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IV.
Platné znění příslušných ustanovení vyhlášky č. 16/2012 Sb. s vyznačením navrhovaných
změn a doplnění
ČÁST PRVNÍ
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE
(…)
Licence strojvedoucího
§2
(1) Minimální stupeň dosaženého vzdělání žadatele o vydání licence strojvedoucího je
ukončené střední vzdělání s výučním listem strojního, elektrotechnického, 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 obsah 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 1 člen komise musí být držitelem licence strojvedoucího.
(2) Před zahájením zkoušky předseda komise ověří totožnost zkoušeného podle jeho
dokladu totožnosti 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 zaměřených 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 uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce a vzájemných souvislostí. Odpovědi
na otevřené otázky hodnotí komise přidělením bodů v rozmezí 0 až 10 bodů podle správnosti
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.
(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 počtu bodů.
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(7) Protokol o výsledku zkoušky obsahuje
a) označení „protokol o výsledku zkoušky k prokázání 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.
(8) Zkoušku ze všeobecné odborné způsobilosti je možné dvakrát opakovat.
Pokud žadatel nesloží zkoušku ani na třetí pokus, musí opětovně absolvovat školení k
získání příslušných znalostí, dovedností a postupů. Zkoušku je nutné složit nejpozději do
1 roku od absolvování školení k získání příslušných znalostí, dovedností a postupů.
Osvědčení strojvedoucího
§4
(1) Rozsah a obsah podrobných znalostí, dovedností 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 vozidla 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, dovedností a postupů týkajících se řízení na
vymezené dráze nebo její části a rozsah a obsah školení k získání příslušných znalostí,
dovedností a postupů je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§5
(1) Zkouška k prokázání zvláštní odborné způsobilosti se skládá z části
a) k prokázání teoretických znalostí,
b) k prokázání praktických znalostí a
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c) k prokázání znalostí z českého jazyka.
(2) Komise, před kterou se skládá zkouška ze zvláštní odborné způsobilosti, má 3
členy. Alespoň 1 člen komise musí být držitelem licence strojvedoucího. Zkoušku je nutné
složit nejpozději do 1 roku od absolvování školení k získání příslušných znalostí, dovedností a
postupů.
(3) Část zkoušky k prokázání teoretických znalostí se provádí formou písemného testu
a ústního pohovoru. Písemný test se skládá alespoň z 50 otázek zaměřených podle obsahu
školení uvedeného v § 4. 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 obsahu školení uvedeného v § 4 a
vzájemných souvislostí. Odpovědi na otevřené otázky hodnotí komise přidělením bodů v
rozmezí 0 až 10 bodů podle správnosti 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.
(4) Část zkoušky z praktických znalostí se skládá z praktického výkonu příslušné
činnosti, které se prováděná zkouška týká, zejména z řízení drážního vozidla příslušné
kategorie a druhu při zkoušce k prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro řízení drážního
vozidla 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.
(5) 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 vozidla, účinnou komunikaci v běžných i neobvyklých
situacích a porozumění sděleným informacím v rozsahu zpráv a metody komunikace
uvedených v předpisu Evropské unie8). Ústní pohovor se skládá z otevřených otázek k
hlubšímu prověření užívání českého jazyka ve výše uvedeném rozsahu. Žadatel musí být v
českém jazyce schopen porozumět slovu i písmu a komunikovat slovem i písmem alespoň na
úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
(6) Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl.“ K
hodnocení stupněm „prospěl“ je třeba získat minimálně 80 % bodů z celkového možného
počtu bodů v písemném testu i ústním pohovoru, prokázat praktické znalosti řízení drážního
vozidla na vymezené dráze nebo její části podle obsahového zaměření školení a prokázat
znalost českého jazyka.
(7) 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“.
(8) 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 osvědčením strojvedoucího.
HLAVA DRUHÁ
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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, místní 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 strojního, elektrotechnického, stavebního
nebo dopravního zaměření pro přístup ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení drážního
vozidla na dráze speciální, dráze lanové, dráze místní 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 způsob provádění výuky a výcviku
k prokázání odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla na
a) dráze místní a vlečce je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,
b) dráze speciální je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,
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 vyhlášce.
(2) Potřebné odborné znalosti k prokázání odborné způsobilosti k řízení drážního
vozidla na dráze tramvajové zahrnují vedle rozsahu podle odstavce 1 písm. c) rovněž udělení
řidičského oprávnění pro skupinu B podle jiného právního předpisu3).
(3) Potřebné odborné znalosti k prokázání odborné způsobilosti k řízení drážního
vozidla na dráze trolejbusové zahrnují vedle rozsahu podle odstavce 1 písm. d) rovněž udělení
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řidičského oprávnění pro skupinu D podle jiného právního předpisu4).
§9
Výuka a výcvik
Výuka a výcvik se provádí u dopravce, který je vybaven hnacím vozidlem příslušného
druhu trakce, 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 vozidla 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. dráha místní (MI),
1. 2. vlečka (VL),
2. 3. dráha speciální pouze pro manipulační jízdy v depu (SP-D),
3. 4. dráha speciální (SP),
4. 5. dráha tramvajová (TR),
5. 6. dráha tramvajová pouze pro manipulační jízdy v depu (TR-D), nebo
6. 7. 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 vykonávat tuto činnost pouze pod dozorem osoby oprávněné k řízení, která má
praxi nejméně 5 let v řízení drážního vozidla.
(…)
§ 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 zaměstnancem drážního
správního úřadu a alespoň 1 člen komise musí být držitelem osvědčení o odborné způsobilosti
k provádění revizí, prohlídek a zkoušek v takovém rozsahu a k takovému druhu určených
technických zařízení, pro které mají být teoretické znalosti ověřovány.
(2) Před zahájením zkoušky předseda komise ověří totožnost zkoušeného podle jeho
dokladu totožnosti a vyzve jej k předložení dokladu prokazujícího, že absolvoval předepsanou
výuku a výcvik odbornou praxi a k předložení dokladů o splnění podmínek zdravotní
5
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způsobilosti. Nejsou-li tyto doklady předloženy, zkoušku nelze zahájit.
(3) Zkouška je neveřejná a skládá se z písemného testu a ústního pohovoru před
komisí. Zkoušku ze všeobecné odborné způsobilosti je možné dvakrát opakovat. Pokud
žadatel nesloží zkoušku ani na třetí pokus, musí opětovně absolvovat školení odbornou praxi
k získání příslušných znalostí, dovedností a postupů. Zkoušku je nutné složit nejpozději do 1
roku od absolvování školení odborné praxe k získání příslušných znalostí, dovedností a
postupů.
(4) Písemný test se skládá alespoň z 50 otázek rozdělených do skupin podle oblastí
uvedených v příloze 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 odstavci 3 a vzájemných souvislostí. Odpovědi na otevřené otázky hodnotí
komise přidělením bodů v rozmezí 0 až 10 bodů podle správnosti 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.
(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 počtu bodů.
(7) Protokol o výsledku zkoušky obsahuje
a) označení „protokol o výsledku zkoušky k prokázání 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.
(…)
Příloha 4
Rozsah potřebných odborných znalostí, způsob provádění výuky a výcviku k prokázání
odborné způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze místní a vlečce
1. Všeobecné znalosti
1.1. Obecná znalost právních předpisů v oblasti drážní dopravy v rozsahu nezbytném
pro výkon práce strojvedoucího.
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1.2. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozování dráhy a drážní
dopravy
1.3. Obsah a používání provozního řádu vlečky
1.3. Obsah a používání provozního řádu dráhy místní a vlečky
1.4. Podmínky styku drah
1.5. Podmínky pro provozování dráhy a provozování drážní dopravy - řízení dopravy
podle jednotného času
1.6. Podmínky pro provozování vlečky - dopravny a stanoviště, obsluha výhybek
a zabezpečovacích zařízení, návěstní soustava, návěstní barvy, návěsti, viditelnost
návěstidel, zábrzdná vzdálenost
1.6. Podmínky pro provozování dráhy místní a vlečky - dopravny a stanoviště,
obsluha výhybek a zabezpečovacích zařízení, návěstní soustava, návěstní barvy,
návěsti, viditelnost návěstidel, zábrzdná vzdálenost
1.7. Podmínky provozování drážní dopravy na vlečce - řízení drážního vozidla,
sestavení a brzdění vlaku, označení vlaku, vlakový zabezpečovač, vlakové rádiové spojení
1.7. Podmínky provozování drážní dopravy na dráze místní a vlečce - řízení
drážního vozidla, sestavení a brzdění vlaku, označení vlaku, vlakový zabezpečovač,
vlakové rádiové spojení
1.8. Řízení drážní dopravy a operativní řízení drážní dopravy
1.9. Technický stav drážního vozidla - podmínky provozování drážního vozidla,
odpovědnost za stav vozidla, revize vozidla
1. 10 Odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací osoba poučená,
2. Stavby dráhy, provozuschopnost dráhy
2.1. Základní pojmy u vlečky
2.1. Základní pojmy
2.2. Železniční dopravní cesta a její součásti, základní parametry a pojmy - traťové
značky, průjezdný průřez, traťová rychlost, přechodnost vozidel, sklonové a směrové
poměry, rozchod a další
2.3. Tratě, dopravny a stanice
2.4. Sdělovací zařízení
2.5. Křížení drah s pozemními komunikacemi
2.6. Podmínky provozuschopnosti dráhy
3. Údržba a řízení vozidla, konstrukce vozidla nezbytná pro jeho řízení a údržbu
3.1. Konstrukce hnacího vozidla a mechanika vozby podle kategorie (druhu trakce)
drážního vozidla
3.2. Napájecí systémy elektrického hnacího vozidla, přenosy výkonu motorového
hnacího vozidla a speciálního hnacího vozidla
3.3. Trakční charakteristika, adhesní vlastnosti, tachogram jízdy, rychloměry
7
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3.4. Mechanická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné
odstranění
3.5. Elektrická část vozidla, závadové stavy, jejich diagnostikování a případné
odstranění
3.6. Pneumatická část vozidla, brzdy, závadové stavy, jejich diagnostikování a
případné odstranění
3.7. Provoz, údržba a provozní ošetření vozidla
3.8. Technologie řízení a obsluhy vozidla, nouzové řízení vozidla
3.9. Řešení mimořádných událostí a nebezpečných situací, ekologie provozu
3.10. Základní pojmy elektrotechniky u elektrických, motorových a speciálních
hnacích vozidel
3.11. Spalovací motory u motorových a speciálních hnacích vozidel
3.12. Základy hydrostatiky, hydraulické prvky a hydraulická soustava hnacího vozidla
4. Výuka a výcvik
4.1. Výuka odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky
uvedeného v bodech 1 až 3
4.2. Výcvik v opravně hnacích vozidel zaměřený na znalost konstrukce a údržby
vozidla v délce nejméně 2 týdny
4.3. Jízdní výcvik v řízení a obsluze hnacího vozidla pod dozorem v délce nejméně
4 týdny
(…)
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