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Část první 

 

1. Úvodní ustanovení 
1. Tento předpis stanoví v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, 

podmínky pro získání a udržení odborné způsobilosti a znalosti osob při 
provozování dráhy nebo drážní dopravy na celostátních a regionálních dráhách a 
vlečkách, kde je provozovatelem dráhy nebo drážní dopravy společnost AŽD Praha, 
s.r.o. (dále jen AŽD). 

2. Tento předpis dále stanoví v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, 
podmínky pro provádění zkoušek a vydávání osvědčení strojvedoucího u 
strojvedoucích při provozování drážní dopravy na celostátních a regionálních 
dráhách, kde je provozovatelem drážní dopravy společnost AŽD. 

3. Tento předpis dále stanoví v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, 
podmínky pro zdravotní způsobilost osob zúčastněných na provozování dráhy nebo 
drážní dopravy na celostátních a regionálních dráhách a vlečkách, kde jsou 
provozovatelem drážní dopravy společnost AŽD. 

4. Tento předpis neřeší detailně odbornou způsobilost podle jiných obecně platných 
právních předpisů než zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění, avšak 
při jejím ověřování, přezkušování a proškolování se postupuje v duchu tohoto 
předpisu včetně využití příslušných tiskopisů, pokud je to možné a/nebo účelné. 

5. Další odborná způsobilost požadovaná vnitřními předpisy např. jiného 
provozovatele dráhy nebo dopravce se řeší dle ustanovení tohoto předpisu 
s přihlédnutím ke konkrétním požadavkům daných vnitřních předpisů jiného 
provozovatele dráhy s využitím příslušných tiskopisů dle tohoto předpisu. 

6. Neobsazeno. 
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2. Základní pojmy a zkratky 
7. Základní pojmy: 

Odborná způsobilost – soubor odborných a technických znalostí souvisejících 
s provozováním dráhy nebo drážní dopravy. 
Drážní úřad – orgán státní správy pověřený výkonem státní správy ve věcech drah. 
Strojvedoucí – odborně způsobilá osoba řídící hnací nebo speciální hnací vozidlo 
(dříve řidič speciálního vozidla), jejíž odborná způsobilost je stanovena zákonem č. 
266/1994 Sb. o dráhách v platném znění a vyhláškou 16/2012 Sb. v platném znění a 
tímto předpisem; 
Zvláštní odborná způsobilost – souhrn znalostí, dovedností a postupů 
teoretických, praktických a jazykových, z nichž musí být strojvedoucí přezkoušen, 
aby mu mohlo být vydáno osvědčení strojvedoucího. Tato část odborné způsobilosti 
se vztahuje ke konkrétním druhům hnacích drážních vozidel, kategoriím (způsobům 
užití hnacích drážních vozidel) a dráhám. Rozsah stanoví příloha č. 2 vyhlášky č. 
16/2012 Sb. v platném znění. 
Dodavatel - podnikající fyzická nebo právnická osoba, případně jejich 
subdodavatelé, které nejsou se AŽD v pracovněprávním vztahu, podle ustanovení 
právního předpisu (např. Zákoník práce). Pro fyzickou osobu vykonávající pracovní 
činnost pro dodavatele na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o provedení 
pracovní činnosti, musí dodavatel zajistit odbornou způsobilost ve smyslu tohoto 
předpisu. 
Zaměstnanec je dle tohoto předpisu rozumí zaměstnanec AŽD, zaměstnanec 
provozovatele jiného drážní dopravy nebo zaměstnanec dodavatele. 
Zkouška - ověření znalostí a dovedností potřebných k získání odborné způsobilosti 
a znalosti zaměstnance pro vykonávání činnosti dle tohoto předpisu. 

8. Zkratky a značky používané v tomto předpise: 
 

AŽD AŽD Praha, s.r.o. 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN Česká technická norma 

D Dopravní část zkoušky odborné způsobilosti 

DÚ Drážní úřad 

HV Hnací vozidlo 

MU Mimořádná událost 

OZ Odborná zkouška 

P Přepravní část zkoušky/odborné způsobilosti 

PND3 Prováděcí nařízení k předpisu SŽDC D3 

PNDOZ Prováděcí nařízení pro tratě s dálkovým ovládáním zab. zařízení 

SŽDC Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

T Technická část zkoušky/odborné způsobilosti 

UTZ Určené technické zařízení 

V Všeobecná část zkoušky/odborné způsobilosti 
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VTZ Vyhrazené technické zařízení 

ZDD Základní dopravní dokumentace 

ZOD Zákon o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění 

ZOZ Zvláštní odborná způsobilost 

9. Neobsazeno. 

 

                                 Část druhá 
3. Odborná a zdravotní způsobilost a znalost 

3.1 Všeobecně 

10. Zaměstnanec může být zařazen pouze na takové pracovní místo, kterému odpovídá 
jeho příslušná kvalifikace a odborná a zdravotní způsobilost a znalosti. 

11. Kvalifikace se získává školním vzděláním, vyučením, zaškolením nebo zaučením, 
zkouškami, školením, odbornou praxí a dalším vzděláváním v průběhu výkonu 
příslušné pracovní činnosti. 

12. Odborná způsobilost a znalost se získává dle pravidel a v rozsahu požadavků 
stanovených tímto předpisem. 

13. Zaměstnanec je sám povinen prohlubovat si soustavně kvalifikaci a odbornou 
způsobilost a znalost k výkonu pracovní činnosti sjednané v pracovní smlouvě. 
Prohlubováním odborné způsobilosti a znalosti je také účast na pravidelném 
školení, jejichž součástí může být ověřování znalostí. Zaměstnavatel je oprávněn 
nařídit zaměstnanci účast na pravidelném školení. 

14. Vedoucí zaměstnanci odpovídají za to, že zaměstnanci jsou odborně a zdravotně 
způsobilí a znalí pro vykonávání pracovních činností, pro kterou jsou stanoveny 
požadavky tímto předpisem a které mají provádět nebo provádějí. 

15. Dokladem o úspěšném splnění podmínek odborné způsobilosti je zápis ve výkazu 
zkoušek, popř. jiný doklad osvědčující získání příslušné kvalifikace nebo odborné 
způsobilosti (např. protokol o zkoušce, pověření nebo doklad vydaný příslušným 
úřadem státní správy, vysvědčení nebo osvědčení o odborné způsobilosti dle 
zvláštních právních předpisů apod.). O uznání kvalifikace rozhodne příslušný 
vedoucí pracovník. 

16. Dokladem o zdravotní způsobilosti je posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený 
posuzujícím lékařem v příslušné kategorii dle ustanovení vyhlášky 101/1995 Sb. 
v platném znění. 

17. AŽD uznává doklady o odborné a zdravotní způsobilosti či kvalifikaci vydané jinými 
provozovateli dráhy nebo drážní dopravy nebo lékaři za předpokladu, že obsahují 
všechny podstatné náležitosti a obsahově se shodují s doklady vystavovanými AŽD 
a jsou platné a předloženy k uznání v originále či ověřené kopii. Pokud to druh 
dokladu umožňuje a obsahuje příslušné náležitosti, je možné pokračovat v jeho 
dalším vedení. Toto ustanovení se netýká dokladů vystavených úřady státní správy. 
O uznání dokladů, tiskopisů apod. dle ustanovení toho článku rozhoduje osoba 
odborně způsobilá nebo osoba touto osobou pověřená. 

18. Neobsazeno. 
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3.2 Odborná způsobilost a znalost dle pracovních činností 

19. Zaměstnanci vykonávající pracovní činnosti, při nichž mohou ovlivnit bezpečnost 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy, plynulost a bezpečnost provozování 
dráhy a drážní dopravy a zaměstnanci, kteří jejich znalosti ověřují a zkouší a jejich 
činnosti bezprostředně řídí, organizují a kontrolují, musí prokázat znalost 
příslušných předpisů a technologií. Tuto znalost prokazují zpravidla vykonáváním 
příslušné zkoušky. 

20. Odborná způsobilost pro jednotlivé pracovní činnosti, které jsou zajišťovány AŽD při 
provozování dráhy a drážní dopravy je stanovena v příloze č. 2 tohoto předpisu. 

21. Neobsazeno. 

3.3 Odborná způsobilost v elektrotechnice 

22. Elektrotechnická způsobilost osob zúčastněných na provozování dráhy a drážní 
dopravy (dle vyhlášky 100/1995 Sb. v platném znění) je v plném rozsahu upravena 
předpisem pro provozování určených technických zařízení. 

23. Elektrotechnická způsobilost zaměstnanců dle vyhlášky 50/1978 Sb. v platném 
znění je v plném rozsahu upravena v předpisech pro zajištění BOZP, přičemž 
všichni zaměstnanci musí mít elektrotechnickou kvalifikaci zaměstnanec poučený. 
V požadavcích na jednotlivé pracovní činnosti a funkce dle přílohy č. 2 tohoto 
předpisu není tento požadavek uváděn. V případě potřeby vyšší kvalifikace je u 
dané činnosti nebo funkce tento požadavek uveden samostatně. 

24. Neobsazeno. 

3.4 Zdravotní způsobilost 
3.4.1 Základní ustanovení 

25. Zdravotní způsobilost je rozdělena do kategorií podle náročnosti vykonávané funkce 
a vyhláškou č. 101/1995 Sb. o zdravotní způsobilosti v platném znění. 

26. Zdravotní způsobilost kategorie 1 se týká osob, které jsou žadateli o licenci nebo 
průkaz způsobilosti strojvedoucího na dráze celostátní, regionální nebo vlečce, 
nebo jsou držiteli licence nebo průkazu způsobilosti strojvedoucího na vlečce. 

27. Zdravotní způsobilost kategorie 2 se týká osob, které přímo zabezpečují obsluhu 
dráhy, zabezpečují nebo organizují drážní dopravu a řídí se přitom tvarovými, 
světelnými a zvukovými znaky a návěstmi, nebo je dávají. 

28. Zdravotní způsobilost kategorie 3 se týká osob, které vstupují bez dozoru na 
provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se přímo na zabezpečení obsluhy dráhy, 
ani na zabezpečení nebo organizování drážní dopravy. 

29. Zdravotní způsobilost kategorie 4 se týká osob, které provádějí revize, prohlídky a 
zkoušky určených technických zařízení. 

30. Zdravotní způsobilost posuzuje posuzující lékař. 

31. Zdravotní způsobilost se zajišťuje pomocí preventivních prohlídek, které se rozdělují 
na vstupní, pravidelné, mimořádné a výstupní. Podrobnosti o preventivních 
prohlídkách stanoví § 4 vyhlášky č. 101/1995 Sb. o zdravotní způsobilosti v platném 
znění. 

32. Maximální lhůty platnosti preventivních prohlídek stanoví § 6, odst. 5 vyhlášky č. 
101/1995 Sb. o zdravotní způsobilosti v platném znění. O zkrácení lhůty platnosti 
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preventivní prohlídky rozhoduje posuzující lékař. Rozdělení pracovních pozic dle 
jednotlivých kategorií stanoví příloha č. 3 tohoto předpisu. 

33. Žádost o vykonání preventivní prohlídky, předání předvyplněného formuláře 
posudku zdravotní způsobilosti, vydává odpovědný zaměstnanec alespoň 15 dnů 
před uplynutím doby dle předchozího článku u zaměstnanců v pracovním poměru, 
u uchazečů o zaměstnání se vydá žádost ještě před uzavřením pracovní smlouvy. 
U uchazečů musí být jednoznačně určeno, o jakou práci se bude jednat. 

34. Zaměstnanec, který má vykonat preventivní prohlídku, musí tak učinit nejpozději 
k poslednímu datu platnosti předchozí preventivní prohlídky, jinak je zdravotně 
nezpůsobilý. Tato skutečnost je posuzována jako překážka v práci na straně 
zaměstnance. 

35. Posuzující lékař na základě provedené preventivní prohlídky vydá posudek. Vzor 
posudku stanoví příloha č. 4 tohoto předpisu. V případě potřeby může být vzor 
posudku obsahově změněn bez potřeby změny tohoto předpisu. 

36. Zaměstnanec je povinen posudek se závěrem posuzujícího lékaře předat bez 
zbytečného odkladu odpovědnému zaměstnanci. V případě zdravotní 
nezpůsobilosti zaměstnance se postupuje dle ustanovení zákoníku práce. 

37. V případě, že jsou v posudku posuzujícím lékařem uvedeny podmínky, za kterých 
je zaměstnanec zdravotně způsobilý, musí být dodržování těchto podmínek 
pravidelně kontrolováno příslušným nadřízeným zaměstnancem dle organizační 
struktury. 

38. Posudek o zdravotní způsobilosti je v případě zaměstnanců AŽD uložen 
v dokladech o odborné způsobilosti a na personálním oddělení AŽD.  

39. Údaje o platnosti zdravotní způsobilosti a případných podmínek zdravotní 
způsobilosti jsou evidovány elektronicky. Za aktualizaci a pravidelnou kontrolu 
záznamů je odpovědný určený zaměstnanec. 

40. Platné posudky o zdravotní způsobilosti osob vystavené ve smyslu vyhlášky č. 
101/1995 Sb., získané v rámci činnosti u jiného provozovatele dráhy nebo drážní 
dopravy pro příslušnou kategorii či pracovní funkci se bez dalšího uznávají i u AŽD 
za předpokladu, že je na posudku viditelně vyznačeno, že posudek je vystaven ve 
smyslu vyhlášky č. 101/1995 Sb. v platném znění. 

41. Pokud má zaměstnanec či uchazeč o zaměstnání platný posudek o zdravotní 
způsobilosti k činnosti, pro niž bylo požadováno posouzení zdravotní způsobilosti s 
vyššími nebo stejnými podmínkami zdravotní způsobilosti, preventivní prohlídka 
není nutná. 

42. Neobsazeno. 
3.4.2 Zdravotní způsobilost strojvedoucích 

43. Povinnost podrobit se ve stanové lhůtě pravidelné lékařské prohlídce je držitelům 
licence strojvedoucího uložena v §46f zákona 266/1994 Sb. o dráhách v platném 
znění. Za dodržení lhůt pravidelných lékařských prohlídek je odpovědný držitel 
licence. 

44. V případě držitelů licence strojvedoucího (dále jen strojvedoucí) se strojvedoucímu 
vydává žádost o vykonání preventivní prohlídky ve dvojím vyhotovení. 

45. Zdravotní způsobilost strojvedoucích posuzuje posuzující lékař. 
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46. Po vykonání preventivní prohlídky předá strojvedoucí odpovědnému zaměstnanci 
oba originály, odpovědný zaměstnanec je povinen bez zbytečného odkladu předat 
jeden originál posudku o zdravotní způsobilosti Drážnímu úřadu. V případě, že 
posuzující lékař nebo strojvedoucí odešle ve smyslu §46f, odst. 2 zákona 266/1994 
Sb. o dráhách v platném znění posudek o zdravotní způsobilosti Drážnímu úřadu 
sám, sdělí strojvedoucí tuto skutečnost pověřenému zaměstnanci, který uloží druhý 
originál posudku do dokumentace odborné způsobilosti. 

47. U strojvedoucích, kteří mají více zaměstnavatelů, je nutné pro ověření zdravotní 
způsobilosti doložit kopii posudku o zdravotní způsobilosti dle tohoto předpisu a dále 
v případě pochybností prověřit v rejstříku licencí strojvedoucích vedeného Drážním 
úřadem platnost zdravotní způsobilosti resp. licence strojvedoucího. Ověření v 
rejstříku licencí provede osoba pověřená vydáváním osvědčení strojvedoucích dle 
tohoto předpisu. 

48. V případech, kdy náplní preventivní prohlídky není zjištění zdravotní způsobilosti dle 
vyhlášky č. 101/1995 Sb. o zdravotní způsobilosti v platném znění, ale pouze 
provedení preventivní prohlídky s kratší lhůtou pro dodržení podmínek jiných 
právních předpisů (např. noční práce), postupuje se jako u ostatních zaměstnanců. 
Doba platnosti posudku však nesmí překročit dobu dle §6, odst. 5 vyhlášky č. 
101/1995 Sb. o zdravotní způsobilosti v platném znění. 

49. Pokud je posuzujícím lékařem vydán posudek o zdravotní způsobilosti s 
podmínkami, musí být plnění těchto podmínek kontrolováno vedoucími 
zaměstnanci. 

50. V případě uchazečů o zaměstnání pro funkci strojvedoucí musí být dle ustanovení 
§8 vyhlášky č. 101/1995 Sb. v platném znění provedeno dopravně – psychologické 
vyšetření u psychologa s příslušnou akreditací.  

51. Neobsazeno. 
3.4.3 Mimořádné posouzení zdravotní způsobilosti 

52. Pokud vzniknou při provádění pravidelné kontrolní činnosti nebo při šetření 
mimořádných událostí pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnanců 
zúčastněných na provozování dráhy nebo drážní dopravy, nebo při pracovní 
neschopnosti strojvedoucího delší než 3 měsíce nebo při splnění některé z 
podmínek stanovené v následujícím článku musí být vykonána mimořádná 
preventivní prohlídka. 

53. Mimořádná preventivní prohlídka se dále provede v těchto případech: 

- na základě nařízení Drážního úřadu; 

- vykázala-li činnost zaměstnance nedostatky související se zdravotním 
stavem, které mohou ohrozit bezpečnost provozování dráhy nebo drážní 
dopravy; 

- při okolnostech svědčících o změně zdravotní způsobilosti ve vztahu k 
vykonávané činnosti, zejména na základě podnětu kteréhokoliv ošetřujícího 
lékaře, nebo před zahájením činnosti po onemocnění, u kterého nelze vyloučit 
změnu zdravotní způsobilosti nebo které trvalo déle než osm týdnů; 

- po přímé účasti na mimořádné události, jestliže o to požádá orgán příslušný k 
vyšetření mimořádné události (např. Drážní inspekce, orgány Policie ČR popř. 
další státní orgány); 
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- před nástupem do pracovní činnosti, pro kterou bylo provedeno posouzení 
zdravotní způsobilosti, po přerušení výkonu této pracovní činnosti trvajícím 
déle než šest měsíců (např. nástup po mateřské dovolené). 

54. Na vykonání mimořádné preventivní prohlídky se plně vztahují ustanovení tohoto 
předpisu. V případě postupu podle předchozího článku, musí být zaměstnanec do 
doby vykonání mimořádné preventivní prohlídky převeden na jinou vhodnou práci, 
pro kterou splňuje zdravotní způsobilost. Za dodržení tohoto opatření odpovídá 
vedoucí příslušného pracovního úseku. Pokud není možné určit kategorii zdravotní 
způsobilosti, postupuje se dle příslušných ustanovení zákoníku práce. 

55. V případě strojvedoucích musí být o skutečnostech zjištěných dle článku 36 tohoto 
předpisu informován neprodleně Drážní úřad. Předání potřebných informací 
Drážnímu úřadu zajistí osoba pověřená vydáváním osvědčení strojvedoucího. 

56. Neobsazeno. 

 

Část třetí 
4. Získání a udržování odborné způsobilosti 

4.1 Zkoušky 

57. Přípravu k odborným zkouškám, pokud je přílohou č. 2 tohoto předpisu předepsána, 
provádí pověřené osoby školicího střediska, které je akreditováno dle § 46s zákona 
266/1994 Sb. v platném znění. Tyto osoby musí mít minimálně stejnou nebo vyšší 
úroveň odborné způsobilosti (zkoušku) pro činnost, kterou mají získat školené 
osoby. 

58. Zkouška pro získání odborné způsobilosti je zkouškou komisionální. Zkušební 
komise se skládá z předsedy a dalších členů. Předseda nebo člen zkušební komise 
musí mít minimálně stejnou nebo vyšší úroveň odborné způsobilosti (zkoušku) pro 
činnost, kterou zkouší. Zkušební komise musí být nejméně dvoučlenná. 

59. Předsedu a členy zkušební komise jmenuje osoba odborně způsobilá, popř. jí 
pověřený člen vedení AŽD přičemž musí respektovat ustanovení tohoto předpisu. 

60. Zkouška může rozdělena na části D, T, P a V a může být složena z části písemné 
a části ústní. Písemná část zkoušky předchází vždy části ústní. Písemná část 
zkoušky může být provedena elektronickou formou a skládá se minimálně z 30 
otázek. Test se může skládat z otázek otevřených, vyžadujících zpracování 
odpovědi nebo z otázek uzavřených, kdy jsou ke každé otázce přiřazeny 3 možné 
odpovědi, z nichž pouze 1 je správná. Je možno použít kombinaci obou typů otázek. 
K hodnocení stupněm „Prospěl“ je třeba získat v každé části zkoušky minimálně 
80% správných odpovědí. Ústní část zkoušky se skládá ze zhodnocení a 
zodpovězení chybných otázek z písemné části zkoušky a minimálně 3 otevřených 
otázek k prověření hlubších znalostí v souladu se zaměřením zkoušky. 

61. Úspěšné složení zkoušky se ve výkaze zkoušek hodnotí stupněm „Prospěl“. 
Neúspěšné složení zkoušky se ve výkaze zkoušek neeviduje. 

62. Zaměstnanec je povinen dostavit se ke zkoušce (zkouškám) ve stanovené době a 
před začátkem zkoušky zkušební komisi předložit doklad o vykonání předchozí 
předepsané zkoušky (je-li požadována) nebo jiné doklady osvědčující potřebnou 
úroveň vzdělání nebo kvalifikace. 
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63. Nedostaví-li se zaměstnanec ke zkoušce bez omluvy, popřípadě bez závažných 
osobních důvodů, je zkouška považována za neúspěšně vykonanou a uchazeč je 
hodnocen stupněm „Neprospěl“. 

64. O konečném výsledku komisionální zkoušky rozhoduje počet hlasů členů komise, v 
případě nerozhodnosti předseda zkušební komise.  

65. U zkoušky složené z částí se hodnotí každá část zkoušky samostatně. Zkouška se 
považuje za úspěšně vykonanou, je-li hodnocena stupněm „Prospěl“ ve všech 
částech zkoušky. 

66. Skládá-li se část zkoušky z testu a ústního přezkoušení znalostí, musí být 
hodnocena až po absolvování celé této části. 

67. Neprospěl-li zaměstnanec z jedné nebo více částí zkoušky, rozhodne předseda 
zkušební komise nebo zkoušející, zda zaměstnanec vykoná opravnou zkoušku v 
celém rozsahu nebo jen z té části, ve které byl hodnocen stupněm „Neprospěl“. V 
případě, že zaměstnanec vykonává opravnou zkoušku pouze z části, ve které 
neprospěl, musí tuto část vykonat nejpozději do jednoho měsíce od konání zkoušky. 
Zaměstnanci musí být sděleny chyby a nedostatky, jichž se dopustil. 

4.2 Evidence zkoušek a výkazy zkoušek 

68. Každá osoba odborně způsobilá musí mít vystaven tiskopis „Výkaz zkoušek", do 
kterého se zaznamenávají všechny vykonané zkoušky, dále seznámení s 
bezpečnostními předpisy, místními opatřeními a podmínkami a další skutečnosti, 
rozhodující pro odbornou způsobilost. Vzor „Výkazu zkoušek“ stanoví tento předpis 
v příloze č. 5. 

69. Tiskopisy „Výkaz zkoušek“ vlastních zaměstnanců jsou uloženy v kanceláři 
společnosti. Za úplnost a správnost evidence je odpovědný vedoucí zaměstnanec 
dle platného organizačního schématu. Tiskopisy „Výkaz zkoušek“ či podobné 
doklady zaměstnanců externích firem, které provádějí např. práce při provozování 
dráhy či drážní dopravy smluvní formou jsou zpravidla uloženy u těchto firem. Při 
sjednávání těchto prací musí však být zajištěno, že na vyžádání předloží zástupce 
této firmy doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců firmy k ověření úrovně 
odborné nebo zdravotní způsobilosti.  

70. Tiskopisy „Výkaz zkoušek“ nebo jejich opisy se archivují po dobu 3 roky od doby, 
kdy daný zaměstnanec ukončil pracovní činnost u AŽD. 

71. O provedených zkouškách může být veden i elektronický záznam, v tomto záznamu 
se uvádí datum poslední zkoušky. 

4.3 Udržování odborné způsobilosti 

72. Odborná způsobilost a znalost zaměstnanců musí být v souladu s čl. 1 tohoto 
předpisu pravidelně udržována a ověřována.  

73. Požadavky na pravidelné udržování a ověřování odborné způsobilosti a znalosti 
zaměstnanců jsou pro příslušnou zkoušku stanoveny a uvedeny v požadavcích na 
odbornou způsobilost v příloze č. 2 tohoto předpisu. 

74. Pokud je požadavek na pravidelné udržování a ověřování odborné způsobilosti a 
znalosti stanoven, ale není za strany zaměstnance dodržován, končí platnost této 
zkoušky po 12 měsících od jejího vykonání. 

75. Pro udržování odborné způsobilosti a znalosti se organizují pravidelná školení. Pro 
ověřování trvání odborné způsobilosti a znalosti v rozsahu dané odborné 
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způsobilosti příslušné zkoušky se provádí ověření znalostí nebo pravidelné 
přezkoušení. 

76. Na základě náhle vzniklých požadavků z provozu nebo při vydání nových předpisů 
nebo jejich závažných změn, může být nařízeno mimořádné proškolení, ukončené 
ověřením znalostí. 

77. Pravidelné školení provádí pověřené osoby školicího střediska, které je 
akreditováno dle § 46s zákona 266/1994 Sb. v platném znění. Tyto osoby musí mít 
minimálně stejnou nebo vyšší úroveň odborné způsobilosti (zkoušku) pro činnost, 
kterou mají resp., mají získat školené osoby. Vedení a příprava školení se zároveň 
považuje za účast na školení pro daného zaměstnance v těch částech, které 
zaměstnanec školil. 

78. Doklady o akreditaci školicího střediska dle výše uvedeného článku ověří a jejich 
kopii založí pověřený člen vedení AŽD, který má odpovědnost za vedení 
dokumentace o odborné způsobilosti. Na zajištění této činnosti může být uzavřena 
rámcová smlouva, které specifikuje bližší podmínky provádění školení. 

79. Účast na školení se potvrzuje školitel na prezenční listině školení. Doklady jsou 
uloženy v evidenci provedených školení, popř. ve složkách dokladů odborné 
způsobilosti jednotlivých zaměstnanců. Pro hromadná nebo opakovaná školení se 
pořizuje osnova školení, která se v případě potřeby doplní dalšími podklady ke 
školení. Osnova a další doklady zůstávají uloženy společně s prezenční listinou 
školení v evidenci provedených školení. V případě školení jednotlivých osob může 
jiný postup evidence určit osoba, která provádí školení. 

80. O provedených školeních je veden elektronický záznam, v tomto záznamu se uvádí 
datum posledního školení, popř. jeho částí. 

81. Školení nebo mimořádné proškolení s ověřením znalostí může být prováděno podle 
jednotlivých částí dle ustanovení této části předpisu, v takovém případě se provádí 
záznamy o jednotlivých částech školení či mimořádného proškolení s ověřením 
znalostí přiměřeně dle ustanovení této části předpisu. 

82. Vykonává-li zaměstnanec několik pracovních činností vyžadujících udržování 
odborné způsobilosti, musí absolvovat příslušné školení nebo jeho část (D, T nebo 
V) pro činnost s nejvýše stanoveným hodinovým rozsahem s náplní pro pracovní 
činnost s požadovaným nejvyšším rozsahem odborné způsobilosti. 

83. Zaměstnanci, kteří se nezúčastnili školení, se musí prokazatelně seznámit s jeho 
náplní. Toto seznámení nenahrazuje účast na školení. V případě neúčasti 
zaměstnance na dvou po sobě jdoucích školeních stejné části je nařízeno 
přezkoušení v rozsahu zkoušky, která je potřebná k samostatnému výkonu 
příslušné pracovní činnosti dle tohoto předpisu. 

84. Součástí pravidelného proškolení může být i průběžné ověření znalostí testem. O 
zařazení testu rozhoduje osoba pověřená organizací školení, test se při školení také 
vyhodnotí, při neúspěšném výsledku je provedeno ověření znalostí ústní. Při 
neúspěšném výsledku ústního ověření znalostí rozhodne o dalším postupu osoba 
provádějící školení. 

85. Osobám, které vykonaly zkoušku odborné způsobilosti nejpozději dva měsíce před 
termínem pravidelného školení, může účast na pravidelném školení zrušit školitel. 

86. Neobsazeno. 

87. Neobsazeno. 
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4.4 Ztráta odborné způsobilosti 

88. Zaměstnanec ztrácí odbornou způsobilost a musí se podrobit přezkoušení dle 
pravidel a v rozsahu zkoušky požadované pro vykonávanou pracovní činnost v 
případě, že: 
a) po dobu delší jak 12 měsíců z jakéhokoli důvodu nevykonával pracovní 

činnost, pro kterou složil požadovanou zkoušku; 
b) se nezúčastnil dvou po sobě jdoucích pravidelných školení; 
c) se nezúčastnil prokazatelného ověření znalostí; 
d) se nezúčastnil pravidelného nebo mimořádného přezkoušení nebo neprospěl 

při pravidelném přezkoušení vyplývajícího z požadavku čl. 120. 

89. Vedoucí zaměstnanec AŽD je povinen v jím stanoveném termínu nařídit 
přezkoušení dle pravidel a v rozsahu zkoušky, která je požadována pro 
vykonávanou pracovní činnost u zaměstnance: 
a) kterému bylo rozhodnutím pověřené osoby z důvodu předpokládané 

odpovědnosti či spoluodpovědnosti za vznik mimořádné události předáno 
sdělení o odejmutí odborné způsobilosti (elektronickou nebo písemnou 
formou); 

b) u kterého se má za prokázané, že při výkonu pracovní činnosti nedodržel 
obecně platné nebo interní normy či předpisy a bylo mu předáno sdělení o 
nedodržení předepsaných postupů (elektronickou nebo písemnou formou); 

c) u kterého se dozví o skutečnostech vzbuzujících důvodné pochybnosti o 
úrovni zvláštní odborné způsobilosti. 

90. Proti rozhodnutí dle předchozího článku písm. b) a c), může zaměstnanec podat 
stížnost osobě odborně způsobilé. Stížnost nemá odkladný účinek a musí být 
vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů s odůvodněním konečného závěru. 

91. Je-li činností nebo neznalostí zaměstnance ohrožena bezpečnost provozování 
dráhy nebo drážní dopravy, vedoucí zaměstnanec AŽD bez zbytečného odkladu 
pozastaví činnost zaměstnance do doby provedení mimořádného přezkoušení 
odborné způsobilosti.  

92. O ztrátě odborné způsobilosti bez ohledu na důvody ztráty zpraví vždy bez 
zbytečného odkladu zaměstnanec, který danou skutečnost zjistil, vedoucího 
zaměstnance AŽD, který je odpovědný za agendu odborné způsobilosti a provádění 
zkoušek dle organizačního schématu. 

93. Neobsazeno. 

 

Část čtvrtá 

5. Odborná způsobilost strojvedoucích 
5.1 Licence strojvedoucího, rejstřík licencí 

94. Licence strojvedoucího vydává Drážní úřad po splnění předpokladů stanovených 
ZOD. Aktualizaci údajů licence a dodržování podmínek její platnosti si zajišťuje 
strojvedoucí samostatně, viz však čl. 96 tohoto předpisu. 

95. V souladu s podmínkami zákona o dráhách je platnost licence podmíněna zdravotní 
způsobilostí, přičemž je strojvedoucí povinen absolvovat pravidelné lékařské 
prohlídky v souladu s vyhláškou o zdravotní způsobilosti č. 101/1995 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a dále v souladu s částí 3.4.2 tohoto předpisu. Opis platného 
dokladu prokazující zdravotní způsobilost je uložen v osobní složce strojvedoucího. 
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96. V případě odnětí nebo pozastavení platnosti licence strojvedoucího z jakýchkoli 
důvodů je strojvedoucí povinen bezodkladně informovat AŽD o takovém stavu a 
zdržet se výkonu činnosti strojvedoucího. V případě porušení tohoto ustanovení 
může být po strojvedoucím vymáhána škoda způsobená udělením pokuty ze strany 
Drážního úřadu. 

97. V případě ztráty či odcizení licence si musí strojvedoucí bez zbytečného odkladu 
vyžádat u Drážního úřadu potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení 
licence. Toto potvrzení platí 30 dnů ode dne vydání Drážním úřadem, na základě 
žádosti pak vystaví Drážní úřad duplikát licence. 

98. V případě změn údajů v licenci strojvedoucího (např. změna jména, čísla licence 
apod.) musí strojvedoucí požádat o vydání nové licence a po jejím vydání musí 
ohlásit AŽD změnu licence a požádat o vystavení nového osvědčení strojvedoucího. 

99. DÚ vede a aktualizuje rejstřík licencí, ve kterém eviduje data o osobách, kterým je 
licence vydána. Osoba odpovědná za vydávání osvědčení strojvedoucího, ověřuje 
v případě důvodných pochybností o platnosti licence platnost licence strojvedoucího 
dotazem u Drážního úřadu. 

100. Neobsazeno. 

5.2 Osvědčení strojvedoucího 
5.2.1 Základní ustanovení 

101. Osvědčení strojvedoucího vydává AŽD držitelům licence strojvedoucího, kteří jsou 
v pracovně právním vztahu k AŽD a prokázali odbornou způsobilost k řízení druhu 
drážního vozidla, k řízení na vymezených dráhách nebo jejich části a kteří užívají 
český jazyk v nezbytném rozsahu nutném pro řízení drážních vozidel a mají 
odbornou způsobilost dle ustanovení tohoto předpisu. Tyto údaje jsou uvedeny na 
vydaném osvědčení. Vzor osvědčení je přílohou č. 7 tohoto předpisu. 

102. Druhy drážních vozidel, pro které se skládá vždy samostatná zkouška způsobilosti 
k řízení daného druhu: 
- elektrická hnací vozidla, označení E; 
- motorová hnací vozidla, označení M; 
- speciální hnací vozidla, označení SV; 
- parní hnací vozidla, označení P. 
Druh hnacího vozidla se uvádí na vydaném osvědčení. Strojvedoucí smí řídit pouze 
taková vozidla, které odpovídají danému druhu. 

103. Kategorie (způsob užití drážního vozidla) na jednotlivých dráhách, která se uvádějí 
v osvědčení strojvedoucího, jsou tyto: 

Kategorie A Kategorie B 
A1 – pouze posunovací hnací vozidla B1 – omezení jen na přepravu 

cestujících 
A2 – pracovní vlaky B2 – omezení jen na přepravu 

nákladů 
A3 – vozidla údržby  
A4 – všechna hnací vozidla, která slouží 
k posunu 

 

A5 – ostatní, nezařazené do 
předchozích (rozvede se 
v poznámkách) 
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104. Kategorie se uvádí v příslušném okénku na vydaném osvědčení, v případě více 
kategorií ve více okénkách, neobsazené okénka se proškrtnou. Mohou se používat 
i souhrnné kategorie A a B. Strojvedoucí smí řídit pouze taková vozidla a takovým 
způsobem, které odpovídají dané kategorii. 

105. Jazykové znalosti se uvádí na vydaném osvědčení. Znalost českého jazyka se 
nevyznačuje a ani neověřuje, pokud je mateřským jazykem strojvedoucího český 
jazyk. Znalost jiných jazyků musí být ověřena zkouškou. 

106. Doba platnosti vydaného osvědčení strojvedoucího je maximálně 10 let, nebo je 
stejná s dobou platnosti licence strojvedoucího. V případě, že strojvedoucí 
nevykonává činnost strojvedoucího na vymezené dráze nebo její části více než 
jeden rok, musí být provedeno přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti. 

107. Vydané osvědčení strojvedoucího může být odňato: 
- v případě, že strojvedoucí přestal být držitelem platné licence strojvedoucího; 
- v případě, že strojvedoucí přestal splňovat podmínky zvláštní odborné 
způsobilosti; 
- v případě, že strojvedoucí o odnětí osvědčení strojvedoucího požádal. 

108. V případě důvodných pochybností o zvláštní odborné způsobilosti může být 
strojvedoucímu nařízeno přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti v potřebném 
rozsahu. V případě, že by se mohlo jednat o ohrožení bezpečnosti drážní dopravy, 
musí být pozastavena platnost osvědčení strojvedoucího do doby úspěšného 
provedení přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti. Případné odvolání proti 
rozhodnutí o pozastavení platnosti osvědčení strojvedoucího nemá odkladný 
účinek. 

109. Osvědčení strojvedoucího pozbývá platnosti, pokud skončil pracovněprávní vztah 
mezi strojvedoucím a AŽD. Strojvedoucí neprodleně vrátí vydané osvědčení 
strojvedoucího AŽD. AŽD v takovém případě předá strojvedoucímu opis osvědčení 
a veškeré dokumenty dokládající absolvované školení a složené zkoušky a ohlásí 
ukončení pracovněprávního vztahu Drážnímu úřadu. Vzor opisu osvědčení 
strojvedoucího stanoví příloha č. 8 tohoto předpisu. 

110. AŽD může na základě žádosti strojvedoucího uznat zvláštní odbornou způsobilost 
v plném nebo částečném rozsahu, kterou strojvedoucí absolvoval u předchozího 
zaměstnavatele v případě dodržení těchto podmínek: 
- absolvované zkoušky nebo pravidelné přezkoušení se vztahují k danému druhu 
drážního vozidla, kategorii nebo dráze popř. její části; 
- nebyla překročena lhůta 3 roky pro pravidelné přezkoušení zvláštní odborné 
způsobilosti; 
- před podáním žádosti o uznání vykonával strojvedoucí činnost nepřetržitě, nebo 
s přerušením, které nebylo delší než 1 rok. 

111. AŽD si může při uznávání zvláštní odborné způsobilosti vyžádat ještě další 
dokumenty, kterými strojvedoucí doloží splnění uvedených podmínek. O rozsahu 
uznání zvláštní odborné způsobilosti rozhodne pověřený člen vedení AŽD, který v 
případě potřeby nařídí vykonání části zkoušky ZOZ nebo části zkoušky dle vnitřních 
předpisů dopravce dle části čtvrté tohoto předpisu. 

112. Neobsazeno. 
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5.2.2 Zkoušky a přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti 
a školení zvláštní odborné způsobilosti 

113. Zvláštní odbornou způsobilost prokazuje strojvedoucí úspěšným složením 
teoretické a praktické zkoušky ZOZ před komisí. 

114. Provádění zkoušky zvláštní odborné způsobilosti se oznamuje Drážnímu úřadu 
alespoň 5 pracovních dní před jejím konáním. Součástí oznámení je složení 
zkušební komise a místo, datum a čas konání zkoušky. 

115. Zkušební komise je tříčlenná. Zkušební komisi jmenuje pro provádění daných 
zkoušek jednatel nebo jím pověřená osoba. Členem komise smí být pouze 
dostatečně zdravotně a odborně způsobilá osoba. Jeden z členů komise nesmí být 
v pracovněprávním vztahu u AŽD. V případě provádění praktické části zkoušky 
zvláštní odborné způsobilosti (jízdy na hnacím drážním vozidle) musí být jeden 
z členů komise držitelem osvědčení strojvedoucího minimálně v rozsahu, pro který 
je prováděna zkouška. Požadavky na kvalifikaci a odbornou praxi zkoušejících 
stanoví příloha č. 6 tohoto předpisu. 

116. Způsob provádění zkoušky ZOZ jakož i způsob hodnocení výsledků zkoušky ZOZ 
stanoví §5 vyhlášky 16/2012 Sb. O provedení zkoušky ZOZ se sepíše protokol, 
jehož obsahem je celkové vyhodnocení zkoušky, opis protokolu se předává 
zkoušenému. Součástí dokumentace zkoušky ZOZ jsou dílčí výsledky testů sloužící 
k ověření teoretických znalostí a hodnocení ústního pohovoru zkoušky ZOZ vč. 
přidělených bodů. Zápis o provedené zkoušce ZOZ je uložen v evidenci 
provedených zkoušek a archivuje se 3 roky od ukončení platnosti osvědčení 
strojvedoucího, pokud bylo vydáno, nebo 3 roky ode dne provádění zkoušky 
v ostatních případech. 

117. V případě, že se provádí zkouška ZOZ pouze v některé části, je součástí zápisu o 
zkoušce pouze hodnocení té části zkoušky ZOZ, která byla prováděna.  

118. Součástí zkoušky ZOZ může být i přezkoušení odborné způsobilosti dle vnitřních 
předpisů provozovatele dráhy nebo drážní dopravy a udělení autorizace k obsluze 
hnacího drážního vozidla konkrétního typu. Provádění takových zkoušek probíhá 
dle ustanovení tohoto předpisu. 

119. Záznamy o provedených zkouškách ZOZ jsou evidovány v elektronickém 
informačním systému. Za aktualizaci záznamů v informačním systému je 
odpovědná osoba, která vydává osvědčení strojvedoucích. Zaznamenávají se 
pouze úspěšně vykonané zkoušky vč. doby platnosti vystavených osvědčení 
strojvedoucího. 

120. Pro pravidelné nebo mimořádné přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti platí 
výše uvedená ustanovení. 

121. Školení, které je nařízeno pro provádění zkoušek ZOZ, je prováděno akreditovanou 
osobou ve smyslu §46o zákona 266/1994 Sb. o dráhách ve znění pozdějších 
předpisů a v rozsahu stanoveném přílohou č. 2 a 3 vyhlášky 16/2012 Sb. 

122. Absolvování školení pro provedení zkoušek ZOZ dokládá uchazeč potvrzením, 
které vydá akreditovaná osoba. Toto potvrzení je součástí zápisu o zkoušce. 

123. Pro pravidelné nebo mimořádné přezkoušení ZOZ ve stejném rozsahu není nutné 
školení akreditovanou osobou. 

124. Pravidelné přezkoušení ZOZ se provádí ve lhůtě 3 roky a postupuje se podle části 
5.2.2 tohoto předpisu. 
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125. Neobsazeno. 
5.2.3 Evidence zvláštní odborné způsobilosti 

126. O provedených zkouškách ZOZ se vede evidence, která je uložena v kanceláři 
společnosti, za její vedení a aktualizaci odpovídá osoba určená organizačním 
schématem. 

127. Každý strojvedoucí má založenu svou osobní složku, kam se zakládají příslušné 
doklady o odborné způsobilosti dle čl. 67 a násl.. U strojvedoucích se dále ve složce 
evidují se tyto dokumenty nebo jejich kopie: 
- licence strojvedoucího (číslo, data vydání a platnosti); 
- průkaz způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečkách 
- zápisy o zkouškách zvláštní odborné způsobilosti (vč. příloh jako jsou testy, tato 

dokumentace může být vedena samostatně); 
- doklady o absolvovaných školeních zvláštní odborné způsobilosti; 
- doklady o průběžných školeních (tato dokumentace může být vedena hromadně 

pro všechny zaměstnance, viz článek 78); 
- doklady o autorizaci k obsluze daných typů hnacích vozidel; 
- karta seznání traťových poměrů; 
- doklady o způsobilosti k obsluze speciálních nástaveb či zařízení nebo UTZ 

(např. hydraulická ruka, dálkové ovládání lokomotiv, obsluha lokomotivního 
kotle apod.); 

- doklady o zdravotní způsobilosti; 
- výkaz zkoušek; 
- další důležité údaje nebo doklady (např. rozhodnutí o odnětí osvědčení 

strojvedoucího apod.). 

128. Ve složkách se evidují doklady po dobu 3 let ode dne ukončení činnosti 
strojvedoucího. Při vydání opisu osvědčení se strojvedoucímu vydají doklady 
osvědčující jeho odbornou způsobilost vč. dokladů o absolvovaném školení. 

129. Neobsazeno. 

 
5.2.4 Vydávání osvědčení strojvedoucího, registr osvědčení strojvedoucích 

130. Osvědčení strojvedoucího vydává odborně způsobilá osoba určená organizační 
strukturou AŽD. Osvědčení se vyplní do vzoru uvedeného v příloze č. 7 tohoto 
předpisu, který odpovídá vzoru dle platných právních předpisů. 

131. Součástí všech vydaných osvědčení jsou osobní údaje strojvedoucího, číslo 
licence, skenovaná fotografie a podpis, údaje o AŽD jakožto právnické osobě, která 
osvědčení vydává, údaje o druzích a kategoriích drážních vozidel, která smí 
strojvedoucí řídit, dále údaje o infrastruktuře, kde smí řídit a dále údaje vyplývající 
např. ze zdravotních omezení nebo jazykových schopností. 

132. Vydaná osvědčení strojvedoucích jsou číslována v číselné řadě osobní číslo-
kalendářní rok vydání (např. 5-2016). Vydané osvědčení je orazítkované razítkem 
AŽD. 

133. Platnost osvědčení je stanovena na maximálně na 10 let ode dne vystavení, obě 
data se uvádí na osvědčení. Datum do kdy osvědčení platí, nesmí však překračovat 
datum platnosti licence strojvedoucího. Osvědčení může být podle potřeb AŽD 
vydáno i na dobu kratší než je stanovené doba maximální. 

134. Všechna vydávaná osvědčení se vydávají pouze za dopravce. 
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135. Kategorii vyznačenou na osvědčení určuje čl. 101 tohoto předpisu. 

136. Část osvědčení strojvedoucího označená č. 4 „Další informace“ se nevyužívá. 

137. Do omezení se uvádí případná stanovená omezení nebo omezení vyplývající 
z dalších předpisů (např. „jen ve dne“). 

138. Jako kolejová vozidla, která smí strojvedoucí řídit, se uvedou druhy drážních vozidel 
dle ustanovení článku 102 tohoto předpisu. 

139. Infrastruktura, kde smí strojvedoucí řídit samostatně drážní vozidla, se uvádí jako 
soubor celostátních nebo regionálních drah, podrobnosti o evidenci znalostí 
traťových poměrů na jednotlivých dráhách jsou uvedeny v části 5.4.2 tohoto 
předpisu. V případě dopravy přes státní hranici se uvádí název koncového bodu na 
sousední infrastruktuře, přičemž součástí zkoušky zvláštní odborné způsobilosti dle 
tohoto předpisu je také znalost infrastruktury a příslušných předpisů pro provoz na 
cizí infrastruktuře. 

140. Do osvědčení strojvedoucího se údaje o infrastruktuře ve smyslu předchozího 
článku zapisují takto: 
 

Vzor zápisu Pozn. k vyplnění 

Dráhy SŽDC řízené dle předpisu SŽDC D1  

Dráhy SŽDC řízené dle předpisu SŽDC D3  

Dráhy SŽDC řízené dle předpisu SŽDC D4  

Dráha SŽDC řízená dle předpisu D40 týká se drah řízených dle 
specifických předpisů SŽDC např. 
D40 a D46 

Pohraniční trať Lanžhot - Kúty uvede se konkrétní úsek mezi 
pohraničními stanicemi 

Dráha AŽD Čížkovice - Obrnice uvede se název provozovatele 
mimo SŽDC a konkrétní dráha 

Infrastruktura jiných států postupuje se dle zvyklostí 
v konkrétním státu 

Datum uvedený v osvědčení strojvedoucího před konkrétním zápisem je datem, kdy 
strojvedoucí získal oprávnění na takové infrastruktuře řídit drážní vozidla. Datum se 
aktualizuje samostatným zápisem do osvědčení v případě, že strojvedoucí 
absolvuje pravidelné nebo mimořádné přezkoušení zvláštní odborné způsobilosti 
dle ustanovení tohoto předpisu. 

141. Osvědčení strojvedoucího se vydává pouze strojvedoucím v pracovně právním 
poměru k AŽD. 

142. V případě změny či doplnění údajů uváděných na přední straně osvědčení (např. 
při vydání nové licence strojvedoucího), musí být osvědčení vydáno znovu, údaje 
nesmí být ručně upravovány. 

143. V případě doplnění údajů na zadní straně osvědčení např. po zkoušce zvláštní 
způsobilosti na další druh drážních vozidel nebo další infrastrukturu, mohou být tyto 
údaje na osvědčení doplněny i ručně s tím, že záznam musí být opatřen datem, 
razítkem a podpisem oprávněné osoby. Zároveň musí být aktualizován záznam 
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v informačním systému a příslušných registrech. Za aktualizaci je odpovědná 
osoba, která osvědčení vydává. 

144. V případě ztráty nebo zničení osvědčení se vydává osvědčení nové, staré 
osvědčení se označí v rejstříku vydaných osvědčení jako ztracené. O vydání 
nového osvědčení musí strojvedoucí požádat s uvedením důvodů. Vydání nového 
osvědčení je v těchto případech zpoplatněno manipulačním poplatkem 100,- Kč. 

145. V případě pozastavení platnosti osvědčení se v rejstříku vydaných osvědčení 
označí jako osvědčení „pozastavené“. Za provedení příslušného záznamu je 
odpovědná osoba, která osvědčení vydává a to na základě informace od osoby, 
která o pozastavení osvědčení rozhodla. 

146. Při ukončení pracovního poměru nebo při odejmutí osvědčení strojvedoucího např. 
z důvodů uvedených v článcích 105 až 107 tohoto předpisu strojvedoucí vydané 
osvědčení vrátí a v rejstříku vydaných osvědčení se dané osvědčení strojvedoucího 
označí jako odejmuté. Za provedení příslušného záznamu je odpovědná osoba, 
která osvědčení vydává a to na základě informace o ukončení pracovního poměru, 
nebo na základě informace od strojvedoucího nebo Drážního úřadu o tom, že 
strojvedoucí přestal splňovat podmínky pro vydání osvědčení strojvedoucího (např. 
pozbyl licenci strojvedoucího). 

147. AŽD vede a aktualizuje rejstřík osvědčení strojvedoucích, ve kterém evidují data o 
osobách, kterým je osvědčení strojvedoucího vydáno. 

148. Rejstřík osvědčení strojvedoucích je veden elektronickém systému, který AŽD 
zpřístupní Drážnímu úřadu i pro potřeby dalších státních orgánů (např. Drážní 
inspekce). 

149. Přístupová práva k webové verzi rejstříku osvědčení strojvedoucích přiděluje a 
spravuje pověřený člen vedení AŽD. 

150. Údaje o osobách shromažďované v rejstříku osvědčení strojvedoucích jsou údaje 
osobní, a proto s nimi musí být zacházeno v souladu s ustanoveními zákona o 
ochraně osobních údajů. 
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5.4 Odborná způsobilost strojvedoucích dle vnitřních předpisů 
dopravce nebo provozovatele dráhy 

5.4.1 Všeobecně 

151. Získání a udržování odborné způsobilosti strojvedoucích dle vnitřních předpisů 
dopravce nebo provozovatele dráhy se řídí plně částí druhou a třetí tohoto předpisu. 
Následující ustanovení rozvádí pouze takové části, které nejsou v částech dvě a tři 
tohoto předpisu dále rozvedeny. 

152. Neobsazeno. 
5.4.2 Seznámení s traťovými poměry a autorizace řad drážních vozidel 

153. K dokumentaci o seznání traťových poměrů a autorizací řad jednotlivých drážních 
vozidel nový tiskopis „Karta strojvedoucího“ do které se zapíší potřebné údaje. Vzor 
tohoto dokumentu je uveden v příloze č. 9 tohoto předpisu. 

154. Karta strojvedoucího je součástí dokumentace odborné způsobilosti strojvedoucího. 
Údaje v tiskopisu mohou být částečně předvyplněny, povoluje se případná úprava 
tiskopisu od vzoru uvedeného v tomto předpise, aniž by bylo nutné provádět změnu 
tohoto předpisu např. v případě změny v popisu železniční sítě. O provedení úpravy 
rozhoduje osoba vydávající osvědčení strojvedoucích. 

155. V části seznání traťových poměrů jsou uvedeny traťové úseky seřazené dle 
seznamu tabulek traťových poměrů pro daný JŘ a mohou být případně 
aktualizovány dle seznamu poskytovaného SŽDC, viz ustanovení předchozího 
článku. Seznam traťových úseků je ke stažení na portále provozování dráhy v sekci 
popis sítě/tabulky traťových poměrů. Při znalosti traťových poměrů jednotlivých 
traťových úseků se zakroužkuje příslušné písmeno u daného čísla tratě, pokud je 
uvedeno písmeno X, není daná trať členěna na další úseky. Při vyplňování data se 
uvede buď první den platnosti JŘ pro daný rok, nebo datum skutečného seznámení 
s traťovými poměry nebo popř. den nástupu k AŽD, do kolonky podpis se 
strojvedoucí podepíše. Pokud strojvedoucí nemá seznání s traťovými poměry v 
celém úseku dané tratě, zapíše tento údaj na druhé straně tiskopisu do části další 
údaje k znalostem traťových poměrů tak, že uvede číslo tratě a zapíšete úsek, kde 
znalost má, např. „Trať 701A úsek Jihlava – Horní Cerekev“. Tato část se týká 
znalostí tratí SŽDC/ČD. 

156. Seznání traťových poměrů na tratích neuvedených na přední straně tiskopisu (jedná 
se např. o dráhy provozované KŽC, JHMD, dále o trať Milotice – Vrbno p. 
Pradědem, Šumperk – Kouty nad Desnou/Sobotín, Sokolov – Kraslice st.hr. a 
Česká Kamenice – Kamenický Šenov) se vypíše daný traťový úsek samostatně na 
zadní stranu tiskopisu do části další údaje k znalostem traťových poměrů. Zde 
uvedou i seznání s traťovými poměry na cizích tratích mimo ČR např. pro peážní 
dopravu (např. úsek Mikulovice st.hr. – Glucholazy – Jindřichov ve Sl. st.hr.) nebo 
hraniční přechody. Seznání traťových poměrů na vlečkách se neuvádí. 

157. Seznání traťových poměrů pro jednotlivé tratě požaduje vyhláška 173/1995 Sb. v 
platném znění a pro tratě SŽDC ji upravuje předpis SŽDC D1 v článcích 279-286. 
Za poznání traťových a místních poměrů odpovídá strojvedoucí. V případě jízd po 
jiných tratích, než má strojvedoucí uvedené v tiskopise, bude seznání traťových 
poměrů provedeno samostatně strojvedoucím buď spolujízdou na stanovišti 
strojvedoucího, nebo na základě studia podkladů základní dopravní dokumentace 
a tabulek traťových poměrů pro danou trať jak předpokládají příslušná ustanovení 
předpisu SŽDC D1. 



AŽD OZZ 

19 
 

158. Autorizace řady je ověření znalostí o konstrukci, údržbě a obsluze hnacího nebo 
speciálního hnacího vozidla konkrétního řady v daném typu. 

159. V části autorizací řad se doplňují jednotlivé řady lokomotiv v členění dle jednotlivých 
druhů podle vyhlášky 16/2012 Sb. v platném znění (M-motorové lokomotivy a vozy, 
E-elektrické lokomotivy a jednotky, P-parní lokomotivy, SV-řady speciálních 
drážních vozidel), na kterých má strojvedoucí provedenu nebo uznánu autorizaci k 
obsluze (tzn., že je umí samostatně obsluhovat). U řad zahraničních vozidel se 
zapisují též název dopravce nebo provozovatele. Podrobnosti k autorizaci řad se 
uvedou případně na druhé straně tiskopisu v části další údaje k autorizaci řad. 

160. Autorizaci řad provozovaných firmou AŽD provádí pověřená osoba AŽD. Autorizace 
řad se provádí formou ověření znalostí o konstrukci, způsobu ovládání vozidla a 
odstraňování závad zpravidla na vozidle konkrétní řady. Strojvedoucí může uvést 
na kartě strojvedoucího a dopravce AŽD může uznat i autorizace dalších řad 
provedených u jiných dopravců. 

161. Karta strojvedoucího se vyplňuje každoročně při přechodu na nový jízdní řád a 
aktualizuje podle potřeby.  

162. Neobsazeno. 

163. Neobsazeno. 

 

5.5 Řízení drážních vozidel na vlečkách a dráhách místních 

164. Řídit drážní vozidla na vlečkách nebo dráhách místních smí strojvedoucí, který je 
držitelem licence strojvedoucího nebo průkazu způsobilosti k řízení drážních vozidel 
za dodržení dále uvedených ustanovení. 

165. Strojvedoucí, který je držitelem licence strojvedoucího, smí na vlečkách a dráhách 
místních řídit pouze ty druhy drážních vozidel, jež má uvedena v osvědčení 
strojvedoucího nebo na kartě seznání vedené v souladu s částí 5.4.2 tohoto 
předpisu. V případě, že strojvedoucí je držitelem licence strojvedoucího, ale nemá 
dosud vystaveno doplňkové osvědčení strojvedoucího (např. strojvedoucí v rámci 
jízdního výcviku), smí takový strojvedoucí řídit drážní vozidlo na dráze místní nebo 
vlečce pouze po splnění požadavků definovaných přílohou č. 4 vyhlášky 16/2012 
Sb. v platném znění a provedení komisionálního přezkoušení uvedených znalostí 
včetně zkoušky z praktické obsluhy drážního vozidla na vlečce nebo dráze místní. 
Pro takové přezkoušení se použijí ustanovení dle části 5.2.2 tohoto předpisu. 

166. Strojvedoucí, který je držitelem průkazu způsobilosti k řízení drážních vozidel smí 
na vlečkách a dráhách místních řídit pouze ty druhy drážních vozidel, jež má 
uvedena průkazu způsobilosti. V případě potřeby rozšíření druhů drážních vozidel 
se postupuje dle vyhlášky 16/2012 Sb. v platném znění formou provedení doplňkové 
zkoušky u DÚ dle stanovených postupů. 

167. Ověření znalostí z předpisů provozovatelů vleček nebo drah místních se provádí 
dle části druhé a třetí tohoto předpisu, pokud nebylo ve smlouvě o provozování 
drážní dopravy ujednáno jinak. O ověření znalostí se provede zápis do výkazu 
zkoušek. 

168. Seznání traťových poměrů na vlečkách a dráhách místních se provádí dle potřeby 
a provozních poměrů a jeho případném provedení rozhodne vedoucí provozu v 
souladu se smlouvou o provozování drážní dopravy na vlečce či dráze místní. 
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Provedené seznání se zapíše do karty strojvedoucího dle části 5.4.2 tohoto 
předpisu. 

169. Neobsazeno. 

5.6 Kontrola strojvedoucích 

170. Kontrola strojvedoucích je prováděna dle ustanovení čl. 70 předpisu „AŽD SMB 
Předpis o systému bezpečnosti“ společně s kontrolou dalších zaměstnanců 
dopravce při výkonu činnosti. 

171. Kontrola rejstříku osvědčení strojvedoucích a evidence zvláštní odborné 
způsobilosti se provádí dvakrát ročně, za provedení kontroly je odpovědná 
pověřená osoba za vedení dokumentace odborné a zdravotní způsobilosti. 

172. O provedených kontrolách se provede zápis do elektronické evidence kontrol. 

173. Neobsazeno. 

 

Část pátá 

6. Závěrečná ustanovení 
174. Odborná způsobilost získaná dle ustanovení předchozích předpisů o odborné 

způsobilosti zůstává v platnosti do doby jejího ověření dle ustanovení tohoto 
předpisu. Tím však není dotčena možnost ztráty odborné způsobilosti dle 
ustanovení tohoto předpisu. 

175. Tiskopisy o evidenci odborné způsobilosti založené podle jiných předpisů nebo u 
jiných provozovatelů, mohou být dále vedeny dle ustanovení tohoto předpisu. 

176. Vydáním tohoto předpisu se ruší platnost předpisu „Předpis o odborné a zdravotní 
způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“ označeného 
AŽD OZZ a vydaného ke dni 1.4.2017. 

 
 
 

Seznam příloh předpisu 

 

1 Rozsah znalostí 

2 Odborná způsobilost dle pracovních činností a funkcí 

3 Maximální lhůty platnosti a kategorie zdravotních prohlídek 

4 Vzor posudku zdravotní způsobilosti 

5 Vzor tiskopisu „Výkaz zkoušek“ 

6 Požadavky na kvalifikaci zkoušejících 

7 Vzor osvědčení strojvedoucího 

8 Vzor opisu osvědčení strojvedoucího 

9 Vzor tiskopisu „Karta strojvedoucího“ 
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Příloha 1 

Rozsah znalostí 
 
Funkce Znalost 
Generální ředitel, vedoucí odboru drah a drážní 
dopravy 

úplná znalost 

Vedoucí oddělení provozování drážní dopravy a  
vedoucí oddělení správy a provozování drah, dispečer 

úplná znalost 

Strojvedoucí Předpis: úplná znalost 
Přílohy: 2 (pro zastávanou 
činnost nebo funkci),3,5,7,8,9 

Vlakvedoucí, průvodčí, údržbář zab. zařízení, 
Specialista pro správu a provozování drah, traťmistr, 
traťový dělník 

Předpis: část první až třetí a 
pátá 
Přílohy: 2 (pro zastávanou 
činnost nebo funkci),3,5 
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Příloha 2 

Odborná způsobilost dle pracovních činností a funkcí 

Požadavky na odbornou způsobilost 
Druh zkoušky Odborná – Vedoucí oddělení provozování drážní dopravy 
Vykonávané pracovní činnosti: 

- operativní řízení při provozování dráhy nebo drážní dopravy; 
- vedení a řízení úseku; 
- šetření MU 
- samostatná činnost při metodologii, metrologii a zkušebnictví v řízené oblasti; 
- vedení a správa příslušných evidencí potřebných pro zajištění provozování dráhy nebo drážní dopravy; 
- provádění kontrolní činnosti v rozsahu zkoušky. 

Zkouška opravňuje vykonávat dále tyto činnosti a pracovní funkce: 
- provádění zkoušek brzdy vč. související dokumentace; 
- řízení a provádění posunu; 
- obsluha zabezpečovacího zařízení dle ustanovení ZDD nebo předpisů; 
- komunikace s informačními systémy SŽDC; 
- zajištění místa vzniku MU a prvotní ohledání MU; 
- dispečer 
- elektromechanik (pouze v případě splnění požadavků na vzdělání a elektrotechnickou kvalifikaci); 
- strojvedoucí (pouze při splnění požadavků na strojvedoucího) 
- vlakvedoucí; 
- průvodčí. 

Předpoklady k vykonání zkoušky 
Vzdělání SŠ, VOŠ nebo VŠ 
Odborná praxe min. 1 rok ve funkci strojvedoucí, vlakvedoucí 

nebo jiné vedoucí funkci s náplní práce týkající 
se provozování dráhy nebo drážní dopravy 

Elektrotechnická kvalifikace osoba poučená dle vyhlášky 100/1995 Sb. 
Požadovaná předchozí kvalifikace --- 

Ostatní požadavky --- 

Příprava ke zkoušce 
Odborná příprava Konzultace v délce 24 h 

Provozní příprava (zácvik) Zácvik 2 týdny 

Požadovaná znalost ke zkoušce dle předpisů 
Část V Předpisy: AŽD OZZ, AŽD MU, AŽD SMB: dle rozsahu znalostí SŽDC Bp1:Úplná znalost: část první, 

část třetí, články 98-128, 130-134, 206-212; Právní předpisy: ZOD, Vyhlášky: 100/95 Sb., 101/95 Sb., 
173/95 Sb., 177/95 Sb., 376/2006 Sb., vybrané ČSN 

Část D Předpisy: AŽD D 1: dle rozsahu znalostí; AŽD D 2: dle rozsahu znalostí; SŽDC D1, D2/1, D2/81, D3, 
D7, D7/2, D17, D17/1, D31, Z1, Z2, Z11 : v rozsahu znalostí pro dopravce; Směrnice SŽDC Is10, č. 
69, 70, 92, 100: v rozsahu znalostí pro dopravce 

Část T Předpisy: AŽD PPDV, AŽD UTZ, AŽD B1, 

Část P Předpisy: SPP Ústeckého kraje 

Další znalosti - znalost aktuálních pokynů k výkonu služby 

Požadavky na udržení odborné způsobilosti 
Pravidelné přezkoušení, lhůta Ano, 5 let 
Pravidelné školení, roční četnost Ano, 2 
Počet hodin pravidelného školení celkem 6 
Druh ověřování znalostí Průběžné ověření znalostí 

Ostatní požadavky a poznámky k odborné způsobilosti 
- znalost ZDD, PNDOZ konkrétních tratí dle rozsahu znalosti, provádí se jako samostatná odborná zkouška 

dle potřeby; 
- znalost místních poměrů a předpisů, ZDD, PPŘ popř. dalších předpisů pro místa, kde jsou deponována 

vozidla AŽD nebo odsud pravidelně vyjíždějí vlaky AŽD, provádí se jako samostatná zkouška nebo 
školení dle potřeby a složitosti poměrů. 
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Požadavky na odbornou způsobilost 

Druh zkoušky Odborná – Vedoucí oddělení správy a provozování drah 
Vykonávané pracovní činnosti: 

- operativní řízení při provozování dráhy nebo drážní dopravy; 
- vedení a řízení úseku; 
- šetření MU 
- řízení, vedení a organizace stavebních, opravných nebo udržovacích prací na železničním spodku a 

svršku; 
- pracovník pro řízení sledu vlaku 
- zadávání, dozor a přejímka stavebních, opravných a udržovacích prací na železničním spodku a svršku; 
- vedení technické dokumentace a administrativy na železničním spodku a svršku; 
- měření součástí železničního svršku a spodku. 
- samostatná činnost při metodologii, metrologii a zkušebnictví v řízené oblasti; 
- vedení a správa příslušných evidencí potřebných pro zajištění provozování dráhy nebo drážní dopravy; 
- provádění kontrolní činnosti v rozsahu zkoušky. 

Zkouška opravňuje vykonávat dále tyto činnosti a pracovní funkce: 
- provádění zkoušek brzdy vč. související dokumentace; 
- řízení a provádění posunu; 
- obsluha zabezpečovacího zařízení dle ustanovení ZDD nebo předpisů; 
- komunikace s informačními systémy SŽDC; 
- zajištění místa vzniku MU a prvotní ohledání MU; 
- elektromechanik (pouze v případě splnění požadavků na vzdělání a elektrotechnickou kvalifikaci); 
- strojvedoucí (pouze při splnění požadavků na strojvedoucího) 
- dispečer 
- Specialista pro správu a provozování drah 

Předpoklady k vykonání zkoušky 
Vzdělání SŠ, VOŠ nebo VŠ 
Odborná praxe min. 1 rok ve funkci strojvedoucí, vlakvedoucí 

nebo jiné vedoucí funkci s náplní práce týkající 
se provozování dráhy nebo drážní dopravy 

Elektrotechnická kvalifikace osoba poučená dle vyhlášky 100/1995 Sb. 
Požadovaná předchozí kvalifikace --- 

Ostatní požadavky --- 

Příprava ke zkoušce 
Odborná příprava Konzultace v délce 24 h 

Provozní příprava (zácvik) Zácvik 2 týdny 

Požadovaná znalost ke zkoušce dle předpisů 
Část V Předpisy: AŽD OZZ, AŽD MU, AŽD SMB: dle rozsahu znalostí SŽDC Bp1:Úplná znalost: část první, 

část třetí, články 98-128, 130-134, 206-212; Právní předpisy: ZOD, Vyhlášky: 100/95 Sb., 101/95 Sb., 
173/95 Sb., 177/95 Sb., 376/2006 Sb., vybrané ČSN 

Část D Předpisy: AŽD D 1: dle rozsahu znalostí; AŽD D 2: dle rozsahu znalostí; SŽDC D1, D2/1, D2/81, D3, 
D7, D7/2, D17, D17/1, D31, Z1, Z2, Z11 : v rozsahu znalostí pro dopravce; Směrnice SŽDC Is10, č. 
69, 70, 92, 100: v rozsahu znalostí pro dopravce 

Část T Předpisy: AŽD PPDV, AŽD UTZ, AŽD B1, 
Část P Předpisy: SPP Ústeckého kraje 

Další znalosti - znalost aktuálních pokynů k výkonu služby 

Požadavky na udržení odborné způsobilosti 
Pravidelné přezkoušení, lhůta Ano, 5 let 
Pravidelné školení, roční četnost Ano, 2 
Počet hodin pravidelného školení celkem 6 
Druh ověřování znalostí Průběžné ověření znalostí 

Ostatní požadavky a poznámky k odborné způsobilosti 
- znalost ZDD, PNDOZ konkrétních tratí dle rozsahu znalosti, provádí se jako samostatná odborná zkouška 

dle potřeby; 
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- znalost místních poměrů a předpisů, ZDD, PPŘ popř. dalších předpisů pro místa, kde jsou deponována 
vozidla AŽD nebo odsud pravidelně vyjíždějí vlaky AŽD, provádí se jako samostatná zkouška nebo 
školení dle potřeby a složitosti poměrů. 

 
 
 

Požadavky na odbornou způsobilost 
Druh zkoušky Odborná – Specialista pro správu a provozování drah 
Vykonávané pracovní činnosti: 

- řízení, vedení a organizace stavebních, opravných nebo udržovacích prací na železničním spodku a 
svršku; 

- šetření MU 
- pracovník pro řízení sledu vlaku 
- zadávání, dozor a přejímka stavebních, opravných a udržovacích prací na železničním spodku a svršku; 
- vedení technické dokumentace a administrativy na železničním spodku a svršku; 
- měření součástí železničního svršku a spodku. 

Zkouška opravňuje vykonávat dále tyto činnosti a pracovní funkce: 
- prohlídka a drobné opravy železničního spodku a svršku 
- nedestruktivní zkoušení a kontrola kolejnic nebo výhybkových součástí 
- kontinuální měření a vyhodnocení geometrických parametrů železničního svršku 
- organizace práce pracovní skupiny při práci na železničním spodku a svršku 
- kontrola železničního spodku a svršku; 
- dispečer 
- zajištění místa vzniku MU a prvotní ohledání MU; 
- kontinuální měření a vyhodnocení geometrických parametrů železničního svršku  
- traťový dělník 

Předpoklady k vykonání zkoušky 
Vzdělání SŠ, VOŠ nebo VŠ technického směru 

Odborná praxe min. 6 měsíců v oboru dle uvedených pracovních 
činností 

Elektrotechnická kvalifikace osoba poučená dle vyhlášky 100/1995 Sb. 
Požadovaná předchozí kvalifikace traťový dělník 

Alternativní kvalifikace dle předpisu SŽDC Zam1 K-05/1 nebo vyšší 

Příprava ke zkoušce 
Odborná příprava 1 měsíc 
Provozní příprava (zácvik) 1 měsíc 

Požadovaná znalost ke zkoušce dle předpisů 
Část V Předpisy: AŽD OZZ, AŽD MU, AŽD SMB: dle rozsahu znalostí SŽDC Bp1:Úplná znalost: část první, 

část třetí, články 98-128, 130-134, 206-212; Právní předpisy: ZOD, Vyhlášky: 100/95 Sb., 177/95 Sb., 
vybrané ČSN 

Část D Předpisy: AŽD D1: dle rozsahu znalostí; AŽD D2 dle rozsahu znalostí,  SŽDC D1: v rozsahu znalostí 
pro dopravní minimum 

Část T Předpisy: AŽD PPDV, AŽD UTZ; SŽDC: S3; S3/1; S3/2; S3/4; S3/5; S4; 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; dle rozsahu znalostí, Vzorové listy  

Další znalosti -  

Požadavky na udržení odborné způsobilosti 
Pravidelné přezkoušení, lhůta Ano, 5 let 
Pravidelné školení, roční četnost Ano, 1 
Počet hodin pravidelného školení celkem 8 
Druh ověřování znalostí Průběžné ověření znalostí 

Ostatní požadavky a poznámky k odborné způsobilosti 
- v případě výkonu práce na vlečkách znalost místních předpisů a PPŘ dle rozsahu znalosti, provádí se 

jako samostatná zkouška nebo školení dle potřeby a složitosti poměrů. 
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Požadavky na odbornou způsobilost 
Druh zkoušky Odborná - traťmistr 
Zkouška platí pro pracovní činnosti: 

- řízení a organizace stavebních, opravných nebo udržovacích prací na železničním spodku a svršku; 
- zadávání, dozor a přejímka stavebních, opravných a udržovacích prací na železničním spodku a svršku; 
- vedení technické dokumentace a administrativy na železničním spodku a svršku 

Zkouška opravňuje vykonávat dále tyto činnosti a pracovní funkce: 
- prohlídka a drobné opravy železničního spodku a svršku 
- nedestruktivní zkoušení a kontrola kolejnic nebo výhybkových součástí 
- kontinuální měření a vyhodnocení geometrických parametrů železničního svršku 
- organizace práce pracovní skupiny při práci na železničním spodku a svršku 
- kontrola železničního spodku a svršku; 
- kontinuální měření a vyhodnocení geometrických parametrů železničního svršku  
- traťový dělník 
- traťmistr 

Předpoklady k vykonání zkoušky 
Vzdělání SŠ, VOŠ nebo VŠ technického směru 

Odborná praxe min. 6 měsíců v oboru dle uvedených pracovních 
činností 

Elektrotechnická kvalifikace osoba poučená dle vyhlášky 100/1995 Sb. 
Požadovaná předchozí kvalifikace traťový dělník 

Alternativní kvalifikace dle předpisu SŽDC Zam1 K-05/1 nebo vyšší 
Příprava ke zkoušce 

Odborná příprava 1 měsíc 
Provozní příprava (zácvik) 1 měsíc 

Požadovaná znalost ke zkoušce dle předpisů 
Část V Předpisy:  

SŽDC Bp1:Úplná znalost: část první, část třetí, články 98-128, 130-134, 206-212;  
Právní předpisy: ZOD, Vyhlášky: 100/95 Sb., 177/95 Sb., vybrané ČSN 

Část D Předpisy:  
SŽDC D1: v rozsahu znalostí pro dopravní minimum 

Část T Předpisy:  
SŽDC: S3; S3/1; S3/2; S3/4; S3/5; S4; 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; dle rozsahu znalostí, Vzorové listy  

Další znalosti --- 

Požadavky na udržení odborné způsobilosti 
Pravidelné přezkoušení, lhůta Ano, 5 let 
Pravidelné školení, roční četnost Ano, 1 
Počet hodin pravidelného školení 6 
Druh ověřování znalostí Průběžné ověření znalostí 

Ostatní požadavky a poznámky k odborné způsobilosti 
- v případě výkonu práce na vlečkách znalost místních předpisů a PPŘ dle rozsahu znalosti, provádí se 

jako samostatná zkouška nebo školení dle potřeby a složitosti poměrů. 
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Požadavky na odbornou způsobilost 
Druh zkoušky Odborná – traťový dělník 
Zkouška platí pro pracovní činnosti: 
stavební, opravné a udržovací práce na železničním spodku a svršku vč. umělých staveb 
Zkouška opravňuje vykonávat dále tyto činnosti a pracovní funkce: 
traťový dělník 

Předpoklady k vykonání zkoušky 
Vzdělání --- 
Odborná praxe --- 
Elektrotechnická kvalifikace osoba poučená dle vyhlášky 100/1995 Sb. 
Požadovaná předchozí kvalifikace --- 
Alternativní kvalifikace dle předpisu SŽDC Zam1 K-00 

Příprava ke zkoušce 
Odborná příprava 1 týden 
Provozní příprava (zácvik) 1 týden 

Požadovaná znalost ke zkoušce dle předpisů 
Část V Předpisy:  

SŽDC Bp1:Úplná znalost: část první, část třetí, články 98-128, 130-134, 206-212 

Část D Předpisy:  
SŽDC D1: v rozsahu znalostí pro dopravní minimum 

Část T Předpisy:  
SŽDC S3; S3/1; S3/2; S111; SR103/2(S); SR103/3(S); S4; Z11 dle rozsahu znalostí 

Další znalosti --- 

Požadavky na udržení odborné způsobilosti 
Pravidelné přezkoušení, lhůta Ano, 5 let 
Pravidelné školení, roční četnost Ano, 1 
Počet hodin pravidelného školení 6 
Druh ověřování znalostí --- 

Ostatní požadavky a poznámky k odborné způsobilosti 
- v případě výkonu práce na vlečkách znalost místních předpisů a PPŘ dle rozsahu znalosti, provádí se jako 

samostatná zkouška nebo školení dle potřeby a složitosti poměrů. 
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Požadavky na odbornou způsobilost 

Druh zkoušky Odborná – Údržbář zabezpečovacího zařízení 
Vykonávané pracovní činnosti: 

- samostatná činnost při normalizaci, metrologii a zkušebnictví v oblasti zabezpečovacích zařízení; 
- údržba, opravy a přejímky zabezpečovacích zařízení vč. odstraňování závad; 
- měření parametrů zabezpečovacího zařízení vč. vedení technické dokumentace a administrativy.  

Zkouška opravňuje vykonávat dále tyto činnosti a pracovní funkce: 
- odborné, vysoce odborné a specializované práce při opravách, montážích, údržbě a rekonstrukcích 

zařízení zabezpečovací techniky a MST, včetně případného řízení prací; 
- organizace práce pracovní skupiny při práci na zabezpečovacím zařízení; 
- traťový dělník; 
- elektromechanik. 

Předpoklady k vykonání zkoušky 
Vzdělání Dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., př. č. 4, bod 4 

nebo bod 5 a vyhlášky č. 50/1978 Sb., př. č. 2 
Odborná praxe Dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., př. č. 4, bod 4 

nebo bod 5 a vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 5 nebo 
př. č. 1, písm. a) 

Elektrotechnická kvalifikace Dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., př. č. 4, bod 7 
nebo bod 8a) nebo bod 8b) a vyhlášky č. 50/1978 
Sb., § 5 nebo § 6 

Požadovaná předchozí kvalifikace --- 
Alternativní kvalifikace dle předpisu SŽDC Zam1 Z-02 nebo vyšší 

Příprava ke zkoušce 
Odborná příprava konzultace v délce 16 h 
Provozní příprava (zácvik) při vybraných činnostech 1 týden 

Požadovaná znalost ke zkoušce dle předpisů 
Část V Předpisy: AŽD OZZ, AŽD MU, AŽD SMB: dle rozsahu znalostí SŽDC Bp1:Úplná znalost: část první, 

část třetí, články 98-128, 130-134, 206-212; Právní předpisy: ZOD, Vyhlášky: 100/95 Sb., 173/95; 
177/95 Sb., vybrané ČSN 

Část D Předpisy: AŽD D1 v rozsahu znalostí, AŽD D2 v rozsahu znalostí, SŽDC D1: v rozsahu znalostí pro 
dopravní minimum 

Část T Předpisy: AŽD PPDV, AŽD UTZ, ČD V8/1, V8/2, V15/1, V25, T108, T128; SŽDC T100, V65/1, T108; 
T115; T119; T121; T126; Z1; Z2; Z11; E8: dle rozsahu znalostí; návody k obsluze a údržbě 
radiostanic a VZ, TP instalovaných a provozovaných zařízení 

Další znalosti -  

Požadavky na udržení odborné způsobilosti 
Pravidelné přezkoušení, lhůta Ano, 5 let 
Pravidelné školení, roční četnost Ano, 1 
Počet hodin pravidelného školení celkem 8 
Druh ověřování znalostí Průběžné ověření znalostí 

Ostatní požadavky a poznámky k odborné způsobilosti 
-  
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Požadavky na odbornou způsobilost 
Druh zkoušky Odborná – Strojvedoucí 
Vykonávané pracovní činnosti: 

- řízení drážního vozidla; 
- provádění kontrolní činnosti v rozsahu zkoušky; 
- odbavení cestujících (pouze z případě vykonání P části zkoušky) 

Zkouška opravňuje vykonávat dále tyto činnosti a pracovní funkce: 
- provedení úkonů před výpravou osobního vlaku; 
- provádění zkoušek brzdy vč. související dokumentace; 
- řízení a provádění posunu; 
- obsluha zabezpečovacího zařízení dle ustanovení ZDD nebo předpisů; 
- komunikace s informačními systémy SŽDC v určených oblastech; 
- dispečer 
- traťový dělník; 
- mechanik; 
- elektromechanik (pouze v případě splnění požadavků na vzdělání a elektrotechnickou kvalifikaci); 
- posunovač; 
- vlakvedoucí; 
- průvodčí. 

Předpoklady k vykonání zkoušky 
Vzdělání minimálně ukončené střední s výučním listem 

strojního, elektrotechnického, stavebního nebo 
dopravního zaměření 

Odborná praxe --- 

Elektrotechnická kvalifikace osoba poučená dle vyhlášky 100/1995 Sb. 
Požadovaná předchozí kvalifikace VOZ – držitel licence strojvedoucího 

Ostatní požadavky --- 

Příprava ke zkoušce 
Odborná příprava Dle ustanovení vyhlášky 16/2012 Sb., př. 2 a 3 

Provozní příprava (zácvik) Jízdní výcvik 12 týdnů, pro další typ DV 1 týden 

Požadovaná znalost ke zkoušce dle předpisů 
Část V Předpisy: AŽD OZZ, AŽD MU, AŽD SMB: dle rozsahu znalostí SŽDC Bp1:Úplná znalost: část první, 

část třetí, články 98-128, 130-134, 206-212 

Část D Předpisy: AŽD D1, AŽD D2, AŽD PPDV: dle rozsahu znalostí; SŽDC D1: úplná znalost: články 1–
10, 19–44, 46-62, 64-75, 77, 80-265, 267, 269, 270, 272-277, 279-281, 283, 285-287, 290, 307-334, 
337, 350-360, 384-403, 413-432, 443, 444, 448-450, 456-549, 570-581, 593-602, 612-929, 931, 937, 
938, 944-949, 965-983, 985, 997, 1000-1004, 1006-1009, 1023-1081, 1095-1272, 1287, 1303, 1314-
1388, 1390-1393, 1395-1415, 1417-1424, 1431-1434, 1438-1450, 1453-1517, 1519-1698, 1709-1729, 
1731-1734, 1736-1769, 1785-1787, 1796-1814, 1820-1822, 1824, 1825, 1836, 1837, 1839-1877, 
1891-1893, 1905-1950, 1969-1971, 1973-2005, 2015-2033, 2071-2086, 2095, 2098, 2123-2126, 2135-
2151, 2178-2240, 2242, 2243, 2257-2318, 2320-2360, 2371, 
2417, 2419-2426, 2428, 2431, 2432, 2434, 2523, 2552, 2553, 2569-2574, 2584-2588, 2596, 2598, 
2599, 2606, 2607, 2622, 2624-2627, 2641, 2734-2736, 2740, 2743, 2769, 2770, 2774-2789, 2807, 
2836-2848, 2860, 2915, 2917-2919, 2921-2923, 2926-2928, 2954, 2955, 2957-2959, 2961-2982, 
2993-2996, 3005, 3011, 3012, 3019, 3032, 3033, 3035-3039, 3060, 3072-3078, 3093, 3094, 3102-
3104, 3106-3118, 3120-3126, 3128, 3129, 3145, 3151, 3154-3156, 3158-3161, 3164, 3165, 3171, 
3186, 3187, 3222, 3247, 3248, 3250, 3252, 3253-3334, 3348-3357, 3377-3392, 3404-3432, 3434-
3439, 3441-3516, 3546-3549, 3551, 3552, 3556, 3593, 3601, 3604, 3655, 3659-3661, 3663, 3665-
3667, 3686-3689, 3695, 3696, 3700, 3703, 3705, 3708, 3709, 3774-3855, 3886-3889, 3891-4019, 
4028, 4029, 4031, 4032, 4034-4036, 4039-4042, 4044, 4069-4098, 4107, 4109, 4125-4137, 4149-
4151, 4167-4169, 4192-4202, 4216-4259, 4271-4285, 4294-4334, přílohy 1, 3–7, 9, 21 (čl. 21); 
informativní znalost: články 1784, 1823, 1964, 2319, 2601, 2916, 3027, 4037, přílohy 2, 8.; SŽDC 
D2/1: úplná znalost: části I, II, III, IV, V, tabulky umět používat; SŽDC D3: úplná znalost: články 1-25, 
43-45, 48, 50, 51, 53, 54, 58-74, 78-114, 116-143, 145-161, 163-180, 182, 194-221, 241, 242, 247, 
248, 260-267, 270-286, 288, 292, 304-317, 319-362, 369-380, 382-502, 504-510, 512-516, 529-561, 
563, 565, 569-590, přílohy 1-4; informativní znalost: články 41, 42, 75, 77, 503; SŽDC Z1: Úplná 
znalost: Předpis část první, druhá, pátá, příloha 1, Informativní znalost: Předpis část třetí a čtvrtá; 
SŽDC Z2: Předpis – úplná, Přílohy – dle obsluhovaného zařízení úplná, ostatní informativní; SŽDC 
Z11: Předpis – články 7, 8, 23, 29-33, 37, 38, 40, 43-53, Přílohy 5-10 dle druhu obsluhovaného 
zařízení, informativní znalost: čl. 1, 3, 5-6, 10-13, 15-17, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 35, 42, příloha 1-4 
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Část T Předpisy: AŽD OZZ, AŽD UTZ, AŽD B1, ČD V8/1, SŽDC T100: dle rozsahu znalostí 

Část P - 

Další znalosti - v případě řízení drážního vozidla na vlečkách znalost předpisů provozovatele vlečky dle 
rozsahu znalostí; 

- znalost aktuálních pokynů k výkonu služby 

Požadavky na udržení odborné způsobilosti 
Pravidelné přezkoušení, lhůta Ano, 3 roky 
Pravidelné školení, roční četnost Ano, 2 
Počet hodin pravidelného školení celkem 8 
Druh ověřování znalostí Průběžné ověření znalostí 

Ostatní požadavky a poznámky k odborné způsobilosti 
- v případě jízdy na tratích D3 znalost ZDD a PND3 konkrétní tratě dle rozsahu znalosti, provádí se jako 

samostatná odborná zkouška dle potřeby; 
- v případě jízdy na tratích s DOZ znalost ZDD a PNDOZ konkrétní tratě dle rozsahu znalosti, provádí se 

jako samostatná odborná zkouška dle potřeby; 
- v případě řízení drážního vozidla na vlečkách vlastnictví průkazu způsobilosti k řízení drážních vozidel 

příslušného druhu drážního vozidla, podmínky dle vyhlášky 16/2012 Sb. v platném znění 
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Požadavky na odbornou způsobilost 
Druh zkoušky Odborná – Vlakvedoucí 
Vykonávané pracovní činnosti: 

- doprovod vlaku včetně odbavení cestujících; 
- provádění kontrolní činnosti v rozsahu zkoušky. 

Zkouška opravňuje vykonávat dále tyto činnosti a pracovní funkce: 
- provedení úkonů před výpravou osobního vlaku; 
- provádění zkoušek brzdy; 
- provádění posunu; 
- obsluha zabezpečovacího zařízení dle ustanovení ZDD nebo předpisů; 
- komunikace s informačními systémy SŽDC v určených oblastech; 
- průvodčí. 

Předpoklady k vykonání zkoušky 
Vzdělání minimálně ukončené střední s výučním listem 

strojního, elektrotechnického, stavebního nebo 
dopravního zaměření, vyšší vzdělání bez určení 
oboru 

Odborná praxe --- 

Elektrotechnická kvalifikace osoba poučená dle vyhlášky 100/1995 Sb. 
Požadovaná předchozí kvalifikace průvodčí 

Ostatní požadavky --- 

Příprava ke zkoušce 
Odborná příprava Konzultace v délce 20 h 

Provozní příprava (zácvik) Jízdní výcvik 1 týden 

Požadovaná znalost ke zkoušce dle předpisů 
Část V Předpisy: AŽD OZZ, AŽD MU, AŽD SMB: dle rozsahu znalostí SŽDC Bp1:Úplná znalost: část první, 

část třetí, články 98-128, 130-134, 206-212 
Část D Předpisy: AŽD D1: dle rozsahu znalostí; AŽD D2: dle rozsahu znalostí, SŽDC D1: úplná znalost: 1-

10; 19-27; 29-47; 49-61; 64-68; 73; 74; 77; 80; 81; 95-138; 159-242; 260-265; 267; 269; 272-277; 281; 
283; 286-287; 290; 307-315; 326-332; 337; 358-360; 384-387; 393-403; 413-414; 420-433; 443; 444; 
464-465; 471; 476-524; 532-549; 570-571; 577-581; 593-594; 600; 612-613; 624-632; 642-643; 652; 
724-730; 742; 747-748; 754-760; 761; 774-810; 811-816; 830-832; 841; 844-847; 856-860; 861-864; 
865-869; 882-865; 866-890; 891; 901-904; 905-909; 910; 928-929; 931; 937; 944; 946-948; 965-967; 
970-971; 980; 1023-1027; 1037-1040; 1050-1053; 1070-1077; 1080; 1095-1097; 1109-1111; 1113-
1116; 1141-1180; 1252; 1254; 1262-1272; 1314-1320; 1377-1388; 1391; 1395; 1409-1415; 1417-1418; 
1424-1425; 1431-1434; 1438; 1440; 1448-1451; 1454-1455; 1466; 1492-1494; 1496; 1505; 1507-1517; 
1519-1522; 1538-1553; 1594-1595; 1601-1698; 1709-1710; 1714-1715; 1722-1729; 1731-1734; 1736; 
1744-1757; 1767-1769; 1785-1787; 1796-1814; 1820-1822; 1824-1825; 1874-1875; 1891-1893; 1905-
1906; 1916-1919; 1928-1933; 1944-1950; 1969; 1987-1990; 2001-2006; 2015-2033; 2071-2073; 2086; 
2095; 2123-2126; 2135; 2144-2151; 2178-2183; 2203-2209; 2212-2213; 2218-2220; 2222-2223; 2239-
2240; 2257-2260; 2268-2270; 2278-2280; 2289-2292; 2299-2302; 2315-2318; 2320-2324; 2329-
2334;2417; 2430-2432; 2596; 2734; 2740; 2776; 2807; 2836; 2915; 2917; 2919; 2926; 2957; 2966; 
3032; 3035-3036; 3060; 3093; 3102-3104; 3106-3109; 3117-3118; 3120-3126; 3128-3129; 3151; 
3186-3187; 3222; 3247-3248; 3250; 3252; 3255-3256; 3258; 3260-3262; 3264; 3278; 3281; 3284; 
3295-3296; 3298; 3324; 3333-3334; 3378-33379; 3387; 3454-3457; 3464-3516; 3546-3548; 3551; 
3554; 3593; 3601 3655; 3774; 3483; 3785-3790; 3796-3797; 3799-3801; 3844; 3850-3855; 3933; 
3936; 3954; 3973-3977; 3983-3986; 4001; 4016-4019; 4028-4029; 4031-4032; 4034-4036; 4039; 
4041-4042; 4069-4075; 4088-4090; 4098; 4130; 4136-4137; 4149; 4151; 4167-4169; 4227-4239; 
4253-4258; 4271-4272; 4282-4285; 4294-4299; 4319; 4334; Příloha 1, 3, 4, 6, 7, 21 (čl. 21 a 22); 
SŽDC D3: úplná znalost: články 1-19, 22-25, 43, 45, 50, 53, 54, 58-74, 78-114, 116-143, 145-161, 
163, 164, 194, 195, 241, 242, 304-308, 348, 358-363, 369 -380, 382-502, 504-510, 512-516, 529-561, 
563, 565, 569-590, přílohy 1-4; SŽDC Z1: Úplná znalost: Předpis část první, druhá, pátá, příloha 1, 
Informativní znalost: Předpis část třetí a čtvrtá; SŽDC Z11: Předpis – články 7, 8, 23, 29-33, 37, 38, 
40, 43-53, Přílohy 5-10 dle druhu obsluhovaného zařízení, informativní znalost: čl. 1, 3, 5-6, 10-13, 15-
17, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 35, 42, příloha 1-4 

Část T Předpisy: AŽD PPDV, AŽD UTZ, AŽD B1, SŽDC T100: dle rozsahu znalostí 
Část P Předpisy: DÚK Ústeckého kraje, SPP Ústeckého kraje 

Další znalosti - znalost aktuálních pokynů k výkonu služby 

Požadavky na udržení odborné způsobilosti 
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Pravidelné přezkoušení, lhůta Ano, 5 let 
Pravidelné školení, roční četnost Ano, 2 
Počet hodin pravidelného školení celkem 6 
Druh ověřování znalostí Průběžné ověření znalostí 

Ostatní požadavky a poznámky k odborné způsobilosti 
- v případě výkonu práce na tratích D3 znalost ZDD a PND3 konkrétní tratě dle rozsahu znalosti, provádí 

se jako samostatná odborná zkouška dle potřeby; 
- v případě jízdy na tratích s DOZ znalost ZDD a PNDOZ konkrétní tratě dle rozsahu znalosti, provádí se 

jako samostatná odborná zkouška dle potřeby; 
- v případě výkonu práce na vlečkách znalost místních předpisů a PPŘ dle rozsahu znalosti, provádí se 

jako samostatná zkouška nebo školení dle potřeby a složitosti poměrů. 
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Požadavky na odbornou způsobilost 
Druh zkoušky Odborná – Průvodčí 
Vykonávané pracovní činnosti: 

- doprovod vlaku včetně odbavení cestujících; 
- provádění kontrolní činnosti v rozsahu zkoušky. 

Zkouška opravňuje vykonávat dále tyto činnosti a pracovní funkce: 
- provedení úkonů před výpravou osobního vlaku 
- provádění zkoušek brzdy pouze u osobních vlaků; 
- provádění posunu pouze u osobních vlaků; 
- obsluha zabezpečovacího zařízení dle ustanovení ZDD nebo předpisů; 
- komunikace s informačními systémy SŽDC v určených oblastech; 
- traťový dělník; 
- posunovač. 

Předpoklady k vykonání zkoušky 
Vzdělání minimálně ukončené střední s výučním listem 

strojního, elektrotechnického, stavebního nebo 
dopravního zaměření, vyšší vzdělání bez určení 
oboru 

Odborná praxe --- 

Elektrotechnická kvalifikace osoba poučená dle vyhlášky 100/1995 Sb. 
Požadovaná předchozí kvalifikace --- 

Ostatní požadavky --- 

Příprava ke zkoušce 
Odborná příprava Konzultace v délce 20 h 

Provozní příprava (zácvik) Jízdní výcvik 1 týden 

Požadovaná znalost ke zkoušce dle předpisů 
Část V Předpisy: AŽD OZZ, AŽD MU, AŽD SMB: dle rozsahu znalostí SŽDC Bp1:Úplná znalost: část první, 

část třetí, články 98-128, 130-134, 206-212 
Část D Předpisy: AŽD D1: dle rozsahu znalostí; AŽD D2: dle rozsahu znalostí; SŽDC D1: úplná znalost: 1-

10; 19-27; 29-44; 46; 47; 49-61; 64-68; 73; 74; 80; 95-138; 159-242; 260-265; 267; 269; 272-277; 281; 
283; 286-287; 290; 307-315; 326-332; 337; 358-360; 384-387; 393-403; 413-414; 420-433; 443; 464-
465; 471; 476-524; 532-549; 570-571; 577-581; 593-594; 600; 612-613; 624-632; 642-643; 652; 724-
730; 742; 747-748; 761; 811-816; 830-832; 841; 844-847; 861-864; 882-865; 891; 901-904; 910; 928-
929; 931; 937; 944; 946-948; 965-967; 970-971; 980; 1023-1027; 1037-1040; 1050-1053; 1070-1077; 
1080; 1095-1097; 1109-1111; 1113-1116; 1141-1180; 1252; 1254; 1262-1272; 1314-1320; 1377-1388; 
1391; 1395; 1409-1415; 1417-1418; 1424-1425; 1431-1434; 1438; 1440; 1448-1451; 1454-1455; 1466; 
1492-1494; 1496; 1505; 1507-1517; 1519-1522; 1538-1553; 1594-1595; 1601-1698; 1709-1710; 1714-
1715; 1722-1729; 1731-1734; 1736; 1744-1757; 1767-1769; 1785-1787; 1796-1814; 1820-1822; 1824-
1825; 1874-1875; 1891-1893; 1905-1906; 1916-1919; 1928-1933; 1944-1950; 1969; 2015-2033; 2071-
2073; 2086; 2095; 2123-2126; 2135; 2144-2151; 2178-2183; 2203-2209; 2212-2213; 2218-2220; 
2222-2223; 2239-2240; 2257-2260; 2268-2270; 2278-2280; 2289-2292; 2299-2302; 2315-2318; 2320-
2324; 2329-2334;2417; 2430-2432; 2596; 2734; 2740; 2776; 2807; 2836; 2915; 2917; 2919; 2926; 
2957; 2966; 3032; 3035-3036; 3060; 3093; 3102-3104; 3106-3109; 3117-3118; 3120-3126; 3128-3129; 
3151; 3186-3187; 3222; 3247-3248; 3250; 3252; 3255-3256; 3258; 3260-3262; 3264; 3278; 3281; 
3284; 3295-3296; 3298; 3324; 3333-3334; 3378-3379; 3387; 3454-3457; 3464-3516; 3546-3548; 3551; 
3554; 3593; 3601 3655; 3774; 3483; 3785-3790; 3796-3797; 3799-3801; 3844; 3850-3855; 3933; 
3936; 3954; 3973-3977; 3983-3986; 4001; 4016-4019; 4028-4029; 4031-4032; 4034-4036; 4039; 
4041-4042; 4069-4075; 4088-4090; 4098; 4130; 4136-4137; 4149; 4151; 4167-4169; 4227-4239; 
4253-4258; 4271-4272; 4282-4285; 4294-4299; 4319; 4334; Příloha 1, 3, 4, 6, 7, 21 (čl. 21 a 22); 
SŽDC D3: úplná znalost: články 1-19, 22-25, 43, 45, 50, 53, 54, 58-74, 78-114, 116-143, 145-161, 
163, 164, 194, 195, 241, 242, 304-308, 348, 358-363, 369 -380, 382-502, 504-510, 512-516, 529-561, 
563, 565, 569-590, přílohy 1,3; SŽDC Z1: Úplná znalost: Předpis část první, druhá, pátá, příloha 1, 
Informativní znalost: Předpis část třetí a čtvrtá; SŽDC Z11: Předpis – články 7, 8, 23, 29-33, 37, 38, 
40, 43-53, Přílohy 5-10 dle druhu obsluhovaného zařízení, informativní znalost: čl. 1, 3, 5-6, 10-13, 15-
17, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 35, 42, příloha 1-4 

Část T Předpisy: AŽD PPDV, AŽD UTZ, AŽD B1, SŽDC T100: dle rozsahu znalostí 
Část P Předpisy: DÚK Ústeckého kraje, SPP Ústeckého kraje 

Další znalosti 
 

- znalost aktuálních pokynů k výkonu služby. 
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Požadavky na udržení odborné způsobilosti 
Pravidelné přezkoušení, lhůta Ano, 5 let 
Pravidelné školení, roční četnost Ano, 2 
Počet hodin pravidelného školení celkem 6 
Druh ověřování znalostí Průběžné ověření znalostí 

Ostatní požadavky a poznámky k odborné způsobilosti 
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Požadavky na odbornou způsobilost 
Druh zkoušky Odborná – Dispečer 
Vykonávané pracovní činnosti: 

- operativní řízení při provozování dráhy nebo drážní dopravy; 
- provádění kontrolní činnosti v rozsahu zkoušky. 

Zkouška opravňuje vykonávat dále tyto činnosti a pracovní funkce: 
- provádění zkoušek brzdy vč. související dokumentace; 
- řízení a provádění posunu; 
- obsluha zabezpečovacího zařízení dle ustanovení ZDD nebo předpisů; 
- komunikace s informačními systémy SŽDC; 
- zajištění místa vzniku MU a prvotní ohledání MU; 
- vlakvedoucí; 
- průvodčí. 

Předpoklady k vykonání zkoušky 
Vzdělání SŠ, VOŠ nebo VŠ 
Odborná praxe min. 1 rok ve funkci strojvedoucí nebo 

vlakvedoucí 
Elektrotechnická kvalifikace osoba poučená dle vyhlášky 100/1995 Sb. 
Požadovaná předchozí kvalifikace strojvedoucí, vlakvedoucí 

Ostatní požadavky samostatná práce s internetem 

Příprava ke zkoušce 
Odborná příprava Konzultace v délce 16 h 

Provozní příprava (zácvik) Zácvik 1 týden 

Požadovaná znalost ke zkoušce dle předpisů 
Část V Předpisy: AŽD OZZ, AŽD MU, AŽD SMB: dle rozsahu znalostí SŽDC Bp1:Úplná znalost: část první, 

část třetí, články 98-128, 130-134, 206-212 
Část D Předpisy:AŽD D1 dle rozsahu znalostí, AŽD D2 dle rozsahu znalostí SŽDC D1, D2/1, D2/81, D3, D7, 

D7/2, D17, D17/1, D31, Z1, Z2, Z11 : v rozsahu znalostí pro dopravce; Směrnice SŽDC Is10, č. 69, 
70, 92, 100 

Část T Předpisy: AŽD PPDV, AŽD UTZ, AŽD B1, ČD V8/1, SŽDC T100, V65/1: dle rozsahu znalostí 
Část P Předpisy: SPP Ústeckého kraje 

Další znalosti - znalost aktuálních pokynů k výkonu služby 

Požadavky na udržení odborné způsobilosti 
Pravidelné přezkoušení, lhůta Ano, 5 let 
Pravidelné školení, roční četnost Ano, 2 
Počet hodin pravidelného školení celkem 6 
Druh ověřování znalostí Průběžné ověření znalostí 

Ostatní požadavky a poznámky k odborné způsobilosti 
- znalost ZDD, PNDOZ a PND3 konkrétních tratí dle rozsahu znalosti, provádí se jako samostatná odborná 

zkouška dle potřeby; 
- znalost místních poměrů a předpisů, ZDD, PPŘ popř. dalších předpisů pro místa, kde jsou deponována 

vozidla AŽD nebo odsud pravidelně vyjíždějí vlaky AŽD, provádí se jako samostatná zkouška nebo 
školení dle potřeby a složitosti poměrů. 
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Odborná způsobilost vedoucích zaměstnanců v manažerských funkcích  
 
Požadavky na odbornou způsobilost osob v manažerských funkcích generální ředitel a 
vedoucí odboru drah jsou totožné s požadavky na odbornou způsobilost pro funkce 
vedoucího oddělení provozování rážní dopravy a vedoucího oddělení správy a provozování 
drah s tím, že uvedené pracovní funkce smí zastávat pouze osoby splňující podmínku 
odborné způsobilosti definovanou v § 14 nebo § 27 ZOD. Další podmínky nebo rozsah 
odborné způsobilosti může určit osoba odborně způsobilá dle vydaných úředních povolení 
a licencí, V případě, že osoba v manažerské funkci vykonává, nebo má vykonávat další 
pracovní činnosti, pro niž je vyžadována odborná způsobilost tímto předpisem (dle přílohy 
č. 2), musí tato osoba splnit veškeré požadavky na odbornou způsobilost stanovenou tímto 
předpisem pro danou pracovní funkci či činnost (příloha č. 2).
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 Příloha 3 
 

Maximální lhůty platnosti a kategorie zdravotních prohlídek 

Funkce 

Věkové rozmezí v 
letech 

Zdravotní 
způsobilost 
(kategorie) Pozn. 18 – 50  50 a více 

1 2 3 4 5 

Traťmistr 3 1 2  

Traťový dělník 3 1 2  

Údržbář zabezpečovacího zařízení 3 1 2  

Strojvedoucí 2 1 1  
Vlakvedoucí 2 1 2  
Průvodčí 2 1 2  
Dispečer 2 2 3  
Specialista 3 2 3  
Vedoucí odboru drah a drážní dopravy 3 2 3  
Vedoucí oddělení provozování 3 2 3  
Vedoucí 3 2 3  
Vyšetřovatel mimořádných událostí 3 1 2  
Osoba provádějící pouze revize, 
prohlídky a zkoušky UTZ 5 2 4  

 
Poznámky: 
Údaje ve sloupcích 2 a 3 jsou maximální doba platnosti posudku v letech. 
Údaje ve sloupci 4 jsou kategorií dle vyhlášky 101/1995 Sb. v platném znění. 
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Příloha 4 

 

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI 
vydaný ve smyslu § 42 zákona č. 373/2011 Sb. a vyhlášky 98/2012 Sb. v platném znění 

 Na základě výsledků: 
 samostatného lékařského vyšetření dle § 94 zákoníku práce 
 následné preventivní prohlídky dle § 84 odst. 1 písm. v) zákona č. 258/2000 Sb. 

 lékařského vyšetření mladistvých dle § 247 zákoníku práce 

 vstupní  
 pravidelné 
 mimořádné 
 výstupní 
 preventivní 

Rozhodl(a) MUDr.  .................................................................... v souladu s platnými předpisy 
že posouzený(á): ………………….., datum narození  ...................................  
je pro pracovní činnost(i): ……… 
zařazenou/zařazené dle: 

zákona č.258/2000 Sb. a vyhlášky č.432/2003 Sb. MZ do Kategorie práce: 

 1. (bez zátěže)  2. (výjimečná zátěž nepřekračující hygienické limity)  3. (trvalá zátěž, která překračuje 
hygienické limity podle přílohy č.1 zákona č.  258/2000 Sb.)  4.(trvalá zátěž s vysokým rizikem ohrožení zdraví, 
které nelze zcela vyloučit) 

 vyhlášky č. 101/1995 Sb: 
 § 1 odst. 1 písm. a) – osoby řídící drážní vozidlo a uchazeči (strojvedoucí) 
 § 2 písm. a) – činnost při provozování dráhy a drážní dopravy (vlakvedoucí, průvodčí, posunovač) 
 § 2 písm. b) bod 1 – vstup bez dozoru na dopravní cestu (ostatní, výše neuvedení) 
 § 2 písm. b) bod 2 – revize, prohlídky a zkoušky 

 § 84 zákona č. 361/2000 Sb. – řidič, referent 
 § 19 zákona č. 258/2000 Sb. – pracovní činnosti při výrobě a uvádění potravin do oběhu 
 směrnice č. 49/1967 Věstníku MZ v platném znění: 

 § 12 – práce v riziku vyhlášeném orgánem ochrany veř. zdraví 
 § 13 – činnosti, které mohou ohrozit zdraví spolupracovníků nebo obyvatelstva (vazač, jeřábník) 
 § 14 – práce ve výškách nad 10 m, (hasič,záchranář) 
 § 15 – ostatní, jinde nezařazení (elektro dle Vyhl. 50/1978 Sb., svářeč) 

 § 94 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoníku práce) – noční práce 

a) zdravotně ZPŮSOBILÝ(Á)∗ 
b) zdravotně NEZPŮSOBILÝ(Á)∗  
c) zdravotně ZPŮSOBILÝ(Á) jen za podmínek:∗ ∗ 

 ......................................................................................................................................................................................................................................  
Doba platnosti posudku ………rok(y) ode dne vyhlášení. 

Odůvodnění:
 ..............................................................................................................................................................................................  
Poučení: Proti tomuto posudku je možno podat podle ustanovení § 46 zákona č. 137/2011 Sb. návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne jeho 
prokazatelného obdržení. Návrh se podává stanovenému odvolacímu orgánu prostřednictvím lékaře. Nebyl-li předán návrh na přezkoumání posudku, 
je tento posudek platný ode dne jeho prokazatelného předání posuzované osobě. Je-li vydán nový posudek o zdravotní kvalifikaci pro stejný účel jako 
předcházející posudek, pozbývá tento lékařský posudek dnem platnosti nového posudku svoji platnost. Podání návrhu nemá odkladný účinek, neboť 
uvedeným posudkem je chráněno zdraví posuzované osoby a bezpečnost při práci. 

V Praze dne …………………. 

Razítko a podpis odpovědné osoby 

V ………………………… dne………………… 

Razítko a podpis lékaře 

Posuzovaná osoba se seznámila s posudkem a poučením a ŽÁDÁ∗/NEŽÁDÁ∗ předání písemného vyhotovení 

Dne ...................................  Podpis posuzované osoby: .........................................................  

                                                 
∗ Nehodící se škrtněte  ∗∗ Konkretizují se požadované podmínky 
 



 

 

Příloha 5 

Tiskopis „Výkaz zkoušek“ 
 

VÝKAZ ZKOUŠEK 

DOPRAVCE                              AŽD Praha, s.r.o. 

Příjmení a jméno  
Datum narození  

Pracovní funkce  
 

Datum Druh zkoušky Výsledek * Zkoušející 

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 

 
  

* hodnocení zkoušky: prospěl/neprospěl  



 

 

Příloha 6 

Požadavky na kvalifikaci zkoušejících 
 

Obecné požadavky 
Zkoušející musí splňovat tato kritéria: 

- věk minimálně 21 let a vzdělání ukončené minimálně maturitou; 
- musí provádět zkoušky nestranně a nediskriminačním způsobem; 
- musí mít dovednosti a pedagogické vlohy pro účely provádění zkoušek a mít důkladné 

znalosti zkušebních metod, postupů a dokumentů; 
- v případě zkoušení ZOZ musí být seznámen s režimem vydávání osvědčení 

strojvedoucích vč. vztažné legislativy; 
- musí průběžně udržovat svou vlastní odbornou způsobilost v oblasti, kterou zkouší a 

hodnověrně tuto skutečnost v případě potřeby doložit (např. potvrzení účasti na kurzu, 
semináři apod.); 

- v případě jazykových zkoušek musí být zkoušející schopen poslechu a mluveného 
projevu v cizím jazyce dle kvalifikační úrovně B2 dle společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky. 

 
 

Odborné požadavky 
 
Z hlediska odborných zkušeností musí zkoušející splňovat tato kritéria: 

- odborná praxe v oblasti, kterou zkouší o délce minimálně 4 roky; 
- v případě provádění praktických zkoušek při řízení drážních vozidel musí být 

zkoušející držitelem licence strojvedoucího a platného osvědčení strojvedoucího 
minimálně ve stejném rozsahu v jakém má být prováděna zkouška, zkoušející musí 
mít praxi v řízení drážních vozidel minimálně 4 roky. 



 

 

Příloha č. 7 

 vzor osvědčení strojvedoucího (přední strana) 
  

 

 

                                                     

Číslo licence 
strojvedoucího    

������������ 
 

DOPLŇKOVÉ OSVĚDČENÍ 

udávající, na kterých částech infrastruktury je 
strojvedoucí oprávněn řídit a která kolejová vozidla 
je strojvedoucí oprávněn řídit v souladu se směrnici 
2007/59/EC a příslušnou národní legislativou 
 
………………………………………………….. 

Příjmení 

…………………………………………………... 
Jméno 

Číslo udělené zaměstnavatelem 

� � � � � � � � � � � �          

Platnost od      R   R   R   R  -  M   M  -  D   D      

Platnost do      R   R   R   R  -  M   M  -  D   D      

…………………………………………………..... 
Vydávající organizace  
………………………….. 
Poštovní adresa 

……………………………. 
číslo jednací 
 

DOPLŇKOVÉ OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO 

 
1. ÚDAJE O ZAMĚSTNAVATELI 

………………………………………………… 
Název společnosti 

dopravce  x    provozovatel dráhy  �      
 

…………………………………………………. 
Pracoviště 

…………………………………………………. 
Poštovní adresa 

…………………………………………………. 
Obec/Stát 

2. ÚDAJE O DRŽITELI 

…………………………………………………. 
Místo narození 

Datum narození    R   R   R   R  -  M   M  -  D   D 

 
………………………………………………. 
Státní příslušnost 

 
………………………. 
Poštovní adresa 

 
………………………. 
Obec/Stát 

 
………………………………… 
 Podpis 

DOPLŇKOVÉ OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO 

 
3. KATEGORIE 

Vyplňte příslušná pole a proškrtněte ostatní 

           

     

 

 

 

4. DALŠÍ INFORMACE 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

5. ÚDAJE O JAZYKOVÝCH 

SCHOPNOSTECH 

Jazykové znalosti pro infrastrukturu, pro kterou osvědčení 
platí 

 

Datum  Jazyk Poznámka 
 
 
 
 
 
 

6. OMEZENÍ 

................................................................................. 

………………………………………………….. 

………………………………………………………

 

 

 

Logo dopravce resp. 

provozovatele dráhy Vzor Evropské 
unie  

Poznámky : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 

 

 

 
razítko 
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8. INFRASTRUKTURA, NA KTERÉ JE 

STROJVEDOUCÍ OPRÁVNĚN ŘÍDIT 
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7. KOLEJOVÁ VOZIDLA, KTERÁ JE 

STROJVEDOUCÍ OPRÁVNĚN ŘÍDIT 

  Datum Popis Poznámka 

………….…………………….   …………………….. 
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…………. …………………….   …………………….. 



 

 

Příloha č. 8 

 Vzor opisu osvědčení strojvedoucího (přední strana) 
Znak 
ŽP/PI OPIS DOPLŇKOVÉHO OSVĚDČENÍ 

vydaný v souladu s článkem 17 směrnice 2007/59/ES. 
Tento dokument není řidičským oprávněním. 

 

 

1. ZAMĚSTNAVATELSKÝ 
NEBO SMLUVNÍ ŽP/PI 

NÁZEV SPOLEČNOSTI  

 ŽELEZNIČNÍ PODNIK  PROVOZOVATEL INFRASTRUKTURY    
 

Poštovní adresa  

PSČ a město  Země  

Osobní číslo držitele  

 

2. DRŽITEL Číslo licence             
 

Příjmení (jedno nebo více)   

 

 

 

 

FOTOGRAFIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis 

____________________ 

Jméno (jména)  

Místo narození  

Datum narození  

Státní příslušnost  

Bydliště (nepovinné)  

 
 

 

3. KATEGORIE 
ŘIDIČSKÉHO 
OPRÁVNĚNÍ  

A � 

 B � 

 
�  �  �  �  � __________________  �  � 

 

4. DALŠÍ INFORMACE 
 
 
 
 

 

5. OMEZENÍ  
 
 
 
 

 

6. JAZYKOVÉ ZNALOSTI 
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7. KOLEJOVÁ VOZIDLA Popis Poznámky 

   

   

   

   

 

8. INFRASTRUKTURA  Poznámky 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

DATUM, KDY STROJVŮDCE 
SKONČIL U ŽP/PI S ŘÍZENÍM 
KOLEJOVÝCH VOZIDEL 

 

 



 

 

Příloha č. 9

M

E

P

SV

Datum Podpis Datum Podpis

301 A B C D E F G 522 A B C

302 A B C D E 523 A B

304 A B C D E G 524 A B 

305 A B C  E F G H 525 A B C D E F G H

306 A B C D E 526 A B C D

307 B C D E 527 A B

308 X 528 A B C

309 A B C D E 529 A B C

310 A C D 530 A B C

311 A B 531 A B C D F G H J

312 C D E F G H 532 A C D

313 A B C D 533 X

314 C D E 534 A B C

315 A B 535 A B C

316 A B C D 536 A B C D E F 

317 A B C D E 537 X

318 A B C D E F 539 A B C D E

320 A B C D E 540 A B C D E

322 A B C D 541 A C D

323 A B C D E 542 A B C

324 X 543 A B C D E 

325 A B C 544 A B

326 A 546 A B C D E 

501 A B C D E F 547 A B C D E F 

502 A B 548 A B C D

503 A B 701 A B C

504 A B C E F G J 702 B C

505 A B C 703 X

506 A B C D 704 X

507 A B 705 A C

508 X 706 A B

509 A B C D E 707 A B C

510 A B C D 708 A B D

511 A B 709 B

512 A B D 710 X

513 A B C 711 A B 

514 A B 712 A B C

515 A B C D E 713 A B C

516 A 714 A B 

517 A B D E 715 A B C

519 A B 716 A B C

520 A C D E 717 A B C

521 A B 719 X
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Karta strojvedoucího - přední strana:

AŽD Praha, s .r.o.

Příjmení a  jméno

Trať - úsek Trať - úsek

Licence s trojvedoucího č.

Datum narození

Autorizace řad pro jednotl ivé druhy HV

JŘ 2018
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Další údaje k autorizaci řad hnacích vozidel:

Další údaje k znalostem traťových poměrů:


