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ZÁKON

ze dne 20. prosince 2011,

kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky
a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky
(zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního
majetku České republiky a o působnosti Ministerstva
financí při privatizaci majetku České republiky, ve
znění zákona č. 171/2006 Sb., zákona č. 228/2006 Sb.,
zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 31/2008 Sb., zákona
č. 26/2008 Sb. a zákona č. 112/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se za slova „na zvláštních účtech“ vkládají
slova „ , které jsou podřízeny souhrnnému účtu“.

2. V § 5 odst. 3 písmeno c) včetně poznámky pod
čarou č. 5 zní:

„c) v souladu s rozhodnutím vlády

1. k plnění závazků podniků určených k priva-
tizaci, zejména závazků z úvěrů zajištěných
zástavním právem,

2. k financování výdajů na činnost státních pod-
niků, jejichž část byla zprivatizována a které je
nezbytně nutné zachovat, zejména z důvodů
nedořešených nároků oprávněných osob podle
zvláštních právních předpisů,

3. k úhradě nákladů spojených s odstraňováním
škod na životním prostředí způsobených dosa-
vadní činností podniku,

4. k úhradě nákladů a podpoře investičních a ne-
investičních akcí spojených s nápravou škod
způsobených na životním prostředí těžbou
nerostů a na revitalizaci dotčených území
a k úhradě nákladů spojených se záchranou
klenotů naší národní identity a architektonic-
kého dědictví České republiky,

5. k převodu do státního rozpočtu v případě, kdy
rozpočtované příjmy pojistného na důchodové
pojištění včetně příjmů z penále a pokut připa-
dajících na důchodové pojištění spolu s částkou
z výnosu daně z přidané hodnoty započítáva-

nou pro případný převod ze státního rozpočtu
do státních finančních aktiv na účet rezervy pro
důchodovou reformu5) budou nižší než roz-
počtované výdaje na dávky důchodového pojiš-
tění včetně výdajů spojených s výběrem pojist-
ného na důchodové pojištění a výplatou dávek
důchodového pojištění; rozpočtovaná částka se
převede do výše předpokládaného skutečného
rozdílu podle části věty před středníkem,

6. k převodu na Státní fond dopravní infrastruk-
tury,

7. k převodu na Státní fond rozvoje bydlení,

8. k finanční podpoře projektů rozvoje území
určených pro průmyslové využití schválených
vládou.

5) § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.“.

3. V § 5 odst. 3 písmeno e) zní:

„e) k úhradě nákladů spojených s restitučními a priva-
tizačními soudními spory, které je povinno hradit
ministerstvo, k úhradě nákladů spojených se soud-
ními spory a správními řízeními vyplývajícími
z uplatňování zákona č. 427/1990 Sb., o převodech
vlastnictví státu k některým věcem na jiné práv-
nické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších
předpisů, případně i k úhradě souvisejících škod
způsobených ministerstvem a před 1. lednem
2006 Fondem a k úhradě nákladů spojených s vy-
pořádáním mimosoudních dohod uzavřených
mezi ministerstvem a osobami, které se vůči České
republice domáhají uspokojení nároků vzniklých
jim v důsledku nesprávného či nezákonného po-
stupu ministerstva a před 1. lednem 2006 Fondu
při převodech majetku státu na jiné osoby a které
ministerstvo uznalo z důvodu jejich nespornosti,“.

4. V § 5 odst. 3 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písmena g)
až j).
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5. V § 5 odst. 3 písmeno g) zní:

„g) k úhradě nákladů ministerstva spojených s projed-
náváním a realizací privatizačních projektů a roz-
hodnutí o privatizaci a k úhradě nákladů spoje-
ných s údržbou a opravami majetku, který po jeho
privatizaci přešel od jeho nabyvatelů zpět do vlast-
nictví České republiky; k úhradě nákladů spoje-
ných se správou aktiv a pasiv po zaniklé České
konsolidační agentuře, jakož i k úhradě nákladů
spojených se správou aktiv a pasiv, která přešla
nebo přejdou na ministerstvo v souvislosti se zru-

šením nebo zánikem dalších transformačních insti-
tucí nebo organizací, které se podílely na přípravě
a realizaci procesu privatizace majetku státu.“.

6. V § 5 odst. 3 se písmena h) až j) zrušují.

7. V § 5 se odstavec 5 zrušuje.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 5. ledna 2011

o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky
určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb.,
kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy

a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona
č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/
/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002
Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona
č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb. a zákona
č. 134/2011 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE

§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný
předpis Evropské unie2) a upravuje:

a) minimální stupeň dosaženého vzdělání, rozsah
a obsah základních obecných znalostí, dovedností
a postupů, nezbytných pro řízení drážního vozidla
a výkon činnosti strojvedoucího, rozsah, obsah
a způsob provádění zkoušky, způsob hodnocení
výsledků zkoušky, formální a obsahové náležitosti
protokolu o výsledku zkoušky, počet členů ko-
mise, požadavky na členy komise a rozsah a obsah
školení žadatelů o vydání licence strojvedoucího,

b) rozsah a obsah podrobných znalostí, dovedností
a postupů, rozsah, obsah a způsob provádění
zkoušky, způsob hodnocení výsledků zkoušky

a rozsah a obsah školení žadatelů o vydání osvěd-
čení strojvedoucího,

c) podmínky věku a vzdělání, rozsah potřebných od-
borných znalostí, způsob provádění výuky a vý-
cviku a způsob provádění zkoušek žadatelů o vy-
dání průkazu způsobilosti,

d) rozsah odborných znalostí a způsob ověřování
těchto znalostí u osob provádějících revize, pro-
hlídky a zkoušky určených technických zařízení.

HLAVA PRVNÍ

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ
O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO

A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO

Licence strojvedoucího

§ 2

(1) Minimální stupeň dosaženého vzdělání žada-
tele o vydání licence strojvedoucího je ukončené střední
vzdělání s výučním listem strojního, elektrotechnic-
kého, stavebního nebo dopravního zaměření.

(2) Rozsah a obsah základních obecných znalostí,
dovedností a postupů nezbytných pro řízení drážního
vozidla a výkon činnosti strojvedoucího a rozsah a ob-
sah školení k získání příslušných znalostí, dovedností
a postupů je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

(1) Komise, před kterou se skládá zkouška ze
všeobecné odborné způsobilosti, má 3 členy. Alespoň
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1 člen komise musí být držitelem licence strojvedou-
cího.

(2) Před zahájením zkoušky předseda komise
ověří totožnost zkoušeného podle jeho dokladu totož-
nosti a vyzve jej k předložení dokladu prokazujícího,
že absolvoval školení podle § 2. Není-li tento doklad
předložen, zkoušku nelze zahájit.

(3) Zkouška je neveřejná a skládá se z písemného
testu a ústního pohovoru před komisí.

(4) Písemný test se skládá ze 100 otázek zaměře-
ných podle obsahu školení uvedeného v příloze č. 1
k této vyhlášce. Každé otázce jsou přiřazeny minimálně
3 možné odpovědi, z nichž pouze 1 je správná. Každá
správná odpověď je hodnocena 1 bodem.

(5) Ústní pohovor se skládá z otevřených otázek
k prověření hlubších znalostí podle obsahu školení uve-
deného v příloze č. 1 k této vyhlášce a vzájemných
souvislostí. Odpovědi na otevřené otázky hodnotí ko-
mise přidělením bodů v rozmezí 0 až 10 bodů podle
správnosti a úplnosti odpovědi. Pokud se členové ko-
mise neshodnou na hodnocení odpovědi, nechá před-
seda o přidělení bodů hlasovat. Komise přijme hodno-
cení, které podpoří 2 její členové.

(6) Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm
„prospěl“ nebo „neprospěl“. K hodnocení stupněm
„prospěl“ je třeba získat v písemném testu i ústním
pohovoru minimálně 80 % z celkového možného po-
čtu bodů.

(7) Protokol o výsledku zkoušky obsahuje

a) označení „protokol o výsledku zkoušky k proká-
zání všeobecné odborné způsobilosti pro získání
licence strojvedoucího“,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození
a adresu místa trvalého pobytu zkoušeného,

c) místo a datum konání zkoušky,

d) celkový výsledek zkoušky a

e) jména, příjmení a podpisy všech zkoušejících.

Osvědčení strojvedoucího

§ 4

(1) Rozsah a obsah podrobných znalostí, doved-
ností a postupů týkajících se řízení drážního vozidla
příslušné kategorie a druhu a rozsah a obsah školení
k získání příslušných znalostí, dovedností a postupů
je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Odborná způsobilost k řízení drážního vozi-

dla podle odstavce 1 se prokazuje pro příslušný druh
drážního vozidla, kterými jsou

a) elektrická hnací vozidla (E),

b) motorová hnací vozidla (M),

c) parní hnací vozidla (P) a

d) speciální hnací vozidla (SV).

(3) Rozsah a obsah podrobných znalostí, doved-
ností a postupů týkajících se řízení na vymezené dráze
nebo její části a rozsah a obsah školení k získání pří-
slušných znalostí, dovedností a postupů je uveden v pří-
loze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

(1) Zkouška k prokázání zvláštní odborné způso-
bilosti se skládá z části

a) k prokázání teoretických znalostí,

b) k prokázání praktických znalostí a

c) k prokázání znalostí z českého jazyka.

(2) Část zkoušky k prokázání teoretických zna-
lostí se provádí formou písemného testu a ústního po-
hovoru. Písemný test se skládá alespoň z 50 otázek
zaměřených podle obsahu školení uvedeného v § 4.
Každé otázce jsou přiřazeny minimálně 3 možné od-
povědi, z nichž pouze 1 je správná. Každá správná od-
pověď je hodnocena 1 bodem. Ústní pohovor se skládá
z otevřených otázek k prověření hlubších znalostí po-
dle obsahu školení uvedeného v § 4 a vzájemných sou-
vislostí. Odpovědi na otevřené otázky hodnotí komise
přidělením bodů v rozmezí 0 až 10 bodů podle správ-
nosti a úplnosti odpovědi. Pokud se členové komise
neshodnou na hodnocení odpovědi, nechá předseda
o přidělení bodů hlasovat. Komise přijme hodnocení,
které podpoří 2 její členové.

(3) Část zkoušky z praktických znalostí se skládá
z praktického výkonu příslušné činnosti, které se pro-
váděná zkouška týká, zejména z řízení drážního vozi-
dla příslušné kategorie a druhu při zkoušce k prokázání
zvláštní odborné způsobilosti pro řízení drážního vo-
zidla příslušné kategorie a druhu a z řízení drážního
vozidla na vymezené dráze nebo její části při zkoušce
k prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro řízení na
vymezených dráhách nebo jejich částech a odstraňování
provozních poruch.

(4) Část zkoušky z jazykových znalostí se skládá
z písemného testu a ústního pohovoru. Písemný test se
skládá z otázek sloužících k prokázání znalostí českého
jazyka v rozsahu nezbytném pro řízení drážního vo-
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zidla, účinnou komunikaci v běžných i neobvyklých
situacích a porozumění sděleným informacím. Ústní
pohovor se skládá z otevřených otázek k hlubšímu pro-
věření užívání českého jazyka ve výše uvedeném roz-
sahu.

(5) Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm
„prospěl“ nebo „neprospěl.“ K hodnocení stupněm
„prospěl“ je třeba získat minimálně 80 % bodů z celko-
vého možného počtu bodů v písemném testu i ústním
pohovoru, prokázat praktické znalosti řízení drážního
vozidla na vymezené dráze nebo její části podle obsa-
hového zaměření školení a prokázat znalost českého
jazyka.

(6) Žadatel, který neprospěl pouze v některé části
zkoušky, může tuto část zkoušky opakovat nejpozději
do 6 měsíců od konání zkoušky. Neprospěl-li žadatel
u opakované části zkoušky, hodnotí se celá zkouška
hodnocením „neprospěl“.

(7) Je-li žadatel o vydání osvědčení strojvedoucího
držitelem jednoho nebo více osvědčení strojvedoucího
pro jinou kategorii a druh drážního vozidla nebo pro
jinou dráhu nebo její vymezenou část, provádí se
zkouška pouze v tom rozsahu, v jakém nejsou potřebné
znalosti a dovednosti prokázány již vydaným osvědče-
ním strojvedoucího.

HLAVA DRUHÁ

VĚK, VZDĚLÁNÍ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
ŽADATELŮ O VYDÁNÍ PRŮKAZU

ZPŮSOBILOSTI

§ 6

Věk

Minimální věk pro přístup ke zkoušce z odborné
způsobilosti k řízení drážního vozidla je

a) 21 let na dráze tramvajové, trolejbusové nebo
dráze lanové,

b) 20 let na dráze speciální a vlečce a

c) 18 let, jedná-li se o zkoušku k získání průkazu
způsobilosti pouze pro manipulační jízdy v depu
na dráze speciální a dráze tramvajové.

§ 7

Vzdělání

Minimální stupeň vzdělání je

a) ukončené střední vzdělání s výučním listem stroj-
ního, elektrotechnického, stavebního nebo do-
pravního zaměření pro přístup ke zkoušce z od-
borné způsobilosti k řízení drážního vozidla na
dráze speciální, dráze lanové a vlečce a

b) ukončené základní vzdělání pro přístup ke
zkoušce z odborné způsobilosti k řízení drážního
vozidla na dráze tramvajové a trolejbusové.

§ 8

Odborné znalosti

(1) Rozsah potřebných odborných znalostí a způ-
sob provádění výuky a výcviku k prokázání odborné
způsobilosti k řízení drážního vozidla na

a) vlečce je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,

b) dráze speciální je uveden v příloze č. 5 k této vy-
hlášce,

c) dráze tramvajové je uveden v příloze č. 6 k této
vyhlášce,

d) dráze trolejbusové je uveden v příloze č. 7 k této
vyhlášce a

e) dráze lanové je uveden v příloze č. 8 k této vy-
hlášce.

(2) Potřebné odborné znalosti k prokázání od-
borné způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze
tramvajové zahrnují vedle rozsahu podle odstavce 1
písm. c) rovněž udělení řidičského oprávnění pro sku-
pinu B podle jiného právního předpisu3).

(3) Potřebné odborné znalosti k prokázání od-
borné způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze
trolejbusové zahrnují vedle rozsahu podle odstavce 1
písm. d) rovněž udělení řidičského oprávnění pro sku-
pinu D podle jiného právního předpisu4).

§ 9

Výuka a výcvik

Výuka a výcvik se provádí u dopravce, který je
vybaven hnacím vozidlem příslušného druhu trakce,
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3) § 81 odst. 4 zákona č. 361/2004 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
zákona č. 266/2006 Sb.

4) § 81 odst. 8 zákona č. 361/2004 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.



pro který se odborná způsobilost prokazuje. Výuka
a výcvik žadatele o vydání průkazu způsobilosti k řízení
lanové dráhy se zajišťují u provozovatele lanové dráhy.

§ 10

(1) Odborná způsobilost k řízení drážního vozi-
dla podle § 8 se prokazuje pro

a) příslušný druh hnacího vozidla

1. elektrická hnací vozidla (E),

2. motorová hnací vozidla (M),

3. parní hnací vozidla (P),

4. speciální hnací vozidla (SV),

5. hnací vozidla na tramvajové dráze (TR), nebo

6. hnací vozidla na trolejbusové dráze (TB) a

b) příslušný druh dráhy

1. vlečka (VL),

2. dráha speciální pouze pro manipulační jízdy
v depu (SP-D),

3. dráha speciální (SP),

4. dráha tramvajová (TR),

5. dráha tramvajová pouze pro manipulační jízdy
v depu (TR-D), nebo

6. dráha trolejbusová (TB).

(2) Odborná způsobilost k řízení lanové dráhy se
prokazuje pro příslušnou lanovou dráhu.

(3) Při jízdním výcviku a při zkoušce podle této
vyhlášky mohou osoby bez průkazu způsobilosti vy-
konávat tuto činnost pouze pod dozorem osoby opráv-
něné k řízení, která má praxi nejméně 5 let v řízení
drážního vozidla.

§ 11

Zkouška

(1) Zkouška z odborné způsobilosti se provádí
u dopravce, který je vybaven hnacím vozidlem přísluš-
ného druhu, pro který se odborná způsobilost proka-
zuje. Zkouška z řízení lanové dráhy se provádí u pro-
vozovatele lanové dráhy.

(2) Komise, před kterou se skládá zkouška z od-
borné způsobilosti, má 3 členy. Alespoň 1 člen komise
musí být držitelem průkazu způsobilosti. Drážní
správní úřad jmenuje zkušební komisi a jejího před-
sedu, který musí být zaměstnancem drážního správ-
ního úřadu.

(3) Před zahájením zkoušky předseda komise

ověří totožnost zkoušeného podle jeho dokladu totož-
nosti a vyzve jej k předložení dokladu prokazujícího,
že absolvoval předepsanou výuku a výcvik, a dokladu
prokazujícího splnění podmínek zdravotní způsobilosti
podle jiného právního předpisu. Nejsou-li tyto doklady
předloženy, zkoušku nelze zahájit.

(4) Zkouška k prokázání odborné způsobilosti je
neveřejná a skládá se z části k prokázání teoretických
znalostí a z části k prokázání praktických znalostí.

(5) Část zkoušky k prokázání teoretických zna-
lostí se provádí formou písemného testu a ústního po-
hovoru. Písemný test se skládá alespoň z 50 otázek
zaměřených podle rozsahu odborných znalostí uvede-
ných v přílohách č. 4 až 8 pro příslušný druh dráhy,
pro kterou se zkouška vykonává. Každé otázce jsou
přiřazeny minimálně 3 možné odpovědi, z nichž pouze
1 je správná. Každá správná odpověď je hodnocena
1 bodem. Ústní pohovor se skládá z otevřených otázek
k prověření hlubších znalostí podle rozsahu odborných
znalostí uvedených v přílohách č. 3 až 8 pro příslušný
druh dráhy, pro kterou se zkouška vykonává, a vzájem-
ných souvislostí. Odpovědi na otevřené otázky hodnotí
komise přidělením bodů v rozmezí 0 až 10 bodů podle
správnosti a úplnosti odpovědi. Pokud se členové ko-
mise neshodnou na hodnocení odpovědi, nechá před-
seda o přidělení bodů hlasovat. Komise přijme hodno-
cení, které podpoří 2 její členové.

(6) Část zkoušky z praktických znalostí se skládá
z praktického výkonu příslušné činnosti, které se pro-
váděná zkouška týká, zejména z řízení vozidla přísluš-
ného druhu na dráze v provozních podmínkách a od-
straňování provozních poruch.

(7) Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm
„prospěl“ nebo „neprospěl.“ K hodnocení stupněm
„prospěl“ je třeba získat minimálně 80 % bodů z celko-
vého možného počtu bodů v písemném testu i ústním
pohovoru a prokázat praktické znalosti řízení drážního
vozidla.

(8) Žadatel, který neprospěl pouze v některé části
zkoušky, může tuto část zkoušky opakovat nejpozději
do 6 měsíců od konání zkoušky.

§ 12

(1) Protokol o výsledku zkoušky obsahuje

a) označení „protokol o výsledku zkoušky k proká-
zání odborné způsobilosti pro získání průkazu
způsobilosti“,
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b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození
a adresu místa trvalého pobytu zkoušeného,

c) místo a datum konání zkoušky,

d) celkový výsledek zkoušky a

e) jména, příjmení a podpisy všech zkoušejících.

(2) Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla
obsahuje alespoň jméno, popřípadě jména, příjmení
držitele, datum a místo narození držitele, fotografii
držitele, podpis držitele, druh hnacího vozidla nebo
typ lanové dráhy, k jejichž řízení je držitel osobou od-
borně způsobilou, druh dráhy, pro kterou je držitel
osobou odborně způsobilou k řízení drážního vozidla,
datum vydání průkazu způsobilosti, datum ukončení
platnosti průkazu způsobilosti, název, sídlo a otisk ra-
zítka drážního správního úřadu, který průkaz způsobi-
losti vydal, a číslo průkazu způsobilosti.

§ 13

(1) Pro řízení hnacího vozidla jiného druhu na
stejném druhu dráhy se odborná způsobilost prokáže
doplňkovou zkouškou před zkušební komisí, a to ze
znalosti konstrukce, údržby a řízení daného druhu
hnacího vozidla.

(2) Pro řízení další lanové dráhy se odborná způ-
sobilost prokáže doplňkovou zkouškou před zkušební
komisí, a to ze znalosti konstrukce, údržby a řízení
lanové dráhy.

(3) Je-li žadatel o přístup ke zkoušce z odborné
způsobilosti k řízení drážního vozidla na vlečce držite-
lem osvědčení strojvedoucího, provádí se zkouška pou-
ze v tom rozsahu, v jakém nejsou potřebné znalosti
a dovednosti prokázány vydaným osvědčením strojve-
doucího.

HLAVA TŘETÍ

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST OSOB
PROVÁDĚJÍCÍCH REVIZE, PROHLÍDKY

A ZKOUŠKY URČENÝCH
TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

§ 14

(1) Odborné znalosti, jejichž ověření je nezbytné
pro vydání osvědčení o odborné způsobilosti k prová-

dění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických
zařízení v provozu, jsou

a) teoretické znalosti v oblasti konstrukce, výroby,
montáže, provozu, oprav a kontrol určených tech-
nických zařízení a souvisejících právních předpisů
a technických norem,

b) praktické znalosti v oblasti projektování, kon-
strukce, výroby, montáže, provozování nebo
oprav určených technických zařízení a v oblasti
činnosti spojené s prováděním revizí, prohlídek
a zkoušek určených technických zařízení a

c) znalosti v oblasti elektrotechniky.

(2) Teoretické znalosti podle odstavce 1 písm. a)
se ověřují

a) dokladem o ukončeném středním vzdělání s matu-
ritní zkouškou5) nebo vysokoškolském vzdělání6)
strojního, elektrotechnického, stavebního nebo
dopravního zaměření a

b) složením zkoušky z oblastí uvedených v příloze
č. 9 k této vyhlášce.

(3) Praktické znalosti podle odstavce 1 písm. b) se
ověřují

a) dokladem o praxi v oblasti projektování, kon-
strukce, výroby, montáže, provozování nebo
oprav příslušného druhu určených technických za-
řízení v délce nejméně

1. 5 let, jsou-li teoretické znalosti podle odstavce 2
písm. a) ověřeny dokladem o ukončeném střed-
ním vzdělání s maturitní zkouškou, nebo

2. 3 let, jsou-li teoretické znalosti podle odstavce 2
písm. a) ověřeny dokladem o ukončeném vyso-
koškolském vzdělání, a

b) dokladem o vykonání odborné praxe v oblasti re-
vizí, prohlídek a zkoušek příslušného druhu urče-
ných technických zařízení, kterými se ověřuje
technický stav a provozní způsobilost určených
technických zařízení, v délce nejméně 3 měsíce.

(4) Odbornou praxi podle odstavce 3 písm. b) lze
vykonat pouze pod dohledem držitele platného osvěd-
čení o odborné způsobilosti, který

a) vykonává revize, prohlídky a zkoušky k ověření
technického stavu a provozní způsobilosti přísluš-
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5) § 58 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
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ného druhu určených technických zařízení nej-
méně 3 roky a

b) je oprávněn k výkonu těchto činností v takovém
rozsahu a k takovému druhu určených technic-
kých zařízení, pro který se praktické znalosti po-
dle odstavce 3 písm. b) ověřují.

(5) Znalosti v oblasti elektrotechniky se ověřují
dokladem o kvalifikaci:

a) osoba poučená, jedná-li se o revize, prohlídky
nebo zkoušky tlakových, plynových nebo zdviha-
cích zařízení, a

b) osoba znalá s vyšší kvalifikací, jedná-li se o revize,
prohlídky nebo zkoušky elektrických zařízení.

(6) Požadavky na odbornou způsobilost pro pro-
vádění zkoušek na cisternách cisternových vozů podle
oddílů 1.8.6 a 1.8.7 a odstavce 6.8.2.4.6 Řádu pro mezi-
národní železniční přepravu nebezpečných věcí RID
(Přípojek C Úmluvy COTIF)7) nejsou dotčeny.

§ 15

Odborné znalosti podle § 14 se ověřují pro

a) příslušný rozsah činností, kterými jsou

1. revize určených technických zařízení,

2. prohlídky a zkoušky určených technických za-
řízení,

3. revize, prohlídky a zkoušky určených technic-
kých zařízení, a

b) příslušný druh určeného technického zařízení.

§ 16

(1) Zkouška podle § 14 odst. 2 písm. b) se skládá
před komisí složenou z 3 členů, jmenovanou drážním
správním úřadem. Předseda komise musí být zaměst-
nancem drážního správního úřadu a alespoň 1 člen
komise musí být držitelem osvědčení o odborné způ-
sobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek v ta-
kovém rozsahu a k takovému druhu určených technic-
kých zařízení, pro které mají být teoretické znalosti
ověřovány.

(2) Před zahájením zkoušky předseda komise
ověří totožnost zkoušeného podle jeho dokladu totož-
nosti a vyzve jej k předložení dokladu prokazujícího,

že absolvoval předepsanou výuku a výcvik. Nejsou-li
tyto doklady předloženy, zkoušku nelze zahájit.

(3) Zkouška je neveřejná a skládá se z písemného
testu a ústního pohovoru před komisí.

(4) Písemný test se skládá alespoň z 50 otázek
rozdělených do skupin podle oblastí uvedených v pří-
loze č. 9. Každé otázce jsou přiřazeny minimálně
3 možné odpovědi, z nichž pouze 1 je správná. Každá
správná odpověď je hodnocena 1 bodem.

(5) Ústní pohovor se skládá z otevřených otázek
k prověření hlubších znalostí oblastí uvedených v od-
stavci 3 a vzájemných souvislostí. Odpovědi na ote-
vřené otázky hodnotí komise přidělením bodů v roz-
mezí 0 až 10 bodů podle správnosti a úplnosti odpo-
vědi. Pokud se členové komise neshodnou na hodno-
cení odpovědi, nechá předseda o přidělení bodů
hlasovat. Komise přijme hodnocení, které podpoří 2 její
členové.

(6) Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm
„prospěl“ nebo „neprospěl“. K hodnocení stupněm
„prospěl“ je třeba získat v písemném testu a ústním
pohovoru minimálně 80 % z celkového možného po-
čtu bodů.

(7) Protokol o výsledku zkoušky obsahuje

a) označení „protokol o výsledku zkoušky k proká-
zání všeobecné odborné způsobilosti k provádění
revizí, prohlídek a zkoušek určených technických
zařízení v provozu“,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození
a adresu místa trvalého pobytu zkoušeného,

c) místo a datum konání zkoušky,

d) celkový výsledek zkoušky a

e) jména, příjmení a podpisy všech zkoušejících.

§ 17

Teoretické znalosti se ověřují pravidelně zkouš-
kou, která se vykoná do 5 let od vydání osvědčení o od-
borné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek
a zkoušek určených technických zařízení v provozu
podle § 14 odst. 2 písm. b) a dále nejpozději do 5 let
ode dne konání předchozí zkoušky k ověření teoretic-
kých znalostí. Na provedení zkoušky se použije § 16
obdobně a obsah zkoušky se zaměřuje zejména na ově-
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ření znalosti změn souvisejících právních předpisů
a technických norem.

HLAVA ČTVRTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 18

(1) Výuka a výcvik žadatelů o vydání průkazu
způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze celo-
státní a regionální, které byly zahájeny před 1. lednem
2012, a nebyly před tímto dnem dokončeny, se dokončí
podle vyhlášky č. 101/1995 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Výuka a výcvik žadatelů o vydání průkazu
způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze tram-
vajové, trolejbusové, speciální, lanové a vlečce, které
byly zahájeny přede dnem nabytí účinnosti této vyhláš-
ky, a nebyly před tímto dnem dokončeny, se dokončí
podle vyhlášky č. 101/1995 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(3) Výuka a výcvik podle vyhlášky č. 101/1995
Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této
vyhlášky

a) pro řízení na dráze celostátní a regionální se pova-
žují za rovnocenné

1. školení podle § 2 odst. 2 této vyhlášky a

2. školení podle § 4 této vyhlášky pro ty druhy
drážních vozidel a vymezené dráhy nebo jejich
části, pro které byly vykonány,

b) pro řízení na vlečce, dráze speciální, tramvajové,
trolejbusové nebo lanové se považují za rovno-
cenné výuce a výcviku podle § 8 odst. 1 této vy-
hlášky pro ty druhy drážních vozidel a drah, pro
které byly vykonány, a

c) pro činnost osoby odborně způsobilé k provádění
revizí nebo prohlídek a zkoušek určeného technic-
kého zařízení se považují za rovnocenné odborné
praxi podle § 14 odst. 3 písm. b) této vyhlášky pro
ty činnosti a druhy určených technických zařízení,
pro které byly vykonány.

(4) Pokud byla žádost o zkoušku podána přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a zkouška nebyla
před tímto dnem vykonána, postupuje se při složení
zkoušky podle vyhlášky č. 101/1995 Sb., ve znění účin-
ném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

(5) Zkouška podle vyhlášky č. 101/1995 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky,
se považuje za rovnocennou zkoušce ze všeobecné od-
borné způsobilosti podle § 3 této vyhlášky.

(6) Průkaz způsobilosti prokazující podle vyhláš-
ky č. 101/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti této vyhlášky, odbornou způsobilost pro
elektrická hnací vozidla stejnosměrné soustavy (E1),
elektrická hnací vozidla střídavé soustavy (E2) nebo
vícesoustavová elektrická hnací vozidla (E3) se pova-
žuje za průkaz způsobilosti prokazující odbornou způ-
sobilost pro elektrická hnací vozidla (E) podle této vy-
hlášky.

(7) Průkaz způsobilosti prokazující podle vyhláš-
ky č. 101/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti této vyhlášky, odbornou způsobilost pro spe-
ciální hnací vozidla s provozní rychlostí do 40 km.h-1

včetně (SV1) nebo speciální hnací vozidla s provozní
rychlostí nad 40 km.h-1 (SV2) se považuje za průkaz
způsobilosti prokazující odbornou způsobilost pro
elektrická hnací vozidla (SV) podle této vyhlášky.

ČÁST DRUHÁ

Změna Řádu pro zdravotní a odbornou způsobilost
osob při provozování dráhy a drážní dopravy

§ 19

Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád
pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při pro-
vozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhláš-
ky č. 455/2000 Sb., vyhlášky č. 194/2005 Sb. a vyhláš-
ky č. 305/2007 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu vyhlášky se slova „a odbornou“ zru-
šují.

2. Nadpis nad § 1 a nadpis nad § 8 se zrušují.

3. V § 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 19 zní:

„(1) Podmínky zdravotní způsobilosti a způsob
provádění posudkové činnosti při posuzování zdra-
votní způsobilosti se vztahují na

a) žadatele o vydání licence strojvedoucího a strojve-
doucí řídící drážní vozidlo na dráze celostátní a re-
gionální19),

b) žadatele o vydání průkazu způsobilosti k řízení
drážního vozidla a fyzické osoby řídící drážní vo-
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zidlo na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální,
lanové a vlečce a

c) fyzické osoby provádějící ostatní činnosti při pro-
vozování dráhy a drážní dopravy a uchazeče o vý-
kon těchto činností.

19) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne
23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhu-
jícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společen-
ství.“.

4. V § 1 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

5. V § 1 odst. 2 se za slovo „osob“ vkládají slova
„podle odstavce 1 písm. c)“.

6. V § 2 se slova „Osoby podle § 1 odst. 1 písm. b)
a osoby podle § 1 odst. 2“ nahrazují slovy „Osoby
podle § 1 odst. 1 písm. c)“.

7. V § 3 se za slovo „vydává“ vkládají slova „podle
této vyhlášky a podle zvláštního právního předpisu pro
posuzování zdravotní způsobilosti“.

8. V § 4 odst. 1 písm. a) bod 1 zní:

„1. žadatelů o licenci strojvedoucího nebo o prů-
kaz způsobilosti k řízení drážního vozidla;
u žadatelů o průkaz způsobilosti k řízení
drážního vozidla se prohlídka vykoná před
započetím výcviku k získání odborné způso-
bilosti k řízení drážního vozidla na dráze
tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové
a vlečce,“.

9. V § 4 odst. 2 se v úvodní části ustanovení slova
„§ 1 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 1 odst. 1 písm. b) a c)“.

10. V § 5 odst. 3 písm. a) se slova „ , o psychia-
trické vyšetření a o vyšetření psychologické, jde-li
o osoby podle § 1 odst. 1 písm. a)“ nahrazují slovy
„a o vyšetření psychiatrické, jde-li o osoby podle § 1
odst. 1 písm. a)“.

11. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který zní:

„(4) Součástí pravidelné prohlídky osob podle § 1
odst. 1 písm. a) starších 40 let je elektrokardiografické
vyšetření.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

12. V § 7 odst. 3 se slova „Posudek vydá posu-
zující lékař“ nahrazují slovy „S výjimkou lékařského

posudku týkajícího se osob uvedených v § 1 odst. 1
písm. a) vydá posuzující lékař posudek“.

13. § 8 zní:

„§ 8

(1) Součástí dopravně psychologického vyšetření
osob podle § 1 odst. 1 písm. a) je zejména posouzení

a) anamnestických údajů,

b) intelektových schopností,

c) percepčních a psychomotorických schopností,

d) osobnostních vlastností a

e) sociálně-psychologických předpokladů.

(2) Dopravně psychologické vyšetření podle od-
stavce 1 se provádí prostřednictvím souboru psycho-
diagnostických metod, který se skládá alespoň z

a) standardizovaného testu inteligence,

b) standardizovaného testu pozornosti,

c) standardizovaného osobnostního dotazníku a

d) polostrukturovaného rozhovoru.

(3) Posudek o dopravně psychologickém vyše-
tření musí být jednoznačný. Vyjádření v posudku ne-
smí obsahovat konkrétní údaje zjištěné dopravně psy-
chologickým vyšetřením podle odstavce 1. Vyjádření
v posudku obsahuje hodnocení:

a) psychicky způsobilý k navrhované činnosti,

b) psychicky nezpůsobilý k navrhované činnosti.

(4) Platnost posudku o dopravně psychologickém
vyšetření je 3 měsíce ode dne jeho vystavení.“.

14. Název přílohy č. 1 zní: „Podmínky zdravotní
způsobilosti žadatelů o vydání licence strojvedoucího
nebo průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla
a držitelů licence strojvedoucího nebo osob řídících
drážní vozidlo“.

15. Název části A. a název části B. přílohy č. 1 zní:

„A. Podmínky zdravotní způsobilosti žadatelů
o vydání licence strojvedoucího nebo prů-
kazu způsobilosti k řízení drážního vozidla
na dráhách železničních při vstupních pre-
ventivních prohlídkách“.

„B. Podmínky zdravotní způsobilosti držitelů
licence strojvedoucího nebo osob řídících
drážní vozidlo na dráhách železničních při
pravidelných a mimořádných preventivních
prohlídkách“.
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16. Název přílohy č. 3 zní: „Společné podmínky
zdravotní způsobilosti žadatelů o vydání licence
strojvedoucího nebo průkazu způsobilosti k řízení
drážního vozidla, držitelů licence strojvedoucího
nebo osob řídících drážní vozidlo a osob provádějí-
cích ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní
dopravy a uchazečů o tuto činnost“.

17. § 9 až 20 a přílohy č. 4 a 5 se zrušují.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

§ 19

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Mgr. Dobeš v. r.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 16/2012 Sb.
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. 16/2012 Sb.
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