-03,!D-05,!ND-05;!
-!dle!D-04,!ND-04!uvedených!v!katalogu!zkou�ek!p ílohy!6!tohoto!p edpisu;!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! ukon#ené!úplné!st ední!s!maturitou!
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!100<1995!Sb.!
$íslo!vstupního!�kolení:! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! D-03!
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:!
-!kurz!dle!MP,!nebo!
-!individuální!p íprava!v!souladu!s!MP!

Provozní!p íprava:! -!v!souladu!s!po�adavky!MP!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! S�DC!Bp1,!S�DC!Bp36,!S�DC!Ob1!díl!I!#ást!t etí!>!p ílohy,!S�DC!
Ob14,!S�DC!Zam3,!S�DC!E2,!S�DC!E4!

$ást:!!D!

D/d!-!S�DC!D1,!S�DC!($D)!D2<1,!S�DC!($D)!D2<81,!S�DC!D7<2,!
S�DC!D17,!S�DC!D31,!S�DC!($D)!D32,!S�DC!D33,!S�DC!($SD)!
V65,!S�DC!($D)!V65<1;!

D/z!-!S�DC!($SD)!T1,!S�DC!($SD)!T7,!S�DC!($SD)!T100,!S�DC!($D)!
Z1,!S�DC!($D)!Z2,!S�DC!($D)!Z11;!

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 
-! RID;!
-! Provozní!aplikace!k!vedení!dopravní!dokumentace,!informa#ní!systémy;!
-! zákon!#.!266<1994!Sb.,!vyhlá�ka!#.!100<1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!101<1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!

173<1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!177<1995!Sb.;!
-! ostatní!dokumenty!charakteru!DAP!(Sm"rnice!S�DC,!Pokyny!G%!apod.);!

Poznámky: 

?)!tyto!hodiny!(nebo!jen!#ást)!lze!v!rámci!nápln"!osnov!P�!pou�ít!pro!
pot eby:!
-!�kolení!PA!
-!prokazatelné!ov" ování!znalostí!
-!problematiku! ízení!provozu!(nap .!trena�ér,!cvi#ný!sál,!apod.)!

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! 3!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

16 
D:!
12 

T:!
 

V:!
4 ?) 
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Druh!ov" ování!znalostí:! Prokazatelné!ov" ení!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!teoretické!organizování,! ízení!a!koordinace!provozu!v!obvodu!stanice,!odbo#ky,!výhybny,!vle#ky,!
p ípadn"!trati;!

Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
!
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Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Odborná!
$íslo!zkou�ky:! D-08 
Zkou�ka:! Komisionální!
Zku�ební!komise:! Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!

zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!praktické!organizování,! ízení!a!koordinace!provozu!v!obvodu!stanice,!odbo#ky,!výhybny,!vle#ky,!
p ípadn"!trati;!

-!dozorování!na!provoz!ve!sm"n";!
-!vrcholové! ízení!provozování!dráhy!a!organizace!drá�ní!dopravy!a!p id"lování!kapacity!dráhy;!
!
Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
-!dle!ND-DM,!ND-00,!ND-01,!D-01,!D-02,!D-03,!D-05,!ND-05!a!D-07;!
-!dle!D-04,!ND-04!uvedených!v!katalogu!zkou�ek!p ílohy!6!tohoto!p edpisu;!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! ukon#ené!úplné!st ední!s!maturitou!
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!100<1995!Sb.!
$íslo!vstupního!�kolení:! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! D-07,!ZPZ!?)!
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! !

Provozní!p íprava:! -!nejmén"!14!sm"n!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D! !

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 
-! aplikace!p edpis'!OZ!D-07!v!podmínkách!p id"lené!�ST;!
-! praktická!aplikace!ZDD!a!TTP;!
-! Provozní!aplikace!k!vedení!dopravní!dokumentace,!informa#ní!systémy;!
-! ostatní!dokumenty!charakteru!DAP!(Sm"rnice!S�DC,!Pokyny!G%!apod.);!

Poznámky: 

?)!P ed!OZ!D-08!musí!být!úsp"�n"!vykonána!ZPZ!dle!ZDD!v!dané!�ST!
??)!tyto!hodiny!(nebo!jen!#ást)!lze!v!rámci!nápln"!osnov!P�!pou�ít!pro!

pot eby:!
-!�kolení!PA!
-!prokazatelné!ov" ování!znalostí!
-!problematiku! ízení!provozu!(nap .!trena�ér,!cvi#ný!sál,!apod.)!

Odchyln"!od!ustanovení!#l.!64!p edpisu!S�DC!Zam1!je!za!písemnou!
#ást!OZ!pova�ováno!vedení!dopravní!dokumentace,!sepisování!
písemných!rozkaz'!apod.!

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! 3!
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Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení!
Celkem:!

16 
D:!
12 

T:!
 

V:!
4 ??) 

Druh!ov" ování!znalostí:! Prokazatelné!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!praktické!organizování,! ízení!a!koordinace!provozu!v!obvodu!stanice,!odbo#ky,!výhybny,!vle#ky,!
p ípadn"!trati;!

-!dozorování!na!provoz!ve!sm"n";!
!
Odborný seminá!: Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! 4!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! 12!
Druh!ov" ování!znalostí:! Prokazatelné!ov" ení!znalostí!
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
-!vrcholové! ízení!provozování!dráhy!a!organizace!drá�ní!dopravy!a!p id"lování!kapacity!dráhy;!
!
!
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!
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Odborná!
$íslo!zkou�ky:! D-09 
Zkou�ka:! Komisionální!
Zku�ební!komise:! Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!

zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-! ízení!provozního!obvodu;!
-!dozorování!na!provoz!a!organizování!drá�ní!dopravy;!
-!kontrola! ízení!provozu!a!organizování!drá�ní!dopravy;!
-!zpracování!jízdního! ádu!a!jeho!pom'cek!?);!
-!zpracování!ZDD!a!technologie!provozu!?);!
-!provád"ní!zaji�+ovacích!úkon'!p i!vzniku!mimo ádné!události;!
-! ízení,!organizace!a!koordinace!systém'!zahrnující!oblast!provozování!dráhy!a!organizování!drá�ní!

dopravy!?);!
!
Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
-!dle!ND-DM,!ND-00,!D-00,!D-01,!D-02,!D-03,!D-05,!ND-05,!D-07!a!D-08;!
-!dle!D-04,!ND-04!uvedených!v!katalogu!zkou�ek!p ílohy!6!tohoto!p edpisu;!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!100<1995!Sb.!
$íslo!vstupního!�kolení:! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! D-08!
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! -!nejmén"!10!dní!teoretické!a!praktické!p ípravy!

Provozní!p íprava:! !

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! S�DC!Ob1!díl!I,!S�DC!Zam1,!S�DC!Zam3!

$ást:!!D!
D/d!-!S�DC!D1,!S�DC!D5,!S�DC!D5-1,!S�DC!D5-2,!S�DC!D5-3,!S�DC!

D6,!S�DC!D17,!S�DC!D17-1!

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 
-! dle!metodického!dopln"ní!O10!G%!S�DC!vybrané!základní! ídící!akty!a!dokumenty!charakteru!

DAP!v!platném!zn"ní!pro!vykonávanou!pracovní!#innost;!
-! ostatní!dokumenty!charakteru!DAP!(Sm"rnice!S�DC,!Pokyny!G%!apod.)!

Poznámky: 
?)!výjimku!z!p edepsané!p edchozí!zkou�ky!povoluje!O10!ve!spolupráci!

s!O12!

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
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!
Odborný seminá!: Ano!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! 8!
Druh!ov" ování!znalostí:! Prokazatelné!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
-! ízení!provozního!obvodu;!
-!dozorování!na!provoz!a!organizování!drá�ní!dopravy;!
-!kontrola! ízení!provozu!a!organizování!drá�ní!dopravy;!
-!zpracování!jízdního! ádu!a!jeho!pom'cek;!
-!zpracování!ZDD!a!technologie!provozu;!
-!provád"ní!zaji�+ovacích!úkon'!p i!vzniku!mimo ádných!událostí;!
-! ízení,!organizace!a!koordinace!systém'!zahrnující!oblast!provozování!dráhy!a!organizování!drá�ní!

dopravy;!
!
!
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Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Nástavbová!
$íslo!zkou�ky:! ND-40 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!organizování!a! ízení!drá�ní!dopravy!na!tratích!Tanvald!-!Harrachov!-!Harrachov!státní!hranice;!
!
Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! OZ!pro!p íslu�nou!pracovní!#innost!
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! !

Provozní!p íprava:! !

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D! D/d!-!S�DC!D40!

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 
!

Poznámky: 
?)!o!za azení!do!nápln"!P�!a!stanovení!po#tu!hodin!rozhoduje!

zpracovatel!nápln"!P�!

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
?) 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
!
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!
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Nástavbová!
$íslo!zkou�ky:! ND-100 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!na!provozování!dráhy!nebo!drá�ní!dopravy!v!konkrétním!
pohrani#ním!p echodu!s!DB;!

!
Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! OZ!pro!p íslu�nou!pracovní!#innost!
Stupe*!jazykových!znalostí:! podle!platných!Dodatkových!ujednání!

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! -!1!den!individuální!p ípravy,!p ípadn"!konzultace!

Provozní!p íprava:! !

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D! D/d!-!Dodatkové!ujednání!pro!konkrétní!pohrani#ní!p echod!

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 
!

Poznámky: 
?)!o!za azení!do!nápln"!P�!a!stanovení!po#tu!hodin!rozhoduje!

zpracovatel!nápln"!P�!

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
?) 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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!
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Nástavbová!
$íslo!zkou�ky:! ND-101 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!na!provozování!dráhy!nebo!drá�ní!dopravy!v!konkrétním!
pohrani#ním!p echodu!s!PKP;!

!
Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! OZ!pro!p íslu�nou!pracovní!#innost!
Stupe*!jazykových!znalostí:! podle!platných!Místních!pohrani#ních!ujednání!

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! -!1!den!individuální!p ípravy,!p ípadn"!konzultace!

Provozní!p íprava:! !

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D! D/d!-!Místní!pohrani#ní!ujednání!pro!konkrétní!pohrani#ní!p echod!

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 
!

Poznámky: 
?)!o!za azení!do!nápln"!P�!a!stanovení!po#tu!hodin!rozhoduje!

zpracovatel!nápln"!P�!

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
?) 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
!
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!
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Nástavbová!
$íslo!zkou�ky:! ND-102 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!na!provozování!dráhy!nebo!drá�ní!dopravy!v!konkrétním!
pohrani#ním!p echodu!s!�SR;!

Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! OZ!pro!p íslu�nou!pracovní!#innost!
Stupe*!jazykových!znalostí:! podle!platných!Místních!ujednání!

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! -!1!den!individuální!p ípravy,!p ípadn"!konzultace!

Provozní!p íprava:! !

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D! D/d!-!Místní!ujednání!pro!konkrétní!pohrani#ní!p echod!

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 
!

Poznámky: 
?)!o!za azení!do!nápln"!P�!a!stanovení!po#tu!hodin!rozhoduje!

zpracovatel!nápln"!P�!

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
?) 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
!
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!
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Nástavbová!
$íslo!zkou�ky:! ND-103 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!na!provozování!dráhy!nebo!drá�ní!dopravy!v!konkrétním!
pohrani#ním!p echodu!s!OBB;!

Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! OZ!pro!p íslu�nou!pracovní!#innost!
Stupe*!jazykových!znalostí:! podle!platných!Dodatkových!ujednání!

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! -!1!den!individuální!p ípravy,!p ípadn"!konzultace!

Provozní!p íprava:! !

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D! D/d!-!Dodatkové!ujednání!pro!konkrétní!pohrani#ní!p echod!

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 
!

Poznámky: 
?)!o!za azení!do!nápln"!P�!a!stanovení!po#tu!hodin!rozhoduje!

zpracovatel!nápln"!P�!

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
?) 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
!
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!
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Nástavbová!
$íslo!zkou�ky:! ND-300 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!na!provozování!dráhy!nebo!drá�ní!dopravy!na!tratích!D3;!
-!organizace!a!kontrola!výkonu!dopravní!slu�by!na!tratích!D3;!
!
Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! OZ!pro!p íslu�nou!pracovní!#innost!
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! -!nejmén"!7!dní!teoretické!odborné!p ípravy!

Provozní!p íprava:! -!nejmén"!7!dní!provozní!a!praktické!p ípravy!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D! D/d!-!S�DC!D3!

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 
!

Poznámky: 

?)!o!za azení!do!nápln"!P�!a!stanovení!po#tu!hodin!rozhoduje!
zpracovatel!nápln"!P�!

??)!o!p ípadném!ov" ování!znalostí!a!druhu!ov" ování!znalostí!rozhoduje!
%!O12!

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
?) 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! ??)!

Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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!
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Nástavbová!
$íslo!zkou�ky:! ND-301 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!na!provozování!dráhy!nebo!drá�ní!dopravy!na!konkrétní!trati!!
!!D3;!
!
Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! ND-300!
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! !

Provozní!p íprava:! !

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D! D/d!-!Provád"cí!na ízení!pro!tra+!D3!

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 
!
Poznámky: !

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
!
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!
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Nástavbová!
$íslo!zkou�ky:! ND-400 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!na!provozování!dráhy!nebo!drá�ní!dopravy!na!tratích!RB;!
-!organizace!a!kontrola!výkonu!dopravní!slu�by!na!tratích!RB;!
!
Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! OZ!pro!p íslu�nou!pracovní!#innost!
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! -!nejmén"!7!dní!teoretické!odborné!p ípravy!

Provozní!p íprava:! -!nejmén"!7!dní!provozní!a!praktické!p ípravy!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D! D/d!-!S�DC!D4!

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 
!

Poznámky: 

?)!o!za azení!do!nápln"!P�!a!stanovení!po#tu!hodin!rozhoduje!
zpracovatel!nápln"!P�!

??)!o!p ípadném!ov" ování!znalostí!a!druhu!ov" ování!znalostí!rozhoduje!
%!O12!

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
?) 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! ??)!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Nástavbová!
$íslo!zkou�ky:! ND-401 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!na!provozování!dráhy!nebo!drá�ní!dopravy!na!konkrétní!trati!!
!!RB;!
!
Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! ND-400!
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! !

Provozní!p íprava:! !

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D! D/d!-!Provád"cí!na ízení!pro!tra+!D4!

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 
!
Poznámky: !

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
!
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Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Nástavbová!!
$íslo!zkou�ky:! ND-PO 
Zkou�ka:! Nekomisionální!!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!velení!p i!zásahu;!
!
Zkou�ka!oprav*uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání zkou�ky 
Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!#.!100<1995!Sb.!!
$íslo!vstupního!�kolení:! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! !
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:!
-!1!den!seznámení!s!pracovním!prost edím!a!organizací!práce!na!
pracovi�ti;!

Odborná!p íprava:! -!15!dn'!teoretické!a!praktické!p ípravy;!

Provozní!p íprava:!
-!nejmén"!2!pohotovostní!výjezdy!a!�et ení!MU!ve!spolupráci!
s!pov" enou!osobou!-!zam"stnancem!O18;!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! Sm"rnice!S�DC!#.!103!

$ást:!!D! D/d!-!S�DC!D1,!S�DC!D17,!S�DC!D17-1;!

$ást:!!T !

Jiné po�adované znalosti 

-! zákon!#.!266<1994!Sb.,!vyhlá�ka!#.!376<2006!Sb.,!vyhlá�ka!#.!173<1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!
177<1995!Sb.;!

-! metodické!pokyny!O18,!vydané!pro!oblast!�et ení!mimo ádných!událostí;!

Poznámky: Zam"stnanec!OHJ!HZS!S�DC!
Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 

Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
Odborný seminá!: Ano!!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! 1!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! 8!
Druh!ov" ování!znalostí:! Prokazatelné!ov" ení!znalostí!
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!velení!p i!zásahu;!
!
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C.! OSNOVY!ODBORNÉ!ZP&SOBILOSTI!ZPZ!

Osnova odborné zp"sobilosti 
Druh!zkou�ky:! Zkou�ka!praktické!zp'sobilosti!
$íslo!zkou�ky:! ZPZ/D-07/JOP 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!obsluha!ZZ!ovládaného!JOP!v!rozsahu!#innosti!vyplývají!ze!zkou�ky!D-07;!
!
Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
-!dle!ZPZ<D-03,D-05<JOP!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! D-07!
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! Doba!p ípravy!musí!být!stanovena!vedoucím!zam"stnancem!

Provozní!p íprava:! Doba!p ípravy!musí!být!stanovena!vedoucím!zam"stnancem!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D! !

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 

-! návod!k!obsluze!JOP!ve!zn"ní!verze!p íslu�né!obsluhovanému!ZZ;!

Poznámky: 

-!1x!za!rok!musí!být!provedeno!pravidelné!pro�kolení!z!obsluhy!alespo*!!
!!jedné!desky!nouzových!obsluh!v!rámci! ízené!oblasti!nebo! ízených!!!
!!dopraven,!o!kterém!musí!být!vyhotoven!Doklad!o!�kolení;!
-!pravidelné!pro�kolení!se!neprovádí,!pokud!zam"stnanec!alespo*!!
!!jednou!v!pr'b"hu!roku!desku!nouzových!obsluh!v!rámci! ízené!oblasti!!
!!nebo! ízených!dopraven!prokazateln"!obsluhoval;!
-!pravidelné!�kolení!se!neprovádí,!pokud!zam"stnanec!nemá!obsluhu!!
!!desky!nouzových!obsluh!v!náplni!práce;!

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
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Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Zkou�ka!praktické!zp'sobilosti!
$íslo!zkou�ky:! ZPZ/D-03,D-05/JOP 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!obsluha!desky!nouzových!obsluh!v!rozsahu!p'sobnosti!zkou�ky!D-03!nebo!D-05;!
!
Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! D-03!nebo!D-05!
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! Doba!p ípravy!musí!být!stanovena!vedoucím!zam"stnancem!

Provozní!p íprava:! Doba!p ípravy!musí!být!stanovena!vedoucím!zam"stnancem!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D! !

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 

-! návod!k!obsluze!JOP!ve!zn"ní!verze!p íslu�né!obsluhovanému!ZZ!-!#ást!obsluha!desky!
nouzových!obsluh;!

Poznámky: 

-!1x!za!rok!musí!být!provedeno!pravidelné!pro�kolení!z!obsluhy!alespo*!!
!!jedné!desky!nouzových!obsluh!v!rámci! ízené!oblasti!nebo! ízených!!!
!!dopraven,!o!kterém!musí!být!vyhotoven!Doklad!o!�kolení;!
-!pravidelné!pro�kolení!se!neprovádí,!pokud!zam"stnanec!alespo*!!
!!jednou!v!pr'b"hu!roku!desku!nouzových!obsluh!v!rámci! ízené!oblasti!!
!!nebo! ízených!dopraven!prokazateln"!obsluhoval;!
-!pravidelné!�kolení!se!neprovádí,!pokud!zam"stnanec!nemá!obsluhu!!
!!desky!nouzových!obsluh!v!náplni!práce;!

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
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Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Zkou�ka!praktické!zp'sobilosti!
$íslo!zkou�ky:! ZPZ/D-07/TRS 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!obsluha!za ízení!rádiové!sít"!SRD!TRS;!
!
Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! D-07!
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! !

Provozní!p íprava:! !

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D! S�DC!($D)!Z11!

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 

-! návod!k!obsluze!p íslu�né!obslu�né!#ásti!SRD!TRS;!

Poznámky: !
Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 

Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
!
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!
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Zkou�ka!praktické!zp'sobilosti!
$íslo!zkou�ky:! ZPZ/D-07/GSM-R 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!obsluha!za ízení!rádiové!sít"!SRD!GSM-R;!
!
Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! D-07!
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! !

Provozní!p íprava:! !

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D! Dopl*ující!ustanovení!k!p edpisu!S�DC!($D)!Z11!-!systém!GSM-R!

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 

-! návod!k!obsluze!p íslu�né!obslu�né!#ásti!SRD!GSM-R;!

Poznámky: !
Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 

Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
!
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Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Zkou�ka!praktické!zp'sobilosti!
$íslo!zkou�ky:! ZPZ/DT 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!obsluha!dotykového!terminálu!telefonního!zapojova#e;!
!
Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! OZ!pro!p íslu�nou!pracovní!#innost!
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! !

Provozní!p íprava:! Doba!p ípravy!musí!být!stanovena!vedoucím!zam"stnancem!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D! !

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 

-! návod!k!obsluze!dotykového!terminálu!telefonního!zapojova#e;!

Poznámky: !
Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 

Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
!
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!
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Zkou�ka!praktické!zp'sobilosti!
$íslo!zkou�ky:! ZPZ/D-07/EDD-1 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!obsluha!PA!EDD!jednoobvodový;!
!
Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:!

!
$íslo!vstupního!�kolení:!

!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! D-07!
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! Doba!p ípravy!musí!být!stanovena!vedoucím!zam"stnancem!

Provozní!p íprava:! Doba!p ípravy!musí!být!stanovena!vedoucím!zam"stnancem!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D! !

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 

-! návod!k!obsluze!PA!EDD!a!P%;!

Poznámky: !
Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 

Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
!
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!
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Zkou�ka!praktické!zp'sobilosti!
$íslo!zkou�ky:! ZPZ/D-07/EDD-V 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!obsluha!PA!EDD!víceobvodový;!
!
Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
-!dle!ZPZ<D-07<EDD-1!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:!

!
$íslo!vstupního!�kolení:!

!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! D-07!
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! Doba!p ípravy!musí!být!stanovena!vedoucím!zam"stnancem!

Provozní!p íprava:! Doba!p ípravy!musí!být!stanovena!vedoucím!zam"stnancem!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D! !

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 

-! návod!k!obsluze!PA!EDD!a!P%;!

Poznámky: !
Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 

Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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!

Osnova odborné zp"sobilosti 
Druh!zkou�ky:! Zkou�ka!praktické!zp'sobilosti!
$íslo!zkou�ky:! ZPZ/D-07/Rozkazy-Oltis 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!obsluha!PA!Rozkazy-Oltis;!
!
Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! D-07!
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! Doba!p ípravy!musí!být!stanovena!vedoucím!zam"stnancem!

Provozní!p íprava:! Doba!p ípravy!musí!být!stanovena!vedoucím!zam"stnancem!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D! !

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 

-! návod!k!obsluze!PA!Rozkazy-Oltis!a!P%;!

Poznámky: !
Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 

Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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!
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Zkou�ka!praktické!zp'sobilosti!
$íslo!zkou�ky:! ZPZ/D-07/Rozkazy-Helco 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!obsluha!PA!Rozkazy-Helco;!
!
Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! D-07!
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! Doba!p ípravy!musí!být!stanovena!vedoucím!zam"stnancem!

Provozní!p íprava:! Doba!p ípravy!musí!být!stanovena!vedoucím!zam"stnancem!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D! !

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 

-! návod!k!obsluze!PA!Rozkazy-Helco;!

Poznámky: !
Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 

Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
!
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Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Zkou�ka!praktické!zp'sobilosti!
$íslo!zkou�ky:! ZPZ/D-07/SGVD 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!obsluha!PA!SGVD;!
!
Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! D-07!
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! Doba!p ípravy!musí!být!stanovena!vedoucím!zam"stnancem!

Provozní!p íprava:! Doba!p ípravy!musí!být!stanovena!vedoucím!zam"stnancem!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D! !

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 

-! návod!k!obsluze!PA!SGVD!a!P%;!

Poznámky: !
Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 

Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
!
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Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Zkou�ka!praktické!zp'sobilosti!
$íslo!zkou�ky:! ZPZ/D-07/GTN 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!obsluha!provozní!aplikace!34040!Graficko-technologická!nadstavba;!
-!obsluha!zabezpe#ovacího!za ízení!ve!vztahu!s!prací!s!#íslem!vlaku!v!p ípad"!datového!propojení!
s!provozní!aplikací;!

Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! D-07!
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! Doba!p ípravy!musí!být!stanovena!vedoucím!zam"stnancem!

Provozní!p íprava:! Doba!p ípravy!musí!být!stanovena!vedoucím!zam"stnancem!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D! !

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 

-! návod!k!obsluze!PA!GTN!a!P%;!

Poznámky: !
Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 

Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!

!
Osnova odborné zp"sobilosti!
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Druh!zkou�ky:! Zkou�ka!praktické!zp'sobilosti!
$íslo!zkou�ky:! ZPZ/D-08/ASVC 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!obsluha!technické!funkcionality!JOP!pomocí!ASVC!vyplývající!ze!zkou�ky!D-08;!
!
Zkou�ka!oprav*uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe*!elektrotechnické!kvalifikace:! !
$íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! D-08,!ZPZ<D-07<JOP,!ZPZ<D-07<GTN!
Stupe*!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! Doba!p ípravy!musí!být!stanovena!vedoucím!zam"stnancem!

Provozní!p íprava:! Doba!p ípravy!musí!být!stanovena!vedoucím!zam"stnancem!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

$ást:!!V! !

$ást:!!D! !

$ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 

-! návod!k!obsluze!ASVC!ve!zn"ní!verze!p íslu�né!obsluhovanému!ZZ;!

-! Dopl*ující!ustanovení!k!obsluhovanému!ZZ;!

Poznámky: !
Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 

Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh'ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl'!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!

!



P íloha!5!k!S�DC!Zam1!-!zm"na!#.!2!-!ú#innost!od!15.! íjna!2015!

46!

D.! P%EHLEDOVÉ!TABULKY!�KOLENÍ!A!SEMINÁ%&!
!

10. P ehledová!tabulka!pravidelného!�kolení!

%íslo 
zkou�ky 

%innost 
Ro#ní po#et 

cykl" 
Po#et hodin 

celkem 
D T V 

ND-00! -!#i�t"ní!a!mazání!výhybek;! 1! 2! 2! -! -!

ND-01!
-!obsluhování!PC,!rozhlasu!nebo!
informa#ních!systém';!

1! 2! 1! ! 1!?)!

D-01! -!obsluhování!PZZ!na!trati;! 1! 3! 3! -! !

D-02!
-!organizování,! ízení!a!koordinace!
provozu!na!trati;!

1! 3! 3! ! !

D-03! -!stav"ní!jízdních!cest;! 2! 6! 6! ! !

ND-03!

-!ohla�ování!správného!p estavení!!
!!vn"j�ího!prvku!zabezpe#ovacího!!
!!za ízení!v!jízdní!cest";!
-!ohla�ování!volnosti!kolejového!úseku,!
který!je!indikován!jako!obsazený!nebo!
koleje!s!evidencí!ztráty!�untu!v!jízdní!
cest";!

-! -! -! -! -!

D-05!
-!stav"ní!jízdních!cest,! ízení!a!
provád"ní!posunu;!

2! 6! 6! ! !

ND-05! -!obsluhování!PZZ!v!obvodu!�ST;! -! -! ! ! !
D-07,!
D-08!

-!teoretické!i!praktické!organizování,!
 ízení!a!koordinace!provozu!v!obvodu!
stanice,!odbo#ky,!výhybny,!vle#ky,!
p ípadn"!trati;!

3! 16! 12! ! 4!??)!

ND-40! -!organizování!a! ízení!drá�ní!dopravy!
na!trati!Tanvald!-!Harrachov!-!
Harrachov!státní!hranice;!

-! -! ! ! !

ND-100! -!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!
na!provozování!dráhy!nebo!drá�ní!
dopravy!v!konkrétním!pohrani#ním!
p echodu!s!DB;!

-! -! ???)! ! !

ND-101! -!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!
na!provozování!dráhy!nebo!drá�ní!
dopravy!v!konkrétním!pohrani#ním!
p echodu!s!PKP;!

-! -! ???)! ! !

ND-102! -!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!
na!provozování!dráhy!nebo!drá�ní!
dopravy!v!konkrétním!pohrani#ním!
p echodu!s!�SR;!

-! -! ???)! ! !

ND-103! -!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!
na!provozování!dráhy!nebo!drá�ní!
dopravy!v!konkrétním!pohrani#ním!
p echodu!s!OBB;!

-! -! ???)! ! !

ND-300! -!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!
na!provozování!dráhy!nebo!drá�ní!
dopravy!na!tratích!D3;!

-! -! ???)! ! !

ND-301! -!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!
na!provozování!dráhy!nebo!drá�ní!
dopravy!na!konkrétní!trati!D3;!

-! -! ! ! !

ND-400! -!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!
na!provozování!dráhy!nebo!drá�ní!
dopravy!na!tratích!RB;!

-! -! ???)! ! !

ND-401! -!organizování,! ízení!nebo!podílení!se!
na!provozování!dráhy!nebo!drá�ní!
dopravy!na!konkrétní!trati!RB;!

-! -! ! ! !

$ást!D!v!rámci!stanovené!nápln"!obsahuje!D<d!a!D<z!
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!
?)!hodina!m'�e!být!zpracovatelem!nápln"!osnovy!P�!p esunuta!do!#ásti!D!nebo!pou�ita!na!�kolení!PA!
??)!tyto!hodiny!(nebo!jen!#ást)!lze!v!rámci!nápln"!osnov!P�!pou�ít!pro!pot eby:!
-!�kolení!PA!
-!prokazatelné!ov" ování!znalostí!
-!problematiku! ízení!provozu!(nap .!trena�ér,!cvi#ný!sál,!apod.)!
???)!o!stanovení!po#tu!hodin!a!za azení!do!nápln"!P�!rozhoduje!zpracovatel!nápln"!P�!
!
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10. P ehledová!tabulka!odborných!seminá '!

%íslo 
zkou�ky 

%innost 
Ro#ní po#et 

cykl" 
Po#et hodin 

D-08!
-!vrcholové! ízení!provozování!dráhy!a!organizace!
drá�ní!dopravy!a!p id"lování!kapacity!dráhy;!

4! 12!

D-09!

-! ízení!provozního!obvodu;!
-!dozorování!na!provoz!a!organizování!drá�ní!dopravy;!
-!kontrola! ízení!provozu!a!organizování!drá�ní!dopravy;!
-!zpracování!jízdního! ádu!a!jeho!pom'cek;!
-!zpracování!ZDD!a!technologie!provozu;!
-!provád"ní!zaji�+ovacích!úkon'!p i!vzniku!mimo ádné!
události;!

-! ízení,!organizace!a!koordinace!systém'!zahrnující!
oblast!provozování!dráhy!a!organizování!drá�ní!
dopravy;!

2! 8!

ND-PO! -!velení!p i!zásahu;! 1! 8!
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Uznávání zkou�ek provedených dle d!íve platných p!edpis" 

11. P evodní!tabulka!zkou�ek!
 

Odborná 
zp"sobilost dle 
p!edpisu S�DC 

Zam1 
ú#innost od  

1. 9. 2014 zm'na #.2 
ú#innost od  
15. 10. 2015 

Odborná 
zp"sobilost dle 
p!edpisu S�DC 

Zam1 
ú#innost od  

1. 9. 2014 

Odborná 
zp"sobilost 
dle p!edpisu 
S�DC Zam1 
(prozatímní) 
ú#innost od  

1. 7. 2008 

Odborná 
zp"sobilost 
dle p!edpisu 

%D Ok 2 
ú#innost od  

1. 1. 2006 

Odborná 
zp"sobilost 
dle p!edpisu 

%D  
Ok 2/1 

ú#innost od  
23. 1. 2002 

ND-DM! D-DM! D-DM! D-DM! D-DM!
ND-00! ND-00! ZZD-01! ZZD-01! ZZD-01!
ND-01! D-00! ZZD-02! ZZD-02! ZZD-02!

-! -! D-00! D-00! D-00!
D-01! D-01! D-01! D-01! D-01!
D-02! D-02! D-02! D-02! D-02!
D-03! D-03! D-03! D-03! D-03!

ND-03! -! -! -! -!

D-05! D-05! D-05! D-05!
ZZD-04!

D-05!
D-06b!

ND-05! ND-05! ZZD-05a! ZZD-05a! ZZD-05a!
D-07! D-07! D-07! D-07! D-07!
D-08! D-08! D-08! D-08! D-08!
D-09! D-09! D-09! D-09! D-09!

ND-40! ND-40! D-40! D-40! D-40!
-! -! D-41! D-41! D-41!
-! -! D-46! D-46! D-46!

ND-100! ND-100! D-100! D-100! D-100!
ND-101! ND-101! D-101! D-101! D-101!
ND-102! ND-102! D-102! D-102! D-102!
ND-103! ND-103! D-103! D-103! D-103!
ND-300! ND-300! D-30! D-30! D-30!
ND-301! ND-301! ZZD-06! ZZD-06! ZZD-06!
ND-400! ND-400! -! -! -!
ND-401! ND-401! -! -! -!

ND-PO! ND-PO!
Pro�kolení!

z!p edpisu!S�DC!
Dp17!(prozatímní)!

-! -!

ZPZ<D-07<JOP! ZPZ<D-07<JOP!

zkou�ka!
praktické!

zp'sobilosti!
z!DU!k!p edpisu!

Z1!

zkou�ka!
praktické!

zp'sobilosti!
z!DU!k!p edpisu!

Z1!

zkou�ka!
praktické!

zp'sobilosti!
z!DU!k!p edpisu!

Z1!
ZPZ<D-03,D-05<JOP! ZPZ<D-03,D-05<JOP! -! -! -!

ZPZ<D-07<TRS! ZPZ<D-07<TRS!

zkou�ka!
praktické!

zp'sobilosti!
z!obsluhy!TRS!

zkou�ka!
praktické!

zp'sobilosti!
z!obsluhy!TRS!

zkou�ka!
praktické!

zp'sobilosti!
z!obsluhy!TRS!

ZPZ<D-07<GSM-R! ZPZ<D-07<GSM-R!

zkou�ka!
praktické!

zp'sobilosti!
z!obsluhy!GSM-

R!

-! -!

ZPZ<DT! ZPZ<DT! -! -! -!

ZPZ<D-07<EDD-1! ZPZ<D-07<EDD-1!
zkou�ka!
praktické!

zp'sobilosti!

zkou�ka!
praktické!

zp'sobilosti!
!
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ZPZ<D-07<EDD-V! ZPZ<D-07<EDD-V!
zkou�ka!
praktické!

zp'sobilosti!

zkou�ka!
praktické!

zp'sobilosti!
!

ZPZ<D-07<Rozkazy-
Oltis!

ZPZ<D-07<Rozkazy-
Oltis!

p ezkou�ení!
z!návodu!k!

obsluze!

p ezkou�ení!
z!návodu!k!

obsluze!
!

ZPZ<D-07<Rozkazy-
Helco!

ZPZ<D-07<Rozkazy-
Helco!

p ezkou�ení!
z!návodu!k!

obsluze!

p ezkou�ení!
z!návodu!k!

obsluze!
!

ZPZ<D-07<SGVD! ZPZ<D-07<SGVD!
zkou�ka!
praktické!

zp'sobilosti!

zkou�ka!
praktické!

zp'sobilosti!

zkou�ka!
praktické!

zp'sobilosti!

ZPZ<D-07<GTN! ZPZ<D-07<GTN!
Pro�kolení!

u�ívání!
aplikace!

Pro�kolení!
u�ívání!
aplikace!

!

ZPZ<D-08<ASVC! -! -! -! -!
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!

Základní ustanovení 

1. Pracovní!#innosti!p i!provozování!drá�ní!dopravy!a!pracovní!#innosti!související!
s!provozováním! drá�ní! dopravy! u! provozovatele! drá�ní! dopravy! S�DC! a! k! nim!
p i azené!zkou�ky!jsou!uvedeny!v!katalogu!zkou�ek.!!

2. Zkou�ky,! jejich! rozsah! a! podmínky! pro! udr�ování! odborné! zp$sobilosti!
a!znalosti! jsou! stanoveny! a! provádí! se! dle! po�adavk$! a! pravidel! tohoto! p edpisu!
a!Osnov!odborné!zp$sobilosti.!

3.   Úsp"�né! slo�ení! p edepsaných! zkou�ek! je! základní! podmínkou! pro! za azení!
zam"stnance! S�DC! k! samostatnému! výkonu! do! pracovní! #innosti! p i! provozování!
drá�ní! dopravy! a! k!samostatnému! výkonu! do! pracovní! #innosti! související!
s!provozováním!drá�ní!dopravy.!
4. Katalog!zkou�ek!

$íslo zkou�ky! Druh Pracovní #innost!
ZOZ-04 zákonná -! ízení!drá�ního!vozidla!na!dráze!celostátní!a!regionální;!

Oprav%uje: 
-!k!#innosti!dle!ND-DM!p ílohy!5!tohoto!p edpisu;!

K-04 odborná -! ízení!drá�ního!vozidla!na!dráze!celostátní!a!regionální!*);!
Oprav%uje: 
-!k!#innosti!dle!ND-DM!p ílohy!5!tohoto!p edpisu;!

ZPZ/SV-01 praktické 
zp"sobilosti 

-! ízení!a!údr�ba!konkrétního!typu!vozidla!+roz�í ení!v!rámci!
druhu!SV);!

S-02 odborná -! ízení!v!oboru!mechanizace;!
-!organizování!a!kontrola!v!oboru!mechanizace;!

ZPZ/SV-02 praktické 
zp"sobilosti 

-!obsluha!SV!p i!technologické!#innosti;!

D-04 odborná -!realizace!výluk!a!dodr�ování!podmínek!stanovených!
výlukovým!rozkazem;!

-! ízení!sledu;!
-! ízení!a!provád"ní!posunu;!
Oprav%uje: 
-!k!#innosti!dle!ND-04,!ND-04a;!
-!k!#innosti!dle!ND-DM!p ílohy!5!tohoto!p edpisu;!

ND-04 nástavbová -! ízení!a!provád"ní!jednoduchého!posunu;!
-!k!#innosti!dle!ND-DM!p ílohy!5!tohoto!p edpisu;!

ND-04a nástavbová -!pouze!#innosti!OZOVa!související!se!zahájením,!
p eru�ením!a!ukon#ením!výluky!a!#innosti!OZOVa!
v!pr$b"hu!výluky;!

ZPZ/ZOZ-04/�**) praktické 
zp"sobilosti 

-!obsluhování!vozidlové!radiostanice!daného!typu!!

Poznámka:!
*)! Platí! do! 31.! 12.! 2015! v!souvislosti! s!Pr$kazem! zp$sobilosti! k! ízení! drá�ního!
vozidla.!
**)!Pov" ený!zam"stnanec!doplní!konkrétní!typ!vozidlové!radiostanice.!
5. Na!dopl/ky!
!

!

!
!
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Odborná zp"sobilost a znalost k !ízení drá�ního vozidla na dráze celostátní a 
regionální 

A.! ÚVODNÍ!USTANOVENÍ!

6. P ed! zahájením! p ípravy! pro! získání! odborné! zp$sobilosti! k!  ízení! drá�ního!
vozidla!na!dráze!celostátní!a!regionální!musí!zam"stnanec!spl/ovat!tyto!po�adavky:!

a)! ukon#ené! st ední! vzd"lání! s!výu#ním! listem! strojního,! elektrotechnického,!
stavebního! nebo! dopravního! zam" ení! +viz! Vyhlá�ka! #.! 16<2012! Sb.)! nebo!
vy��í!vzd"lání!bez!dal�í!specifikace;!

b)! spolehlivost!k! ízení!drá�ního!vozidla!+viz!Zákon!266<1994!Sb.,!o!dráhách);!

c)! zdravotní! zp$sobilost! k! ízení! drá�ního! vozidla! +viz! Vyhlá�ka! Ministerstva!
dopravy!#.!101<1995!Sb.).!

7. Podmínkou! pro! získání! odborné! zp$sobilosti! je! vykonání! p edepsaného!
teoretického! �kolení,! praktického! výcviku,! zkou�ek! a! vydání! licence! a! osv"d#ení!
strojvedoucího.!

B.!VYDÁNÍ!LICENCE!STROJVEDOUCÍHO!

8. Licenci!strojvedoucího!vydá!na!dobu!10! let!drá�ní!správní!ú ad! +dále! jen!DÚ)!
zam"stnanci!S�DC!který:!

a)! absolvoval!�kolení!organizované!O10!G(!S�DC!u,!DÚ,!akreditované!fyzické!
nebo!právnické!osoby!v!rozsahu!a!obsahu!dle!P ílohy!1!vyhlá�ky!#.!16<2012!
Sb.;!

b)! prokázal!v�eobecnou!odbornou!zp$sobilost!v!souladu!s!po�adavky!dle!§!46e!
zákona! 266<1994! Sb.,! o! dráhách! a! §! 3! vyhlá�ky! #.! 16<2012! Sb.! úsp"�ným!
vykonáním!zkou�ky!p ed!komisí!jmenovanou!DÚ.!

9. Zam"stnanec! S�DC,! �adatel! o! licenci,! který! na! základ"! �ádosti! +vzor! #.! 11!
p íloha! 7! Seznam! a! vzory! tiskopis$)! prosp"l! u! zkou�ky! v�eobecné! odborné!
zp$sobilosti!+VOZ),!po!jejím!ukon#ení!na!DÚ!p edá!nebo!následn"!ode�le:!

a)! ádn"!vypln"ný!a!podepsaný!Formulá !�ádosti!o!licenci!strojvedoucího!+vzor!#!12!
p íloha!7,!Seznam!a!vzory!tiskopis$);!

b)!pr$kazovou!fotografii!odpovídajícího!vzhledu!a!rozm"r$;!

c)!správní!poplatek!po�adované!hodnoty;!

d)!ú edn"!ov" enou!kopii!dokladu!o!vzd"lání;!

e)!zdravotní!posudek!vydaný! léka em!závodní!preventivní!pe#e!podle!§!6!vyhlá�ky!
#.!!101<1995!Sb.,!v!platném!zn"ní!pro!�adatele!o!vydání!licence!strojvedoucího!podle!
§!1,!odst.!1.!Písm.!a)!této!vyhlá�ky,!platný!dle!po�adavku!DÚ;!

f)! posudek! o! dopravn"! psychologickém! vy�et ení! vydaný! psychologem! podle!
§!8!vyhlá�ky!#.!101<1995!Sb.,!v!platném!zn"ní,!platný!dle!po�adavku!DÚ;!

! Kompletaci! podklad$! dle! tohoto! bodu! si! zaji�=uje! �adatel! ve! spolupráci!
s!ur#eným! zam"stnancem! OJ! S�DC.! Za! správnost! a! úplnost! údaj$! na! �ádosti!
odpovídá!svým!podpisem!�adatel.!

C.! VYDÁNÍ!OSV%D&ENÍ!STROJVEDOUCÍHO!

10. S�DC! vydá! osv"d#ení! strojvedoucího! zam"stnanci! na! základ"! jeho! �ádosti!
+vzor!#.!14!p íloha!7!Seznam!a!vzory!tiskopis$),!který:!

a)! je!k!S�DC!v!základním!pracovn"!právním!vztahu;!
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b)! je!dr�itelem!platné!licence!strojvedoucího;!

c)! absolvoval! �kolení! organizované!O10!G(!S�DC!u!DÚ,! akreditované! fyzické!
nebo! právnické! osoby! v!rozsahu! a!obsahu! dle! P ílohy! 2! a! 3! vyhlá�ky!
#.!16<2012!Sb.,!

d)! prokázal! zvlá�tní! odbornou! zp$sobilost! v!souladu! s! po�adavky! dle! §! 46j!
zákona! 266<1994! Sb.,! o! dráhách! a! §! 5! vyhlá�ky! #.! 16<2012! Sb.,! úsp"�ným!
vykonáním!zkou�ky!ZOZ-04!p ed!komisí!jmenovanou!O15!G(!S�DC!

11.  Zam"stnanec!S�DC,!�adatel!o!osv"d#ení,!který!prosp"l!u!zkou�ky!ZOZ,!si!po!
jejím!ukon#ení!u!ur#eného!zam"stnance!OJ!S�DC!zajistí!vypln"ní!�ádosti!o!vydání!
osv"d#ení!a!její!odeslání!na!O10!G(!S�DC.!Za!správnost!a!úplnost!údaj$!na!�ádosti!
odpovídá!svým!podpisem!�adatel.!!

! P ílohou!�ádosti!je:!

a)! kopie!obou!stran!licence!strojvedoucího.!

b)! kopie! Osv"d#ení! o! odborné! zp$sobilosti! o! výsledku! zkou�ky! ze! zvlá�tní!
odborné!zp$sobilosti,!originál!je!zalo�en!do!Výkazu!o!zkou�kách.!

c)! doklad!s!údaji!o!znalosti!infrastruktury!

d)! doklad! o! znalosti! vozidla! p íslu�ného! druhu! +§4! Vyhlá�ky! #.! 16<2012! Sb.)!
a!kategorie!+#l.!4!Sm"rnice!2007<59<ES)!

e)! pr$kazová!fotografie!odpovídajícího!vzhledu!a!rozm"r$.!
!

12.! Osv"d#ení! strojvedoucího! vydává! O10! G(! S�DC! nejpozd"ji! následující!
pracovní!den!po!doru#ení!a!kontrole!úplnosti!v�ech!pot ebných!údaj$!a!podklad$.!

!! P i! dodr�ení! pravidel! pro! udr�ování! odborné! zp$sobilosti! dle! osnovy! odborné!
zp$sobilosti! zkou�ky! ZOZ! platí! osv"d#ení! strojvedoucího! po! celou! dobu! trvání!
pracovního!pom"ru!u!S�DC!

! V! p ípad"! ukon#ení! pracovního! pom"ru! je! dr�itel! osv"d#ení! strojvedoucího!
povinen! odevzdat! osv"d#ení! ur#enému! zam"stnanci! na! OJ! S�DC! a! ukon#ení!
pracovního!pom"ru!oznámit!na!Drá�ní!ú ad.!
!

13. Distribuce!osv"d#ení! �adateli! na!OJ!S�DC! je! zaji�=ována!po�tou! za! dodr�ení!
zásad!ochrany!osobních!údaj$.!

! P ílohou! osv"d#ení! strojvedoucího! je! �Potvrzení�! o! p evzetí! osv"d#ení!
strojvedoucího!+vzor!#.!15!p íloha!7,!Seznam!a!vzory!tiskopis$).!

! P ed! podpisem! Potvrzení! o! p evzetí! osv"d#ení! strojvedoucího! je! �adatel!
povinen!si!zkontrolovat!správnost!a!úplnost!údaj$!v!osv"d#ení.!

! Potvrzení! o! p evzetí! osv"d#ení! strojvedoucího! je! zalo�eno! do! Výkazu!
o!zkou�kách.!

D.! ZKOU�KA!ZVLÁ�TNÍ!ODBORNÉ!ZP'SOBILOSTI!

14. Zvlá�tní! odbornou! zp$sobilost! prokazuje! �adatel! o! osv"d#ení! strojvedoucího!
vykonáním!zkou�ky!ZOZ-04.!!

! Zku�ební! komisi! pro! tuto! zkou�ku!ustanovuje! a! zkou�ku!organizuje,! dle! §!46j!
zákona!266<1994!Sb.,!O15!G(!S�DC.!Pro!#ást!D! je! #lenem!komise! zam"stnanec!
úseku! ízení!provozu!O12!nebo!O(.!

! P edseda! komise! a! #len! komise! pro! dopravní! #ást! zkou�ky! jsou! zam"stnanci!
S�DC!spl/ující!po�adavky!#l. 81!tohoto!p edpisu.!
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! V�ichni! #lenové! komise! musí! být! dr�iteli! dokumentu! Uznání zkou�ejícího!
vydaného!DÚ.!!

15. Zkou�ka!ZOZ-04!má!v!souladu!s!po�adavky!vyhlá�ky!#.!16<2012!Sb.,!§!5,!#ást!
teoretickou,!#ást!praktickou!a!#ást!k!prokázání!znalostí!z!#eského!jazyka.!

! V!#ásti!teoretické!se!ov" uje!p edpisová!znalost!a!znalost!konstrukce!dot#ených!
 ad!drá�ních!vozidel!druhu!SV;!

! V! #ásti! praktické! se! ov" uje! znalost! obsluhy! a!  ízení! dot#ených!  ad! drá�ních!
vozidel!druhu!SV!a!jízda!po!dráze,!pro!kterou!je!osv"d#ení!vydáváno.!

! Neprosp"l-li! zam"stnanec! u! zkou�ky! ZOZ-04! anebo! v! n"které! z!její! #ásti,!
postupuje! se! dále! dle! ustanovení! §! 5! odst.! 6! vyhlá�ky! #.! 16<2012! Sb.,! a! tohoto!
p edpisu.!

! Zkou�ku! je! nutné! slo�it! nejpozd"ji! do! 1! roku!od!absolvování! �kolení! k!získání!
p íslu�ných!znalostí,!dovedností!a!postup$.!

! Obsah,!nápl/!a!pravidla!pro!udr�ování!zkou�ky!ZOZ-04!jsou!uvedeny!v!Osnov"!
odborné!zp$sobilosti.!

16. Podmínkou!pro!vykonání!této!zkou�ky!je!odeslání! ádn"!vypln"né!p ihlá�ky!ke!
zkou�ce.! P ihlá�ku! ke! zkou�ce! vypl/uje! a! odeslání! zaji�=uje! zam"stnanec! ur#ený!
 editelem! OJ! S�DC.! Za! správnost! a! úplnost! údaj$! na! p ihlá�ce! odpovídá! svým!
podpisem!zam"stnanec.!

! P ílohou!p ihlá�ky!je!Potvrzení!o!absolvování!�kolení!podle!§!46j!odst.!4!zákona!
266<1994!Sb.,!a!§!4!odst.!1!vyhlá�ky!#.!16<2012!Sb..!

17. Po!obdr�ení!p ihlá�ky!a!Potvrzení!o!absolvování!�kolení!O15!G(!S�DC!oznámí!
alespo/! 5! pracovních! dní! p ed! konáním! zkou�ky! DÚ,! �adateli! a! v! kopii! na! e-mail!
vzdelavani@szdc.cz!slo�ení!zku�ební!komise!a!místo,!datum!a!#as!zkou�ky.!

18. Pokud! se! �adatel! nem$�e! z!vá�ných! d$vod$! v!uvedeném! termínu! zkou�ky!
zú#astnit,!sd"lí!neprodlen"!tuto!skute#nost!na!O15!G(!S�DC!Nový!termín!zkou�ky!
stanoví!O15!G(!S�DC.!
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19. Osnova!zkou�ky!ZOZ-04!
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky! Zákonná!!
&íslo!zkou�ky! ZOZ-04 
Zkou�ka:! Komisionální!!
Zku�ební!komise:! Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!O15!G(!S�DC!

dle!§!46j!zákona!266<1994!Sb.!
Pro!#ást!D!je!#lenem!komise!zam"stnanec!úseku!
 ízení!provozu!O12!nebo!O(.!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innost:!!
-! ízení!drá�ního!vozidla!
-!organizace!a!kontrola!#innosti!v!rozsahu!ZOZ-04!
Zkou�ka!oprav/uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!dle!ND-DM!p ílohy!5!tohoto!p edpisu;!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 
Vzd"lání! minimáln"!ukon#ené!st ední!s!výu#ním!listem!

strojního,!elektrotechnického,!stavebního!nebo!
dopravního!zam" ení!

Po�adovaná!praxe! !
Stupe/!elektrotechnické!kvalifikace:! osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!100<1995!Sb.!!
&íslo!vstupního!�kolení:! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! VOZ!�!licence!strojvedoucího!
Stupe/!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:!
!
!

Odborná!p íprava:!

Výcvik!v!oprav"!drá�ních!vozidel!�!2!týdny!
�kolení!+kurz)!k!prokázání!zvlá�tní!odborné!zp$sobilosti!+dle!p ílohy!2.!3!
a!4!vyhlá�ky!#.16<2012!Sb.!
-!2!týdny!+80!hodin)!zam" ení!na!jeden!druh!drá�ních!vozidel!
-!2!týdny!+80!hodin)!zam" ení!na!provoz!na!vymezené!dráze!

Provozní!p íprava:!
Jízdní!výcvik!v! ízení!drá�ního!vozidla!p íslu�né!kategorie!a!druhu!�!12!
týdn$!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

&ást:!!V! S�DC!Bp1,!S�DC!Bp36,!S�DC!Ob1!díl!I!#ást!t etí!>!p ílohy,!S�DC!
Ob14,!

&ást:!!D!

D/d!-!S�DC!D1,!S�DC!+&D)!D2<1,!S�DC!+&D)!D2<81,!S�DC!D17,!S�DC!
D17-1!p íloha!2!

D/z!-!S�DC!+&D)!Z1,!S�DC!+&D)!Z2,!S�DC!+&D)!Z11,!S�DC!+&SD)!
T100,!S�DC!+&SD)!T1,!S�DC!+&SD)!T7,!podle!rozsahu!znalostí!

&ást:!!T! S�DC!S3,!S�DC!+&D)!S3<1,!S�DC!S8,!S�DC!+&D)!S8<3,!S�DC!+&SD)!
S111,!S�DC!+&SD)!SR!103<2+S),!!

Jiné po�adované znalosti 
!
-!zákon!#.!266<1994!Sb.,!vyhlá�ka!16<2012!Sb.,!vyhlá�ka!#.!100<1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!101<1995!Sb.,!

vyhlá�ka!#.!!
!!173<1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!177<1995!Sb.,!ZDD!+základní!dopravní!dokumentace,!REVOZ!
!
Poznámky: !

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ano!
Lh$ta!pravidelného!p ezkou�ení! 3!roky!
Pravidelné �kolení: Ano!!
Ro#ní!po#et!cykl$!pravidelného!�kolení:! 4!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

20 
D:!
10 

T:!
10 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! Pr$b"�né!ov" ování!znalostí!
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Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení!drá�ního!vozidla!
Odborný seminá!: Ano!
Ro#ní!po#et!cykl$!odborného!seminá e:! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! 8!
Druh!ov" ování!znalostí:! Pr$b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!!
-!organizace!a!kontrola!#innosti!v!rozsahu!ZOZ-04!
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20. Pro! roz�í ení! odborné! zp$sobilosti strojvedoucího! s!platnou! licencí! a! platným!
osv"d#ením!strojvedoucího!na!jiný!typ!SV,!ne�!na!kterém!vykonal!zkou�ku!ZOZ-04,!
musí!vykonat!zkou�ku!praktické!zp$sobilosti!ZPZ<SV-01.!
21.! Osnova!zkou�ky!ZPZ<SV-01!

Osnova odborné zp"sobilosti 
Druh!zkou�ky! Zkou�ka!praktické!zp$sobilosti!
&íslo!zkou�ky! ZPZ/SV-01 
Zkou�ka:! Nekomisionální!!
Zku�ební!komise:! Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!O15!G(!S�DC!!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení!a!obsluha!drá�ního!vozidla!
Zkou�ka!oprav/uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 
Vzd"lání! !
Po�adovaná!praxe! !
Stupe/!elektrotechnické!kvalifikace:! osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!100<1995!Sb.!!
&íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! ZOZ-04!
Stupe/!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:!
!
!

Odborná!p íprava:! 1!týden!!!
Provozní!p íprava:! !3!týdny!!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

&ást:!!V! !

&ást:!!D! S�DC!+&D)!D2<81!

&ást:!!T! S�DC!+&D)!S3<1,!S�DC!S8,!S�DC!+&D)!S8<3,!S�DC!+&SD)!S111,!podle!
rozsahu!znalostí!

Jiné po�adované znalosti 
Technické!podmínky!a!návod!k!obsluze!a!údr�b"!zkou�eného!typu.!!
!
Poznámky: !

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh$ta!pravidelného!p ezkou�ení! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl$!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl$!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!!
!

!
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22. Vykoná-li! zam"stnanec! úsp"�n"! praktickou! zkou�ku! z! ízení! SV,! zapí�e!
oprávn"ná! osoba!do! pr$kazu! strojníka! +Vzor! S�DC!S8)! typ! stroje,! na! kterém! byla!
zkou�ka!vykonána.!

E.! ODNÍMÁNÍ!OSV%D&ENÍ!STROJVEDOUCÍHO!

23. S�DC!odejme!osv"d#ení!strojvedoucího!zam"stnanci!který:!

a)! p estal! být! dr�itelem! platné! licence! strojvedoucího.! Ztrátu! nebo! ukon#ení!
platnosti! licence! strojvedoucího! je! zam"stnanec! povinen! ihned! ohlásit!
nad ízenému!zam"stnanci.!

Nad ízený! zam"stnanec! odejme! zam"stnanci! Osv"d#ení! strojvedoucího!
a!ode�le! jej! na! O10! G(! S�DC,! který! zajistí! po�adovanou! administraci!
a!evidenci!této!skute#nosti!v!Rejst íku!osv"d#ení!strojvedoucího.!

b)! p estal!spl/ovat!podmínku!zvlá�tní!odborné!zp$sobilosti.!

P i! ztrát"! podmínek! odborné! zp$sobilosti! nad ízený! zam"stnanec! odejme!
zam"stnanci!Osv"d#ení!strojvedoucího!a!ode�le! jej!na!O10!G(!S�DC,!který!
zajistí! po�adovanou! administraci! a! evidenci! této! skute#nosti! v!Rejst íku!
osv"d#ení!strojvedoucího.!

c)! o!odn"tí!po�ádal.!

! ! �ádost!o!odn"tí!je!zam"stnanec!povinen!odeslat!písemn"!na!O15!a!O10!G(!!!

!!!!!!!!!! S�DC.!

F.! P(ECHODNÁ!USTANOVENÍ!

24. Do! 31.! 12.! 2015! platí! pro!  ízení! drá�ního! vozidla! na! dráze! celostátní!
a!regionální! také! Pr$kaz! zp$sobilosti! k! ízení! drá�ního! vozidla.! Pro!udr�ení! jeho!
platnosti!se!po!vypr�ení!p"tileté!lh$ty!vykonává!pravidelné!p ezkou�ení!v!rozsahu!OZ!
K-04.!
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25.! Osnova!zkou�ky!K-04!
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky! Odborná!
&íslo!zkou�ky! K-04 
Zkou�ka:! Komisionální!!
Zku�ební!komise:! Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!O15!G(!S�DC!

dle!§!46j!zákona!266<1994!Sb.!
Pro!#ást!D!je!#lenem!komise!zam"stnanec!úseku!
 ízení!provozu!O12!nebo!O(!

Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innost:!!
-! ízení!drá�ního!vozidla!!
-!organizace!a!kontrola!#innosti!v!rozsahu!K-04!
!
Zkou�ka!oprav/uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!dle!ND-DM!p ílohy!5!tohoto!p edpisu;!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 
Vzd"lání! Není!aktuální!
Po�adovaná!praxe! !
Stupe/!elektrotechnické!kvalifikace:! osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!100<1995!Sb.!!
&íslo!vstupního!�kolení:! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe/!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:!
!
!

Odborná!p íprava:! Není!aktuální!!
Provozní!p íprava:! Není!aktuální!!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

&ást:!!V! S�DC!Bp1,!S�DC!Bp36,!S�DC!Ob1!díl!I!#ást!t etí!>!p ílohy,!S�DC!
Ob14,!

&ást:!!D!

D/d!-!S�DC!D1,!S�DC!+&D)!D2<1,!S�DC!+&D)!D2<81,!S�DC!D17,!S�DC!
D17-1!p íloha!2!

D/z!-!S�DC!+&SD)!T100,!S�DC!+&SD)!T1,!S�DC!+&SD)!T7,!S�DC!+&D)!
Z1,!S�DC!+&D)!Z2,!S�DC!+&D)!Z11!

&ást:!!T! S�DC!S3,!S�DC!+&D)!S3<1,!S�DC!S8,!S�DC!+&D)!S8<3,!S�DC!+&SD)!
S111,!S�DC!+&SD)!SR!103<2+S),!podle!rozsahu!znalostí!

Jiné po�adované znalosti 
-!zákon!#.!266<1994!Sb.,!vyhlá�ka!16<2012!Sb.,!vyhlá�ka!#.!100<1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!101<1995!Sb.,!

vyhlá�ka!#.!!
!!173<1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!177<1995!Sb.!
Poznámky: !

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ano!
Lh$ta!pravidelného!p ezkou�ení! 3!roky!
Pravidelné �kolení: Ano!!
Ro#ní!po#et!cykl$!pravidelného!�kolení:! 4!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

20 
D:!
10 

T:!
10 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! Pr$b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-! ízení!drá�ního!vozidla!
!
Odborný seminá!: Ano!
Ro#ní!po#et!cykl$!odborného!seminá e:! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! 8!
Druh!ov" ování!znalostí:! Pr$b"�né!ov" ování!znalostí!
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Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
-!organizace!a!kontrola!#innosti!v!rozsahu!K-04!
!

!
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G.!ZÁV%RE&NÁ!USTANOVENÍ!

26. P i! ztrát",! odcizení,! po�kození! nebo! zni#ení! osv"d#ení! je! na! základ"! �ádosti!
+vzor! #.! 14! p íloha! 7,! Seznam! a! vzory! tiskopis$)! jeho! dr�iteli! vyhotoven! duplikát!
osv"d#ení!strojvedoucího.!�ádost!musí!obsahovat!d$vod!pro!vydání!duplikátu.!

27. V!p ípad"! zm"ny! osobních! údaj$,! oprávn"ní! v! ízení! druhu! drá�ního! vozidla!
nebo!kategorie!kolejových!vozidel!je!strojvedoucímu!na!základ"!�ádosti!+vzor!#.!14,!
p íloha!7,!Seznam!a!vzory!tiskopis$)!vyhotoveno!nové!osv"d#ení!strojvedoucího.!

! P ílohou!�ádosti!je!doklad!dle!#l.!10,!odst.!d)!

28. P i! ukon#ení! základního! pracovn"! právního! vztahu! strojvedoucího! vydá! O10!
G(!S�DC!Opis!osv"d#ení!strojvedoucího.!

Opis!osv"d#ení!je!vydán!a!ur#enému!zam"stnanci!na!OJ!S�DC!odeslán!nejpozd"ji!
následující!pracovní!den!po!obdr�ení!osv"d#ení!strojvedoucího.!Distribuce!na!OJ!je!
zaji�=ována!písemn"!za!dodr�ení!zásad!ochrany!osobních!údaj$.!

P ílohou! opisu! osv"d#ení! strojvedoucího! je! Potvrzení! o! p evzetí! opisu! osv"d#ení!
strojvedoucího!+vzor!#.!17!p íloha!7!Seznam!a!vzory!tiskopis$).!

Po! podpisu! je! Potvrzení! o! p evzetí! opisu! osv"d#ení! zalo�eno! do! Výkazu!
o!zkou�kách.!

Odevzdané! osv"d#ení! strojvedoucího! O10! G(! S�DC! skartuje,! skarta#ní! lh$ta! je!
stanovena!na!3!roky!

29. Evidence! údaj$! o! zam"stnancích,! kterým! S�DC! vydala! osv"d#ení!
strojvedoucího,!je!vedena!v!Rejst íku!osv"d#ení!strojvedoucích.!

Gestorem! provozu! rejst íku,! který! zárove/! ud"luje! oprávn"ní! p ístupu! do! rejst íku,!
edituje!údaje!v!rejst íku!a!odpovídá!za!administrativní!stránku!editovaných!údaj$,! je!
O10!G(!S�DC.!

30. Oprávn"ný! zam"stnanec! OS! S�DC! vede! evidenci! konkrétních!  ad! drá�ních!
vozidel!a!úsek$!infrastruktury,!pro!které!zam"stnanec!u!druhu!SV!prokázal!znalosti!
a!získal!osv"d#ení!strojvedoucího.!

Odborná zp"sobilost k !ízení drá�ního vozidla na dráze vle#ce 

!

A.! ÚVODNÍ!USTANOVENÍ!

31. (ídit! drá�ní! vozidlo! na! dráze! vle#ce! m$�e! jen! zam"stnanec! s!platným!
pr$kazem!zp$sobilosti!k! ízení!drá�ního!vozidla.!

32. P ed!získáním!odborné!zp$sobilosti!k! ízení!drá�ního!vozidla!na!dráze!vle#ce!
a!vydáním!pr$kazu!zp$sobilosti!musí!zam"stnanec!spl/ovat!tyto!po�adavky:!

a)! být!dr�itelem!licence!a!osv"d#ení!strojvedoucího;!

b)! osv"d#ení! strojvedoucího! musí! obsahovat! druh! drá�ního! vozidla,! pro! který!
bude!po�adován!pr$kaz!zp$sobilosti.!
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B.! ZÍSKÁNÍ!PR'KAZU!ZP'SOBILOSTI!

33. Podmínkou! pro! získání! pr$kazu! zp$sobilosti! je! vykonání! p edepsaného!
teoretického! �kolení,! praktického! výcviku! a! úsp"�né! vykonání! zkou�ky! odborné!
zp$sobilosti!k! ízení!p ed!komisí!Drá�ního!ú adu.!

Zkou�ka! se! vykonává! na! základ"! �ádosti! o! ov" ení! odborné! zp$sobilosti! k! ízení!
drá�ního!vozidla!na!vle#ce!+vzor!#.!19,!p íloha!7,!Seznam!a!vzory!tiskopis$).!

34. Teoretické!�kolení!pro!druh!drá�ních!vozidel!SV!dle!ustanovení!p ílohy!4,!bod!
1! a! 2,! vyhlá�ky! #.! 16<2012! Sb.,! je! sou#ástí! �kolení! +kurzu)! k!získání! osv"d#ení!
strojvedoucího.!

35. Praktický! výcvik! v!opravách! drá�ních! vozidel! druhu! SV! a! jízdní! výcvik! je!
obsahem!a!uznává!se!výcvik!ke!zkou�ce!ZOZ-04.!

36. Zkou�ka! z!odborné! zp$sobilosti! je! neve ejná,! skládá! se! z!#ásti! k!prokázání!
teoretických! znalostí,! z!#ásti! k!prokázání! praktických! znalostí! a! provádí! se! u!OJ!
S�DC,!která!je!vybavena!hnacím!vozidlem!p íslu�ného!druhu,!pro!který!se!zkou�ka!
prokazuje.!

C.! VYDÁNÍ!PR'KAZU!ZP'SOBILOSTI!

37. Pr$kaz! zp$sobilosti! pro! druh! SV! k! ízení! drá�ního! vozidla! vydá!Drá�ní! ú ad!
zam"stnanci!S�DC!na!základ"! jeho!�ádosti!+vzor!#.!20,!p íloha!7,!Seznam!a!vzory!
tiskopis$),!který!prosp"l!u!zkou�ky!provedené!v!rozsahu!dle!po�adavku!§13!odst.!3!
vyhlá�ky!#.!16<2012!Sb.!
38. � 40.   Na!dopl/ky.!

Odborná zp"sobilost pro #innosti související s provozováním drá�ní dopravy 

!

A.! ÚVODNÍ!USTANOVENÍ!

41. Odborná! zp$sobilost! pro! #innosti! související! s!provozováním! drá�ní! dopravy!
u!provozovatele! drá�ní! dopravy! S�DC! se! provádí! dle! ní�e! uvedených! ustanovení!
a!Osnov!odborné!zp$sobilosti.!

B.! ODBORNÁ!ZP'SOBILOST!ZAM%STNANC'!P(I!OBSLUZE!SPECIÁLNÍCH!
VOZIDEL!

42. Ustanovení! této! kapitoly! stanovují! po�adavky! na! v"k,! vzd"lání! a! postup! p i!
odborné!p íprav"!a!výcviku!zam"stnanc$!provád"jících!obsluhu!speciálních!vozidel!
+dále!jen!SV)!p i!jejich!technologické!#innosti.!
!

43.   Obsluhou!p i!technologické!#innosti!SV!se!rozumí!obsluha!pracovních!agregát$!
na! SV! p i! pracovním! nasazení,! p ípadn"! pojí�d"ní! SV! na! pracovi�ti! se! za azenou!
rychlostí!pro!pracovní!re�im!stroje.!
!

! 44.   P ed!zahájením!p ípravy!k!získání!odborné!zp$sobilosti!pro!obsluhu!SV!musí!
zam"stnanec!spl/ovat!tyto!po�adavky:!!

a)!dosa�ení!v"ku!18!let;!

b)! st ední! vzd"lání! s!výu#ním! listem! nebo!maturitní! zkou�kou! +výjimky!  e�í!  editel!
O();!
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c)!odborná!zp$sobilost!v!elektrotechnice!s!kvalifikací!�osoba!pou#ená�.!
!

45.   Odborná!p íprava!a!výcvik!p ed!za azením!zam"stnance!do!výkonu!obsluhy!SV!
p i!technologické!#innosti!obsahuje:!!

a)!absolvování!výuky!odborných! teoretických!znalostí!podle!obsahového!zam" ení!
praktické!zkou�ky!v!délce!20!hodin;!

b)!výcvik!v!obsluze!speciální!#ásti!hnacího!vozidla,!provád"ní!údr�by!a!oprav!v!délce!
nejmén"!40!hodin.!

Praktickou!p ípravu!zaji�=uje!provozovatel!SV.!
c)!vykonání!OZ!ZPZ<SV-02!!!
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46.! Osnova!zkou�ky!ZPZ<SV-02!

Osnova odborné zp"sobilosti 
Druh!zkou�ky! Zkou�ka!praktické!zp$sobilosti!
&íslo!zkou�ky! ZPZ/SV-02 
Zkou�ka:! Nekomisionální!!
Zku�ební!komise:! Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!O15!G(!S�DC!

dle!§!46j!zákona!266<1994!Sb.!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!obsluha!drá�ního!vozidla!p i!technologické!#innosti!
!
Zkou�ka!oprav/uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
-!k!#innosti!dle!K-00.!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 
Vzd"lání! St ední!vzd"lání!s!výu#ním!listem!nebo!maturitní!

zkou�kou!+výjimky! e�í! editel!O()!
Po�adovaná!praxe! !
Stupe/!elektrotechnické!kvalifikace:! Osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!100<1995!Sb.!!
&íslo!vstupního!�kolení:! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! K-00!
Stupe/!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !
!

Odborná!p íprava:! 20!hodin!!
Provozní!p íprava:! 40!hodin!!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

&ást:!!V! S�DC!Bp1,!S�DC!Bp36,!S�DC!Ob1!díl!I!#ást!t etí!>!p ílohy,!S�DC!
Ob14,!

&ást:!!D! S�DC!+&D)!D2<81!

&ást:!!T! S�DC!+&D)!S3<1,!S�DC!S8,!S�DC!+&D)!S8<3,!S�DC!+&SD)!S111!

Jiné po�adované znalosti 
Technické!podmínky!a!návod!k!obsluze!a!údr�b"!zkou�eného!typu!+pracovní!agregáty)!
!
Poznámky: !

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh$ta!pravidelného!p ezkou�ení! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl$!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl$!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!!

!
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47. Výcvik! v! obsluze! SV! vykonají! zam"stnanci,! kte í! budou! SV! obsluhovat!
+strojníci),! na! typu! vozidla,! na! n"m�!budou! vykonávat! praktickou! zkou�ku! z!  ízení,!
p ípadn"!praktickou!zkou�ku!z!obsluhy.!

! Tento! výcvik! je! provád"n!pod!dozorem!osoby!oprávn"né! k! obsluze,! která!má!
praxi!nejmén"!5!let!v!obsluze!SHV.!!

! P i! dodávkách! stroj$! nových! typ$! si! zácvik! zajistí! v! odpovídající! délce!
provozovatel!stroje!u!výrobce!nebo!dodavatele!na!základ"!smluvního!ujednání.!

48. Praktickou! zkou�kou! z!obsluhy! prokazuje! zam"stnanec! znalosti! a! dovednosti!
pot ebné!k!obsluze!SV!p i!technologické!#innosti.!!

! P ihlá�ku! podává! osobn"! nebo! prost ednictvím! vedoucího! OJ! S�DC! na!
p íslu�ný!odborný!útvar!(!S�DC!infrastruktury.!

! Technologickou! #inností! se! rozumí! #innost! vyu�ívání! SV,! pro! kterou! je!
konstruována!jeho!pracovní!#ást!a!pojí�d"ní!vozidlem!p i!této!#innosti!se!za azenou!
rychlostí! pro! pracovní! pojezd.! Zkou�ka! se! vykoná! na! SV! p i! pracovní! #innosti! za!
p ítomnosti! zam"stnance! odpov"dného! za! zácvik! a! oprávn"né! osoby! S�DC!
infrastruktury.!

! Sou#ástí!zkou�ky!je!i!prokázání!údr�by!a!odstra/ování!závad.!

! Vykoná-li! zam"stnanec!úsp"�n"!praktickou!zkou�ku,!zapí�e!oprávn"ná!osoba!
do!pr$kazu!strojníka!typ!stroje,!na!kterém!byla!zkou�ka!vykonána.!

! Evidence! vykonaných! praktických! zkou�ek! a! vydaných! pr$kaz$! strojníka! je!
vedena!na!p íslu�ném!odborném!útvaru!S�DC!infrastruktury.!
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C.! ODBORNÁ!ZP'SOBILOST!ZAM%STNANC'!V!OBLASTI!MECHANIZACE!

49.! Osnova!zkou�ky!S-02!
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky! Odborná!!
&íslo!zkou�ky! S-02 
Zkou�ka:! Komisionální!
Zku�ební!komise:! Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!O15!G(!S�DC!!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení!v!oboru!mechanizace;!
-!organizování!a!kontrola!#innosti!v!oboru!mechanizace;!
Zkou�ka!oprav/uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 
Vzd"lání! St ední!vzd"lání!s!výu#ním!listem!nebo!maturitní!

zkou�kou!+výjimky! e�í! editel!O()!!
Po�adovaná!praxe! !
Stupe/!elektrotechnické!kvalifikace:! osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!100<1995!Sb.!!
&íslo!vstupního!�kolení:! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe/!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:!
!
!

Odborná!p íprava:! 1!m"síc!samostudium!souvisejících!p edpis$!a!vyhlá�ek!
Provozní!p íprava:! 1!m"síc!v!dílnách!na!údr�b"!SV!!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

&ást:!!V! S�DC!Bp1,!S�DC!Bp36,!S�DC!Ob1!díl!I!#ást!t etí!>!p ílohy,!S�DC!
Ob14,!

&ást:!!D! S�DC!D1!v!rozsahu!ND-DM,!S�DC!+&D)!D2<81,!S�DC!D17,!

&ást:!!T! S�DC!S3,!S�DC!+&D)!S3<1,!S�DC!S8,!S�DC!+&D)!S8<3!

Jiné po�adované znalosti 
-!zákon!#.!266<1994!Sb.,!vyhlá�ka!16<2012!Sb.,!vyhlá�ka!#.!100<1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!101<1995!Sb.,!!
!!vyhlá�ka!#.!173<1995!Sb.,!vyhlá�ka!#.!177<1995!Sb.!
Poznámky: !

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ano!
Lh$ta!pravidelného!p ezkou�ení! 5!
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl$!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

  
D:!
  

T:!
  

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
!
Odborný seminá!: Ano!
Ro#ní!po#et!cykl$!odborného!seminá e:! 2!
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! 8!
Druh!ov" ování!znalostí:! Pr$b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
-! ízení!v!oboru!mechanizace;!
-!organizování!a!kontrola!#innosti!v!oboru!mechanizace;!
!
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D.! OBSLUHA!NEZA(AZENÝCH!VOZIDEL!

50.  Obsluhovat!SV!neza azená! ! +nap .!Chopperdozátory,!Nass!apod.),! smí!pouze!
zam"stnanci!pro�koleni!pov" eným!odborn"!zp$sobilým!zam"stnancem!S�DC.!!
! O!pro�kolení!a!ov" ení!znalostí! z!obsluhy!neza azeného!SV!vystaví!pov" ený!
odborn"! zp$sobilý! zam"stnanec! S�DC! v! oboru! mechanizace! doklad! který! je!
zam"stnanci!zalo�en!do!�Výkazu!o!zkou�kách�.!

Odborná zp"sobilost pro ostatní #innosti p!i provozování drá�ní dopravy 

51. Odborná! zp$sobilost! ostatních! #inností! p i! provozování! drá�ní! dopravy!
u!provozovatele! drá�ní! dopravy! S�DC! se! provádí! dle! ní�e! uvedených! Osnov!
odborné!zp$sobilosti.!
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52. !!Osnovy!odborné!zp$sobilosti.!

Osnova odborné zp"sobilosti 
Druh!zkou�ky! Odborná!!
&íslo!zkou�ky! D-04 
Zkou�ka:! Komisionální!
Zku�ební!komise:! Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!pov" ený!

zam"stnanec.!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!realizace!výluk!a!dodr�ování!podmínek!stanovených!výlukovým!rozkazem;!
-! ízení!sledu;!
-! ízení!a!provád"ní!posunu;!
Zkou�ka!oprav/uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!
-!dle!ND-04,!ND-04a;!
-!dle!ND-DM!p ílohy!5!tohoto!p edpisu;!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 
Vzd"lání! !
Po�adovaná!praxe! !
Stupe/!elektrotechnické!kvalifikace:! osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!100<1995!Sb.!!
&íslo!vstupního!�kolení:! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe/!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 
Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:!
-!zam"stnanec!S�DC!kurz!dle!MP!
-!zam"stnanec!dodavatele!p íprava!dle!MP!

Provozní!p íprava:! !
Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

&ást:!!V!
S�DC!Bp1,!S�DC!Bp36,!Ob1!díl!I!#ást!t etí!>!p ílohy,!S�DC!Ob14,!

&ást:!!D!

D/d!-!S�DC!D1,!S�DC!+&D)!D2<1,!S�DC!D7<2,!S�DC!D17,!S�DC!+&D)!
D2<81!

D/z!-!S�DC!+&SD)!T1,!S�DC!+&SD)!T7,!S�DC!+&D)!Z11,!S�DC!+&SD)!
T100,!S�DC!+&D)!Z1,!S�DC!+&D)!Z2!

&ást:!!T!
!

Jiné po�adované znalosti 
!
Poznámky: !

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh$ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ano!!
Ro#ní!po#et!cykl$!pravidelného!�kolení:! 2!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

6 
D:!
6 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! Prokazatelné!ov" ení!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-!realizace!výluk!a!dodr�ování!podmínek!stanovených!výlukovým!rozkazem;!
-! ízení!sledu;!
-! ízení!a!provád"ní!posunu;!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl$!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innosti:!
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Osnova odborné zp"sobilosti 
Druh!zkou�ky! Nástavbová!
&íslo!zkou�ky! ND-04 
Zkou�ka:! Nekomisionální!!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení!a!provád"ní!jednoduchého!posunu;!
!
Zkou�ka!oprav/uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 
Vzd"lání! !
Po�adovaná!praxe! !
Stupe/!elektrotechnické!kvalifikace:! osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!100<1995!Sb.!!
&íslo!vstupního!�kolení:! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! !
Stupe/!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:!
-1!a�!3!dny!seznámení!s!pracovním!prost edím!a!organizací!práce!na!
pracovi�ti!

Odborná!p íprava:!
-!1!den!individuální!p íprava!a!2!dny!konzultace,!nebo!
-!3!dny!individuální!teoretické!a!praktické!p ípravy!

Provozní!p íprava:!
-!nejmén"!4!sm"ny!
!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

&ást:!!V! S�DC!Bp1,!S�DC!Bp36,!S�DC!Ob1!díl!I!#ást!t etí!>!p ílohy,!S�DC!
Ob14,!

&ást:!!D!

D/d!-!S�DC!D1!v!rozsahu!ND-DM!>!S�DC!D1!#l.!5,!31,!32,!62,!103,!105,!
106,!109,!110,!111,!112,!115,!118,!119,!120,!122,!123,!127,!129,!
130,!131,!135,!160,!161,!167-178,!182,!184,!186-189,!191-193,!
202-205,!215,!217-219,!222,!233-236,!260,!267,!268,!271,!274,!
277,!280,!283,!333,!361,!395-400,!402-412,!421,!422,!425-433,!
448-450,!456-531,!561,!570,!571,!578,!612-629,!631-642,!652,!
724-727,!730,!742-748,!841,!844-847,!929-933,!935-937,!946-948,!
1037,!1038,!1054,!1055,!1075,!1078,!1079,!1110,!1113,!1114,!
1128-1130,!1148-1153,!1155,!1156,!1253,!1272,!1315,!1320,!
1477,!1492-1505,!1507-1647,!1649-1695,!1697-1827,!1874-1933,!
1964,!1969-1973,!1987-2006,!2086,!2123-2125,!2278-2281,!2317,!
2807,!2923,!2348,!3264,!3278,!3295,!3377,!3378,!3380-3386,!
3421,!3422,!3476-3478,!!3546-3549,!3551,!3556,!3601,!3655,!
3703-3705,!3904,!3910,!4033,!4039,!4040,!4042-4044,!4149,!
4150,!4167,!4170,!4228-4231,!4234-4238,!4253-4254,!4270,!4294-
4334.!S�DC!D17,!

D/z!-!S�DC!+&SD)!T7,!S�DC!+&D)!Z11!

&ást:!!T!
!

Jiné po�adované znalosti 
!
Poznámky: !

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh$ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ano!!
Ro#ní!po#et!cykl$!pravidelného!�kolení:! 1!
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Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

2 
D:!
2 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! Pr$b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
-! ízení!a!provád"ní!jednoduchého!posunu;!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl$!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
!

!
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!
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Nástavbová!
&íslo!zkou�ky:! ND-04a 
Zkou�ka:! Nekomisionální!!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!pouze!#innosti!OZOVa!související!se!zahájením,!p eru�ením!a!ukon#ením!výluky!a!#innosti!OZOVa!

v!pr$b"hu!výluky;!
Zkou�ka!oprav/uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe/!elektrotechnické!kvalifikace:! osoba!pou#ená!dle!vyhlá�ky!100<1995!Sb.!!
&íslo!vstupního!�kolení:! V�-01!
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! !
Stupe/!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! -!2!dny!individuální!p ípravy!

Provozní!p íprava:! !

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

&ást:!!V! S�DC!Bp1,!S�DC!Ob1!díl!I!#ást!t etí!>!p ílohy!

&ást:!!D!

D/d!-!S�DC!D1!v!rozsahu!ND-DM!>!#lánky!630,!632,!1075,!1079,!1081,!
1095,!1096,!1098,!2831-2833,!2835,!3433,!3566,!3567,!3605,!
3625-3629,!3635-3637,!3639,!3657,!3661,!3668,!3670,!3672,!
3690-3692,!3697,!3698,!3707,!3721,!3722,!3723,!3724,!3736,!
3821,!3822,!p íloha!22!#l.!1,!2,!12,!13,!14,!20;!S�DC!D7<2,!S�DC!
D17,!S�DC!+&D)!D2<81!!

&ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 
!
Poznámky: !

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh$ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: Ano!
Ro#ní!po#et!cykl$!pravidelného!�kolení:! 1!

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

2 
D:!
2 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! Pr$b"�né!ov" ování!znalostí!
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: !
Ro#ní!po#et!cykl$!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
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!
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky! Zkou�ka!praktické!zp$sobilosti!
&íslo!zkou�ky! ZPZ/ZOZ-04/�*) 
Zkou�ka:! Nekomisionální!!
Zku�ební!komise:! Ustanovuje!a!zkou�ku!organizuje!hlavní!operátor!

O(!!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
-!obsluhování!vozidlové!radiostanice!daného!typu!
!
Zkou�ka!oprav/uje!vykonávat!pracovní!#innosti:!!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 
Vzd"lání! !
Po�adovaná!praxe! !
Stupe/!elektrotechnické!kvalifikace:! !
&íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka! ZOZ-04,!K-04!
Stupe/!jazykových!znalostí:! !

P!íprava 

Úvodní!období:!
!
!

Odborná!p íprava:!
!
!

Provozní!p íprava:!
!
!

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

&ást:!!V! !

&ást:!!D! S�DC!+&D)!Z11!

&ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 
Návod!k!obsluze!vozidlové!radiostanice!daného!typu!
!
Poznámky: *)!Pov" ený!zam"stnanec!doplní!konkrétní!typ!vozidlové!radiostanice.!

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! Ne!
Lh$ta!pravidelného!p ezkou�ení! !
Pravidelné �kolení: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl$!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!!
!
Odborný seminá!: Ne!
Ro#ní!po#et!cykl$!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!!

!
!
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P!ehledové tabulky �kolení a zkou�ek 

53.      P ehledová!tabulka!pravidelného!�kolení!!
$íslo 

zkou�ky 
$innost 

Ro#ní po#et 
cykl" 

Po#et hodin 
celkem 

D T V 

ZOZ-04! -! ízení!drá�ního!vozidla! 4! 20! 10! 10! !

ZPZ<SV-01!
-! ízení!a!obsluha!drá�ního!
vozidla!

-! -! ! ! !

K-04! -! ízení!drá�ního!vozidla! 4! 20! 10! 10! !

ZPZ<SV-02!
-!obsluha!drá�ního!vozidla!p i!
technologické!#innosti!

-! -! ! ! !

D-04! -!realizace!výluk!a!dodr�ování!
podmínek!stanovených!VR!

-! ízení!sledu!
-! ízení!a!provád"ní!posunu!

2! 6! 6! ! !

ND-04! -! ízení!a!provád"ní!
jednoduchého!posunu!

1! 2! 2! ! !

ND-04a! -!pouze!#innosti!OZOVa!
související!se!zahájením,!
p eru�ením!a!ukon#ením!výluky!
a!#innosti!OZOVa!v!pr$b"hu!
výluky;!

1! 2! 2! ! !

ZPZ<ZOZ-04<.! -!obsluhování!vozidlové!
radiostanice!daného!typu!

-! -! -! ! !

!

54. P ehledová!tabulka!odborných!seminá $!!

$íslo 
zkou�ky 

$innost 
Ro#ní po#et 

cykl" 
Po#et hodin  

ZOZ-04! -!organizace!a!kontrola!#innosti!v!rozsahu!ZOZ-04! 2! 8!
K-04! -!organizace!a!kontrola!#innosti!v!rozsahu!K-04! 2! 8!
S-02! -! ízení!v!oboru!mechanizace!

-!organizování!a!kontrola!#innosti!v!oboru!mechanizace!
2! 8!

 

Uznávání zkou�ek provedených dle d!íve platných p!edpis" 

55.   P evodní!tabulka!zkou�ek!

Odborná 
zp"sobilost dle 
p!edpisu S�DC 

Zam1 
ú#innost od  

1. 9. 2014 
zm&na #. 2 

ú#innost od 
15. 10. 2015 

Odborná 
zp"sobilost dle 
Sm&rnice S�DC 

#. 50 ú#innost od  
1. 7. 2012 

Odborná 
zp"sobilost dle 
p!edpisu S�DC 

Zam1 
ú#innost od  

1. 9. 2014 

Odborná 
zp"sobilost dle 
p!edpisu S�DC 

Zam1 
(prozatímní) 
ú#innost od  

1. 7. 2008 

Odborná 
zp"sobilost dle 
p!edpisu $D Ok 

2 
ú#innost od  

1. 1. 2006 

ZOZ-04! ! ZOZ-04! K-04,!E-05!+do!31.!
12.!2015)!

V-08!+do!31.!12!
2015)!

K-04! ! K-04! K-04! K-04!
ZPZ<SV-01! ! ZPZ<SV-01! ! !

S-02! F-03! S-02! K-08! K-08!
ZPZ<SV-02! ! ZPZ<SV-02! ! !

D-04*)! ! D-04*)! D-04! D-04!
ND-04! ! ND-04! ZZD-03! ZZD-03!
ND-04a! ! -! -! -!

ZPZ<ZOZ-04<�! S�DC!+&D)!Z!11!#l.!26.!
*)!Uznává!se!také!zkou�ka!F-D04!vykonaná!dle!Sm"rnice!S�DC!#.!50,!#.j.!S!28692<2012-OP!
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P!íloha 7 � Seznam a vzory tiskopis" 
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Seznam tiskopis" 

1. P edpis! S�DC! Zam1! pou�ívá! pro! vykonávání,! udr�ování,! ov" ování!
a!dokladování!odborné!zp$sobilosti!a!znalosti!zam"stnance!jednotné!tiskopisy.!
 

1.! Plán!p ípravy! !(vzor!#.!1!�!zpracovává!a!aktualizuje!O10).!

2.! P ihlá�ka!ke!zkou�ce!(vzor!#.!2!�!zpracovává!a!aktualizuje!O15).!

3.! Osv"d#ení!o!odborné!zp$sobilosti!pro!vstupní!�kolení.!(vzor!#.!3!!!
zpracovává!a!aktualizuje!O10,!obsahuje!rub!i!líc).!

4.! Osv"d#ení! o! odborné! zp$sobilosti! pro! zam"stnance! S�DC.! (vzor!
#.!4!zpracovává!a!aktualizuje!O10),!!

5.! Osv"d#ení! o! odborné! zp$sobilosti! pro! zam"stnance! dodavatele.! (vzor!
#.!5!zpracovává!a!aktualizuje!O10),!

6.! Osv"d#ení! o! odborné! zp$sobilosti! pro! ov" ení! znalostí! (vzor!
#.!6!zpracovává!a!aktualizuje!O10).!

7.! Doklad!o!pravidelném!�kolení.!(vzor!#.!7!zpracovává!a!aktualizuje!O10).!

8.! Doklad!o!odborném!seminá i.!(vzor!#.!8!zpracovává!a!aktualizuje!!O10).!

9.! Výkaz!o!zkou�kách.!(vzor!#.!9!zpracovává!O10).!

10.! Evidence!p ihlá�ek!a!výkon!zkou�ek!(vzor!#.!10a,!10b,!10c!/hypertextový!!
odkaz!na!server!�I�!�!Informace!pro!OJ/;!zpracovává!a!aktualizuje!O15).!

11.! �ádost!o!ov" ení!v�eobecné!odborné!zp$sobilosti.!(vzor!#.!11dle!!
metodického!pokynu!DÚ!aktualizuje!O10).!

12.! Formulá !�ádosti!o!licenci!strojvedoucího.!(vzor!#.!12!dle!metodického!!
pokynu!DÚ!aktualizuje!O10).!

13.! �ádost!o!osv"d#ení!strojvedoucího.!(vzor!#.!13!zpracovává!a!aktualizuje!
O10).!

14.! Potvrzení! o! p evzetí! osv"d#ení! strojvedoucího.! (vzor! #.! 14! zpracovává!
a!aktualizuje!O10).!

15.! Potvrzení!o!p evzetí!opisu!osv"d#ení!strojvedoucího.!(vzor!#.!15!!
zpracovává!a!aktualizuje!O10).!

16.! �ádost!o!p ezkou�ení.!(vzor!#.!16!-!zpracovává!a!aktualizuje!O10).!

17.! Potvrzení!o!pravidelném!pro�kolení!(vzor!#.!17!zpracovává!a!aktualizuje!
O10).!

18.! %estné!prohlá�ení!dodavatele!(vzor!#.!18!zpracovává!a!aktualizuje!O10).!

19.! �ádost! o! ov" ení! odborné! zp$sobilosti! k! ízení! drá�ního! vozidla! na!
vle#ce!(vzor!#.!19!dle!metodického!pokynu!DÚ!aktualizuje!O10).!!

20.! �ádost!o!vydání!pr$kazu!zp$sobilosti!k! ízení!drá�ního!vozidla!na!vle#ce!
(vzor!#.!20!dle!metodického!pokynu!DÚ!aktualizuje!O10).!

21.! Sd"lení!o!nedodr�ení! (neznalosti)!p edpis$!v!souvislosti! s!�et ením!MU!
(vzor!#.!21zpracovává!a!aktualizuje!O18!a!O25).!

22.! Rozhodnutí! o! pokra#ování! v!pracovní! #innosti! (vzor! #.! 22! zpracovává!
a!aktualizuje!O18!a!O25).!

23.! �ádost! o! uznání! zkou�ejícího! (vzor! #.! 23! dle!metodického!pokynu!DÚ!
aktualizuje!O10).!
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24.! Souhlas!se!zpracováním!osobních!údaj$!zkou�ejícího!pro!DÚ!(vzor!#.!24!
dle!metodického!pokynu!DÚ!aktualizuje!O10).!

25.! Sd"lení! o! nedodr�ení! (neznalosti)! p edpis$! zji�t"ných! p i! K%! (vzor!
#.!25).!

26.! Pov" ení! editele!OÚ!nebo!OJ!ke!�kolení!nebo!zkou�kám!(vzor!#.!26).!

27.! Osnova!odborné!zp$sobilosti!(vzor!#.!27)!

28.! �ádost!o!za azení!do!seznamu!�kolitel$!

Vzory tiskopis" 

2. Za! aktualizaci! p íslu�ného! tiskopisu! je! odpov"dný! odborný! útvar,! do! jeho�!
p$sobnosti!tiskopis!pat í.!

3. Za! v#asné! zp ístupn"ní! aktualizovaného! tiskopisu! zam"stnanc$m! S�DC!
a!osobám! dodavatele! (v! eDAP! a! na! webových! stránkách! S�DC)! odpovídá! gestor!
p edpisu.!
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(Vzor!#íslo!1)!
!
 

PLÁN P!ÍPRAVY 

!
Titul,!jméno!a!p íjmení!!..........................................................................................................................!!

Datum!narození!...........................................!!

Zam"stnavatel!!.....................................................................................................................................!!

!.............................................................................................................................................................!!

Výcvik!pro!pracovní!#innost!!..................................................................................................................!!

Výcvik!se!provádí!v!souladu!s!osnovou!odborné!zp$sobilosti!zkou�ky!#ís.!!...........................................!!

P edpisu!S�DC!Zam1!

Celková!doba!výcviku:������������!!!!!!
!
I.! Úvodní období:!�������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!doba!p ípravy:! ! !!!!potvrzení!p ípravy:!
! ! ! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!(odpov"dný!zam"stnanec)!

!

Stru#ný!popis:!.......................................................................................................................................!!
!
II.! Období odborné p!ípravy:!����������!
! !!!!!! doba!p ípravy:! ! potvrzení!p ípravy:!
! ! !! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!(odpov"dný!zam"stnanec)!
!
!
Stru#ný!popis:!.......................................................................................................................................!!
!
!
%íslo!dokladu!o!ú#asti!na!kurzu:!............................................................................................................!!
!
!
III.!Období provozní p!ípravy:!����������!
! ! doba!p ípravy:! !!!potvrzení!p ípravy:!
! ! !! ! !!!!!!!!!!!!!!!!(odpov"dný!zam"stnanec)!
!
!
Stru#ný!popis:!.......................................................................................................................................!!

!
!
Výcvik ukon#en dne!...........................................!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��������������..!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Podpis!zam"stnance!
!
!
!
V..........................................!dne!.........................! !! ! !! !! ! ! !! ! !! ! !! ! ! !! !���������������
! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!Podpis!vedoucího!zam"stnance!

!!!!!!!!!
!

!
��������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���������������.!
!!!!!!!!!!%íslo!jednací! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Razítko!zam"stnavatele
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(Vzor!#íslo!2) 
Objednatel:! ! ! ! ! ! !!!!Dodavatel: 

     Správa �elezni#ní dopravní cesty,!státní!organizace 
!!!!!(Generální! editelství!S�DC!nebo!organiza#ní!jednotka)!

S�DC)!
!!!!!!!!!Eviden#ní!#íslo!p ihlá�ky!

!
!
 
(razítko a adresa objednatele dle obchodního rejst!íku nebo adresa                           (vypl"uje dodavatel) 
organiza#ní jednotky S�DC) 
                      

 
P!ihlá�ka ke zkou�ce/Pravidelné p!ezkou�ení *) 

!
         Titul, jméno                     P!íjmení, titul,              Datum narození 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Zam$stnanec objednatele:! !
!
!
P ihla�uje!se!závazn"!ke!zkou�ce!(druh!a!#íslo):!
!
P!edpoklady k vykonání zkou�ky:!
!
P edchozí!odborná!zkou�ka!#íslo:! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!byla!úsp"�n"!vykonána!dne:!
!
!
Stupe&!dosa�ené!elektrotechnické!kvalifikace!dle!vyhlá�ky!#.!50/1978!Sb.!§    ! a!#.!100/1995!Sb.,!bod! !
!
!
Plán!výcviku!(#íslo!jednací):! !!!!!!Výcvik!ukon#en!dne:!!
!
 
Zam$stnanec objednatele podpisem potvrzuje, �e je ke zkou�ce závazn$ p!ihlá�en a spl%uje 
po�adované kvalifika#ní p!edpoklady k vykonání zkou�ky. 
 
 
!
!!!!!���������!! �����.������������������������������.!
!!!!!!podpis!zam"stnance! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!titul,!jméno,!p íjmení,!razítko!a!podpis!odpov"dného!zástupce!zam"stnavatele!
!
 
Kontaktní osoba objednatele:!
!
!
Telefonní!#íslo:! !!!!!!!Email:!!
!

!
Tuto #ást p!ihlá�ky vypl%uje pouze �adatel, který není se S�DC v pracovn$ právním vztahu 

!
I%:!!! ! ! !!!!DI%:!!!! ! ! Bankovní!spojení:!!!
!
 

Objednáváme!u!Vás!zaji�t"ní!a!provedení!vý�e!uvedené!zkou�ky.!V!cen"!zkou�ky!jsou!zahrnuty!dva!opravné!termíny.!Cena!
v#etn"! DPH! bude! objednatelem! uhrazena! na! základ"! da&ového! dokladu! dodavatele! na! ú#et! #íslo:! 000027-
7703190287/0100.!Splatnost!da&ového!dokladu!se!sjednává!na!dobu!14!dn$.!Po!uhrazení!da&ového!dokladu!bude!�adatel!
(zam"stnanec!objednatele)!vyzván!k!vykonání!odborné!zkou�ky.!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Podpis:!��������.���.!
!

*)!Nehodící!se!�krtn"te.!
Nevypln"né!kolonky!pro�krtn"te'
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!
líc!(vzor!#íslo!3)!

 
!!!
             Správa �elezni#ní dopravní cesty, státní organizace 
!!!!!!!!!!!!!!! Dlá�d"ná!1003/7!
!!!!!!!!!!!!!!! 110!00!Praha!1!
 
 

OSV&D'ENÍ O ODBORNÉ ZP(SOBILOSTI 
 

 

Titul, jméno, p!íjmení: 
 

 

 
 

 

Datum narození: 
 

 

 
 

 
VSTUPNÍ �KOLENÍ 

 
V�-00 Dne: 

 

Pro pracovní "innost (specifikace): 
 

 

 
 

 

S výsledkem: 
 

SPLNIL 
 
 

Titul, jméno, p!íjmení, razítko a podpis  
pov#!eného zam#stnance*): 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
��������������������������. 

 
VSTUPNÍ �KOLENÍ 

 
V�-01 Dne: 

 

Pro pracovní "innost (specifikace): 
 

 

 
 

 

S výsledkem: 
 

SPLNIL 
 
 

Titul, jméno, p!íjmení, razítko a podpis  
pov#!eného zam#stnance*): 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
�������������������������. 

 
*) Titul, jméno, p!íjmení vypsat h!lkovým písmem 
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rub!(vzor!#íslo!3)!

!
 

POTVRZENÍ 
 

O DAL�ÍM VSTUPNÍM PRO�KOLENÍ 
 

 

Datum pro�kolení: 
 

 

Dal�í vstupní 
pro�kolení 

v rozsahu k*): 
 

 
Titul, jméno, p!íjmení, razítko a podpis  

vedoucího zam#stnance**): 

  

 

 
 

 
�������������������������. 
 

  

 

 
 

 
�������������������������. 
 

  

 

 
 

 
�������������������������. 
 

  

 

 
 

 
�������������������������. 
 

  

 

 
 

 
�������������������������. 
 

  

 

 
 

 
�������������������������. 
 

  

 

 
 

 
�������������������������. 
 

  

 

 
 

 
�������������������������. 
 

!

*) Doplní se stupe$ V� (V�-00 nebo V�-01) 
**) Titul, jméno, p!íjmení vypsat h!lkovým písmem!
!!!!
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!(vzor!#íslo!4)!

 
!!!
         
    Správa �elezni#ní dopravní cesty, státní organizace 
!!!! Dlá�d"ná!1003/7!
!!!!! 110!00!Praha!1!

                                                          
 

OSV&D'ENÍ O ODBORNÉ ZP(SOBILOSTI 
 

 

Eviden"ní "íslo: 
 

 

 

Titul, jméno, p!íjmení: 
 

 

 
 

 

Datum narození: 
 

 

 
 

 

Vykonal dne: 
 

 
 

 
ZKOU�KU *) 

 

PRAVIDELNÉ P%EZKOU�ENÍ´*) 
 

P%EZKOU�ENÍ *) 

 
 odbornou (zkou�ky odborné) 
 nástavbovou (zkou�ky nástavbové) 
 praktické zp!sobilosti 
 zvlá�tní odborné zp!sobilosti 

 

": 
 

S výsledkem: 
 

 
PROSP&L   

 
 

Platnost p!ezkou�ení**): 
 

 
 

 
'lenové komise: 

 
           

����������������.. 
(titul, jméno, p"íjmení***, podpis) 

 
           

����������������.. 
 (titul, jméno, p"íjmení***, podpis) 

 
 

 
 

P!edseda komise nebo zkou�ející: 
 

 
 
           

����������������.. 
(titul, jméno, p"íjmení***,razítko, podpis) 

 
 

 

Poznámka: 
 

 

 
 

!
*) Nehodící se �krtn#te (elektronickou formou bude do Osv#d$ení dopln#n konkrétní druh zkou�ky) 
**) Za p"edpokladu spln#ní podmínek p"edpisu S�DC Zam1 
***) Titul, jméno, p"íjmení vypsat h!lkovým písmem 
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(vzor!#íslo!5)!

 
!!!
         
    Správa �elezni#ní dopravní cesty, státní organizace 
!!!! Dlá�d"ná!1003/7!
!!!!! 110!00!Praha!1!

                                                          
 

OSV&D'ENÍ O ODBORNÉ ZP(SOBILOSTI 
 

 

Eviden"ní "íslo: 
 

 

 

Titul, jméno, p!íjmení: 
 

 

 
 

 

Datum narození: 
 

 

 
 

 

Vykonal dne: 
 

 
 

 
ZKOU�KU *) 

 

PRAVIDELNÉ P%EZKOU�ENÍ´*) 
 

P%EZKOU�ENÍ *) 

 
 odbornou (zkou�ky odborné) 
 nástavbovou (zkou�ky nástavbové) 
 praktické zp!sobilosti 
 zvlá�tní odborné zp!sobilosti 

 

": 
 

S výsledkem: 
 

 
PROSP&L   

 
 

Platnost p!ezkou�ení**): 
 

 
 

 
 

Za S�DC !editel: 
 

 
 
           

����������������.. 
(titul, jméno, p"íjmení***,razítko, podpis) 

 
 

 
 

P!edseda komise nebo zkou�ející: 
 

 
 
           

����������������.. 
(titul, jméno, p"íjmení***,razítko, podpis) 

 
 

 

Poznámka: 
 

 

 
 

!
*) Nehodící se �krtn#te (elektronickou formou bude do Osv#d$ení dopln#n konkrétní druh zkou�ky) 
**) Za p"edpokladu spln#ní podmínek p"edpisu S�DC Zam1 
***) Titul, jméno, p"íjmení vypsat h!lkovým písmem 
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(vzor!#íslo!6)!

!
!!
!!!!!!!!
    Správa �elezni#ní dopravní cesty, státní organizace 
!!!!!!!! Dlá�d"ná!1003/7!
!!!!!!! 110!00!Praha!1 
!!                                                          !

OSV&D'ENÍ O ODBORNÉ ZP(SOBILOSTI 
 

 

Titul, jméno, p!íjmení: 
 

 

 
 

 

Datum narození: 
 

 

 
 

 

Vykonal dne: 
 

 

 
 

 
OV&%ENÍ ZNALOSTÍ 

 

 
Z: 
!

 

V rozsahu zkou�ky #: 
 

!

!
!

 
S výsledkem: 

 

 
PROSP&L *) 

 
 

Platnost ov$!ení znalostí: 
 

!

!
!

 
!
!
!

����������������..!
Pov" ený!zam"stnanec!
(titul,!jméno,!p íjmení**)!

 

 
!
!
!

!!!!!!����������������.!
Razítko,!podpis!

 

 

Poznámka: 
 

 

 
 

!

!
*) Nehodící se �krtn#te!
**) Titul, jméno, p!íjmení vypsat h!lkovým písmem!
!

!
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!(Vzor!#íslo!7)!

!
--------------------------------!
razítko!zam"stnavatele!
!!!!!!!!!!!

DOKLAD O �KOLENÍ 
!(obsahuje!strany!o!ú#asti!na!�kolení:1!-!?)!
! Nápl&!�kolení!! Pozn.!

1.! ! !

2.! ! !

3.! ! !

4.! ! !

5.! ! !

6.! ! !

7.! ! !

8.! ! !

9.! ! !

10.! ! !

11.! ! !

12.! ! !

13.! ! !

14.! ! !

15.! ! !

16.! ! !

!
Druh �kolení:!
!
!
Datum a místo �kolení:!

!

�kolení odborné zp"sobilosti a znalosti - zkou�ky #.:!

!

Pov$!ený �kolitel:!

!

Poznámky, mimo!ádnosti:!
!
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Ú#ast!na!�kolení!str.!1!
!
!

Zam$stnavatel!
Titul, jméno, p!íjmení 

zam$stnance 
SAP #íslo 

zam$stnance 
'íslo 

zkou�ky 

Podpis 
zam$stnance 

*) 

Prokazatelné 
ov$!ení znalostí 

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

*) Zam$stnanec svým podpisem stvrzuje, �e p!edná�ené látce rozum$l. 
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(Vzor!#íslo!8)!
!
����������.!
razítko!zam"stnavatele!
!!!!!!!! 

DOKLAD O ODBORNÉM SEMINÁ+I 
!(obsahuje!strany!o!ú#asti!na!�kolení:!1!-!?)!
! Nápl&!seminá e! Pozn.!

1.! ! !

2.! ! !

3.! ! !

4.! ! !

5.! ! !

6.! ! !

7.! ! !

8.! ! !

9.! ! !

10.! ! !

11.! ! !

12.! ! !

13.! ! !

14.! ! !

15.! ! !

16.! ! !

!
Datum a místo seminá!e:!

!

�kolení odborné zp"sobilosti a znalosti - zkou�ka #.:!

!

Pov$!ený �kolitel:!

!

Poznámky, mimo!ádnosti:!

!
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Ú#ast!na!seminá i!str.!1!
!

Zam$stnavatel!
Titul, jméno, p!íjmení 

zam$stnance 
SAP #íslo 

zam$stnance 
'íslo 

zkou�ky 

Podpis 
zam$stnance 

*) 

Prokazatelné 
ov$!ení znalostí 

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !

*) Zam$stnanec svým podpisem stvrzuje, �e p!edná�ené látce rozum$l. 
!
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!(vzor!#íslo!9)!
 

VÝKAZ O ZKOU�KÁCH 
(1.!strana)!

!
!
Titul,!jméno,!p íjmení!!...........................................................................................................................!!

datum!narození!....................................................!!

SAP!#íslo!zam"stnance.!!......................................................................................................................!!

funkce!(pracovní!za azení)!....................................................................................................................!!

organiza#ní!slo�ka!................................................................................................................................!!

Zm"ny!organiza#ní!slo�ky!a!pracovního!za azení:!

Datum!zm"ny! Organiza#ní!slo�ka! Pracovní!#innost! Platná!odborná!
zp$sobilost!

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

!
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!!
Vzory pouze pro pot!eby zam$stnanc" S�DC 
!
(vzor!#.!10a)!!
Evidence!p ihlá�ek!a!výkon!zkou�ek!zam"stnanc$!S�DC!

V!prost edí!intranetu!S�DC!>!Odbor!personální!(O10)!>!Dokumenty!odboru!personálního!>!
Vzd"lávání!>!Vzd"lávání!dle!Zam1!>!Evidence!p ihlá�ek!a!výkon!zkou�ek!>!Evidence!p ihlá�ek!
a!výkon!zkou�ek!�!vzory!ke!sta�ení!!!
!
!
(vzor!#.!10b)!!
Evidence!p ihlá�ek!a!výkon!zkou�ek!zam"stnanc$!dodavatel$!

V!prost edí!intranetu!S�DC!>!Odbor!personální!(O10)!>!Dokumenty!odboru!personálního!>!
Vzd"lávání!>!Vzd"lávání!dle!Zam1!>!Evidence!p ihlá�ek!a!výkon!zkou�ek!>!Evidence!p ihlá�ek!
a!výkon!zkou�ek!�!vzory!ke!sta�ení!
!
(vzor!#.!10c)!!
Evidence!p ihlá�ek!a!výkon!zkou�ek!elektrotechnické!kvalifikace!
V!prost edí!intranetu!S�DC!>!Odbor!personální!(O10)!>!Dokumenty!odboru!personálního!>!
Vzd"lávání!>!Vzd"lávání!dle!Zam1!>!Evidence!p ihlá�ek!a!výkon!zkou�ek!>!Evidence!p ihlá�ek!
a!výkon!zkou�ek!�!vzory!ke!sta�ení!!
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!(Vzor!#íslo!11)!

 
                Drá�ní ú"ad 
                Wilsonova 300/8 
                121 06 Praha 2 - Vinohrady 
 

�ÁDOST 
 

o ov#"ení v�eobecné odborné zp!sobilosti pro získání licence strojvedoucího 
podle § 46e zákona $. 266/1994 Sb., o dráhách, ve zn#ní pozd#j�ích p"edpis! 

 a vyhlá�ky Ministerstva dopravy $. 16/2012 Sb. 
 
 

Osobní údaje �adatele: 
 

Jméno a p"íjmení:   

Datum narození:   Místo narození:  

Státní p"íslu�nost:    %íslo OP* nebo cestovního pasu*:   

Adresa bydli�t#:    PS%:  

Telefon:   E-mail:  
Dosa�ené vzd#lání**: základní* - st!ední s výu"ním listem*  -  st!ední s maturitní zkou�kou* -  V�* 

Zam#"ení vzd#lání**: strojní* -  elektrotechnické* -  stavební* -  dopravní* 

Pracovní za"azení:  

 
Zkou�ka:  ze v�eobecné  odborné zp#sobilosti 
 
 
 
 

Datum:  

  

 Podpis �adatele 

 
 
 
_____________________________________________ 
*) nehodící se �krtn#te 
 
P"íloha: potvrzení  
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!(Vzor!#.!12)!
!
Formulá !�ádosti!o!licenci!strojvedoucího!
!
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(Vzor!#.!13)!
!

         
Správa �elezni#ní dopravní cesty, státní organizace 

!!!!!!!!!!!!!!! Dlá�d"ná!1003/7!
!!!!!!!!!!!!!!! 110!00!Praha!1!

 

�ÁDOST 
 

o vydání dopl&kového osv#d$ení strojvedoucího 
podle § 46i zákona $. 266/1994 Sb., o dráhách, ve zn#ní pozd#j�ích p"edpis! 

 a vyhlá�ky Ministerstva dopravy $. 16/2012 Sb. 
 
 

Osobní údaje �adatele: 
 

Jméno a p"íjmení:    Osobní $íslo:  

Datum narození:   Místo narození:  

U S�DC, s.o. od:   Licence strojvedoucího $.:  

Adresa bydli�t#:    PS%:  

Telefon:   E-mail:  
Pracovní za"azení:  

 
Zkou�ka ze zvlá�tní odborné zp!sobilosti dne: �������������������������.. 
 

Dal�í po�adované údaje: 
 
       %íslo OP:  ����������������  
 
       Vzd#lání:  ���������������� 
 
       OTV/TO  ���������������� 
 
       Místo (pracovi�t#) ���������������� 
 
       Region (pracovi�t# ���������������� 
 

Datum:  

  

 Podpis �adatele 

 
 
P"ílohy: Kopie obou stran licence strojvedoucího 
   Kopie protokolu o výsledku zkou�ky ze zvlá�tní odborné zp!sobilosti 

  Kopie pr!kazu zp!sobilosti (pokud je �adatel vlastníkem pr!kazu zp!sobilosti) 
   Doklad s údaji o znalosti infrastruktury 
   Pr!kazová fotografie 
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!(Vzor!#.!14)!
!

         
Správa �elezni#ní dopravní cesty, státní organizace 

!!!!!!!!!!!!!!! Dlá�d"ná!1003/7!
!!!!!!!!!!!!!!! 110!00!Praha!1!

 

POTVRZENÍ 
 

o p"evzetí dopl&kového osv#d$ení strojvedoucího 
podle § 46i 266/1994 Sb., o dráhách, ve zn#ní pozd#j�ích p"edpis!  

a vyhlá�ky Ministerstva dopravy $. 16/2012 Sb. 
 
 

Jméno a p"íjmení:   

Datum a místo narození:  

Adresa bydli�t#:  
 
       Potvrzujeme, �e vý�e jmenovaný p"evzal osv#d$ení strojvedoucího $:  
 
 
       Osv#d$ení p"edal:            

 
 
 
 
Osv#d$ení p"evzal:  

 
 
 
 

 
 
 
        
 
       V������� ����� dne ��������������..   
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(Vzor!#.!15)!
!

         
Správa �elezni#ní dopravní cesty, státní organizace 

!!!!!!!!!!!!!!! Dlá�d"ná!1003/7!
!!!!!!!!!!!!!!! 110!00!Praha!1!

 

POTVRZENÍ 
 

o p"evzetí opisu dopl&kového osv#d$ení strojvedoucího 
podle § 46m zákona 266/1994 Sb., o dráhách, ve zn#ní pozd#j�ích p"edpis!  

 
 
 

Jméno a p"íjmení:   

Datum a místo narození:  

Adresa bydli�t#:  
 
       Potvrzujeme, �e vý�e jmenovaný p"evzal opis osv#d$ení strojvedoucího $:  
 
 
       Osv#d$ení p"edal:            

 
 
 
 
Osv#d$ení p"evzal:   

 
 
 
 
 
       V������� ����� dne ��������������..   
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!(Vzor!#.!16)!
!
!

         
Správa �elezni#ní dopravní cesty, státní organizace 

!!!!!!!!!!!!!!! Dlá�d"ná!1003/7!
!!!!!!!!!!!!!!! 110!00!Praha!1!

 

�ÁDOST O P%EZKOU�ENÍ 

 

P!ezkou�ení zam#stnance v rozsahu zkou�ky "íslo: 
 

Eviden$ní $íslo: 
 

 
Jméno a p"íjmení:   

Datum narození:   Místo narození:  

Adresa bydli�t#:    PS%:  

Telefon:   E-mail:  
Pracovní za"azení:  

 

 

D+vod p!ezkou�ení: 
 

         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Termín p!ezkou�ení: 
 

 
%íslo jednací ������� 

 
 

Podpis vedoucího zam#stnance����������� 
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!!
Líc!(Vzor!#íslo!17)!!

!

!!!
            Správa �elezni#ní dopravní cesty, státní organizace 
!!!!!!!!!!! Dlá�d"ná!1003/7!
!!!!!!!!!!!!! 110!00!Praha!1!
!

 

Titul, jméno, p!íjmení: 
 

 

 
 

 

Datum narození: 
 

 

 
 

 

Potvrzení o pravidelném pro�kolení V� 
 
 
Pro�kolovaná (ov#!ovaná) 
"ást V�: 
 

 
Datum: 
Titul, jméno, p!íjmení, 
zam#stnance pov#!eného 
ke �kolení: 
 

 
Razítko a podpis  
zam#stnance pov#!eného  
ke �kolení: 
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!

Rub!(Vzor!#íslo!17)!
 

 
Pro�kolovaná (ov#!ovaná) 
"ást V�: 
 

 
Datum: 
Titul, jméno, p!íjmení, 
zam#stnance pov#!eného 
ke �kolení: 
 

 
Razítko a podpis  
zam#stnance pov#!eného  
ke �kolení: 
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(Vzor!#íslo!18)!!

!
 

'estné prohlá�ení 
 

o!pravidelném!udr�ování!a!ov" ování!odborné!zp$sobilosti!!
získané!dle!p edpisu!S�DC!Zam1!

!

 

Titul, jméno, p!íjmení zam#stnance: 
 

 

     !

 

Datum narození: 
 

 

      
 

 

Zam#stnavatel: 
 

 

      
 

!

Údaje o odborné zp+sobilosti 
!!!!!!!!!!!!!!

 
 
 

Druh zkou�ky: 
!

 
 odborná 
 nástavbová 
 praktické zp!sobilosti 
 zvlá�tní odborné zp!sobilosti 

 

":       
 

Eviden"ní "íslo: 
 

 

      
 

 

Datum vykonání zkou�ky: 
 

 

      
 

Dodavatel tímto "estným prohlá�ením potvrzuje, �e vý�e uvedený zam#stnanec spl$uje po�adavky a 
podmínky p!edepsané platnou drá�ní legislativou a Osnovou odborné zp+sobilosti uvedenou v p!íloze ". 
4, p!edpisu S�DC Zam1, pro p!íslu�nou zkou�ku, tzn.: 
!

1. spl$uje zdravotní zp+sobilost dle vyhlá�ky ". 101/1995 Sb. 

2. absolvoval pot!ebné vstupní �kolení                                                                                             

3. spl$uje pot!ebnou elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlá�ky ". 50/1978 Sb. 

4. spl$uje pot!ebnou elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlá�ky ". 100/1995 Sb. 

5. absolvoval po�adovaný výcvik 

6. vykonal v�echny p!edchozí zkou�ky (pokud jsou po�adovány) 

7. absolvoval v�echna pot!ebná povinná �kolení 

8. absolvoval v�echny pot!ebné seminá!e 

9. nep!eru�il po dobu del�í jak 12 m#síc+ pracovní "innost, pro kterou slo�il po�adovanou zkou�ku 

Poznámka: Nehodící se �krtn!te (nap". údaj není po�adován Osnovou odborné zkou�ky) 

 

Titul, jméno a p!íjmení vedoucího zam#stnance 
dodavatele, razítko a podpis: 

 

      

 

Poznámka: 
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(Vzor!#.!19)! !
 Drá�ní ú"ad 
 Wilsonova 300/8 
 121 06 Praha 2 

� Á D O S T  
o ov#"ení odborné zp!sobilosti k "ízení drá�ních vozidel na vle$ce podle § 45 zákona $. 266/1994 Sb., o dráhách, ve zn#ní 

pozd#j�ích p"edpis! a vyhlá�ky Ministerstva dopravy $. 16/2012 Sb. 
 

Osobní údaje �adatele: 
Jméno a p"íjmení:   
Datum narození:   Místo narození:  
Státní p"íslu�nost:    %íslo OP* nebo cestovního pasu*:   
Adresa bydli�t#:    PS%:  
Telefon:   E-mail:  
Dosa�ené vzd#lání**: st!ední s výu"ním listem*  -  st!ední s maturitní zkou�kou* -  vysoko�kolské* 
Zam#"ení vzd#lání**: strojní* -  elektrotechnické* -  stavební* -  dopravní* 
Evid. $íslo pr!kazu zp!sobilosti k "ízení*** :   Vydaný dne***:  

Zkou�ka:  z odborných teoretických a praktických znalostí*  -  dopl$ková*  -  opravná* 

Druh hnacího vozidla:  1. elektrická hnací vozidla (E)* 
    2. motorová hnací vozidla (M)* 
    3. parní hnací vozidla (P)* 

4. speciální hnací vozidla (SV)* 
 

Datum:  

  

 Podpis �adatele 
(podpis se nesmí dotýkat ráme"ku) 

  

  

Potvrzení provozovatele drá�ní dopravy (dopravce) 
o zaji�t#ní vý�e uvedeného/uvedených drá�ních vozidel pro zkou�ku k ov#"ení odborné zp!sobilosti k "ízení 
drá�ních vozidel vý�e jmenovaného �adatele v$etn# zaji�t#ní p"íslu�né vle$ky. 

'ada nebo typ drá�ního vozidla (vozidel):  
Zkou�ka prob#hne na vle$ce (název, umíst#ní):  

Návrh osob pro jmenování do zku�ební komise: 
1. Jméno a p"íjmení:  Prac. za"azení (funkce)  
2. Jméno a p"íjmení:  Prac. za"azení (funkce)  
Náhradník Jméno a p"íjmení:  Prac. za"azení (funkce)  

Dopravce:  
Adresa sídla:  I%:  
Kontaktní osoba pro dohodnutí termínu zkou�ky:  
Telefon:  e-mail:  

Za statutární orgán dopravce:  
 (%iteln# jméno a p"íjmení, titul) 

  
 Podpis  
 
*) nehodící se �krtn#te,     **) u dopl&kové zkou�ky se nevypl&uje,     ***) vypl&uje se pouze u dopl&kové zkou�ky 
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(Vzor!#.!20)!
 
  Drá�ní ú"ad 
  Wilsonova 300/8 
  121 06 Praha 2  
 

� Á D O S T 

� Á D O S T 
                                                                                       

o vydání pr+kazu zp+sobilosti k !ízení drá�ního vozidla na vle"ce  
podle § 45 zákona ". 266/1994 Sb., o dráhách, ve zn#ní pozd#j�ích p!edpis+  

 
Na základ# kladného výsledku zkou�ky vykonané dle § 11, resp. § 13 vyhlá�ky Ministerstva dopravy $. 16/2012 

Sb. �ádám o vydání pr!kazu zp!sobilosti k "ízení drá�ních vozidel na vle$ce. 
 

Jméno:  

P"íjmení:  

Datum narození:  

Místo narození:  

Rodné $íslo:  

Adresa bydli�t# v$etn# PS%:  

Zkou�ka vykonána dne:  

Místo zkou�ky:  

Druh hnacího vozidla: elektrická hnací vozidla (E)*     

 motorová hnací vozidla (M)* 

 parní hnací vozidla (P)* 

 speciální hnací vozidla (SV)* 
 
 

 
Místo pro vylepení 

fotografie 

  

Datum:   

  

 Podpis �adatele 
(podpis se nesmí dotýkat ráme"ku) 

 
* nehodící se �krtne 

 
 
 

 
Místo pro 
nalepení 
kolkové 
známky 
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(Vzor!#.!21)!
!

         
Správa �elezni#ní dopravní cesty, státní organizace 

!!!!!!!!!!!!!!! Dlá�d"ná!1003/7!
!!!!!!!!!!!!!!! 110!00!Praha!1!

 

Sd#lení o nedodr�ení (neznalosti) p!edpis+ 
!
!

Dne������v���hodin!do�lo!k!mimo ádné!události!
!
!

 
 
 
(uvést místo vzniku mimo!ádné události, stru#ný popis mimo!ádné události) 
 

V pr!b#hu zji�+ování p"í$in a okolností vzniku mimo"ádné události bylo pov#"enou osobou zji�t#no, 
�e zam#stnanec (pan/paní)*:  
 

Titul,!jméno!a!p íjmení!zam"stnance!......................................!

Datum!a!místo!narození!.........................................................!

Bydli�t"!.!!.................................................................................!

Zam"stnavatel!........................................................................! !

Funkce!...................................................................................!
 

p"i výkonu pracovní $innosti nedodr�el právní p"edpisy vztahující se k jím vykonané práci * nebo 
interní normy $i p"edpisy provozovatele dráhy * - provozovatele drá�ní dopravy * nebo u n#ho byla 
zji�t#na neznalost právních p"edpis! nebo interních norem $i p"edpis! provozovatele dráhy * - 
provozovatele drá�ní dopravy * vztahující se k jím vykonané práci. 

!

Na!základ"!uvedených!skute#ností!postupujte!v!souladu!s!vnit ním!p edpisem!provozovatele!dráhy!*! -!
provozovatele!drá�ní!dopravy!*!týkajícího!se!odborné!zp$sobilosti!zam"stnanc$.!
!
Tímto!sd"lením!není!p edjímán!výsledek!vyhodnocení!p í#in!a!okolností!vzniku!mimo ádné!události.!
!
V���..............!dne!��.........�!p edal!!! V���..............!dne!�........��!p evzal!

���.���.���.���.���.! ���.���.���.���.���.!

titul,!jméno,!p íjmení!

pov" ená!osoba!
(podpis) 

!

titul,!jméno,!p íjmení!

pov" ený!zam"stnanec!provozovatele!dráhy!*!
provozovatele!drá�ní!dopravy!*!

(podpis) 

!
*!nehodící!se!�krtn"te!
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(Vzor!#.!22)!
!

         
Správa �elezni#ní dopravní cesty, státní organizace 

!!!!!!!!!!!!!!! Dlá�d"ná!1003/7!
!!!!!!!!!!!!!!! 110!00!Praha!1!

 

Rozhodnutí o pokra"ování v pracovní "innosti 
!
!

V!souladu! s!ust.! §! 9! odst.! 4! písm.! i)! vyhlá�ky! #.! 376/2006! Sb.,! o! systému! bezpe#nosti!
provozování!dráhy!a!drá�ní!dopravy!a!postupech!p i!vzniku!mimo ádných!událostí!na!dráhách,!rozhodla!
pov" ená!osoba,!�e:!
!

Titul,!jméno!a!p íjmení!zam"stnance!......................................!

Datum!a!místo!narození!.........................................................!

Bydli�t"!.!!.................................................................................!

Zam"stnavatel!........................................................................! !

Funkce!...................................................................................!
!
nebude!pokra#ovat!v!!pracovní!#innosti.!
!
D$vodem!je!skute#nost,!�e!dne������!v!���!hodin!do�lo!k!mimo ádné!!
!
události!

!
!
!
!

!
 
(uvést místo vzniku mimo!ádné události, stru#ný popis mimo!ádné události)!
!
1)!*!

V!pr$b"hu!zji�+ování!p í#in!a!okolností!vzniku!mimo ádné!události!bylo!pov" enou!osobou!
zji�t"no,!�e!zam"stnanec!(pan/paní!*)�����������!nar�����..!je!prokazateln"!rozru�en!
vznikem!mimo ádné!události!a!není!z!tohoto!d$vodu!schopen!dále!vykonávat!sjednaný!druh!práce!a!
musí!být!vyst ídán!jiným!zam"stnancem!provozovatele!dráhy!*!-!provozovatele!drá�ní!dopravy!*.!

Toto! rozhodnutí! je! #asov"! omezené! do! konce! sm"ny! zam"stnance! provozovatele! dráhy! *! -!
provozovatele!drá�ní!dopravy!*.!
!
2)!*!

Z!dosavadních!výsledk$!a!pr$b"hu!zji�+ování!p í#in!a!okolností!vzniku!mimo ádné!události!bylo!
pov" enou!osobou!zji�t"no,!�e!u!zam"stnance!provozovatele!dráhy!*!-!provozovatele!drá�ní!dopravy!*!
(pana/paní! *)�����������! nar�����! lze!d$vodn"! p edpokládat! odpov"dnost!
#i!spoluodpov"dnost!za!vznik!mimo ádné!události.!**!

Toto! �Rozhodnutí o pokra#ování v pracovní #innosti�! je! #asov"! omezené! do! doby,! ne�!
provozovatel!dráhy!*!-!provozovatel!drá�ní!dopravy!*!v!souladu!se!svým!vnit ním!p edpisem!rozhodne!o!
postupu! ve! v"ci! zam"stnancovy! odborné! a! v!p ípadech! stanovených! provozovatelem! dráhy! *! -!
provozovatelem! drá�ní! dopravy! *! i!psychické! zp$sobilosti! *! nebo! do! doby! uzav ení! dohody! o! zm"n"!
sjednaného!druhu!práce.!*!

!
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Tímto! rozhodnutím!není! p edjímán!výsledek! vyhodnocení!p í#in!a!okolností! vzniku!mimo ádné!
události!a!nezakládá!odpov"dnost!#i!spoluodpov"dnost!zam"stnance!za!vznik!mimo ádné!události.!

!
!

V���..............���dne���p edal! V���..............dne���p evzal!

���.���.���.���.���.! ���.���.���.���.���.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!titul,!jméno,!p íjmení!

pov" ená!osoba!
(podpis) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!titul,!jméno,!p íjmení!

!!!!!!!!!!!!!!pov" ený!zam"stnanec!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!provozovatele!dráhy!*!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!provozovatele!drá�ní!dopravy!*!
(podpis) 

!

! V���..............dne��.........�p evzal!

!

���.���.���.���.���.!

! titul,!jméno,!p íjmení!

!zam"stnanec!provozovatele!dráhy!*!
provozovatele!drá�ní!dopravy*!

(podpis) 

!
!
!
!

! Zam"stnanec! provozovatele! dráhy! *! -! provozovatele! drá�ní! dopravy! *! ����������!
odmítl! dne! �����! p evzetí! <Rozhodnutí! o!pokra#ování! v!pracovní! #innosti<! doru#ované!
zam"stnavatelem.!*!
!
!

Poznámka:!
! Pokud! zam"stnanec! provozovatele! dráhy! *! -! provozovatele! drá�ní! dopravy! *! odmítá! p evzetí!
písemnosti! doru#ované! zam"stnavatelem,! postupuje! zam"stnavatel! podle! ustanovení! §! 334! odst.! 3!
Zákoníku!práce.!Tato!skute#nost!musí!být!zaznamenána.!!
!
!
!*!!nehodící!se!�krtn"te!
!
** v p"ípad# mimo"ádné události s následkem smrti, újmy na zdraví nebo zna$né �kody na majetku a 
nejedná-li se o práce záchranné 
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(Vzor!#.!23)!
!
  Drá�ní ú!ad 

Wilsonova 300/8 
121 06 Praha 2 

 
�ÁDOST 

o uznání zkou�ejícího  

podle Rozhodnutí komise $. 2011/766/EU zde dne 22. listopadu 2011 o kritériích pro uznávání �kolících st"edisek 
zapojených do �kolení strojvedoucích, o kritériích pro uznávání  zkou�ejících strojvedoucích a o kritériích pro 

organizaci zkou�ek v souladu se sm#rnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES 

1)! �adatel 

a)! jméno a p"íjmení: ��������������������������.. 

b)! bydli�t#:�������������������������������. 

c)! datum narození: ������������ 

d)! zam#stnavatel: ��������������������.. 

e)! telefon: �����������.  E-mail: �������������.. 

2) Oblast zp+sobilosti zkou�ejícího 

a)! o  odborné znalosti týkající se kolejových vozidel v souladu s p"ílohou V sm#rnice 2007/59/ES 

i)! o elektrická hnací vozidla (E) 

ii)! o motorová hnací vozidla (M) 

iii)!o parní hnací vozidla (P) 

iv)!o speciální hnací vozidla (SV) 

b)! o  odborné znalosti týkající se infrastruktury v souladu s p"ílohou VI sm#rnice 2007/59/ES 

c)! o  jazykové znalosti v souladu s p"ílohou VI sm#rnice 2007/59/ES (v�eobecné jazykové znalosti, 

komunikace a terminologie, která je specifická pro �elezni$ní provoz a bezpe$nostní postupy) 

3) Odborná zp+sobilost a zku�enosti s ohledem na p!edm#t zkou�ky 

a)! Popi�te Va�i odbornou zp!sobilost: 
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b)! Popi�te Va�i odbornou praxi, uve;te v�dy oblast praxe a dobu a období jejího trvání: 

 

 

 

c)! uve;te znalost cizích jazyk! (pouze v p"ípad#, �e jste v bodu 2) za�krtli písm. c) : 

 

 

 

4) Spln#ní kritérií 

a)! Jaké máte pedagogické vlohy pro ú$ely provád#ní zkou�ek: 

 

 

 

 

 

b)! Jaké máte znalosti p"íslu�ných zku�ebních metod a zku�ebních dokument!. 

 

 

 

 

 

 

 

c)! Popi�te zp!sob, jak budete udr�ovat svou odbornou zp!sobilost na aktuální úrovni: 
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5) Praxe zkou�ejícího v !ízení drá�ních vozidel 

U zkou�ejícího provád#jícího praktické zkou�ky uve;te rozsah osv#d$ení a délku praxe v "ízení 

drá�ních vozidel: 

$íslo licence nebo pr!kazu zp!sobilosti:                            ������������.  

osv#d$ení strojvedoucího:                                                 ������������.. 

rozsah osv#d$ení strojvedoucího nebo pr!kazuzp!sobilosti:�����������.. 

���������������������������������......... 

délka praxe v "ízení  ������������ 

6) Potvrzení nezávislosti a nestrannosti: 

Svým podpisem stvrzuji, �e budu provád#t zkou�ky v oblastech vymezených v této �ádosti nestranným a 
nediskrimina$ním zp!sobem, bez jakéhokoliv nátlaku a pobídek, které by mohly ovlivnit posouzení 
výsledk! zkou�ky a zp!sob, jakým jsou zkou�ky provád#ny. Zárove& stvrzuji, �e v�echny údaje uvedené 
v �ádosti se zakládají na pravd#. 
Zárove& se zavazuji neprodlen# oznámit Drá�nímu ú"adu jakékoliv skute$nosti, které mají vliv na uznání 
mé osoby jako zkou�ejícího. 
Dále jsem si v#dom toho, �e pokud nedodr�ím vý�e uvedený závazek, m!�e mi být uznání zkou�ejícího 
odebráno. 
 
 
 
 
V  ��������� dne �.��  ��������������.. 

(jméno, p!íjmení, podpis) 
 

 
 
Seznam p!íloh: 

-! souhlas se zpracováním osobních údaj# 
-! soubory zku�ebních otázek 
-! doklady o vzd%lání a  o absolvovaných odborných zkou�kách 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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(Vzor!#.!24)!
!

Souhlas se zpracováním osobních údaj+ 
 

Ve�keré osobní údaje zpracovávané pro uznání zp$sobilosti zkou�ejících strojvedoucích 
a ke spln"ní po�adavku sm"rnice 2007/59/ES o vydávání osv"d#ení strojvedoucím 
obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v �elezni#ním systému Spole#enství (dále jen �Sm"rnice�) 
a Rozhodnutí komise 2011/765/EU ze dne 22. listopadu 2011 o kritériích pro uznávání 
�kolících st edisek zapojených do �kolení strojvedoucích a o kritériích pro organizaci zkou�ek 
a v souladu se sm"rnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (dále jen Rozhodnutí�) 
budou zpracovávány v souladu se zákonem #. 101/2000 Sb., o ochran"!osobních údaj$!ve 
zn"ní pozd"j�ích p edpis$. 
Údaje budou zpracovávány výhradn"!pro vý�e uvedené ú#ely a pro správu rejst íku 
Drá�ním ú adem, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 � Vinohrady, jednajícím ve funkci 
správce rejst íku. 
 
Pokud má subjekt údaj$!ke zpracování svých osobních údaj$!dotazy, nech+!se obrátí na 
subjekt odpov"dný za kontrolu osobních údaj$: 
 

referenti!státní!správy!Odboru!zkou�ek!zp$sobilosti!Drá�ního!ú adu!uvedení!v!seznamu!na!
internetu!Drá�ního!ú adu!

!
V závislosti na p ístupu subjektu údaj$!k p íslu�nému ú#elu má subjekt údaj$!právo 
kdykoliv se do�adovat ochrany inspektora ochrany údaj$: 
 

Ji í Metelec, kontrolor Drá�ního ú adu 
 

Povolení zpracovat osobní údaje / Souhlas se zpracováním osobních údaj" 
 
Ní�e podepsaný subjekt údaj$!� �adatel : 
 
 

.......................................................... 
jméno a p íjmení, podpis 

 
byl informován o ú#elu a postupu zpracování osobních údaj$!a souhlasí s tím, aby v souladu 
se zákonem #. 101/2000 Sb., o ochran"!osobních údaj$!ve zn"ní pozd"j�ích p edpis$, Drá�ní 
ú ad se sídlem Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 � Vinohrady zpracoval jím poskytnuté 
osobní údaje v souvislosti s uznáním zp$sobilosti zkou�ejícího strojvedoucích a zanesením 
údaj$!do vnitrostátního rejst íku zkou�ejících podle Sm"rnice a Rozhodnutí. Jméno, adresa a 
datum narození zkou�ejícího se nacházejí ve ve ejné #ásti rejst íku zkou�ejících. 
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(Vzor!#.!25)!
!
         

Správa �elezni#ní dopravní cesty, státní organizace 
!!!!!!!!!!!!!!! Dlá�d"ná!1003/7!
!!!!!!!!!!!!!!! 110!00!Praha!1!

!

Sd$lení o nedodr�ení 0neznalosti) p!edpis" 
zji�t$ných p!i kontrolní #innosti 

!

P i!kontrolní!#innosti!v!(místo)!����������������.�!

dne!������!

v!hod.!��������.!

bylo!zji�t"no!poru�ení!(neznalost!)*!ustanovení!DAP!S�DC!����������.!

!
!
!
!
!
!
(uvést stru#ný popis zji�t$ní) 
 
V!pr$b"hu!provád"né!kontroly!bylo!pov" enou!osobou!zji�t"no,!�e!zam"stnanec!(pan/paní)*:!

!

Titul,!jméno!a!p íjmení!zam"stnance!!.....................................!

Datum!a!místo!narození!!........................................................!

Bydli�t"!!..................................................................................!

O=,!PO!!..................................................................................!

Funkce!!..................................................................................!
!

·! p i!výkonu!pracovní!#innosti!nedodr�el!ustanovení!DAP!S�DC!vztahující!se!k!jím!vykonané!
práci*!

·! neprokázal!pot ebné!znalosti!ustanovení!DAP!S�DC!vztahující!se!k!jím!vykonané!práci*.!
!

Na! základ"! uvedených! skute#ností! postupujte! v!souladu! s!vnit ním! p edpisem! provozovatele! dráhy!
týkajícího!se!odborné!zp$sobilosti!zam"stnanc$.!
!
V���..............!dne!��.........�!p edal!!! V���..............!dne!�........��!p evzal!

���.���.���.���.���.! ���.���.���.���.���.!
titul,!jméno,!p íjmení!

osoba!provád"jící!kontrolní!#innost!
(podpis) 

 

 

!

titul,!jméno,!p íjmení!
vedoucí!zam"stnanec!O=!(PO)!

(podpis) 

!

*!nehodící!se!�krtn"te!
!
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(Vzor!#.!26)!
!
         

Správa �elezni#ní dopravní cesty, státní organizace 
!!!!!!!!!!!!!!! Dlá�d"ná!1003/7!
!!!!!!!!!!!!!!! 110!00!Praha!1!

!

!
�ádost !editele ( OÚ nebo OJ*) ". 0/rrrr 

 
 

o zm#nu seznamu vyhlá�ených zam#stnanc+ pov#!ených k výkonu 
 (zkou�ek nebo �kolení*) dle p!edpisu S�DC Zam1 

 
 

�ádáme o zm#nu seznamu vyhlá�ených zam#stnanc! pov#"ených ke (zkou�kám nebo �kolením*) 
dle p"edpisu S�DC Zam1 ú$inném od 1. 9. 2014. 

Uvedení zam#stnanci spl&ují po�adavky k provád#ní (zkou�ek nebo �kolení*) dle p"edpisu S�DC 
Zam1. 

V souladu s po�adavky p"edpisu S�DC Zam1 je tato �ádost v$etn# p"ílohy (p"íloha je ve formátu 
excel) odeslána elektronicky na e-mail: vzdelavani@szdc.cz  

 

 
        --------------------------------- 

    "editel (OÚ nebo OJ*) 
 

 

 

P"íloha �ádosti "editele (OÚ nebo OJ*) $. 0/rrrr 

OÚ 
0OJ) 

 Zam$stnanec 

Funkce 
Pov$!ení ke 

0zkou�kám nebo 
�kolením*) 

Platnost do 
Telefonní 
kontakt Os. #. Titul Jméno P!íjmení 

!! ! !! !! !! !! !! !! !!
!! ! !! !! !! !! !! !! !!
!
P íloha!je!ve!formátu!xls!ke!sta�ení!na!webových!stránkách!O10.!
!
!
*!uvede!se!pouze!jeden!aktuáln"!po�adovaný!údaj!
!!p íklady:�ádost! editele!O12,!�ádost! editele!O=!Brno,!pov" ených!k!výkonu!zkou�ek,!atd.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
(Vzor!#.!27) 

 
Osnova odborné zp"sobilosti 

Druh!zkou�ky:! Zkou�ka!praktické!zp$sobilosti!
%íslo!zkou�ky:! ZPZ/xx/yy 
Zkou�ka:! Nekomisionální!
Zku�ební!komise:! Neustanovuje!se.!

Zkou�ku!organizuje!pov" ený!zam"stnanec!
Zkou�ka!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Zkou�ka!oprav&uje!k!výkonu!pracovní!#innosti:!
!

P!edpoklady k vykonání této zkou�ky 

Vzd"lání:! !
Po�adovaná!praxe:! !
Stupe&!elektrotechnické!kvalifikace:! !
%íslo!vstupního!�kolení:! !
Po�adovaná!p edchozí!zkou�ka:! !
Stupe&!jazykových!znalostí:! !

Výcvik 

Úvodní!období:! !

Odborná!p íprava:! !

Provozní!p íprava:! !

Po�adovaná znalost v rozsahu stanoveném p!edpisem k vykonání zkou�ky 

%ást:!!V! !

%ást:!!D! !

%ást:!!T! !

Jiné po�adované znalosti 
!
Poznámky: !

Po�adavky na udr�ování odborné zp"sobilosti 
Pravidelné p!ezkou�ení:! !
Lh$ta!pravidelného!p ezkou�ení:! !
Pravidelné �kolení: !
Ro#ní!po#et!cykl$!pravidelného!�kolení:! !

Ro#ní!po#et!hodin!pravidelného!�kolení:!
Celkem:!

 
D:!
 

T:!
 

V:!
 

Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!pravidelném!�kolení!platí!pro!pracovní!#innosti:!
!
Odborný seminá!: !
Ro#ní!po#et!cykl$!odborného!seminá e:! !
Ro#ní!po#et!hodin!odborného!seminá e:! !
Druh!ov" ování!znalostí:! !
Ú#ast!na!odborném!seminá i!platí!pro!pracovní!#innost:!
!
!



P íloha!7!k!S�DC!Zam1!�!zm"na!#.!2!�!ú#innost!od!15.! íjna!2015 

38 
 

(Vzor!#.!28a!�!pro!S�DC)!
         

Správa �elezni#ní dopravní cesty, státní organizace 
!!!!!!!!!!!!!!! Dlá�d"ná!1003/7!
!!!!!!!!!!!!!!! 110!00!Praha!1!

 

�ádost o za!azení do seznamu zam$stnanc" pov$!ených ke �kolení 

dodavatel" pracovních #inností 
!
V!souladu! s!po�adavky! P ílohy! 1! p edpisu! S�DC! Zam1! a! pokyn$! k! zavedení! p edpisu! S�DC! Zam1! �ádám! o!
za azení!do!seznamu!zam"stnanc$!pov" ených!ke!�kolení!dodavatel$!#inností.!

!
�adatel: 
 
osobní!#íslo:!

titul,!jméno!a!p íjmení:!

datum!narození:!

telefon:!

e-mail:!
!
Po�adovaný rozsah �kolení:  
!

!vstupní!�kolení:!���������������������������������������!
!

!udr�ování!odborné!zp$sobilosti!#ást!D!u!zkou�ek:!������������������������!
!

!udr�ování!odborné!zp$sobilosti!#ást!T!u!zkou�ek:!������������������������!
!

!kurzy!a!konzultace!ke!zkou�kám:!�������������������������������!
!
!
!
V! ! ! dne:! ! ! ! ! ! �����������! !
! ! ! ! !!!!!!!!! ! ! !!!!!! ! !!!!!!!podpis!�adatele!
!

 
!
!
!
Souhlasím!/!Nesouhlasím!! ! ! ! ! !!!!!!!!!�������������.!!

!!!!!!!!!!podpis! editele!(OÚ!nebo!OJ)!
!

 

 
�ádost vy!izuje odbor personální G+ S�DC ve lh"t$ do 34 dn".!

 
 
!
V! ! ! dne:! ! ! ! ! ! �����������! !
! ! ! ! !!!!!!!!! ! ! !!!!!!! ! !!!!podpis! editele!O10 
 
!
!

 
Dotazy, stí�nosti vy!izuje a pov$!ení vydává odbor personální G+ S�DC.!
!
!
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!
(Vzor!#.!28b!�!pro!dodavatele)!

         
Správa �elezni#ní dopravní cesty, státní organizace 

!!!!!!!!!!!!!!! Dlá�d"ná!1003/7!
!!!!!!!!!!!!!!! 110!00!Praha!1!

 

�ádost o za!azení do seznamu zam$stnanc" pov$!ených ke �kolení 

dodavatel" pracovních #inností 
!
V!souladu! s!po�adavky! P ílohy! 1! p edpisu! S�DC! Zam1! a! pokyn$! k! zavedení! p edpisu! S�DC! Zam1! �ádám! o!
za azení!do!seznamu!zam"stnanc$!pov" ených!ke!�kolení!dodavatel$!#inností.!

!
�adatel: 
 
titul,!jméno!a!p íjmení:!

datum!narození:!

bydli�t":!

zam"stnavatel/OSV%:!

telefon:!

e-mail:!
!
Po�adavky na �kolitele dle p!ílohy 1 p!edpisu S�DC Zam1 (kopie!doklad$!potvrzující!ní�e!uvedené!skute#nosti!
jsou!nedílnou!sou#ástí!této!�ádosti):  
 
Základní po�adavky na �kolitele (platí!pro!v�echny!oblasti!�kolení): 
 

!doklad!o!ukon#eném!vzd"lání:!����������������������������!
!

!doklad!o!pedagogickém!vzd"lání:!���������������������������!
!
Po�adavky na �kolitele V�: 
!

!doklad!o!platné!zkou�ce!ND-DM:!���������������������������!
!

!doklad!o!elektrotechnické!kvalifikaci:!��������������������������!
!

!doklad!o!�kolení!v!první!pomoci:!���������������������������..!
!

!doklad!o!�kolení!v!PO:!��������������������������������!
!

!doklad!o!�kolení!v!BOZP:!������������������������������..!
!

!doklad!o!�kolení!RID:!��������������������������������.!
!

!délka!praxe:!�������������������������.........................................!
!
Po�adavky na �kolitele pro udr�ování odborné zp"sobilosti #ást D:!!
!

!doklad!o!platné!OZ:!���������������������������������.!
!

!doklad!o!elektrotechnické!kvalifikaci:!�������������������������..!
!

!délka!praxe:!�������������������������.......................................!
!
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Po�adavky na �kolitele pro udr�ování odborné zp"sobilosti #ást T:!!
!

!doklad!o!platné!OZ:!���������������������������������.!
!

!doklad!o!elektrotechnické!kvalifikaci:!�������������������������..!
!

!délka!praxe:!�������������������������......................................!
!
Po�adavky na �kolitele pro kurzy a konzultace:!!
!

!doklad!o!platné!OZ!(platných!OZ):!��������������������������..!
!

!doklad!o!elektrotechnické!kvalifikaci:!�������������������������..!
!

!délka!praxe:!�������������������������......................................!
!
!
!
V! ! ! dne:! ! ! ! ! ! �����������! !
! ! ! ! !!!!!!!!! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!podpis!�adatele!
!

!

 
 

P!i úplnosti v�ech doklad" �ádost vy!izuje S�DC ve lh"t$ do 34 dn". 
 
Povolený rozsah �kolení (vypl&uje!OÚ!do!jeho�!kompetence!�kolení!pat í): 
 
!

!vstupní!�kolení:!��������������������������.!
!
!
=editel!O10!dne:! ! ! ! ! ! ! ������������!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!podpis! editele!
!
!

!pravidelné!�kolení!#ást!D!zkou�ek:!������������������.!
!

!kurzy!a!konzultace!#ást!D!zkou�ek:!������������������!
!
!
!
=editel!O12!dne:! ! ! ! ! ! ! ������������!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!podpis! editele!
!

!pravidelné!�kolení!#ást!T!zkou�ek:!������������������!
!

!kurzy!a!konzultace!#ást!T!zkou�ek:!������������������!
!
!
!
=editel!O15!dne:! ! ! ! ! ! ! ������������!
! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!podpis! editele!
!

 
Dotazy, stí�nosti vy!izuje a pov$!ení vydává odbor personální G+ S�DC.!


