Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.:
Vyřizuje:
Mobil:
E-mail:
Datum:

54962/ 2016 - SŽDC - O15
Petr Sojka
+420 724 370 332
sojkap@szdc.cz
19. 12. 2016

DODAVATELŮM
Na vědomí:
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Základní informace pro dodavatele (segment infrastruktury),
kteří chtějí v roce 2017 vyvíjet pracovní činnost na dráhách,
kde je provozovatelem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Pro účely vyvíjení pracovních činností osob dodavatelů na dráhách provozovaných SŽDC, na základě
smluvního vztahu, jsou podmínky k získání odborné způsobilosti a znalosti stanoveny předpisem SŽDC
Zam1 – „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozováni dráhy a drážní dopravy“ (dále jen
"předpis SŽDC Zam1").

ČÁST I.
PŘEDPOKLADY PRO VÝKON ZKOUŠKY
Předpokladem a podmínkou pro vykonání zkoušky pro osoby dodavatele je řádně a čitelně vyplněná
přihláška ke zkoušce (viz příloha 7, Vzor č. 2), která je zaslána na Odbor provozuschopnosti GŘ SŽDC v
písemné nebo v elektronické verzi. Objednatel vyplněnou přihlášku ke zkoušce zašle na níže uvedenou
adresu:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Odbor provozuschopnosti (O15)
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
Přihláška k odborným zkouškám, včetně souvisejících dokumentů (viz poznámka), musí být na O15
zaslána s dostatečným časovým předstihem, tzn. v takové době, aby nemohlo dojít k situaci, že by
zaměstnanec dodavatele nemohl vykonávat práci, z důvodu propadlé/neplatné odborné způsobilosti.
Podpisem přihlášky se zaměstnanec dodavatele závazně přihlašuje a potvrzuje, že je ke zkoušce
řádně připraven. Přihláška se považuje za závaznou objednávku pro vystavení faktury za provedení
zkoušky pro zaměstnance dodavatele.
Poznámka:
Na přihlášku je nutné uvést číslo telefonu a e-mailovou adresu na kontaktní osobu objednatele.
Nesprávně a nečitelně vyplněná přihláška bude objednateli vrácena.
Pro výkon zkoušky je nutné předložit Čestné prohlášení (viz příloha 7, Vzor č. 18), ve kterém
dodavatel potvrzuje, že výše uvedený zaměstnanec splňuje požadavky a podmínky přípravy a
výcviku předepsané pro příslušnou zkoušku (tzn., je zdravotně způsobilý dle vyhlášky č. 101/1995
Sb., absolvoval potřebné vstupní školení, splňuje potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci (u zkoušek
typu T, Z a E je nutné doložit obě kopie Osvědčení z elektrotechnické kvalifikace), případně
absolvoval požadovaný výcvik a vykonal všechny zkoušky, školení nebo semináře, které jsou
předpokladem ke složení zkoušky a že zaměstnanec nepřerušil po dobu delší jak 12 měsíců pracovní
činnost, pro kterou složil požadovanou zkoušku).
Pro výkon zkoušky typu TZE je dále nutné doložit kopii Osvědčení DÚ.
Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234
DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz

ČÁST II.
ORGANIZACE A VÝKON ZKOUŠKY
Administrativní práci spojenou s výkonem odborné zkoušky, tzn. centrální evidenci zkoušek, zasílání
pozvánek k odborné zkoušce kontaktní osobě objednatele a vystavení dokladu o zkoušce, „Osvědčení o
odborné způsobilosti“, pro osoby dodavatelů v segmentu infrastruktury, zajišťuje:
paní Alena Rybová
Telefon: +420 972 244 671; MT: +420 702 009 883; Email: zkousky@szdc.cz.
Dotazy ke zkouškám, týkající se činností jednotlivých odvětví segmentu infrastruktury, směřujte na
kontaktní osoby uvedené v následující tabulce:
Segment infrastruktury

Kontaktní osoba

Mobilní telefon

Email

Činnosti na železničním spodku a svršku

Ing. Jan Miklenda

+420 725 919 683

Miklenda@szdc.cz

Činnosti na stavbách železničního spodku
Činnosti na budovách a bytovém
hospodářství
Činnosti v železniční geodézii
Činnosti na sdělovacím a zabezpečovacím
zařízení
Činnosti v elektrotechnice a energetice

Ing. Jan Lom

+420 725 465 218

Lom@szdc.cz

Ludmila Kaňová

+420 725 035 268

Kanova@szdc.cz

Ing. Radomír Havlíček

+420 606 721 551

Havlicekr@szdc.cz

Petr Sojka

+420 724 370 332

SojkaP@szdc.cz

Hubert Ulička

+420 724 370 331

Ulicka@szdc.cz

Mechanizace

Ing. Miroslav Hollan

+420 724 031 627

Hollan@szdc.cz

Osnovy zkoušek pro dodavatele v segmentu infrastruktury jsou uvedeny v předpise SŽDC Zam1, příloha
4.
Informace o předpisech (DAP SŽDC) potřebných pro přípravu na zkoušky zaměstnanců dodavatelů,
včetně údajů potřebných pro jejich objednávku a archiv typové dokumentace, lze nalézt na webové
adrese: http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
Zkouška je organizována nejpozději do jednoho měsíce od zaplacení faktury, nebrání-li
vykonání zkoušky provozní, technické, pracovní či formální překážky. Odbor provozuschopnosti
sdělí s předstihem alespoň pěti pracovních dní, formou písemné pozvánky na e-mailovou adresu
kontaktní osoby objednatele, termín, místo a čas konání zkoušky.
Odborná zkouška je zkouškou komisionální a vykonává se před nejméně dvoučlennou
zkušební komisí.
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),
Plán přípravy (jen u OZ a ZOZ), doklad o zaplacení zkoušky (je-li požadován) a prokázat svoji totožnost
průkazem s podobenkou.
Nedostaví-li se zaměstnanec ke zkoušce bez omluvy zaměstnavatele, popřípadě bez závažných
osobních důvodů, je zkouška považována za neúspěšně vykonanou a uchazeč je hodnocen
stupněm Neprospěl.
Každá OZ má osnovou odborné způsobilosti stanovenou část D, T a V. OZ je složena z části písemné
a části ústní. Písemná část OZ předchází vždy části ústní. Jiné požadované znalosti uvedené v osnovách
odborné způsobilosti jsou nedílnou součástí OZ.
Písemná část OZ musí být složena minimálně z 30 otázek v každé jeho části. Otázky mohou být
otevřené, vyžadující zpracování odpovědi nebo uzavřené, kdy jsou ke každé otázce přiřazeny 3 možné
odpovědi, z nichž pouze 1 je správná.
Ústní část se skládá ze zhodnocení a zodpovězení chybných odpovědí z písemné části zkoušky.

2

Pokud není v písemné části dosaženo minimálně 80 % správných odpovědí, musí ústní část zkoušky
dále obsahovat alespoň 3 otevřené otázky k prověření hlubších znalostí v souladu s Osnovou odborné
způsobilosti.
Zkouška musí být hodnocena na závěr, jako celek stupněm Prospěl nebo Neprospěl.
Po neúspěšné zkoušce se povolují dvě opravné zkoušky. Termíny opravných zkoušek
stanovuje předseda zkušební komise nebo zkoušející.
Neprospěl-li zaměstnanec ani při druhé opravné zkoušce, může se o vykonání příslušné odborné
zkoušky, za stejných podmínek pro její vykonání, opětovně ucházet až po uplynutí jednoho roku od
poslední opravné zkoušky.

ČÁST III.
CENA ZA ZKOUŠKU
Cena za zkoušku je pro rok 2017 stanovena ve výši 3 973,- Kč bez DPH. Cena včetně DPH musí být
ze strany objednatele uhrazena na základě faktury - daňového dokladu dodavatele. Splatnost daňového
dokladu se sjednává na dobu 14 dnů.

ČÁST IV.
PLATNOST ZKOUŠEK
Odborné zkoušky vykonané podle předpisu SŽDC Zam1 (prozatímní) a Směrnice SŽDC č. 50 v době
před účinností předpisu SŽDC Zam1 (účinnost od 1. 9. 2014) se uznávají v celé délce platnosti a v
plném rozsahu osnov, podle nichž byly provedeny.
Uznání odborných zkoušek dle dříve platných předpisů a zkoušky zrušené bez náhrady jsou obsahem
Příloh 4, 5 a 6 předpisu SŽDC Zam1. U nových zkoušek je určena doba platnosti odborných zkoušek 5
let.
Další informace týkající se platnosti zkoušek či ztráty odborné způsobilosti jsou popsány v předpise
SŽDC Zam1, čl. 126 a čl. 127.

ČÁST V.
ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE
Školení ve smyslu předpisu SŽDC Zam1 mohou, na základě vydaného Pověření ke školení (příloha
7, vzor č. 28b), mimo pověřených zaměstnanců SŽDC, provádět i pověření zaměstnanci dodavatele,
při splnění všech požadavků na školitele stanovených předpisem SŽDC Zam1, Příloha 1.
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ČÁST VI.
ELEKTROTECHNICKÁ KVALIFIKACE
Zaměstnanci dodavatelů, kteří provádějí činnosti na tratích provozovaných SŽDC musí splňovat
elektrotechnickou kvalifikaci dle Přílohy 4, vyhlášky č. 100/1995 Sb., a vyhlášky č. 50/1978 Sb., v
závislosti na typu zkoušky.
Udržování odborné způsobilosti v elektrotechnice
Vyhláška č. 50/1978 Sb.
U zaměstnanců s odbornou způsobilostí v elektrotechnice:
 pracovník poučený: proškolování a ověřování znalostí se provádí v pětiletých cyklech;
 pracovník znalý a pracovník znalý s vyšší kvalifikací: přezkušováni se provádí podle rozsahu
vykonávané činnosti a pracovního zařazení v tříletých cyklech.
Za dodržení cyklu odpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec.
Vyhláška č. 100/1995 Sb.
U zaměstnanců s odbornou kvalifikací v elektrotechnice:
 osoba poučená: proškolování a ověřování znalostí se provádí v pětiletých cyklech;
 osoba znalá a osoba znalá s vyšší kvalifikací z hlediska bezpečnosti je u SŽDC zavedeno
proškolování a ověřování znalostí podle rozsahu vykonávané činnosti a pracovního zařazení
v tříletých cyklech.
Za dodržení cyklu odpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec.
Školení z elektrotechnické kvalifikace
Školení z elektrotechnické kvalifikace zaměstnanců dodavatele, dle vyhlášky 100/1995 Sb., u osob
poučených, provádí provozovatel elektrického zařízení, DVI a dále dodavatel nebo OSVČ, kteří jsou
k této činnosti pověření ředitelem O10, SŽDC. Ověření znalostí musí provést pouze provozovatel
elektrického zařízení.
Organizace a výkon zkoušky z elektrotechnické kvalifikace
Požadovaný stupeň elektrotechnické kvalifikace lze získat u SŽDC přímo na GŘ SŽDC nebo u
jednotlivých Oblastních ředitelství SŽDC.
Zkoušky zaměstnanců dodavatele, kteří mají předepsanou vyšší elektrotechnickou kvalifikaci, dle
předpisu SŽDC Zam1, lze vykonat v souladu s Pokynem generálního ředitele SŽDC č. 3/2015.
Elektrotechnickou kvalifikaci zaměstnanců dodavatele, dle vyhlášky 50/1978 Sb., lze uznat i na
základě předloženého Osvědčení od jiné organizace provádějící zkoušky z elektrotechnické kvalifikace.
Ke zkoušce z elektrotechnické kvalifikace je možné se přihlásit na základě podané přihlášky (příloha 3,
vzor č. 1). Přihlášku ke zkoušce z elektrotechnické kvalifikace osoba poučená nebo pracovník poučený
je možné podat hromadně s uvedeným jménem, příjmením, datem narození a činností (funkcí).
Seznam kontaktních osob GŘ SŽDC a OŘ SŽDC
Hubert Ulička

Ulicka@szdc.cz

+420 724 370 331

GŘ SŽDC, O15, Praha

Marcela Pelánová

Pelanova@szdc.cz

+420 602 520 288

OŘ SEE, Brno

Drahomír Klapka

Klapka@szdc.cz

+420 602 371 855

OŘ SEE Hradec Králové

Antonín Odstrčil

Odstrcil@szdc.cz

+420 972 741 216

OŘ SEE Olomouc

Tomáš Týn

TynT@szdc.cz

+420 725 435 420

OŘ SEE, Ostrava

Ing. Václav Jírovský

Jirovsky@szdc.cz

+420 972 544 603

OŘ SEE Plzeň

Jana Kunkelová

Kunkelova@szdc.cz

+420 972 245 412

OŘ SEE Praha

Pavel Černý

CernyPa@szdc.cz

+420 972 422 272

OŘ SEE Ústí nad Labem

4

