Převodní tabulky činností a povolání k předpisu SŽDC Zam1
V kolonce povolání jsou v souladu s Kvalifikačním katalogem zahrnuty i funkce.

Provozuschopnost dráhy (příloha 4)
Činnosti a povolání na železničním spodku a svršku
Číslo
zkoušky

Druh
zkoušky

K-00

odborná

K-01

odborná

K-02/1

odborná

K-02/2

odborná

K-02/3

odborná

K-03

odborná

NK-03

nástavbová

K-05/1

odborná

K-05/2

odborná

NK-05/2

nástavbová

K-06

odborná

Pracovní činnost
- stavební, opravné a udržovací práce
na železničním spodku a svršku;
- prohlídka a drobné opravy železničního
spodku a svršku;
- odborné řemeslné práce na železničním
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;
- řízení a organizace stavebních, opravných
nebo udržovacích prací na železničním
spodku;
- zadávání, dozor a přejímka stavebních,
opravných a udržovacích prací na železničním
spodku;
- vedení technické dokumentace a
administrativy na železničním spodku
- řízení a organizace stavebních, opravných
nebo udržovacích prací na železničním spodku
a svršku;
- přímé řízení prací na bezstykové koleji;
- zadávání, dozor a přejímka stavebních,
opravných nebo udržovacích prací na
železničním spodku a svršku;
- vedení technické dokumentace a
administrativy na železničním spodku a
svršku;
- kontrola a kontrolní činnost na železničním
spodku, svršku a zařízení správce trati;
- organizační činnosti správce trati.
- administrativní a technické práce vztahující se
k odborné správě traťového hospodářství.
- řízení střediska, stavby nebo stavebních prací
na železničním spodku a svršku;
- bezprostřední řízení staveb železničního
svršku a spodku;
- řízení procesu zřizování a udržování
bezstykové koleje.
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Povolání
Traťový dělník;
Montér tratí.
Traťový dělník - obchůzkář
Zámečník kolejových
konstrukcí;
Svářeč kolejových konstrukcí;
Brusič kolejových konstrukcí.
Kontrolor - defektoskopista
Diagnostik GPK železničního
svršku.
Četař;
Vedoucí prací na železničním
spodku a svršku.
Četař

Vedoucí prací na železničním
spodku

Mistr tratí;
Správce tratí;
Vedoucí prací na železničním
spodku a svršku.

Mistr tratí;
Správce tratí
Vedoucí provozu
infrastruktury správy tratí;
Vrchní správce tratí;
Vrchní mistr tratí – traťmistr;
Vedoucí provozního střediska
správy tratí;
Rozpočtář správy tratí;

NK-06

K-07

nástavbová

odborná

K-07/1

K-09

KMB-10

KMB-10/1

odborná

odborná

Odborná

- kontrola a kontrolní činnost na železničním
spodku, svršku a zařízení správce trati;
- organizační činnosti správce trati;
- měření a vyhodnocení parametrů železničního
spodku a svršku;
- administrativní a technické práce vztahující se
k odborné správě traťového hospodářství.

Technolog správy tratí;
Technický dozor stavebníka
správy tratí.
Vedoucí provozu
infrastruktury správy tratí;
Vrchní správce tratí;
Vrchní mistr tratí – traťmistr;
Vedoucí provozního střediska
správy tratí;
Rozpočtář správy tratí;
Technolog správy tratí;
Technický dozor stavebníka
správy tratí.

- činnosti specialistů oblastního ředitelství nebo
stavební správy v oboru dopravních a
železničních staveb;
- vedení technické dokumentace a
administrativy dopravních a železničních
staveb;
- kontrola procesu zřizování a udržování
bezstykové koleje;
- zadávání, dozor a přejímka stavebních,
opravných nebo udržovacích prací;
- měření a vyhodnocení parametrů železničního
spodku a svršku;
- správa, kontrola a kontrolní činnost
železničního spodku, svršku a zařízení
správce trati;
- organizace a řízení činností odborné správy
Tratí.

Vedoucí skupiny OŘ odvětví
TH;
Vedoucí oddělení OŘ odvětví
TH;
Vedoucí odboru OŘ odvětví
TH;
Přednosta správa tratí;
Vedoucí provozního oddělení
správy tratí;
Vedoucí technického oddělení
správa tratí;
IŽD odvětví TH.

- příprava a realizace investic (staveb) SS na
železničním spodku a svršku;

IŽD SS;
Specialista SS odvětví TH;
Systémový specialista SS
odvětví TH;

- činnosti metodických specialistů Generálního
ředitelství a TÚDC v oboru dopravních a
železničních staveb provozovatele dráhy;
- vedení technické dokumentace a
administrativy dopravních a železničních
staveb provozovatele dráhy;
- kontrola a kontrolní činnost na zařízení ŽDC
provozovatelem dráhy.
- organizace činností pracovní skupiny
specialistů;
- organizace činností pracovní skupiny, pro jejíž
práce není nutná odborná způsobilost dle
ostatních zkoušek uvedených v příloze č. 4, 5
nebo 6
- činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve
stádiu realizace stavby dle zákona č. 309/2006
Sb.;
- činnosti specialisty BOZP dodavatelů
stavebních prací (osoba odborně způsobilá
v prevenci rizik BOZP) dle zákona č.
309/2006 Sb.
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Systémový specialista GŘ
odvětví TH;
Systémový specialista TÚDC
odvětví TH.

Vedoucí prací pracovní
skupiny, pro jejíž práce není
nutná odborná způsobilost dle
ostatních zkoušek uvedených
v příloze č. 4, 5 nebo 6
Koordinátor BOZP na
staveništi ve stádiu realizace
stavby dle zákona č. 309/2006
Sb.;
Specialista BOZP dodavatelů
stavebních prací (osoba
odborně způsobilá v prevenci
rizik BOZP) dle zákona č.
309/2006 Sb.

Činnosti a povolání na stavbách železničním spodku
Číslo
zkoušky
M-01

Druh
zkoušky
odborná

Pracovní činnost
- organizační činnost správce mostů a tunelů.

M-02

odborná

- řízení prací na stavbách železničního spodku;
- zadávání, dozor a přejímka stavebních prací;
- organizace a řízení výlukových prací na stavbách
železničního spodku.

M-02/1

odborná

- realizace a příprava investic (staveb) SS na
stavbách mostů a tunelů a železničního spodku.

nástavbová

- běžná prohlídka propustků, mostů, objektů
mostům podobných a tunelů správcem mostů a
tunelů;
- příprava, zpracovávání a sestavování rozpočtů
staveb železničního spodku správcem mostů a
tunelů;
- výkon místní správy na stavbách železničního
spodku správcem mostů a tunelů;
- vedení provozně technických agend správcem
mostů a tunelů.

NM-02b

nástavbová

- podrobná prohlídka mostů a objektů mostům
podobných provozovatelem dráhy;
- provádění podrobných prohlídek tunelů
provozovatelem dráhy.

M-03

odborná

NM-02a

- činnosti specialistů v oboru dopravních a
železničních staveb provozovatele dráhy;
- řízení odborné správy provozovatele dráhy;
- organizace činností pracovní skupiny specialistů
provozovatele dráhy;
- provádění hlavních prohlídek mostních objektů
provozovatelem dráhy;
- provádění podrobných a hlavních prohlídek tunelů
provozovatelem dráhy.
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Povolání
Technický pracovník
SMT.
Vedoucí provozu
infrastruktury SMT;
Vrchní mistr
infrastruktury SMT;
Správce infrastruktury
SMT;
Vrchní správce
infrastruktury SMT;
Vedoucí provozního
střediska SNT;
Rozpočtář SMT;
Mistr SMT;
Vedoucí prací na
stavbách železničního
spodku.
IŽD SS;
Systémový specialista
SS;
Vedoucí oddělení;
Vedoucí provozu
infrastruktury SMT;
Vrchní mistr
infrastruktury SMT;
Správce infrastruktury
SMT;
Vrchní správce
infrastruktury SMT;
Vedoucí provozního
střediska SNT;
Rozpočtář SMT;
Mistr SMT;
Vedoucí provozu
infrastruktury SMT;
Vrchní mistr
infrastruktury SMT;
Správce infrastruktury
SMT;
Vrchní správce
infrastruktury SMT;
Vedoucí provozního
střediska SNT;
Rozpočtář SMT;
Mistr SMT;
Přednosta SMT;
Vedoucí provozního
oddělení SMT;
Vedoucí technického
oddělení SMT;
Vedoucí skupiny SMT;
Vedoucí oddělení SMT;
Náměstek provozu
infrastruktury OJ;
Systémový specialista
GŘ a TÚDC.

Činnosti a povolání na budovách a bytovém hospodářství
Číslo
zkoušky

Druh
zkoušky

Pracovní činnost

Povolání

- samostatná činnost při stavebních a udržovacích
pracích na budovách, inženýrských sítích a
technickém zařízení budov - opravy, údržba,
servisní práce, kontroly, prohlídky, revize a
zkoušky zařízení;

Pracovník údržba a oprav
budov a bytového
hospodářství.

odborná

- organizace činnosti při stavebních a udržovacích
pracích na budovách, inženýrských sítích a
technickém zařízení budov;
- zadávání a přejímka drobných oprav a
udržovacích nebo servisních prací od zhotovitelů;
- organizování a kontrola provozních činností na
budovách, inženýrských sítích a technickém
zařízení budov;
- samostatné zajišťování správcovských činností a
dodávek služeb souvisejících s provozem budov a
bytového hospodářství;
- tvorba technické a výkresové dokumentace;
- příprava rozpočtů a rozpočtových kalkulací
stavebních prací, výkonů, výrobků nebo služeb.

Četař;
Mistr budov a bytového
hospodářství;
Správce budov a
bytového hospodářství;
Technik – správa budov;
Hospodářsko-správní
referent budov a
bytového hospodářství;
Technický pracovník
provozního střediska
budov a bytového
hospodářství;
Samostatný technik –
správa budov;
Technolog;
Rozpočtář odborné
správy.

odborná

- řízení, organizování a kontrola stavebních a
udržovacích prací na budovách, inženýrských
sítích a technickém zařízení budov;
- řízení a odpovědnost za činnost provozního
střediska budov nebo stavebního oddílu;
- výkon činnosti technického dozoru investora;
- řízení správy budov a bytového hospodářství;
- realizace investic na budovách, inženýrských
sítích a technickém zařízení budov;
- organizování a kontrola činnosti zhotovitelů;
- výkon specializovaných činností souvisejících se
zajištěním provozuschopnosti budov,
inženýrských sítí a zařízení budov.

Přednosta odborné správa
OŘ;
Vedoucí provozního
střediska budov;
Vedoucí oddělení OJ –
správa budova bytového
hospodářství;
Vrchní mistr SBBH;
Vrchní správce SBBH;
Vedoucí prací na
budovách v blízkosti
koleje a mezi nimi.

B-02/1

odborná

- realizace a příprava investic (staveb) na budovách
a inženýrských sítích a technickém zařízení
budov;

NB

nástavbová

- správa, dohled a kontrola budov, inženýrských sítí
a technického zařízení budov.

B-00

B-01

B-02

odborná
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IŽD SS;
Systémový specialista
SS;
Vedoucí oddělení;
Pro povolání dle
předchozí zkoušky.
V případě B-01 povolání
dle B-01;
V případě B-02 povolání
dle B-02.

Činnosti a povolání v železniční geodézii
Číslo
zkoušky

Druh
zkoušky

G-00

odborná

- pomocné a měřičské práce při geodetické a
kartografické činnosti.

Figurant;
Dělník při geodetických a
kartografických pracích.

G-01

odborná

- projektování, řízení a provádění prací při
geodetické činnosti,
- řízení a provádění prací při kartografické činnosti,

Geodet – kartograf.

odborná

- řízení oddělení železniční geodézie,
- řízení skupiny železniční geodézie,
- organizování a kontrola geodetické a kartografické
činnosti,
- ověřování výsledků zeměměřických činností dle
zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního
oprávnění c).

Vedoucí geodet.

G-02

NG-02a

nástavbová

G-03

odborná

Pracovní činnost

- správcovská činnost parametrů prostorové polohy
koleje;
- správcovská činnost železničního bodového pole;
- správcovská činnost obvodu dráhy;
- ověření výsledků zeměměřických činností dle
zákona č. 200/1994 Sb. v rozsahu úředního
oprávnění c) dodavatelem.
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Povolání

Správce SŽDC.

----------------

Činnosti a povolání na sdělovacím (telekomunikačním) zařízení
Číslo
zkoušky
T-00

Druh
zkoušky
odborná

T-02

odborná

T-03

odborná

Pracovní činnost
- součinnost při provádění prací při montáži, údržbě,
odstraňování poruch a opravách sdělovacích
(telekomunikačních) zařízení, VST a MST.
- odborné, vysoce odborné a specializované práce
při opravách, montážích, údržbě a rekonstrukcích
na zařízení sdělovací (telekomunikační) techniky,
VST a MST, včetně případného řízení prací.
- samostatné zajišťování technického provozu,
údržby a oprav sdělovacích (telekomunikačních)
zařízení, VST a MST.
- řízení a zajišťování údržby a oprav sdělovacích
(telekomunikačních) zařízení, VST a MST ve
svěřeném okrsku.

T-03a

odborná

T-04

odborná

- administrativní a technické práce vztahující se
k odborné správě sdělovací (telekomunikační)
techniky, VST a MST.

T-05

odborná

- řízení prací, zajišťování údržby a oprav na
nejsložitějších sdělovacích (telekomunikačních)
zařízeních, VST a MST;
- organizování a kontrola provozních činností.

T-05a

odborná

- realizace investic stavební správy na sdělovacím
(telekomunikačním) zařízení.

T-05b

odborná

T-05c

odborná

- řízení prací, zajišťování údržby a oprav na
nejsložitějších sdělovacích (telekomunikačních)
zařízeních, VST a MST ve svěřeném obvodu dle
Smlouvy.
- organizování a kontrola provozních činností (mimo
správcovské činnosti).
- řízení prací při stavbách na neprovozovaném
sdělovacím (telekomunikačním) zařízení, VST a
MST.

T-05d

odborná

- projektování a související činnosti na sdělovacím
(telekomunikačním) zařízení.

T-06

odborná

- organizace, řízení, analyzování, kontrola a
odpovědnost za složité provozně technické a
správcovské činnosti.
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Povolání
Dělník sdělovacích
zařízení.
Návěstní spojový
dozorce.

Návěstní technik.
Mistr sdělovací a
zabezpečovací
techniky.
Technik - SSZ techniky.
Technický pracovník
provozního
střediska SZ techniky.
Rozpočtář.
Samostatný technik –
SSZ techniky.
Vrchní mistr sdělovací
techniky.
Vedoucí technický
inženýr - provozní
středisko sdělovací
techniky.
Vedoucí provozního
střediska sdělovací
Techniky.
Vrchní správce sdělovací
techniky.
Vedoucí
specializovaného
střediska
sdělovací techniky.
Vedoucí skupiny
sdělovací techniky.
Správce sdělovací
techniky.
Systémový specialista
SS.
IŽD SS.
Zaměstnanec údržby a
oprav sdělovacího
zařízení.

Vedoucí prací pro montáž
sdělovací
techniky.
Projektant
telekomunikačních
sdělovacích zařízení.
Přednosta odborné
správy.
Vedoucí odboru
kanceláře OŘ.
Vedoucí
specializovaného
střediska
sdělovací techniky.

Vedoucí oddělení
sdělovací techniky.
Vedoucí provozu
infrastruktury - správa
sdělovací techniky.
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Činnosti a povolání na zařízení zabezpečovací techniky
Číslo
zkoušky
Z-00

Druh
zkoušky
odborná

Pracovní činnost

Povolání

- součinnost při provádění prací při montáži, údržbě,
odstraňování poruch a opravách zabezpečovacích
zařízení a MST.
- odborné, vysoce odborné a specializované práce
při opravách, montážích, údržbě a rekonstrukcích
zařízení zabezpečovací techniky a MST, včetně
případného řízení prací.
- samostatná činnost při normalizaci, metrologii a
zkušebnictví;
- opravy, měření a přejímky VD zabezpečovacích
zařízení.
- základní, specializované a vysoce odborné práce
při zajišťování technického provozu a údržby
zabezpečovacích, automatizačních, měřících
zařízení a MST.
- samostatné složité specializované odborné práce
při zajišťování technického provozu a údržby
funkčních celků zabezpečovacích zařízení a MST;
- nejsložitější odborné práce při zajišťování
technického provozu, údržby, lokalizace závad a
jejich odstraňování na těch částech
zabezpečovacích zařízení, ve kterých
jsou vazby mezi jednotlivými prvky realizovány
softwarově s využitím digitální techniky.
- řízení a zajišťování údržby a oprav
zabezpečovacích zařízení a MST, ve svěřeném
okrsku (vymezeném technologickém úseku).
- zajišťování bezpečného a hospodárného provozu
UTZ.
- zajišťování správy svěřeného úseku na základě
diagnostiky a dohlédací činnosti, zadávání a
přejímání dílčích prací dodavatelským způsobem,
včetně odpovědnosti za následné zprovoznění
dopravní cesty.
- administrativní a technické práce vztahující se
k odborné správě zabezpečovací techniky a MST.

Dělník sdělovacích a
zabezpečovacích
zařízení.
Zabezpečovací, sdělovací
elektromechanik.

Z-01

odborná

Z-02

odborná

Z-03

odborná

Z-04

odborná

Z-04a

odborná

Z-04b

odborná

Z-05

odborná

Z-06

odborná

- řízení prací, zajišťování údržby a oprav na všech
zabezpečovacích zařízeních a MST ve svěřeném
obvodu;
- organizování a kontrola provozních činností;
- samostatné zajišťování odborně velmi náročných
provozně technických agend v železniční
infrastruktuře.

Z-06a

odborná

- realizace investic stavební správy na
zabezpečovacím zařízení.

Z-06b

odborná

- řízení prací, zajišťování údržby a oprav na všech
zabezpečovacích zařízeních a MST ve svěřeném
obvodu dle Smlouvy;
- organizování a kontrola provozních činností;
- samostatné zajišťování odborně velmi náročných
provozně technických agend v železniční
infrastruktuře (mimo správcovskou činnost).
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Referent jakosti a kvality.

Návěstní spojový
dozorce.

Návěstní technik.

Mistr sdělovací a
zabezpečovací
techniky.

Správce sdělovací a
zabezpečovací
techniky.

Technik - správa SZ
techniky.
Technický pracovník
provozního SSZ
Techniky.
Rozpočtář.
Samostatný technik - SSZ
techniky.
Vrchní mistr SZ techniky.
Vedoucí technický
inženýr - provozní
středisko SZ techniky.
Vedoucí provozního
střediska SZ
Techniky.
Vrchní správce SZ
techniky.
Dispečer ŽDC.
Systémový specialista
SS.
IŽD SS.
Zaměstnanec údržby a
oprav
zabezpečovacího
zařízení.

Z-06c

odborná

- řízení prací při stavbách na neprovozovaném
zabezpečovacím zařízení a MST.

Z-06d

odborná

- řízení a zajišťování údržby a oprav výměnných
dílů.

Z-06e

odborná

- projektování a související činnosti na
zabezpečovacím zařízení.

Z-07

odborná

- odpovědnost za organizaci, řízení, analyzování a
kontrolu složité provozně technické a správcovské
činnosti.
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Vedoucí prací pro montáž
zabezpečovacího
zařízení.
Mistr přidruženého
provozu
infrastruktury.
Vedoucí prací opravny
výměnných dílů.
Projektant
zabezpečovacích
zařízení.
Přednosta odborné
správy.
Vedoucí odboru,
kanceláře OŘ.
Vedoucí regionálního
pracoviště SSZT.
Vedoucí
specializovaného
střediska
SSZT.
Vedoucí oddělení SSZT.
Vedoucí provozu
infrastruktury – SSZT.

Činnosti a povolání v elektrotechnice a energetice
Číslo
zkoušky

Druh
zkoušky

Pracovní činnost

E-00

odborná

E-01

odborná

E-02a

odborná

E-02b

odborná

E-02c

odborná

E-03a

odborná

- zhotovování stavebních zámečnických prvků;
- opravy a seřizování mechanické a pohonné části
náhradních proudových zdrojů;
- výroba a opravy nosných konstrukcí pevných
elektrických trakčních zařízení;
- vedení příslušné evidence v elektrotechnice a
energetice;
- odborné hospodářskosprávní práce;
- administrativní a technické práce vztahující se k
odborné Správě elektrotechniky a energetiky;
- příprava, zpracování a sestavování rozpočtů,
rozpočtových kalkulací, výkonů, prací, nebo jejich
služeb, kontrola správnosti faktur;
- dohledací činnosti;
- určování technologických postupů práce a
Zajišťování technologických změn;
- optimalizace využívání technologických kapacit;
- koordinace příslušného provozně-technického
úseku.
- montáž, rekonstrukce, údržba a opravy
elektrických zařízení včetně pevných trakčních
elektrických zařízení, ústředního dálkového řízení;
- měření signalizace, elektrických ochran;
- práce na zařízení za vypnutého stavu i pod
napětím, v blízkosti zařízení pod napětím ve
výškách a vnucených polohách;
- funkční seřizování, renovace, montáže
elektrických zařízení, opravy, rekonstrukce v
elektrotechnice a energetice;
- organizace a řízení činnosti přidělených
zaměstnanců;
- zajišťování výlukové činnosti.
- zajišťování oprav, rekonstrukcí, popř. modernizace
železniční tratí zařízení správy elektrotechniky a
energetiky;
- odpovědnost za správné uplatňování technologie
prací;
- přímá odpovědnost za bezpečný chod elektrických
zařízení;
- řízení a zajišťování údržby, oprav, rekonstrukcí,
popř. modernizace železniční tratí zařízení správy
elektrotechniky a energetiky;
- odpovědnost za správné uplatňování technologie
prací;
- zajišťování odstraňování závad na svěřených
zařízeních;
- přímá odpovědnost za bezpečný chod elektrických
zařízení;
- zajišťování výlukové činnosti.
- vykonávání technickoprovozních prací;
- zajišťování správy svěřeného úseku a dohledací
činnosti;
- určování technologických postupů práce a
zajišťování technologických změn;
- optimalizace využívání technologických kapacit;
- koordinace příslušného provozně-technického
úseku;
- kontrolní činnost.
- řízení a odpovědnost za činnost provozního
střediska elektrotechnických a energetických
zařízení;
- řízení a zajišťování údržby, oprav, rekonstrukcí,
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Povolání
Zámečník SEE,
Hospodářsko-správní
referent SEE,
Rozpočtář SEE,
Technický pracovník
SEE,
Technolog,
Správce infrastruktury.

Elektromontér,
Elektromechanik,
Provozní elektrikář,
Četař SEE.

Mistr dodavatele,
Technik,
Technický dohled.

Mistr SEE.

Technický pracovník,
Samostatný technik,
Technik,
IŽD,
Technolog,
Správce infrastruktury.

Vrchní mistr
infrastruktury,
Vedoucí provozního
střediska SŽDC.

E-03b

odborná

E-04a

odborná

E-04b

odborná

popř. modernizace železniční tratí zařízení správy
elektrotechniky a energetiky;
- odpovědnost za správné uplatňování technologie
prací;
- zajišťování odstraňování závad na svěřených
zařízeních;
- přímá odpovědnost za bezpečný chod elektrických
zařízení;
- zajišťování výlukové činnosti.
- zajišťování správy svěřeného úseku;
- řízení a koordinace provozně-technické a
Správcovské činnosti;
- zadávání a kontrola prací ve svěřeném úseku;
- vykonávání technickoprovozních prací;
- odpovědnost za technickou dokumentaci,
organizaci a vykonávání zkoušek, prohlídek,
měření a diagnostiky;
- sledování a zajištění plynulého zásobování všemi
Druhy energiemi;
- zajišťování hospodárného využívání energií;
- projednávání podmínek odběru energií;
- provádění prohlídek energetického zařízení,
- vykonávání specializovaných koncepčních
systémových prací;
- řízení a organizace nejsložitějších systémů;
- analýza, posuzování a řešení nejsložitějších úkolů.
- realizace investic stavební správy na zařízení
elektrotechniky a energetiky
- vykonávání specializovaných koncepčních
systémových prací;
- řízení a organizace nejsložitějších systémů;
- analýza, posuzování a řešení nejsložitějších úkolů;
- řízení a odpovědnost za činnost specializovaného
střediska;
- odpovědnost za agendu, organizaci a vykonávání
zkoušek;
- přímé řízení skupiny odborníků na ředitelství
SŽDC;
- řešení nejnáročnější činnosti SŽDC s
nespecifikovanými výstupy;
- řízení a organizace směnového provozu;
- koordinace energetického napájení včetně
spotřeby;
- operativní řízení a koordinace výlukové činnosti;
- řízení chodu celého elektrodispečinku a
samostatných
elektrodispečerů ve směně s odpovědnosti za
řízení rovozu elektrických zařízení v oboru
působností;
- výkon činnosti dispečera infrastruktury.
- zhotovování stavebních zámečnických prvků;
- opravy a seřizování mechanické a pohonné části
náhradních proudových zdrojů;
- výroba a opravy nosných konstrukcí pevných
elektrických trakčních zařízení;
- vedení příslušné evidence v elektrotechnice a
energetice;
- odborné hospodářskosprávní práce;
- administrativní a technické práce vztahující se k
odborné správě elektrotechniky a energetiky;
- příprava, zpracování a sestavování rozpočtů,
rozpočtových kalkulací, výkonů, prací, nebo jejich
služeb, kontrola správnosti faktur;
- dohledací činnosti;
- určování technologických postupů práce a
zjišťování technologických změn;
- optimalizace využívání technologických kapacit;
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Vedoucí provozu
infrastruktury,
Vrchní správce
infrastruktury,
Energetik,
Specialista;

Vedoucí
specializovaného
střediska,
Vedoucí skupiny,
Systémový specialista,
Systémový specialista
stavební správy,
Samostatný
elektrodispečer,
Vedoucí
elektrodispečinku.

Ředitel GŘ,
Ředitel OS,
Přednosta odborné
správy,
Vedoucí oddělení,
Systémový specialista
GŘ.

- koordinace příslušného provozně-technického
úseku.
- realizace a příprava investic (staveb) stavební správy na
zařízení elektrotechniky a energetiky pod odborným
dozorem zaměstnance se zkouškou E-05 nebo E-03a
nebo E-03b.

E-05a

odborná

E-05b

odborná

- příprava investic (staveb) stavební správy na zařízení
elektrotechniky a energetiky.

E-05

odborná

- realizace a příprava investic (staveb) stavební správy na
zařízení elektrotechniky a energetiky.

E-07

odborná

E-08

odborná

TZE

odborná

- montáž, rekonstrukce, údržba a opravy
elektrických zařízení včetně pevných trakčních
elektrických zařízení,ústředního dálkového řízení;
- měření signalizace, elektrických ochran;
- práce na zařízení za vypnutého stavu i pod
napětím, v blízkosti zařízení pod napětím ve
výškách a vnucených polohách;
- funkční seřizování, renovace, montáže
elektrických zařízení, opravy, rekonstrukce v
elektrotechnice a energetice;
- organizace a řízení činnosti přidělených
zaměstnanců;
- zajišťování výlukové činnosti.
- zajišťování oprav, rekonstrukcí, popř. modernizace
železniční tratí zařízení správy elektrotechniky a
energetiky;
- odpovědnost za správné uplatňování technologie
prací;
- přímá odpovědnost za bezpečný chod elektrických
zařízení;
- řízení a zajišťování údržby, oprav, rekonstrukcí,
popř. modernizace železniční tratí zařízení správy
elektrotechniky a energetiky;
- odpovědnost za správné uplatňování technologie
prací;
- zajišťování odstraňování závad na svěřených
zařízeních;
- přímá odpovědnost za bezpečný chod elektrických
zařízení;
- zajišťování výlukové činnosti.
Opravňuje:
- k činnostem dle E-01
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IŽD SS;
Systémový specialista SS;
Vedoucí oddělení;
IŽD SS;
Systémový specialista SS;
Vedoucí oddělení;
IŽD SS;
Systémový specialista SS;
Vedoucí oddělení;
Vedoucí prací na
elektrických zařízení

Projektant v
elektrotechnice a
energetice

Revizní technik,
Inspektor UTZ.

Řízení provozu a organizování dráhy (příloha 5)
Převodní tabulka činností a povolání
Číslo
zkoušky

Druh
zkoušky

ND-DM

nástavbová

ND-00

nástavbová

ND-01

nástavbová

D-01
D-02
D-03

odborná
odborná
odborná

ND-03

nástavbová

D-05
ND-05

odborná
nástavbová

D-07

odborná

D-08

odborná

D-09

odborná

ND-PO

nástavbová

Pracovní činnost
- podílení se na provozování dráhy, při jejichž
pracovní činnosti dochází k ovlivňování
provozování dráhy
- čištění a mazání výhybek
- obsluhování PC, rozhlasu nebo informačních
systémů;
- obsluhování PZZ na trati;
- organizování, řízení a koordinace provozu na trati;
- stavění jízdních cest;
- ohlašování správného přestavení vnějšího prvku
zabezpečovacího zařízení v jízdní cestě;
- ohlašování volnosti koleje v jízdní cestě;
- stavění jízdních cest, řízení a provádění posunu;
- obsluhování PZZ v obvodu žst
- teoretické organizování, řízení a koordinace
provozu v obvodu stanice, odbočky, výhybny,
vlečky, případně trati;
- praktické organizování, řízení a koordinace
provozu v obvodu stanice, odbočky, výhybny,
vlečky, případně trati;
- dozorování na provoz ve směně;
- vrcholové řízení provozování dráhy a organizace
drážní dopravy a přidělování kapacity dráhy;

- řízení provozního obvodu;
- dozorování na provoz a organizování drážní
dopravy;
- provádění zajišťovacích úkonů při vzniku
mimořádné události;
- zpracování jízdního řádu a jeho pomůcek;
- zpracování ZDD a technologie provozu;
- kontrola řízení provozu a organizování drážní
dopravy;
- řízení, organizace a koordinace systémů zahrnující
oblast provozování dráhy a organizování drážní
dopravy;
- velení při zásahu;
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Povolání
-----------

dělník v dopravě (čistič
výhybek)
operátor železniční
dopravy;
závorář;
hláskař, hradlař;
výhybkář, signalista,
dozorce výhybek;
-----------

staniční dozorce;
výhybkář (s obsluhou
PZZ v obvodu žst)
výpravčí;

výpravčí, traťový
dispečer;
dozorčí provozu - vedoucí
směny;
provozní dispečer,
vedoucí dispečer,
hlavní dispečer, ústřední
dispečer,
systémový specialista pro
přidělování
kapacity;
přednosta PO;
dozorčí provozu;
zpracovatel jízdního řádu;
staniční technolog;
specialista;
systémový specialista;

velitel zásahu HZS
SŽDC;
velitel jednotky HZS
SŽDC;

Provozování drážní dopravy (příloha 6)
Převodní tabulka činností a povolání
Číslo
zkoušky

Druh
zkoušky

Pracovní činnost

ZOZ-04

zákonná

ZPZ/SV-01

praktické
způsobilosti
odborná

- řízení drážního vozidla na dráze celostátní a
regionální;
- řízení a údržba konkrétního typu vozidla (rozšíření
v rámci druhu SV);
- řízení v oboru mechanizace;
- organizování a kontrola v oboru mechanizace
- obsluha SV při technologické činnosti;

S-02
ZPZ/SV-02
D-04

praktické
způsobilosti
odborná

ND-04
ND-04a

nástavbová
nástavbová

- realizace výluk a dodržování podmínek
Stanovených výlukovým rozkazem;
- řízení sledu;
- řízení a provádění posunu;
- řízení a provádění jednoduchého posunu;
- činnost související se zahájením, přerušením a
ukončením výluky
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Povolání
strojvedoucí
strojvedoucí
vedoucí oddělení
mechanizace
strojník
zaměstnanec pro řízení
sledu
OZOV
posunovač
posunovač
OZOV

