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ROZSAH ZNALOSTI
Organ. složka
GŘ SŽDC

OŘ

SŽE

TÚDC

Pracovní činnosti

Znalost

GŘ, náměstci GŘ, ředitelé odborů

informativní

pověření zaměstnanci k výkonu zkoušek
z odborné způsobilosti v elektrotechnice

úplná

ředitel, náměstek pro infrastrukturu,
náměstek pro techniku

informativní

přednostové a zástupci přednostů OŘ SEE,
SSZT, zaměstnanci zabývající se evidencí
platnosti osvědčení

úplná

ředitel

informativní

náměstek pro provoz a techniku,
přednostové pro ÚS SŽE, zaměstnanci
zabývající se evidencí platnosti osvědčení

úplná

ředitel

informativní

náměstek ředitele úseku elektrotechniky a
energetiky, zaměstnanci zabývající se
evidencí platnosti osvědčení

úplná

SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK
SŽDC ...... Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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Generální ředitel státní organizace Správa železniční dopravní cesty (dále jen „SŽDC“)
schválil podle čl. 8, přílohy 3 předpisu SŽDC Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti
a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy – tento pokyn:

Článek 1
1.1

K výkonu funkce předsedy zkušební komise k provádění zkoušek k získání odborné
způsobilosti v elektrotechnice pověřuji osoby uvedené v tabulce 1.

Tabulka 1 – Osoby pověřené k výkonu funkce předsedy zkušební komise

Organizační jednotka

Titul, jméno, příjmení

Telefonní kontakt

Ing. Josef Koudelný

+420 724 285 768

Koudelnyj@szdc.cz

Ing. Pavel Krkoška

+420 725 780 176

Krkoska@szdc.cz

Generální ředitelství,
odbor,
provozuschopnosti (O15)

p. Hubert Ulička

+420 724 370 331

Ulicka@szdc.cz

Oblastní ředitelství
Brno

Ing. Jan Urbánek

+420 602 744 577

Urbanek@szdc.cz

Oblastní ředitelství
Hradec Králové

Ing. Jiří Hájek

+420 606 715 191

HajekJi@szdc.cz

Oblastní ředitelství
Olomouc

Ing. Tomáš Raška

+420 724 053 872

Raska@szdc.cz

Ing. Jaromír Hubač

+420 602 586 714

Hubac@szdc.cz

p. Tomáš Týn

+420 725 435 420

TynT@szdc.cz

p. Vladimír Volf

+420 725 700 335

VolfV@szdc.cz

Ing. Chrt Vladimír

+420 602 409 213

ChrtV@szdc.cz

Oblastní ředitelství
Praha

Ing. Petr Kroužil

+420 602 200 691

Krouzil@szdc.cz

Oblastní ředitelství
Ústí nad Labem

Ing. Jiří Čapek

+420 602 265 520

CapekJ@szdc.cz

Správa železniční
energetiky
Hradec Králové

Ing. Luboš Krátký

+420 725 535 577

Kratky@szdc.cz

Ing. Milan Rath

+420 602 794 276

Milan.Rath@tudc.cz

Ing. Vítězslav Čamek

+420 724 579 368

Vitezslav.Camek@tudc.cz

Generální ředitelství,
odbor automatizace
a elektrotechniky (O14)

Oblastní ředitelství
Ostrava

Oblastní ředitelství
Plzeň

Technická ústředna
dopravní cesty,
úsek elektrotechniky a
energetiky
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E-mail adresa

1.2

Mimo osob uvedených v tabulce 1 mohou být výkonem funkce předsedy zkušební
komise k provádění zkoušek k získání odborné způsobilosti v elektrotechnice pověřeny
osoby, které složily zkoušku před zkušební komisí, jejímž předsedou je osoba určená
tímto pokynem, a které mají ve vydaném osvědčení o odborné způsobilosti uveden text
„Pověřen k výkonu funkce předsedy zkušební komise“. Tato skutečnost musí být
prokazatelně oznámena (e-mail) na odbor automatizace a elektrotechniky Generálního
ředitelství koudelnyj@szdc.cz.

1.3

Seznam všech osob, které jsou pověřeny provádět zkoušky k získání odborné
způsobilosti v elektrotechnice, je zveřejněn na
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/odb.zpus.v-elt.html

Článek 2
2.1

Zkoušky osob znalých s vyšší kvalifikací podle vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se
stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a
jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vyhl. č. 100/1995 Sb.“) se skládají před nejméně dvoučlennou komisí
(předseda a člen).

2.2

Zkoušky podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. 50/1978 Sb.“), se skládají před tříčlennou
komisí (předsedy a dvou členů).

Článek 3
Předseda zkušební komise odpovídá za dodržování požadavků, vyplývajících
z přílohy 4 vyhl. č. 100/1995 Sb. a z vyhl. č. 50/1978 Sb., včetně dodržování
ohlašovacích povinností z těchto vyhlášek vyplývajících a za zajištění:
a)

vedení evidence vydaných dokladů a osvědčení o příslušné elektrotechnické
kvalifikaci;

b)

ukládání protokolů o zkoušce podle požadavků odstavce 16 přílohy 4
vyhl. č. 100/1995 Sb.;

c)

oznámení termínu konání zkoušky na odbor automatizace a elektrotechniky
Generálního ředitelství alespoň tři týdny před jejím konáním.

Článek 4
4.1

Požadavky tohoto pokynu jsou závazné pro zaměstnance SŽDC a dodavatele
provádějící výše uvedené zkoušky, kteří budou následně vykonávat činnosti na
elektrických určených a vyhrazených technických zařízeních.

4.2

Výjimky tohoto pokynu povoluje generální ředitel SŽDC.

4.3

Dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu se zrušuje Pokyn generálního ředitele č. 2/2009
účinný od 1. dubna 2009.

4.4

Tento pokyn nabývá účinnosti ode dne zveřejnění na eDAP.
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