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Předpis SŽDC Zam1 

• SŽDC je provozovatelem dráhy i provozovatelem drážní 
dopravy, 

• § 22, odst. 1, písm. b), resp. § 35 odst. 1, písm. b) 
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 

• vnitřní předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy, 

• pravidla pro získávání, udržování a ztrátu odborné 
způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy         
a drážní dopravy na drahách, na kterých je 
provozovatelem SŽDC. 



Předpis SŽDC Zam1 

• odborná způsobilost stanovena na pracovní činnosti, 
• do 1. 4. 2014 směrnice SŽDC č. 50 – požadavky na 

odbornou způsobilost zaměstnanců dodavatele 
činností – odborné zkoušky řady F, 

• platnost zkoušek řady F do 31. 3. 2017, 
• od 1. 4. 2017 zaměstnanci dodavatele zkoušky dle 

předpisu SŽDC Zam1. 
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Zaměstnanec pověřený ke školení 

• žádost o zařazení do seznamu zaměstnanců pověřených 
ke školení, 

• pověření vydává ředitel odboru personálního GŘ SŽDC, 
• zaměstnanec SŽDC či zaměstnanec dodavatele, 
• pedagogické minimum, 
• organizovat školení v souladu s předpisem SŽDC Zam1. 

 



Zaměstnanec pověřený ke školení 

• vzdělání  
• stejná nebo vyšší odborná zkouška, 
• praxe – 5 let a více, 
• akreditovaná právnická nebo  
     fyzická osoba, 
• platnost pověření jeden rok. 
 

 
 



Zaměstnanec pověřený   
k ověřování znalostí 

• zaměstnanec SŽDC, 
• stejnou nebo vyšší platnou zkoušku, 
• minimálně pětiletá provozní praxe, 
• musí si udržovat odbornou způsobilost, 
• pověřen a vyhlášen k ověřování odborné způsobilosti. 



Ztráta odborné způsobilosti 

• 12 měsíců nevykonávání pracovní činnosti, 
• neúčast na dvou po sobě jdoucích pravidelných školení 

či odborných seminářů, 
• neúčast na prokazatelném ověření znalostí předpisu, 
• neúčast či neúspěch na pravidelném přezkoušení, 
• mimořádná událost, 
• nedodržení obecně platných či interních norem, 
• pochybnosti. 



Předpis SŽDC Zam1 

• k 1. 4. 2018 4 změna č. 4 předpisu SŽDC Zam1 
• změna předpisu vynucena: 

• organizační změnou u SŽDC, 
• vydáním nového předpisu SŽDC D2, 
• výzvou DÚ, 
• aktuálními požadavky odborných útvarů. 
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Dotazy 



Děkuji Vám za pozornost. 

Jitka Češková  

ceskova@szdc.cz 
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