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Kapitola I. : Úvod
Tento Katalog prací je závazný pro mateřskou společnost České dráhy, a.s.
Katalog prací Českých drah, a.s., byl zpracován ve spolupráci se všemi úseky
generálního ředitelství ČD a byl projednán se všemi odborovými centrálami působícími
na Českých drahách, a.s.
Při zpracování Katalogu prací bylo využito Katalogu prací podle povolání a stupňů
zpracovaného ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky
a vydaného v roce 1996, z Klasifikace CZ-ISCO, a dále byly využity poznatky získané při,
hodnocení náročnosti jednotlivých zaměstnání metodou IFA/JOSS, na níž spolupracovala firma
PricewaterhouseCoopers.
1. Účel a rozsah.
Katalog prací obsahuje zařazení KZAM, zaměstnání (funkcí a pracovních činností) do
tarifních stupňů podle složitosti, odpovědnosti, namáhavosti a významu práce pro České
dráhy, a.s. Slouží pro účely odměňování podle platného systému odměňování zaměstnanců
Českých drah, a.s. Zahrnuje všechny KZAM, zaměstnání (funkce, pracovní činnosti), která se
v Českých drahách, a.s., vyskytují, nebo o kterých se předpokládá, že se mohou vyskytnout.
Katalog je používán i dalšími normami (např. systemizace).
2. Členění KZAM, zaměstnání (funkcí, pracovních činností) z hlediska kvalifikační náročnosti.
Základem kvalifikační náročnosti (míry nároků na teoretickou, praktickou, psychickou
a fyzickou úroveň zaměstnance, který bude pracovní činnost, respektive funkci vykonávat) je
charakteristika složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací vyjádřená v 16 tarifních stupních
(viz Kapitola II.). Kromě toho bylo přihlédnuto i k potřebě dodržení žádoucích relací mezi
jednotlivými KZAM, zaměstnáními (funkcemi, pracovními činnostmi) a jejich významu pro
České dráhy, a.s.
3. Skladba Katalogu prací a základní pojmy.
Základním uceleným útvarem Katalogu prací je KZAM, zaměstnání (do pojmu „KZAM,
zaměstnání“ je pro účely tohoto katalogu zahrnut i výraz „funkce“ případně „pracovní
činnost“). Obsahuje tarifní stupeň, do něhož KZAM, zaměstnání patří, číslo KZAM, název
KZAM, zaměstnání, charakteristiky prací v jednotlivých tarifních stupních.
Číslo KZAM odpovídá číslu klasifikace zaměstnání v železniční dopravě, které je
uvedeno v SR 73 Klasifikace zaměstnání v železniční dopravě.
Tarifní stupně 1 až 16 odpovídají mzdovým tarifům Řádu pro odměňování zaměstnanců
Českých drah, a.s.
Tarifní stupeň S znamená smluvní mzdu.
4. Zařazování prací do tarifních stupňů a použití jednotlivých KZAM, zaměstnání.
Zařazení prací, které nejsou obsaženy v charakteristikách prací uvedených v katalogu je
nutno určit porovnáním podle jejich složitosti s pracemi v katalogu uvedenými. Nesmí
přesahovat rámec katalogem stanovených stupňů. Přitom je třeba mít na zřeteli, že uvedené
konkrétní charakteristiky prací nemusí vyčerpávat veškeré možnosti a někdy pouze obecněji
popisují vykonávané činnosti. V těchto případech je nutno vycházet i z obecné charakteristiky
stupňů složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací. Nelze-li zařazení zaměstnance do stupně
podle Katalogu prací spolehlivě určit (nová činnost, podstatná změna složitosti a obtížnosti
práce nebo pracovních podmínek apod.), předloží příslušný vedoucí organizační jednotky,
respektive výkonné jednotky, prostřednictvím nadřízené organizační složky návrh na zařazení
řediteli odboru personálního GŘ k rozhodnutí.
Pokud jsou v Katalogu prací uvedeny konkrétní podmínky pro přiznání tarifního stupně
a není výslovně uvedeno, že musí být splněny současně, postačuje splnění alespoň jedné
z nich. V případech, kdy jsou u jednotlivých tarifních stupňů uvedeny některé podmínky
shodné, je pro zařazení do vyššího tarifního stupně rozhodující splnění té podmínky, jíž se text
vyššího stupně odlišuje od textu stupně nižšího.
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U některých KZAM, zaměstnání (pracovních činností, funkcí) se výše mzdy stanoví
pouze na základě individuální dohody. Tato skutečnost je u každého povolání (pracovní
funkce, řídící činnosti) vyznačena.
Tento postup nevylučuje uplatnění individuální dohody o mzdě i u zaměstnanců
v dalších KZAM, zaměstnáních (funkcí, pracovních činností), jak je uvedeno v Řádu pro
odměňování zaměstnanců Českých drah, a.s.
Použití tarifních stupňů a smluvních mezd v jednotlivých organizačních složkách
vychází ze stanovené systemizace.
5. Kvalifikační předpoklady.
Pro výkon prací (pracovních činností) zařazených v jednotlivých tarifních stupních se
orientačně vychází z dále uvedených kvalifikačních předpokladů :
Tarifní
stupeň
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Orientační kvalifikační předpoklady (stupeň vzdělání + odborná praxe)
A, B, C (vždy + zaučení nebo zaškolení)
A, B, C, D (vždy + zaučení nebo zaškolení)
D, E
E, J, H
J + 1 rok praxe, H, K
H + 2 roky praxe, K + 1 rok praxe, M, L
H + 3 roky praxe, K + 2 roky praxe, M + 1 rok praxe, L + 1 rok praxe
H + 4 roky praxe, K + 3 roky praxe, M + 2 roky praxe, L + 2 roky praxe
M + 3 roky praxe, L + 3 roky praxe, N + 1 rok praxe, R
M + 4 roky praxe, L + 4 roky praxe, N + 2 roky praxe, R + 1 rok praxe
M + 6 roků praxe, L + 6 roků praxe, N + 2 roky praxe, R + 2 roky praxe, T + 1 rok
praxe
N + 4 roky praxe, R + 3 roky praxe, T + 1 rok praxe
R + 4 roky praxe, T + 3 roky praxe
R + 6 roků praxe, T + 5 roků praxe
R + 8 roků praxe, T + 7 roků praxe, V + 5 roků praxe
T + 8 roků praxe, V + 7 roků praxe

Zaměstnavatel u absolventů škol s cílenou přípravou na výkon pracovní činnosti může
zkrátit požadavek odborné praxe až na polovinu.

Vysvětlení stupňů vzdělání z předchozí tabulky :
vzdělání
A
B
C
D
E
J
H
K
M
L
N
R
T
V

název
bez vzdělání (nedokončený 1. stupeň základní školy)
neúplné základní vzdělání (dokončený 1. stupeň základní školy)
základní vzdělání (jednoletá a dvouletá praktická škola)
nižší střední vzdělání (tříletá příprava v praktické škole)
nižší střední odborné vzdělání (vzdělávací programy učilišť, odborných učilišť)
střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
střední odborné vzdělání s výučním listem (absolvent nematuritních vzdělávacích
programů)
úplné střední všeobecné vzdělání
úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou
vyšší odborné vzdělání (vyšší odborné školy, konzervatoře, pomaturitní studium
speciální)
bakalářské vzdělání (VŠ vzdělání dosažené absolvováním bakalářských zkoušek)
vysokoškolské vzdělání (magisterské, inženýrské a lékařské programy)
doktorské vzdělání (doktorský studijní program, postgraduální studium a
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vědecká výchova)
Specifické kvalifikační předpoklady jsou dle Katalogu kvalifikací na konkrétní pracovní
místo stanoveny vedoucím organizační složky :
a) v souladu s aktuálním zněním předpisu ČD Ok 2 Výcvikový a zkušební řád Českých drah,
a.s.;
b) v souladu se zvláštními právními předpisy.
Vedoucí organizační složky stanovuje konkrétní kvalifikační předpoklady dle tohoto
bodu pro každé pracovní místo.
O potřebnosti oboru studia pro jednotlivé KZAM, zaměstnání (funkce, pracovní
činnosti) rozhoduje vedoucí organizační jednotky nebo jím pověřený zaměstnanec.
Pro výkon některých KZAM, zaměstnání (funkcí, pracovních činností) je podmínkou
vykonání zvláštní zkoušky po absolvování předepsaného zvláštního školení (kursu, výcviku).
Pro KZAM 83112, Strojvedoucí, 83118, Strojvedoucí v přípravě, a 31621, Kontrolor
vozby je třeba zvláštního předpokladu. Tyto KZAM, zaměstnání musí splňovat podmínky podle
§ 46 odst. 1, 2 a 3 zákona 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů a
z novelizované vyhlášky 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při
provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů.
O příbuznosti KZAM, zaměstnání (funkce, pracovní činnosti) a oboru studia a jejich
uznání rozhoduje vedoucí organizační jednotky nebo jím pověřený zaměstnanec.
6. Další požadavky stanovené zaměstnavatelem.
Vedoucí organizační složky při respektování ustanovení bodu 5 stanovuje na konkrétní
systemizované pracovní místo další požadavky ve smyslu Zákoníku práce, dalších právních
předpisů a opatřeních a předpisů s celopodnikovou platností. Konkrétní kvalifikační odborné
předpoklady se stanovují dle místních podmínek.
7. Dnem účinnosti tohoto Katalogu prací se ruší :
Katalog prací ČD, a.s., č.j. 4789/2009-O9) z 15.12.2009 ve znění pozdějších změn (č. 1 až 4).
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Kapitola II. : Charakteristiky TS, složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací

TS 1
Vykonávání pomocných prací podle přesných postupů a pokynů, s běžnou fyzickou a
malou smyslovou zátěží a bez vazeb na další činnosti (např. manipulace s jednotlivými
předměty menší hmotnosti a velikosti).
TS 2
Vykonávání přípravných nebo pomocných prací s menšími návaznostmi na další
činnosti procesu nebo celku, zpravidla s malou hmotnou odpovědností a běžnou smyslovou
zátěží, popřípadě zvýšenou fyzickou námahou nebo rizikem pracovního úrazu (např.
jednoduchých operací nebo souboru operací s jednotlivými částmi strojů, zařízení nebo
objektů, měřidly, mechanizovanými nástroji). Vykonávání jednoduchých pravidelně
opakovaných administrativních, administrativně technických nebo provozně manipulačních
prací.
TS 3
Vykonávání ucelených rutinních obslužných prací podle daných postupů a provozních
režimů spojených s určitou hmotnou odpovědností, smyslovou zátěží, rizikem pracovního
úrazu nebo vysokou fyzickou námahou a s určitými dalšími provozními návaznostmi.
Vykonávání opakovaných kontrolovatelných administrativních, hospodářsko-správních,
ekonomických nebo provozně technických prací podle podrobných pokynů nebo stanovených
postupů.
TS 4
Vykonávání rutinních odborných kontrolovatelných prací s dalšími případnými úzkými
návaznostmi na další procesy, prováděných podle rámcových pokynů a spojených zpravidla
s vyšší hmotnou odpovědností, zvýšenou smyslovou zátěží a odpovědností za zdraví
a bezpečnost druhých osob (např. prací s jednoúčelovými konvenčními zařízeními pracujícími
ve vzájemných technologických nebo provozních vazbách). Vykonávání odborných
administrativních nebo částečně opakovaných různorodých hospodářsko-správních,
ekonomických nebo provozně technických prací.
TS 5
Vykonávání odborných prací spojených s vyšší hmotnou odpovědností, různorodých
odborných administrativních, hospodářsko-správních, ekonomických nebo provozně
technických prací. Řízení a organizace jednotlivých, snadno ovladatelných, technologických,
provozních a jiných procesů a zařízení podle přesných postupů se zvýšenými nároky na
přesnost a spolehlivost se zvýšenou odpovědností za bezpečnou práci a zdraví a bezpečnost
druhých osob, zvýšenou smyslovou zátěží a hmotnou odpovědností. Vykonávání
jednoduchých individuálních řemeslných prací.
TS 6
Vykonávání rutinních různorodých odborných prací s případnou vysokou hmotnou
odpovědností, odpovědností za zdraví a bezpečnost druhých osob nebo smyslovou zátěží
s pevně stanovenými přesnými a četnými návaznostmi na další procesy a děje. Řízení,
organizace nebo operativní zajišťování chodu dílčích úseků provozních procesů nebo složitých
zařízení s malými možnostmi volby postupu, spojené zpravidla s vysokou smyslovou zátěží
a odpovědností za zdraví a životy dalších osob. Samostatné vykonávání individuálních
řemeslných prací.
TS 7
Vykonávání ucelených odborných prací nebo zajišťování méně složitých agend, které
jsou důležitou součástí širších procesů a jevů, a to podle obecných postupů spojených
s případnou velmi vysokou hmotnou odpovědností nebo odpovědností za obtížně
odstranitelné škody většího rozsahu a vysokou smyslovou (neuropsychickou) zátěží. Řízení,
organizace nebo operativní zajišťování chodu velmi složitých zařízení a jednoduchých procesů
s možností volby postupu, spojené se značnou neuropsychickou zátěží, odpovědností za zdraví
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a životy širšího okruhu dalších osob. Vykonávání individuálních řemeslných prací se značným
podílem tvůrčí invence nebo individuálních řemeslně vysoce odborných prací.
TS 8
Vykonávání složitých odborných prací nebo samostatné zajišťování odborných agend
nebo vykonávání jednoduchých dílčích koncepčních metodických prací s vysokou
odpovědností za velmi obtížně odstranitelné rozsáhlé škody, se značnou provázaností
komplikovaných vazeb na další procesy a s vysokou neuropsychickou zátěží a rozsáhlými
možnostmi volby postupu v rámci celého úseku nebo oboru činnosti. Řízení, organizace nebo
operativní zajišťování chodu souborů složitých zařízení a provozních procesů podle obecných
postupů zpravidla spojené s určitou duševní námahou, vysokou neuropsychickou zátěží
vyplývající z vysoké intenzity probíhajících jevů, stresových situací a podobně, s odpovědností
za škody vzniklé činností řízeného úseku. Vykonávání individuálních tvůrčích mistrovských
řemeslných prací.
TS 9
Vykonávání specializovaných odborných prací, samostatné zabezpečování úkolů a
agend. Vykonávání prací vyžadujících zvláštní předpoklady dle příslušných právních předpisů.
Vykonávání prací s velmi vysokou neuropsychickou zátěží vyplývající z odpovědnosti za škody
vzniklé z případného selhání. Řízení, organizace a koordinace procesů spojené s určováním
nových postupů v rámci systému, s odpovědností za rozsáhlé obtížně odstranitelné škody
vzniklé činností řízeného úseku nebo obecným ohrožením zdraví a života.
TS 10
Samostatné zabezpečování složitých úkolů a agend, vykonávání koncepčních
metodických a dílčích tvůrčích činností, které jsou stěžejní součástí samostatně působících
systémů, s určitými vazbami a souvislostmi přesahujícími rámec daného oboru, spojené se
zvýšenou duševní námahou. Řízení, organizace a koordinace složitých procesů nebo
rozsáhlého souboru velmi složitých zařízení spojené s určováním nových postupů v rámci
systému, s odpovědností za rozsáhlé obtížně odstranitelné škody vzniklé činností řízeného
úseku nebo obecným ohrožením zdraví a života.
TS 11
Vykonávání
systémových
prací
spojených
s komplexním
zabezpečováním
nejsložitějších úseků a agend, složitých koncepčních a metodických prací a tvůrčích činností,
spojených zpravidla s odpovědností za neodstranitelné škody, s vysokou duševní námahou
vyplývající z potřeby práce na značném stupni zobecnění, s širokými vazbami nad rámec oboru
činnosti, prováděné zpravidla předem blíže nespecifikovaným způsobem. Řízení, organizace a
koordinace velmi složitých procesů a systémů, včetně volby a optimalizace postupů a způsobů
řešení, spojené zpravidla s všestranně velmi obtížnými podmínkami.
TS 12
Vykonávání nejsložitějších specializovaných koncepčních systémových prací a
náročných tvůrčích prací s rozsáhlými komplikovanými vazbami mezi různými obory činností,
případně vědními disciplínami, prováděné blíže neurčeným způsobem s předem
nespecifikovanými výstupy s vysokou mírou pravděpodobnosti vzniku neodstranitelných
škod, obecného ohrožení života a zdraví osob, s požadavkem vysokého stupně zobecnění.
Řízení a koordinace nosných částí komplexu složitých systémů s rozsáhlými vnitřními a
vnějšími vazbami.
TS 13
Řešení úkolů neobvyklým (originálním) způsobem, s obecně stanovenými výstupy
s vysokou mírou odpovědnosti za škody s nejširšími společenskými důsledky, spojené
s vysokou duševní námahou vyplývající z potřeby trvale vysokého stupně zobecnění jevů,
značného množství variant řešení, s nároky na mimořádné schopnosti zejména tvůrčí,
komunikační a podobně. Řízení a koordinace komplexů složitých systémů, s odpovědností za
škody odstranitelné za úsilí nejširšího kolektivu specializovaných odborníků za delší období
nebo za neodstranitelné škody, se značnými nároky na schopnost řešit v nejobtížnějších
podmínkách složité a konfliktní situace spojené zpravidla s obecným ohrožením nejširší
skupiny osob.
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TS 14
Tvůrčí řešení úkolů novým způsobem s nespecifikovanými výstupy, širokého
společenského dosahu, s interdisciplinárními návaznostmi, ovlivňující další rozvoj příslušných
oborů, s předpokladem vysokého stupně abstraktního myšlení. Řízení, organizace
a koordinace velmi složitých systémů s velkým počtem možných způsobů řešení,
s odpovědností za hmotné a morální škody, které mohou vzniknout činností přímo řízených i
navazujících systémů. Řízení nižší úrovně ve vrcholovém aparátu nebo řízení menších
samostatných jednotek.
TS 15
Tvůrčí řešení složitých úkolů principiálně novým způsobem s nespecifikovanými
výstupy, širokého společenského nebo mezinárodního dosahu, s interdisciplinárními
návaznostmi, ovlivňující zásadním způsobem další rozvoj příslušných celospolečenských nebo
vědních oborů, s předpokladem vysokého stupně abstraktního myšlení. Řízení, organizace
a koordinace nejsložitějších systémů s vysokým počtem možných způsobů řešení,
s odpovědností za velké hmotné a morální škody, které mohou vzniknout činností přímo
řízených i navazujících systémů. Řízení střední úrovně ve vrcholovém aparátu nebo řízení
středně velkých samostatných jednotek.
TS 16
Tvůrčí řešení nejsložitějších úkolů principiálně novým způsobem s nespecifikovanými
výstupy, širokého společenského a mezinárodního dosahu, s hlubokými interdisciplinárními
návaznostmi, ovlivňující zásadním způsobem další rozvoj příslušných celospolečenských a
vědních oborů, s předpokladem nejvyššího stupně abstraktního myšlení. Řízení, organizace
a koordinace nejsložitějších systémů s velmi vysokým počtem možných způsobů řešení,
s odpovědností za neodstranitelné hmotné a morální škody, které mohou vzniknout činností
přímo řízených i navazujících systémů. Řízení vyšší úrovně ve vrcholovém aparátu nebo řízení
velkých samostatných jednotek.
TS S
Řízení nejvyšší úrovně ve vrcholovém aparátu nebo řízení největších samostatných
jednotek spojené s nejvyšší mírou odpovědnosti za budoucí vývoj svěřeného úseku i celé
akciové společnosti.
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Kapitola III. : Příklady prací v členění podle KZAM (zaměstnání)

13

KZAM 12101

TS S Generální ředitel

Charakteristika prací :
TS S
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost ČD v rozsahu a působnosti stanovené
Organizačním řádem, ostatními normami a příslušnými předpisy.

14

KZAM 12102

TS S

Náměstek generálního ředitele

Charakteristika prací :
TS S
Zastupování generálního ředitele ČD v rozsahu a působnosti stanovené Organizačním
řádem, ostatními normami a příslušnými předpisy. Organizace, řízení a odpovědnost za
činnost svěřeného úseku.

15

KZAM 12263

TS S

Ředitel OJ

Charakteristika prací :
TS S
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost organizační jednotky.

16

KZAM 12264

TS S

Náměstek ředitele OJ

Charakteristika prací :
TS S
Zastupování ředitele organizační jednotky v rozsahu a působnosti stanovené
organizačním řádem organizační jednotky. Organizace, řízení a odpovědnost za činnost
svěřeného úseku.

17

KZAM 12265

TS S

Vrchní přednosta DKV

Charakteristika prací :
TS S
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost depa kolejových vozidel v rozsahu
pravomoci stanovené organizačním řádem a příslušnými předpisy.

18

KZAM 12271

TS 15-16,S

Přednosta provozní jednotky DKV

Charakteristika prací :
TS 15
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost svěřené provozní jednotky depa
kolejových vozidel do 200 zaměstnanců.
TS 16
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost svěřené provozní jednotky depa
kolejových vozidel s 201 - 400 zaměstnanců.
TS S
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost svěřené provozní jednotky depa
kolejových vozidel nad 400 zaměstnanců.

19

KZAM 12272

TS S

Ředitel odboru GŘ

Charakteristika prací :
TS S
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost svěřeného odboru generálního ředitelství.

20

KZAM 12273

TS S

Zástupce ředitele odboru GŘ

Charakteristika prací :
TS S
Zastupování ředitele odboru generálního ředitelství na svěřeném úseku.

21

KZAM 12276

TS S

Manažer

Charakteristika prací :
TS S
Statutární zastupování ředitele organizační jednotky nebo vrchního přednosty výkonné
jednotky.
Zastupování ředitele organizační jednotky – vedení oblasti CPS a CIS.
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost RP ZAP a ROC.

22

KZAM 12277

TS S

Korporátní manažer rizik

Charakteristika prací :
TS S
Organizace, řízení, koordinace a odpovědnost za činnost v oblasti řízení rizik ČD, popř.
Skupiny ČD.

23

KZAM 12311

TS 14-16,S

Vedoucí odboru DKV

Charakteristika prací :
TS 14
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost odboru.
TS 15
Organizace,
problematikou.

řízení

a

odpovědnost

za

činnost

odboru

s odborně

náročnou

TS 16
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost odboru s velmi rozsáhlou nebo odborně
velmi náročnou problematikou
TS S
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost odboru s odborně nejnáročnější
a nejrozsáhlejší problematikou

24

KZAM 12362

TS 14-16,S

Vedoucí regionálního pracoviště

Charakteristika prací :
TS 14
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost regionálního pracoviště.
TS 15
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost regionálního pracoviště s rozsáhlou nebo
odborně náročnou problematikou.
TS 16
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost regionálního pracoviště se zvlášť
rozsáhlou nebo odborně zvlášť náročnou problematikou.
TS S
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost regionálního pracoviště se zvlášť
rozsáhlou a zároveň odborně zvlášť náročnou problematikou.

25

KZAM 13128

TS S

Ředitel OJ správy majetku

Charakteristika prací :
TS S
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost organizační jednotky správy majetku.

26

KZAM 13131

TS S

Náměstek ředitele OJ SM

Charakteristika prací :
TS S
Zastupování ředitele organizační jednotky v rozsahu a působnosti stanovené
organizačním řádem organizační jednotky. Organizace, řízení a odpovědnost za činnost
svěřeného úseku.

27

KZAM 13168

TS 12

Dozorčí osobní přepravy

Charakteristika prací :
TS 12
Organizace řízení a kontrola prací při vykonávání služby všech zaměstnanců
zúčastněných na osobní přepravě . Kontrola obsluhy systému VT. Komplexní vyhodnocování
závad v přepravním provozu s dopadem na tržby ČD. Dozor a organizování přepravní činnosti,
odpovědnost za rytmičnost přepravy a podílení se na poradenské a akviziční činnosti
a propagaci služeb dopravce Šetření stížností na poskytování služeb zákazníkům ČD.

28

KZAM 13173

TS 15

Přednosta osobní stanice

Charakteristika prací :
TS 15
Dozor a organizování provozní činnosti v osobní přepravě. Řízení a kontrola
zaměstnanců. Řízení a zabezpečování obchodně přepravní činnosti. Řízení a kontrola
zaměstnanců, řízení a zabezpečování obchodně-přepravní činnosti, kontrola výkonu služby na
úseku osobní přepravy, kontrola obsluhy odbavovacích systémů, vyhodnocování závad v
přepravním provozu, poradenská a akviziční činnost, propagace služeb dopravce. Šetření
stížností na poskytování služeb zákazníkům ČD.

29

KZAM 13191

TS 16,S

Vedoucí oddělení GŘ

Charakteristika prací :
TS 16
Řízení a odpovědnost za činnost oddělení.
TS S
Řízení a
problematikou.

odpovědnost

za

činnost

oddělení

30

se

složitou

odbornou

koncepční

KZAM 13192

TS 12-15

Vedoucí oddělení OJ a VJ

Charakteristika prací :
TS 12
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost oddělení.
TS 13
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost oddělení s odborně náročnou činností.
TS 14
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost oddělení s významnou provozní a odborně
náročnou činností.
TS 15
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost oddělení s významnou provozní a odborně
nejnáročnější činností.

31

KZAM 21289

TS 11

Supervizor

Charakteristika prací :
TS 11
Motivuje zaměstnance obsluhy vlaku k přijetí hodnot a cílů společnosti České dráhy, a.
s., profesionálnímu výkonu práce a aktivně komunikuje jednotlivé řídící kroky vedení
společnosti vydané technologické pokyny apod.
Provádí individuální prohlubování znalostí zaměstnanců formou konzultační činnosti s
cílem rozvíjení dovedností v oblasti komunikace, asertivity a aktivního zákaznického přístupu,
technologických a účetních činností.
Pro výkon činnosti využívá svých poznatků z monitorování chování, vystupování a
plnění pracovních povinností zaměstnanci obsluhy vlaku ve smyslu Etického kodexu Českých
drah, a.s., platných norem (předpisů, tarifů, procesních listů) a dalších technologických
pokynů. V rámci monitoringu zároveň provádí formou prověření znalostí výuku novinek v
osobní přepravě (tarifních i technologických) a vyhlášených témat, dle potřeby provádí
proškolení v uvedených oblastech.
Při zjištění pochybení provádí prověření odborných znalostí, ve kterých zaměstnanec
obsluhy vlaku pochybil. Při zjištění neznalosti na místě danou problematiku vykládá a
vysvětluje.
Provádí motivační pohovory se zaměstnanci obsluhy vlaku.
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KZAM 21292

TS 16,S

Zástupce ČD v zahraničí

Charakteristika prací :
TS 16
Zajišťování zájmů ČD v zahraničí a vytváření aktivních kontaktů se zahraničními
železnicemi, orgány a organizacemi v rozsahu a pravomoci stanovené Organizačním řádem
GŘ, Statutem GZ ČD v zahraničí a ostatními normami a příslušnými předpisy.
TS S
Zajišťování zájmů ČD v zahraničí a vytváření aktivních kontaktů se zahraničními
železnicemi, orgány a organizacemi v rozsahu a pravomoci stanovené Organizačním řádem
GŘ, Statutem GZ ČD v zahraničí a ostatními normami a příslušnými předpisy na „Generální“
úrovni.
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KZAM 21293

TS 10-11

Specialista

Charakteristika prací :
TS 10
Řešení složitých úkolů zásadního, převážně koncepčního významu, metodického
a výhledového charakteru. Řešení složitých specializovaných metodických, analytických,
projekčních, hodnotících a expertizních úkolů. Zajišťování metodické, koordinační,
normotvorné a obdobné odborné činnosti v dílčích oblastech systému řízení.
TS 11
Tvůrčí řešení nejsložitějších úkolů zásadního, převážně koncepčního významu,
metodického a výhledového charakteru. Samostatné řešení nejsložitějších specializovaných
metodických, analytických, projekčních, hodnotících a expertizních úkolů. Zajišťování
koncepční, metodické, koordinační, normotvorné a obdobné odborné činnosti v dílčích
oblastech systému řízení.
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KZAM 21296

TS 12-14

Systémový specialista

Charakteristika prací :
TS 12
Normotvorná a koordinační činnost. Řízení a koordinace činností a koncepčních úkolů.
TS 13
Tvůrčí, koncepční, normotvorná a koordinační činnost. Řízení a koordinace náročných
činností a zásadních koncepčních úkolů. Koordinace náročných systémů. Zpracovávání a
posuzování programů a koncepcí nebo jednotlivých částí těchto programů a koncepcí.
TS 14
Koordinace nejnáročnějších systémů. Komplexní zpracování a posuzování programů a
koncepcí nebo jednotlivých částí těchto programů a koncepcí. Vedení samostatného referátu.
Výkon činnosti vnitropodnikového auditu.
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KZAM 21299

TS 14-16

Vedoucí skupiny

Charakteristika prací :
TS 14
Řízení prací skupiny zaměstnanců, koordinace jejich činnosti a odpovědnost za činnost
skupiny včetně případného odborně vysoce kvalifikovaného a tvůrčího řešení nejnáročnější
problematiky řízení a organizace činnosti Českých drah.
TS 15
Řízení prací skupiny zaměstnanců, se složitou odbornou koncepční problematikou,
koordinace jejich činnosti a odpovědnost za činnost skupiny včetně případného odborně
vysoce kvalifikovaného a tvůrčího řešení nejnáročnější problematiky řízení a organizace
činnosti Českých drah.
TS 16
Řízení prací skupiny zaměstnanců s velmi složitou odbornou koncepční problematikou,
koordinace jejich činnosti a odpovědnost za činnost skupiny včetně případného odborně
vysoce kvalifikovaného a tvůrčího řešení nejnáročnější problematiky řízení.
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KZAM 21328

TS 9-13

Systémový inženýr, správce aplikace, administrátor

Charakteristika prací :
TS 9
Řešení otázek optimálního uspořádání a vazeb v rámci a vně již existujících
jednotlivých systémů nebo jejich prvků, stanovování parametrů, úkolů a cílů a koordinace
těchto systémů. Rozbory a analýzy pro tvorbu projektů uživatelských aplikací systémů
výpočetní techniky.
TS 10
Zajišťování správy (administrování) jednotlivých aplikací systémů výpočetní techniky.
Definování problémů uživatelů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému (např.
operačních systémů, databází, sítí apod.), popř. jeho dodavateli. Metodické řízení uživatelů
v rámci systémů výpočetní techniky.
TS 11
Řízení správy aplikací systémů výpočetní techniky včetně metodického usměrňování
uživatelů více systémů výpočetní techniky. Kontrola ochrany autorských práv v oblasti
software. Navrhování a realizace systémů ochrany dat a celých systémů. Navrhování systémů
zálohování dat a jejich zabezpečování
TS 12
Zdokonalování a navrhování zásadních úprav stávajících systémů výpočetní techniky
(např. operačních, multimediálních, pro řízení báze dat, komunikačních informačních apod.)
a navrhování nových nástrojů a prostředků realizace těchto systémů. Navrhování nových
aplikací (např. vědeckých, vědecko-výzkumných, technických, inženýrských, informačních
apod.).
TS 13
Navrhování principiálně nových systémů výpočetní techniky.
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KZAM 21422

TS 12-13

Vedoucí provozu infrastruktury budov, bytového
hospodářství

Charakteristika prací :
TS 12
Řízení, koordinace a kontrola složité provozně technické a správcovské činnosti,
zadávání prací s náročnou provozně technickou problematikou při správě majetku. Koordinace
a zadávání prací s náročnou provozně technickou problematikou, která jsou mu po odborné
stránce podřízena, kontrola a přejímka prací. Organizace údržby, oprav, rekonstrukcí
a novostaveb. Správa budov a pozemků s nepřímou zodpovědností za svěřený DLHM.
TS 13
Řízení, koordinace a kontrola nejsložitější provozně technické a správcovské činnosti,
zadávání prací se zvlášť náročnou provozně technickou problematikou při správě majetku.
Koordinace a zadávání prací se zvlášť náročnou provozně technickou problematikou, která
jsou mu po odborné stránce podřízena, kontrola a přejímka prací. Organizace údržby, oprav,
rekonstrukcí a novostaveb, koordinace rozsáhlých a navazujících činností s regionální a vyšší
působností. Správa budov a pozemků s přímou zodpovědností za svěřený DLHM.
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KZAM 21436

TS 12-13

Vedoucí provozu infrastruktury– správa
elektrotechniky a energetiky

Charakteristika prací :
TS 12
Řízení, koordinace a kontrola složité provozně technické a správcovské činnosti,
zadávání prací s náročnou provozně technickou problematikou při správě majetku. Koordinace
a zadávání prací s náročnou provozně technickou problematikou, která jsou mu po odborné
stránce podřízena, kontrola a přejímka prací. Organizace údržby, oprav, rekonstrukcí
a novostaveb.
TS 13
Řízení, koordinace a kontrola nejsložitější provozně technické a správcovské činnosti,
zadávání prací se zvlášť náročnou provozně technickou problematikou při správě majetku.
Koordinace a zadávání prací se zvlášť náročnou provozně technickou problematikou, která
jsou mu po odborné stránce podřízena, kontrola a přejímka prací. Organizace údržby, oprav,
rekonstrukcí a novostaveb, koordinace rozsáhlých a navazujících činností s regionální a vyšší
působností.
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KZAM 21494

TS 14

Vedoucí síťový dispečer osobní dopravy

Charakteristika prací :
TS 14
Vedoucí směny dispečinku osobní dopravy, koordinace postupu řešení mimořádností a
nepravidelností v provozu za dopravce ČD. Řešení mimořádností a nepravidelností pro vlaky
dálkové dopravy v celé síti především z hlediska tras vlaků, nasazení souprav. Vedení
dokumentace a distribuce informací elektronickou poštou. Obsluha provozních informačních
systémů a informačního systému pro distribuci informací o mimořádnostech pro zaměstnance
ČD a veřejnost. Spolupráce s provozními složkami ČD, SŽDC a také s externími partnery ČD.
Zastupování ostatních síťových dispečerů v jejich mimopracovní době. Spolupráce
s pohotovostními složkami ČD, svolávání určených zaměstnanců ČD a distribuce informací při
krizových situacích. Vyhlašování mimořádností, komunikace s IZS.
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KZAM 21495

TS 15-16,S

Odborný poradce

Charakteristika prací :
TS 15
Vysoce odborně a kvalifikačně náročné řešení významných úseků činnosti řízení
a organizace Českých drah.
TS 16
Vysoce odborně a kvalifikačně náročné řešení zásadní problematiky řízení, koncepce
a organizace Českých drah. Odpovědnost za metodickou činnost skupiny.
TS S
Vysoce odborně a kvalifikačně nejnáročnější řešení nejzásadnější problematiky řízení,
koncepce a organizace Českých drah. Odpovědnost za metodickou činnost skupiny.
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KZAM 21496

TS 15-16,S

Oborový specialista

Charakteristika prací :
TS 15
Činnosti při analyzování a posuzování složitých řešení vyžadující vysokou odbornou
úroveň a samostatnost při plnění úkolů. Koordinační činnost v rámci útvaru, mimo přímé
řízení. Odpovědnost za škody vzniklé z realizace konkrétních řešení.
TS 16
Analyzování a posuzování nejsložitějších řešení a činností zasahující napříč více
odbornými útvary Českých drah vč. závěrů a návrhů dalších postupů. Tvůrčí koordinační
a koncepční řešení nejsložitějších oborových činností problematiky řízení Českých drah.
Odpovědnost za metodickou činnost a výsledky konkrétních řešení.
TS S
Komplexní odborně a kvalifikačně nejnáročnější řešení nejsložitějších oborových
činností, koncepcí a koordinací při řízení Českých drah. Odpovědnost za metodickou činnost
a výsledky konkrétních řešení.
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KZAM 22117

TS 9-11

Ekolog

Charakteristika prací :
TS 9
Zajišťování ekologické nezávadnosti výroby a provozu. Vykonávání funkce ekologa
v rámci organizační jednotky (výkonné jednotky). Sledování a vyhodnocování působení
negativních vlivů na životní prostředí a zdravotní stav zaměstnanců a obyvatelstva
vystaveného negativním vlivům provozu organizace. Posuzování provozu, technologií,
materiálů a látek z ekologických hledisek. Provádění kontrolní a rozborové činnosti na úseku
ochrany a tvorby životního prostředí. Projednávání jednotlivých případů porušení norem
v oblasti životního prostředí. Vedení dokumentace vyžadované orgány životního prostředí.
Provádění odborných prací a pozorování v oblasti životního prostředí Zajišťování funkce
ekologa v jednotlivých organizačních složkách (např. v závodech, provozech apod.) náročných
na ochranu životního prostředí.
TS 10
Koordinace ekologických hledisek s nároky výroby a provozu. Zajišťování ekologické
rovnováhy na území. Sledování a vyhodnocování působení negativních vlivů na životní
prostředí a zdravotní stav obyvatelstva vystaveného těmto negativním vlivům. Zpracovávání
a aktualizace programů na ochranu životního prostředí. Posuzování připravovaných výrob,
provozů, technologií a investic z ekologických hledisek. Zajišťování funkce ekologa ve
stanoveném regionu za organizačních složek náročných na ochranu životního prostředí.
TS 11
Stanovování koncepcí ochrany životního prostředí s nejširší působností (regionální).
Vyhodnocování působení negativních vlivů na životní prostředí a zdravotní stav a navrhování
a aktualizace programů jeho zlepšování. Zpracovávání metodických materiálů na ochranu
životního prostředí.
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KZAM 24112

TS 11-12

Hlavní účetní

Charakteristika prací :
TS 11
Specializované odborné vedení zaměstnanců. Zajišťování a kontrola procedur roční
a měsíční účetní závěrky včetně daňových výstupů. Zajišťování a sestavování výkazů a sestav
z podnikového účetního softwaru. Poskytování sumárních i dílčích informací z účetnictví pro
potřeby řízení. Detailní znalost mzdového účetního softwaru a legislativy vztahující se ke
mzdovému účetnictví. Zajišťování výstupů požadovaných kontrolními orgány státní správy.
TS 12
Specializované odborné vedení zaměstnanců. Zajišťování a kontrola procedur roční
a měsíční účetní závěrky včetně daňových výstupů. Zajišťování a sestavování výkazů a sestav
z podnikového účetního softwaru. Poskytování sumárních i dílčích informací z účetnictví pro
potřeby řízení. Detailní znalost mzdového účetního softwaru a legislativy vztahující se ke
mzdovému účetnictví. Zajišťování výstupů požadovaných kontrolními orgány státní správy.
Použití tohoto stupně ve výjimečných případech povoluje příslušný náměstek
generálního ředitele po projednání s odborem personálním GŘ.
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KZAM 24114

TS 9-11

Finanční referent

Charakteristika prací :
TS 9
Zajišťování a provádění souhrnných činností ve finanční agendě
TS 10
Zadávání příkazů k placení v podnikovém účetním softwaru. Účtování o bankovním
výpisu, párování pohledávek a závazků, účtování a kontrola pokladen.
TS 11
Komplexní zajištění finančních operací. Detailní znalost finanční a bankovní části
podnikového účetního softwaru. Poskytování informací o finanční situaci, provádění analýz
pohledávek, závazků, finančních toků.
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KZAM 24212

TS 16,S

Podnikový právník GŘ

Charakteristika prací :
TS 16
Zajišťování nejnáročnější právní agendy vč. řešení nejnáročnějších sporných nebo jinak
složitých právních případů.
TS S
Zajišťování nejnáročnější právní agendy vč. řešení nejnáročnějších sporných nebo jinak
složitých právních případů na centrální úrovni.
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KZAM 24313

TS 8-10

Archivář

Charakteristika prací :
TS 8
Tvorba archivních fondů a sbírek a předarchivní péče.
TS 9
Samostatné pořádání, inventarizace a katalogizace složitých paleografických
a jazykově náročných archivních fondů a sbírek. Komplexní zajišťování odborné správy
a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracovávání složitých archivních
rešerší, odborného dohledu nad archivní spisovou službou a vyřazováním písemností, přípravy
a zpracovávání vědeckých edic archivních dokumentů a samostatné publikační činnosti.
TS 10
Zajišťování, organizace a koordinace činnosti samostatných archivních pracovišť
a pracovních týmů. Uchovávání, ochrana a racionální využívání svěřených částí jednotného
archivního fondu. Tvůrčí zpracovávání nových metodických postupů a posuzování
nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních prací.
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KZAM 24325

TS 8-10

Knihovník - bibliograf

Charakteristika prací :
TS 8
Zajišťování složitých odborných bibliografických prací např. cizojazyčné vědecké
katalogizace, specializované bibliografie, poradenských publikačních a školicích prací apod.
TS 9
Komplexní zajišťování a provádění specializovaných bibliografických prací,
informačních knihovnických systémů a agend. edičních činností, tvorby automatizovaných
systémů a odborných poradenských činností.
TS 10
Zpracovávání koncepcí a koordinace odborných specializovaných bibliografických
a informačních knihovnických systémů a agend mezinárodního, celostátního regionálního
nebo oborového charakteru. Vedení průzkumů a vytváření knihovních a informačních fondů.
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KZAM 24706

TS S

Tajemník generálního ředitele

Charakteristika prací :
TS S
Vyřizování speciálních úkolů se zásadním významem podle individuálního pověření,
předkládání a koordinace přípravy zásadních řídicích aktů a materiálů po organizační nebo
obsahové stránce.

49

KZAM 31124

TS 7-9

Samostatný technik – správa budov

Charakteristika prací :
TS 7
Vykonávání technických činností na úseku provozu a oprav železničních kolejových
vozidel. Zpracování podkladů pro technickou a rozpočtovou dokumentaci včetně sledování
dodržování technologických postupů při provozu, údržbě a opravách vozidel. Samostatné
zajišťování provozně technických agend železničního provozu a správy majetku.
TS 8
Samostatné vykonávání technických činností na úseku provozu a oprav železničních
kolejových vozidel. Zabezpečení provozuschopnosti a hospodárného využití přidělených
železničních kolejových vozidel, technických a technologických zařízení. Organizace práce
a řízení provozních zaměstnanců. Samostatné zajišťování odborných provozně technických
agend správy majetku. Dispečerské operativní zajišťování styku s provozními středisky
v železničním provozu.
TS 9
Řízení provozních celků, vedení složitých provozních a technických agend případně
koordinace prací na úseku řešení problematiky násilného poškozování a rušení železničních
kolejových vozidel. Vyhodnocování provozních a technických rozborů o stavu a činnosti
přiděleného úseku, zabezpečení racionální organizace práce, kontrola dodržování předpisů,
postupů, norem apod. Samostatné vedení složitých odborných agend v železničním provozu
a při správě majetku. Vykonávání složitých odborných činností spojených s provozem,
opravami železničních kolejových vozidel, defektoskopií, revizí tlakových nádob a zdvihacích
zařízení. Vyšetřování příčin a důsledků nehodových událostí.
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KZAM 31127

TS 8-11

Technolog

Charakteristika prací :
TS 8
Určování jednoduchých dílčích technologických postupů a podmínek výroby nebo
provozu podle přesného zadání.
TS 9
Zajišťování činností v procesu tvorby stanovování způsobů uspořádání, průběhu
a technických podmínek v provozních procesech. Pomocná evidence odborných provozně
technických agend. Určování technologických postupů výroby nebo provozu. Tvorba
technologických pomůcek pro provozní zaměstnance, které jsou nezbytné k řízení vlakové
dopravy. Zajišťování provozně technických agend ve výkonné jednotce, rozbory, statistika,
vyhodnocení, návrhy na změny.
TS 10
Samostatné určování technologických postupů a podmínek ucelených částí výroby
nebo provozu podle rámcových pokynů nebo standardních postupů. Zajišťování odborných
provozně technických agend ve výkonné jednotce.
TS 11
Komplexní zpracovávání technologických postupů pro nejsložitější provoz, montážní práce
nehodových jeřábů, zpracovávání technických podmínek tlakových nádob - při provozu,
opravách a zkouškách. Zpracovávání technologických postupů při opravách ŽKV za použití
zdvihacích zařízení.
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KZAM 31199

TS 8-10

Organizačně technický pracovník

Charakteristika prací :
TS 8
Zajištění dopravní obslužnosti včetně servisu, zabezpečování drobných oprav, nákup a
evidence technických prostředků.
TS 9
Stanovování organizačních a řídících struktur v rozsáhlých a organizačně značně
členitých organizacích (organizačních jednotkách, výkonných jednotkách) s velkou
variabilitou technických podmínek, technologických a pracovních postupů a druhů činností
jednotlivých organizačních složek. Zpracovávání organizačních řádů.
Zpracování podkladů pro objednávání materiálu, zpracování pravidelných stanovených
analýz, příprava podkladů pro inventarizace, zpracování informací a podkladů pro nadřízené
zaměstnance, nákup obalového materiálu pro PJ, udržování databáze CES, elektro revize.
TS 10
Stanovování koncepcí organizačních struktur v návaznosti na podnikatelský záměr,
perspektivní kvalifikační strukturu, rozsah a druh činností a ostatní technologické a pracovní
podmínky.
Samostatné zajišťování odborných agend s odpovědností za škody vzniklé nesprávným
postupem nebo činností. Koordinace práce kanceláře vrchního přednosty včetně styku se
subjekty v rámci DKV i mimo něj.
Organizování a zabezpečování úkolů uložených ředitelem RSM, organizační řád,
autodoprava, telefony.
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KZAM 31602

TS 11-12

Inženýr železniční dopravy

Charakteristika prací :
TS 11
Samostatné, komplexní, tvůrčí, koncepční i metodické řešení a řízení odborně
náročných specifických činností řízeného úseku podmíněné vysokými odbornými znalostmi
oboru, souvisejících odborných předpisů, vyhlášek a zákonů.
Právní a ekonomická
odpovědnost za možné škody vzniklé z chybného výkladu nebo rozhodnutí.
. Řízení a koordinace činností technologie železniční dopravy.
TS 12
Samostatné, komplexní, tvůrčí, koncepční i metodické řešení a řízení obzvláště
složitých specifických činností a agend řízeného úseku podmíněné zvláštními odbornými
znalostmi oboru, souvisejících odborných předpisů, vyhlášek a zákonů. Vysoká právní a
ekonomická odpovědnost za možné škody vzniklé z chybného výkladu nebo rozhodnutí.
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KZAM 31603

TS 7-9

Samostatný technik železniční dopravy

Charakteristika prací :
TS 7
Vykonávání technických činností na úseku provozu a oprav železničních kolejových
vozidel. Zpracování podkladů pro technickou a rozpočtovou dokumentaci včetně sledování
dodržování technologických postupů při provozu, údržbě a opravách vozidel. Samostatné
zajišťování provozně technických agend železničního provozu a správy majetku.
TS 8
Samostatné vykonávání technických činností na úseku provozu a oprav železničních
kolejových vozidel. Zabezpečení provozuschopnosti a hospodárného využití přidělených
železničních kolejových vozidel, technických a technologických zařízení. Organizace práce
a řízení provozních zaměstnanců. Samostatné zajišťování odborných provozně technických
agend správy majetku. Dispečerské operativní zajišťování styku s provozními středisky
v železničním provozu.
TS 9
Řízení provozních celků, vedení složitých provozních a technických agend případně
koordinace prací na úseku řešení problematiky násilného poškozování a rušení železničních
kolejových vozidel. Vyhodnocování provozních a technických rozborů o stavu a činnosti
přiděleného úseku, zabezpečení racionální organizace práce, kontrola dodržování předpisů,
postupů, norem apod. Samostatné vedení složitých odborných agend v železničním provozu
a při správě majetku. Vykonávání složitých odborných činností spojených s provozem,
opravami železničních kolejových vozidel, defektoskopií, revizí tlakových nádob a zdvihacích
zařízení. Vyšetřování příčin a důsledků nehodových událostí.
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KZAM 31606

TS 11

Výpravčí

Charakteristika prací :
TS 11
Organizace, řízení a koordinace vlakové dopravy a posunu v obvodu železniční stanice
– depa kolejových vozidel s vysokou intenzitou provozu a odpovědností za dodržování
technologie a zajišťování plnění GVD.
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KZAM 31607

TS 11-13

Dozorčí osobní přepravy - vedoucí směny

Charakteristika prací :
TS 11
Vedení směny provozu osobní přepravy v určeném obvodu ve vícesměnném režimu
nebo v jednosměnném režimu sedm dní v týdnu. Zajištění koordinace činností včetně
operativního řízení a řádného informování cestujících při mimořádnostech v dopravě, zajištění
operativní komunikace s dispečerským aparátem O11 GŘ za přidělený obvod. Zajišťování
přeprav imobilních cestujících, komunikace s vlakovými četami při mimořádnostech ve vztahu
k jízdě vlaku (např. zajištění donášky drobného občerstvení a balené vody).
TS 12
Vedení směny ve specielně určeném obvodu DKV (DKV Olomouc – PJ Bohumín, DKV
Brno – PJ Maloměřice) v nepřetržitém režimu. Kontrola a koordinace vykonávání
nejsložitějších prací v obvodu DKV s komplexní odpovědností za provoz.
TS 13
Vedení směny provozu osobní přepravy v určené osobní stanici (osobní stanice Praha
hl.n.) ve vícesměnném režimu. Kontrola a koordinace vykonávání nejsložitějších prací v osobní
stanici s komplexní odpovědností za osobní přepravu.
Vedení směny ve specielně určeném obvodu DKV (DKV Praha - PJ Odstavné nádraží jih)
v nepřetržitém režimu. Kontrola a koordinace vykonávání nejsložitějších prací v obvodu DKV
s komplexní odpovědností za provoz.
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KZAM 31608

TS 11-12

Dozorčí provozu - vedoucí směny

Charakteristika prací :
TS 11
Vedení směny Call centra.
TS 12
Vedení směny Call centra - mentor. Tento TS je možno použít maximálně u 20%
zaměstnanců příslušného pracoviště.
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KZAM 31621

TS 11

Kontrolor vozby

Charakteristika prací :
TS 11
Kontrola dodržování technologických postupů a předpisů při výkonu práce provozních
zaměstnanců DKV, jejich hodnocení, výběr a školení s odpovědností za přípravu a výcvik
nových zaměstnanců. Vykonávání výchovně pedagogické činnosti při zavádění nové techniky
a uplatňování nových technologií v oblasti železničních kolejových vozidel.
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KZAM 31624

TS 9-12

Mistr kolejových vozidel

Charakteristika prací :
TS 9
Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů
stanovených operativním plánem oprav nebo provozu. Zajišťování dodržování pracovní a
technologické kázně a plnění úkolů ve stanoveném množství, kvalitě sortimentu a času.
Organizace dělby práce a zajišťování odměňování a prvotních personalistických úkonů na
svěřeném úseku. Zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce. Do TS se zařazuje
pozice maximálně o dva tarifní stupně výše, než je nejvýše zařazená nebo převážně
vykonávaná práce tohoto úseku.
TS 10
Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů
stanovených operativním plánem oprav nebo provozu. Zajišťování dodržování pracovní a
technologické kázně a plnění úkolů ve stanoveném množství, kvalitě sortimentu a času.
Organizace dělby práce a zajišťování odměňování a prvotních personalistických úkonů na
svěřeném úseku. Zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce. Do TS se zařazuje
pozice maximálně o dva tarifní stupně výše, než je nejvýše zařazená nebo převážně
vykonávaná práce tohoto úseku.
TS 11
Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů
stanovených operativním plánem oprav nebo provozu. Zajišťování dodržování pracovní a
technologické kázně a plnění úkolů ve stanoveném množství, kvalitě sortimentu a času.
Organizace dělby práce a zajišťování odměňování a prvotních personalistických úkonů na
svěřeném úseku. Zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce. Do TS se zařazuje
pozice maximálně o dva tarifní stupně výše, než je nejvýše zařazená nebo převážně
vykonávaná práce tohoto úseku.
TS 12
Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů
stanovených operativním plánem oprav nebo provozu. Zajišťování dodržování pracovní a
technologické kázně a plnění úkolů ve stanoveném množství, kvalitě sortimentu a času.
Organizace dělby práce a zajišťování odměňování a prvotních personalistických úkonů na
svěřeném úseku. Zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce. Do TS se zařazuje
pozice maximálně o dva tarifní stupně výše, než je nejvýše zařazená nebo převážně
vykonávaná práce tohoto úseku.
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KZAM 31628

TS 10-12

Strojmistr

Charakteristika prací :
TS 10
Organizace a řízení činnosti hnacích vozidel a lokomotivních čet, rozhodování
o schopnosti hnacích vozidel k požadovanému výkonu včetně zajišťování personální potřeby
k jejich obsluze (do 60 nástupů lokomotivních čet za 24 hodin nebo do 50 přidělených
provozních hnacích vozidel na pracoviště)
TS 11
Organizace a řízení činnosti hnacích vozidel a lokomotivních čet, rozhodování
o schopnosti hnacích vozidel k požadovanému výkonu včetně zajišťování personální potřeby
k jejich obsluze (60 a více nástupů lokomotivních čet za 24 hodin nebo 50 a více přidělených
provozních hnacích vozidel na pracoviště).
TS 12
Řízení, koordinace, kontrola provozu, řízení všech strojmistrů.
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KZAM 31634

TS 13

Síťový dispečer osobní dopravy

Charakteristika prací :
TS 13
Řešení mimořádností a nepravidelností pro vlaky dálkové dopravy v celé síti z hlediska
nasazení hnacích vozidel a strojvedoucích. Vedení dokumentace a obsluha provozních
informačních systémů. Spolupráce s provozními složkami ČD, SŽDC a také s externími
partnery ČD. Svolávání určených zaměstnanců ČD a distribuce informací při krizových
situacích.
Řešení mimořádností a nepravidelností pro vlaky dálkové dopravy v celé síti z hlediska
nasazení vlakových čet, řešení přípojů mezi dálkovými a regionálními vlaky ve spolupráci
s dispečerem regionální dopravy, mimořádných zastavení vlaků a změn v tarifním odbavení,
zajišťování operativní náhradní autobusové dopravy. Informování vlakových čet a spolupráce
s nimi. Vedení dokumentace a distribuce informací elektronickou poštou. Obsluha provozních
informačních systémů. Spolupráce s provozními složkami ČD, SŽDC a také s externími
partnery ČD.
Dohled a kontrola nad plnopočetností a správností dat v provozních informačních
systémech ČD za všechny vlaky dopravce ČD. Náhradní pořizování dat v případě chyb nebo
prodlení, případná oprava chybných údajů v provozních informačních systémech. Distribuce
dodacích listů z IS KAPO od SŽDC v rámci ČD a související evidence. Řešení závad na hardware i
software s dodavateli za všechna pracoviště dispečinku osobní dopravy.
Spolupráce s pohotovostí ZAP a DKV, lokomotivním a vlakovým doprovodem a IZS při
rozsáhlých mimořádnostech a kalamitách. Příprava obnovení provozu po ukončení
mimořádností.
Příprava podkladů pro vyhodnocení pobídkového systému SŽDC, zpracování podkladů
pro vyhodnocení kvalitativních ukazatelů smluv ZVS podle objednatelů a příprava opatření pro
přepravy skupin a vozíčkářů v krátkodobém termínu před přepravou.
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KZAM 31635

TS 12

Regionální dispečer osobní dopravy

Charakteristika prací :
TS 12
Řešení mimořádností a nepravidelností pro vlaky regionální dopravy v daném obvodu z
hlediska tras vlaků, nasazení souprav, hnacích vozidel, strojvedoucích a vlakových čet. Řešení
přípojů mezi regionálními a dálkovými vlaky (ve spolupráci s dispečerem dálkové dopravy),
mimořádných zastavení vlaků a změn v tarifním odbavení, zajišťování operativní náhradní
autobusové dopravy. Vedení dokumentace, obsluha provozních informačních systémů a
informačního systému pro distribuci informací o mimořádnostech pro zaměstnance ČD a
veřejnost. Spolupráce s provozními složkami ČD, SŽDC a také s externími partnery ČD.
Svolávání určených zaměstnanců ČD a distribuce informací při krizových situacích.
Spolupráce s pohotovostí ZAP a DKV, lokomotivním a vlakovým doprovodem a IZS při
rozsáhlých mimořádnostech a kalamitách. Příprava obnovení provozu po ukončení
mimořádností.
Příprava podkladů pro vyhodnocení pobídkového systému SŽDC, zpracování podkladů
pro vyhodnocení kvalitativních ukazatelů smluv ZVS podle objednatelů a příprava opatření pro
přepravy skupin a vozíčkářů v krátkodobém termínu před přepravou.
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KZAM 31641

TS 8-10

Odborný referent přepravních tržeb

Charakteristika prací :
TS 8
Zajišťování složitých odborných agend s důrazem na zamezení úniku tržeb. Samostatné
zajišťování odborné činnosti na úseku financování, odpočtových prací, reklamačních řízení.
Provádění potřebných šetření v železničních stanicích, projednávání zjištěných závad s
příslušnými vedoucími zaměstnanci.
TS 9
Komplexní zajišťování složitých odborných agend s důrazem na zamezení úniku tržeb.
Samostatné komplexní zajištění odborné činnosti na úseku financování, odpočtových prací,
reklamačních řízení. Provádění potřebných šetření v železničních stanicích, projednávání
zjištěných závad s příslušnými vedoucími zaměstnanci. Zajišťování a organizace odborné
ekonomické agendy spojené s kontrolou hospodaření a platbami v železniční stanici.
TS 10
Komplexní zajištění organizace, řízení a kontrola služby na úseku přepravních tržeb,
s důrazem na zamezení úniku tržeb. Samostatné komplexní vedení reklamačních řízení.
Zajišťování úplného a včasného zúčtování všech majetkových sankcí ve vztahu mezi
dopravcem a přepravcem. Samostatné vyřízení likvidace návratků jízdného a přepravného
a ostatní reklamací příslušejících k vyřízení.
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KZAM 31642

TS 10-13

Kontrolor přepravních tržeb

Charakteristika prací :
TS 10
Prováděni dílčích kontrolních úkonů pří kontrolách přepravních tržeb. Příprava
podkladů ke kontrolám.
TS 11
Provádění kontroly se zaměřením na oblast přepravních tržeb vnitrostátní
a mezinárodní přepravy a přijímá opatření k odstranění zjištěných závad, spolupráce při
úpravách a při tvorbě předpisů ČD z oblasti účetně - pokladní.
TS 12
Řízení a organizace práce kontroly a přijímání opatření k odstranění zjištěných závad,
zabezpečování velmi složitých a náročných prací v oblasti přepravních tržeb vnitrostátní
i mezinárodní přepravy.
TS 13
Koordinace nejnáročnějších prací, komplexní metodické řízení, vedení a organizace
práce odborných oddělení OPT, vše v rámci celých Českých drah.
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KZAM 31683

TS 10-11

Mistr sdělovací a zabezpečovací techniky

Charakteristika prací :
TS 10
Řízení svěřeného úseku, organizace a kontrola chodu zařízení, odpovědnost za
bezpečný a bezporuchový stav svěřeného zařízení, odpovědnost za správné uplatnění
technologií prací. Organizace a zabezpečení předepsané údržby a oprav svěřených zařízení.
TS 11
Řízení a zajišťování údržby, oprav, rekonstrukcí, modernizací VZ a zkušebních zařízení v
DKV. Řízení a zajišťování údržby a oprav sdělovacích a zabezpečovacích zařízení na drážních
vozidlech. Zajišťování dodržování pracovní a technologické kázně a plnění úkolů ve
stanoveném množství, kvalitě sortimentu a času. Organizace dělby práce a zajišťování
odměňování a prvotní personální práce, případně dalších agend na svěřeném úseku.
Zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce.
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KZAM 34165

TS 6-8

Zásobovač - zbožíznalec

Charakteristika prací :
TS 6
Zajišťování dodávek materiálu, surovin, strojů a zboží.
TS 7
Komplexní zajišťování dodávek materiálu, surovin, strojů a zboží včetně jejich
vhodného výběru z hlediska kvality, cen, zajišťování servisu, dopravních cest apod. Analýza
dodávek zejména z hlediska efektivnosti, dodržování smluvených podmínek a návrhy
opatření.
TS 8
Vedení útvaru MTZ. Komplexní zajišťování dodávek materiálu, surovin, strojů a zboží
včetně jejich vhodného výběru z hlediska kvality, cen, zajišťování servisu, dopravních cest
apod. Analýza dodávek zejména z hlediska efektivnosti, dodržování smluvených podmínek
a návrhy opatření.
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KZAM 34219

TS 9-12

Referent správy majetku

Charakteristika prací :
TS 9
Technicko-administrativní činnost, agenda evidence, zpracování a kontroly daňových
dokladů, inventarizace majetku, evidence MTZ, DHM.
Nákup a prodej výpočetní techniky, IT podpora uživatelů, vedení podatelny.
TS 10
Správa majetku (budov a pozemků) se zodpovědností za svěřený DLHM.
Správa majetku v oblasti elektro se zodpovědností za svěřený DLHM.
Aktivní správa nájemních smluv v systému SAP RE-FX.
TS 11
Příprava, vyhotovení a správa smluv na dodávky a odběr služeb, rozúčtování služeb,
kontrola nákladů a výnosů.
Odborně technická správa a provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ, VTZ, revize
elektrospotřebičů, průkazy způsobilosti.
Prevence a zpracování agendy v oblasti požární ochrany budov, školení zaměstnanců.
Pasport budov, staveb, pozemků nebo inženýrských sítí včetně digitální pasportizace.
Správa majetku v oblasti zpracování věcných břemen cizích subjektů na nemovitém
majetku ČD, smlouvy o právu provést stavbu, evidence pohledávek.
Kontrola a evidence pohledávek, vymáhání pohledávek, kontrola nákladových účtů,
evidence smluv v SAP, controlling.
TS 12
Administrace, příprava a technické zpracování TS pro odprodej nemovitého majetku.
Příprava, vyhotovení a správa nájemních smluv, jednání s obchodními partnery, kontrolní
činnost.
Ekologie v oblasti voda, vzduch, odpadové hospodářství.
Zpracování a vydání souhrnných stanovisek ČD jako správce nemovitého i movitého
majetku ČD ve svěřeném obvodu ke stavbám v ochranném pásmu dráhy a na pozemcích ČD
pro účely povolení staveb dle stavebního zákona a další podpůrné technické činnosti,
zpracování souhrnných vyjádření pro pronájmy a prodeje zbytného majetku.
Příprava staveb, veřejné zakázky, technické činnosti, příprava podkladů pro tvorbu
plánu a realizaci investičních stavebních akcí, příprava a organizace výběrových řízení.
Samostatný výkon, administrace a koordinace technických a obchodních činností.
Zastupování vedoucího oddělení.
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KZAM 34226

TS 6-7

Referent dopravy a přepravy

Charakteristika prací :
TS 6
Vykonávání a zajišťování prací, např. vyřizování reklamací, dokladové pátrání po
zásilkách, zajišťování pokladní agendy včetně obsluhy systému VT, kontrola dodržování
přepravních a tarifních podmínek.
TS 7
Vykonávání a zajišťování odborných prací např. vedení reklamačních jednání a
vyřizování reklamací, dokladové pátrání po zásilkách, zajišťování pokladní agendy včetně
obsluhy systému VT, vyřizování nároků na náhradu škody, kontrola dodržování přepravních a
tarifních podmínek.
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KZAM 34227

TS 8-9

Odborný referent dopravy a přepravy

Charakteristika prací :
TS 8
Zajišťování činností call-centra.
TS 9
Koordinace činností call-centra.
Zajišťování agendy ústřední místenkové kanceláře.
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KZAM 34332

TS 7-10

Mzdový účetní

Charakteristika prací :
TS 7
Rutinní provádění účetních operací na jednotlivých účtech nebo skupině účtů. Kontrola
a úschova účetních dokladů, pořizování dat o účetních operacích do podnikového účetního
softwaru.
TS 8
Provádění složitějších účetních operací. Kontrola a úschova účetních dokladů,
pořizování dat o účetních operacích do podnikového účetního softwaru.
TS 9
Účtování složitějších účetních případů ve vazbě na analytickou evidenci nákladů a
výnosů a na analytickou evidenci pohledávek a závazků, včetně styku s bankou.
Shromažďování dokumentů a kontrola náležitostí účetních dokladů.
TS 10
Zajišťování ucelených částí účetnictví. Zajišťování vybraných postupů souvisejících
s měsíční a roční účetní závěrkou. Pořizování dat o mzdách do podnikového softwaru
mzdového účetnictví. Zajišťování výplat mezd a srážek z mezd včetně styku s bankou a úřady
státní správy. Poskytování poradenství zaměstnancům v oblasti účetnictví.
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KZAM 34333

TS 7-10

Finanční účetní

Charakteristika prací :
TS 7
Rutinní provádění účetních operací na jednotlivých účtech nebo skupině účtů. Kontrola
a úschova účetních dokladů, pořizování dat o účetních operacích do podnikového účetního
softwaru.
TS 8
Provádění složitějších účetních operací. Kontrola a úschova účetních dokladů,
pořizování dat o účetních operacích do podnikového účetního softwaru.
TS 9
Účtování složitějších účetních případů ve vazbě na analytickou evidenci nákladů a
výnosů a na analytickou evidenci pohledávek a závazků, včetně styku s bankou.
Shromažďování dokumentů a kontrola náležitostí účetních dokladů.
TS 10
Zajišťování ucelených částí účetnictví. Zajišťování vybraných postupů souvisejících
s měsíční a roční účetní závěrkou. Pořizování dat o mzdách do podnikového softwaru
mzdového účetnictví. Zajišťování výplat mezd a srážek z mezd včetně styku s bankou a úřady
státní správy. Poskytování poradenství zaměstnancům v oblasti účetnictví.
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KZAM 34335

TS 9-11

Referent investic

Charakteristika prací :
TS 9
Zajišťování technického dozoru nad méně složitými investičními akcemi. Sestavování
podkladů pro investiční činnost. Kontrola realizace investic.
TS 10
Příprava nebo realizace jednotlivých strojních nebo stavebních investic menšího
rozsahu nebo dílčích částí velkých investic. Řešení vztahů k pozemkům. Příprava technických,
ekonomických a obchodních podkladů, informací a dokumentace pro přípravu, realizaci
a vyhodnocování investic. Rekapitulace a hodnotové plánování investičních procesů.
Shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu, stanovování optimálních
způsobů realizace a zpracovávání zadávacích listů. Zpracovávání návrhů investičních plánů.
Příprava výběrového řízení. Provádění stavebního dozoru. Vyřizování stavebních povolení.
TS 11
Zajišťování dílčích částí přípravy velkých investičních akcí nebo samostatná příprava
jednotlivých menších investic. Zajišťování realizace investičních akcí. Koordinace realizace
staveb. Posuzování a vyhodnocování investic.
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KZAM 34337

TS 9-12

Rozpočtář

Charakteristika prací :
TS 9
Rozpis jednotlivých částí rozpočtu v DKV podle položek na vymezené úzké organizační
celky, výkony, práce, výrobky nebo služby a sledování jeho čerpání. Provádění rozpočtových
změn.
TS 10
Sestavování rozpočtů jednotlivých organizačních celků DKV podle kalkulací, norem a
potřeb včetně jejich rozpisů. Sledování příjmů a výdajů včetně navrhování opatření při jejich
neplnění. Rozpisy příspěvků a dotací podle stanovených zásad.
TS 11
Sestavování rozpočtu RSM. Projednávání rozpočtu s jednotlivými rozpočtovými místy
(např. s podřízenými organizačními celky apod.). Sledování příjmů a výdajů včetně navrhování
opatření při jejich neplnění. Rozpisy příspěvků a dotací podle stanovených zásad. Kontroly
hospodaření podle rozpočtu. Provádění rozpočtů stavebních prací, naceňování stavebních
činností, technická činnost, správa budov a místností v systému SAP RE-FX.
TS 12
Sestavování rozpočtů RSM pro celky s rozmanitými obory činností, členitou vnitřní
organizační strukturou a s dynamickým vývojem jednotlivých rozpočtových položek.
Optimalizace příjmové a výdajové politiky. Stanovování zásad rozpisů rozpočtů a jiných
rozpočtových pravidel. Provádění rozpočtů stavebních prací, naceňování stavebních činností,
technická činnost, správa budov a místností v systému SAP RE-FX.
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KZAM 34352

TS 7-9

Mzdový referent, platový referent (PaM)

Charakteristika prací :
TS 7
Vedení dílčích mzdových agend. Přípravné práce pro utváření mzdových systémů, pro
sestavování mzdových nebo platových předpisů a pro poskytování mezd a platů. Vedení
mzdových statistik a pořizování jiných mzdových a platových podkladů.
TS 8
Komplexní vedení mzdové agendy. Konkretizace zásad poskytování mezd nebo platů
určitým skupinám nebo jednotlivým zaměstnancům podle právních předpisů nebo obecných
mzdových systémů. Stanovování konkrétní výše a podmínek poskytování jednotlivých
mzdových položek. Stanovování přípustných objemů čerpání mzdových prostředků pro
jednotlivé organizační složky podle obecných pravidel.
Zajišťování odměňování zaměstnanců podle obecně závazných právních platových předpisů
nebo podle vnitřních mzdových předpisů. Zpracovávání vnitřních mzdových systémů pro
omezený rozsah a druh činnosti a s organizační a kvalifikační strukturou podle obecného
schématu.
TS 9
Tvorba mzdových systémů a vnitřních systémů usměrňování mzdových prostředků
včetně jejich aplikace.
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KZAM 34362

TS 7-9

Personalista

Charakteristika prací :
TS 7
Zajišťování dílčích úseků personální agendy.
TS 8
Komplexní zajišťování personální agendy a dalších vztahů se zaměstnanci, popř.
odbory.
TS 9
Stanovování programů personálního a sociálního rozvoje a způsobů jejich naplňování.
Aplikace programových změn a podnikatelských záměrů v personálním systému.
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KZAM 34394

TS 5-9

Hospodářsko-správní referent

Charakteristika prací :
TS 5
Běžné odborné a podkladové práce ve správě majetku. Zajišťování běžných odborných
technicko – provozních, administrativních a hospodářských agend v infrastruktuře.
TS 6
Složité odborné hospodářsko-správní práce. Zajišťování složitých odborných technicko
– provozních, administrativních a hospodářských agend v infrastruktuře.
Organizační zajišťování provozu a hospodárného využívání dopravní činnosti v ZC,
hlavně příchozích a odesílaných zásilek zboží. Dle požadavků jednotlivých skladů zajišťuje
expedici zboží k jednotlivým odběratelům.
Odborné hospodářsko-správní práce v OPT. Zajišťování odborných technicko provozních, administrativních a hospodářských agend. Odesílání, příjem a třídění
korespondence a telegramů.
TS 7
Specializované odborné hospodářsko-správní práce, správa méně rozsáhlých
majetkových souborů. Zajišťování specializovaných a velmi složitých odborných technicko –
provozních, administrativních a hospodářských agend v infrastruktuře a provozu.
Nákup a evidence drobného hospodářského majetku v ZC, evidence pošty.
TS 8
Komplexní zajišťování správy majetku méně rozsáhlých majetkových souborů (např.
jednotlivých administrativních, ubytovacích, stravovacích a dalších objektů apod.) nebo práce
při správě rozsáhlých majetkových souborů.
Objednávky zboží na základě požadavků VJ ČD a dceřiných společností. Samostatné
řešení úkolů.
TS 9
Komplexní správa značně rozsáhlých a různorodých majetkových souborů, které
mohou být rozmístěny po celém území státu nebo v zahraničí.
Zajišťování ekonomické a správní agendy pro celý obvod příslušného RP ZAP. Správa
materiálně-technického servisu pro zaměstnance RP ZAP.
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KZAM 41111

TS 2-4

Písařka

Charakteristika prací :
TS 2
Opisování textů z rukopisů nebo psaní podle diktátů nebo zvukových záznamů.
TS 3
Práce v textových editorech osobních počítačů.
TS 4
Samostatné práce v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, editorů
apod. včetně vytváření a doplňování datových a textových databank řízených uživatelským
programem nebo systémem a vytváření předprogramovaných tabulek, grafů apod.

77

KZAM 41125

TS 2

Spisový manipulant

Charakteristika prací :
TS 2
Třídění písemností a došlé pošty z hlediska místa určení, zapisování do protokolů,
doručování roztříděných písemností jednotlivým útvarům, zprostředkov. oběhu spisů
a tiskovin, zakládání a uchovávání běžných písemností a jednoduchá obsluha kopír.
a rozmnož. strojů.
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KZAM 41151

TS 5-6

Sekretář

Charakteristika prací :
TS 5
Vyřizování administrativní agendy vedoucího, vrchního přednosty a provádění všech
administrativně-technických prací. Vyřizování korespondencí podle obecných postupů
a sestavování a koordinace průběhu denních plánů podle dispozic vedoucího, vrchního
přednosty.
TS 6
Řízení a organizace práce sekretářských, administrativně-technických nebo jiných
provozně-technických prací v sekretariátu. Vedení sekretariátu vrchního přednosty.
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KZAM 41159

TS 2-3

Administrativní pracovník

Charakteristika prací :
TS 2
Jednoduché pravidelně se opakující kancelářské a manipulační práce administrativního
charakteru podle podrobných pokynů a podkladů. Rozmnožování na jednoduchých
kancelářských kopírovacích strojích.
TS 3
Různorodé administrativní práce nebo administrativně-technické
kancelářských strojích. Rozmnožování na xerografických strojích.
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práce

na

KZAM 41312

TS 3-5

Skladník

Charakteristika prací :
TS 3
Samostatná práce ve vnitropodnikových skladech. Samostatný příjem, skladování,
ošetřování a výdej zboží nebo surovin širokého sortimentu nebo menšího poštu druhů ve
velkých množstvích. Příprava expedice zásilek podle dodávkových rozpisů a odpovědnosti za
jejich úplnost. Vedení předepsané evidence a účast při provádění inventur.
TS 4
Řízení prací ve skladech a velkoskladech , popř. s využíváním výpočetní techniky. Řízení
prací při kompletaci zboží pro odběratele výběrem z jednotlivých palet podle počítačem
zpracovaných sestav. Provádění inventarizací, vedení předepsané evidence, provádění soupisů
zásob a vystavování protokolů pro reklamační řízení. Udržování stavu zásob podle údajů
z počítače a navrhování likvidace nadnormativních zásob. Hospodaření s vratnými obaly.
Vedení předepsané evidence a provádění inventur.
TS 5
Řízení a kontrola skladovacích operací s programově řízeným režimem. Řízení
a kontrola druhových a kvantitativních přejímek zboží, racionálního provozu všech
mechanizačních prostředků, příjmů a uskladňování zboží na volná paletizační místa
programově určená příkazem počítače, příprava zboží podle počítačem určených příkazů
k vyskladnění, stavu a obměny zásob podle signálních kontrolních a dokladových sestav.
Provádění inventarizací a přeceňování zásob zboží (výrobků) a vedení předepsané evidence.
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KZAM 41313

TS 5-6

Skladový referent

Charakteristika prací :
TS 5
Příjem, výdej a vedení skladové evidence ve skladech s různorodým sortimentem
skladovaných položek o značném množství. Provádění skladových kontrol a inventur včetně
zpracovávání protokolů.
TS 6
Zajišťování skladového hospodářství ve velkokapacitních skladech nebo ve skladech
s velkým množstvím různorodých položek o značné hodnotě. Zajišťování skladové evidence na
výpočetní technice. Kontrolní činnost.
Příjem, zaskladnění, výdej, balení materiálu, tvorba, evidence a archivace dokumentů s
tím spojených. Průběžná kontrola stavu zásob. Hmotná odpovědnost za přidělený materiál.
Zajišťování objednávky a vyřízení požadavků na stejnokroje, ochranné pomůcky a další
náležitosti ve vztahu k BOZP.
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KZAM 41315

TS 4-5

Skladník přepravy

Charakteristika prací :
TS 4
Běžné odborné práce při přepravě zásilek, manipulační činnosti při nakládce a vykládce
zásilek, asistence při přepravě invalidů a obsluha mobilní plošiny.
TS 5
Složité odborné práce při zajišťování přepravy zásilek. Řízení podeje a výdeje zásilek
organizace a dohled při nakládce a vykládce, vedení čety při manipulaci se zavazadly
a zásilkami ve stanicích, skladování, pátrání po zásilkách a odloučených přepravních listinách
a vedení vztažné evidence
Manipulace s materiály - nakládka, vykládka a přesun materiálů z vagónů, silničních
motorových vozidel pomocí motorových vozíků, jeřábů a jiných mechanizačních prostředků.
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KZAM 41318

TS 5-6

Skladištní dozorce

Charakteristika prací :
TS 5
Samostatné řízení prací spojených s podejem, manipulací, úschovou a výdejem zásilek.
Organizace nakládky, vykládky a překládky, vedení příslušné evidence, zpracování podkladů
pro výpočetní techniku. Řízení podřízených zaměstnanců ve svém oboru činnosti.
TS 6
Samostatné řízení prací spojených s podejem, manipulací, úschovou a výdejem zásilek.
Organizace nakládky, vykládky a překládky, vedení příslušné evidence, zpracování podkladů
pro výpočetní techniku. Řízení podřízených zaměstnanců ve svém oboru činnosti.
Řízení nejméně 3 podřízených zaměstnanců ve svém oboru činnosti.
Odborné práce při zajišťování specifického druhu přepravy – „autovlak“, činnosti při
odbavení cestujících a zásilek a jejich nakládce a vykládce.
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KZAM 41332

TS 8-10

Vlakový revizor

Charakteristika prací :
TS 8
Komplexní zajištění prací při kontrole cestujících a výkonu služby zaměstnanců
provádějících komerční odbavení cestujících na vlaku. Kontrola cestovních dokladů,
označovačů jízdenek, mobilních prodejních automatů na výdej jízdních dokladů, technického
stavu vozů, osvětlení a vytápění vozů. Poskytování přepravních služeb cestujícím,
poskytování první pomoci.
TS 9
Komplexní zajištění prací při kontrole cestujících a výkonu služby zaměstnanců
provádějících komerční odbavení cestujících na vlaku. Kontrola cestovních dokladů,
označovačů jízdenek a mobilních prodejních automatů na výdej jízdních dokladů. Kontrola
technického stavu vozů, osvětlení a vytápění vozů. Poskytování přepravních služeb cestujícím,
poskytování první pomoci. Kontrola výkonu služby vlakových čet a kontrola základních
činností v žel. stanicích ve vztahu k cestujícím (informační systémy, vývěsky a další činnosti
dle rozhodnutí ÚOD).
TS 10
Komplexní zajištění prací při kontrole cestujících a výkonu služby zaměstnanců
provádějících komerční odbavení cestujících na vlaku. Kontrola cestovních dokladů,
označovačů jízdenek a mobilních prodejních automatů na výdej jízdních dokladů. Komplexní
kontrola technického stavu vozů, osvětlení a vytápění vozů. Poskytování přepravních služeb
cestujícím, poskytování první pomoci. Kontrola výkonu služby vlakových čet. Kontrola
dodržování technologické a účetní kázně na všech pracovištích, které v přiděleném obvodu
vykonávají činnosti související s osobní dopravou a přepravou a prvotní kontrola dodržování
smluvních vztahů s objednatelem v ZVS a kvalitní a kvalifikovaná realizace poskytovaných
služeb zákazníkům.
Jedno pracovní místo v obvodu RP ZAP – metodické vedení podřízených zaměstnanců.
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KZAM 41335

TS 10

Komandující

Charakteristika prací :
TS 10
Hospodaření se zaměstnanci mobilního a stacionárního personálu. Obsazování
jednotlivých směn dle platných turnusů (předloh směn) a vedení evidence a přehledů
o výkonech zaměstnanců. Zpracování dat o docházce zaměstnanců výpočetní technikou
prostřednictvím docházkové úlohy.
Zabezpečování včasného a hospodárného obsazování vlaků vlakovými četami,
komplexní řízení a koordinace činnosti vlakových čet. Odpovědnost za racionální využívání
fondu pracovní doby svěřeného úseku. Zajišťování činností při mimořádnostech v dopravě
souvisejících s doprovody vlaků (výluky, IDS).
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KZAM 41336

TS 8

Nádražní

Charakteristika prací :
TS 8
Řízení a koordinování plánovaného nebo operativou vzniklého posunu se železničními
kolejovými vozidly ve všech posunovacích obvodech provozní jednotky. Při své práci musí klást
velký důraz na bezpečnost a hospodárnost práce všech podřízených posunovacích čet. Má
odpovědnost za dodržování předpisových ustanovení při vlastním posunu. Dále také za
správné a včasné sestavování vlakových souprav.
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KZAM 41904

TS 7

Praktikant, asistent VŠ

Charakteristika prací :
TS 7
Činnosti stážisty s úrovní vysokoškolského vzdělání.
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KZAM 41906

TS 5

Praktikant, asistent SŠ

Charakteristika prací :
TS 5
Činnosti stážisty s úrovní středoškolského vzdělání.
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KZAM 42143

TS 4-8

Osobní pokladník

Charakteristika prací :
TS 4
Podávání komplexních informací zákazníkům ve vnitrostátní přepravě, základní
odbavení cestujících vnitrostátní přepravy (pouze hotovost), kumulovaná činnost.
TS 5
Podávání komplexních informací zákazníkům ve vnitrostátní přepravě, komplexní
odbavení cestujících vnitrostátní přepravy (hotovost i bezhotovost), doplňkové služby
dopravce (např. ČD Kurýr, ČD Bike, úschovna, obsluha zdvihací plošiny), podpůrná činnost pro
vlakový doprovod (doplatková pokladna), externí smluvní činnost (prodej zboží, komisní
prodej apod.), kumulovaná činnost.
TS 6
Podávání komplexních informací zákazníkům ve vnitrostátní přepravě, komplexní
odbavení cestujících vnitrostátní přepravy (hotovost i bezhotovost), doplňkové služby
dopravce (např. ČD Kurýr, příp. InterKurýr, ČD Bike, úschovna, obsluha zdvihací plošiny),
podpůrná činnost pro vlakový doprovod (doplatková pokladna), koeficient podílu
realizovaných tržeb pro ČD k MOON (bez odstupného, včetně přesčasů a mimořádných
odměn) na osobní pokladníky min. 1,35 a vyšší, externí smluvní činnost (prodej zboží, komisní
prodej apod.), kumulovaná činnost.
TS 7
Podávání komplexních informací zákazníkům ve vnitrostátní přepravě, komplexní
odbavení cestujících vnitrostátní přepravy (hotovost i bezhotovost), doplňkové služby
dopravce (např. ČD Kurýr, příp. InterKurýr, ČD Bike, úschovna, obsluha zdvihací plošiny),
podpůrná činnost pro vlakový doprovod (doplatková pokladna), koeficient podílu
realizovaných tržeb pro ČD k MOON (bez odstupného, včetně přesčasů a mimořádných
odměn) na osobní pokladníky min. 1,35 a vyšší, externí smluvní činnost (prodej zboží, komisní
prodej, směnárna apod.), kumulovaná činnost.
Komplexní informace a odbavení cestujících i v mezinárodní přepravě, znalost alespoň
jednoho cizího jazyka (Aj nebo Nj), doplňkové služby dopravce i pro mezistátní přepravy (např.
InterKurýr).
Samostatná činnost „výběrčího tržeb“, vykonávání činnosti „sběrného místa“,
soustředění tržeb a jejich odvod, distribuce a evidence účtovaného zboží a přesně účtovaných
tiskopisů.
TS 8
Komplexní informace a odbavení cestujících i v mezinárodní přepravě, znalost alespoň
jednoho cizího jazyka (Aj nebo Nj), doplňkové služby dopravce (např. ČD Kurýr, příp.
InterKurýr, ČD Bike, úschovna, obsluha zdvihací plošiny) i pro mezistátní přepravy (např.
InterKurýr).
Koordinace práce ostatních pokladníků ve směně, je-li ve směnách otevřeno 3 a více
přepážek.
Podpůrná činnost pro pracoviště osobní přepravy včetně vlakového doprovodu, externí
smluvní činnost (prodej zboží, komisní prodej, směnárna apod.).
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KZAM 42222

TS 3-5

Recepční

Charakteristika prací :
TS 3
Základní odborné práce v recepci. Samostatné přijímání a vyřizování objednávek
ubytovacích a jiných hotelových služeb. Vedení hotelového deníku.
TS 4
Odborné práce v hotelové recepci. Organizace účelného využívání hotelové kapacity
vyřizování reklamací hostů. Vedení předepsané evidence a znalost způsobů rezervací
využíváním výpočetní techniky. Řízení práce ve svěřeném úseku hotelové recepce
směnárenská činnost. Inkaso peněz nebo jiných platebních dokladů, jejich vyúčtovávání
výdej dokladů (faktur). Inkaso úvěrovými kartami.

a
s
a
a

TS 5
Organizace a zajišťování odborných nebo specializovaných prací při platbách a
ubytovávání hostů různými způsoby (např. úvěrovými kartami, vouchery, v hotovosti apod.) v
mezinárodních hotelech s využíváním výpočetní techniky. Aktivní provádění přímé obchodní
činnosti (nabídka služeb, slev apod.).
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KZAM 42244

TS 3-6

Informátor železniční dopravy

Charakteristika prací :
TS 3
Vykonávání informační a poradenské služby cestujícím a veřejnosti včetně provádění
změn a oprav potřebných pomůcek podle platných vyhlášek a směrnic. Podávání ústních nebo
telefonických informací o přepravě cestujících, zavazadel a zásilek. Vydávání potvrzení o
zpoždění vlaků.
TS 4
Práce spojená s podáváním informací v českém jazyce. Sledování nepravidelností v
osobní přepravě. Podávání ústních nebo telefonických informací o přepravě cestujících,
zavazadel a zásilek včetně poskytování informací a placených navazujících a doplňkových
služeb.
TS 5
Práce spojená s podáváním dalších servisních služeb, podávání vícejazyčných informací
ve stanicích s mezinárodní přepravou. Sledování nepravidelností v osobní přepravě.
Poskytování informací a placených navazujících a doplňkových služeb pod značkou ČD
centrum. Poskytování odborných informací a dalších navazujících informačních služeb dle
stanovených postupů. Podávání informací o přepravních cestách ve vnitrostátní a
mezinárodní přepravě, o vlakových a ostatních spojích, tarifních a přepravních podmínkách.
Prodej jízdních dokladů v přepravní špičce.
TS 6
Podávání vícejazyčných informací ve vybraných stanicích s rozsáhlou mezinárodní
přepravou. Samostatné poskytování informací a placených navazujících a doplňkových služeb
pod značkou ČD centrum. Samostatné poskytování odborných informací a dalších
navazujících informačních služeb dle stanovených postupů, u kterých zaměstnanec musí mít
certifikovanou znalost cizího jazyka. Prodej jízdních dokladů v přepravní špičce.

92

KZAM 51112

TS 4

Minibarista

Charakteristika prací :
TS 4
Prodej drobného občerstvení včetně teplých a studených nápojů, poskytování
prémiových a bonusových služeb, spolupráce se servisní organizací jídelního vozu (je-li tento
ve vlaku řazen) a zprostředkování objednávek zákazníka, zajištění vrácení použitého nádobí,
udržování pořádku v soupravě vlaku (odstranění drobných odpadků, obalů, např. od
prémiových a bonusových služeb).
Činnost je provozována prostřednictvím minibarového vozíku s donáškou až na místo,
případně v prostoru vlaku určeném k tomuto prodeji.
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KZAM 51121

TS 7–8

Vlakvedoucí osobních vlaků (pracovník obsluhy
osobních vlaků)

Charakteristika prací :
TS 7
Odborné práce při řízení vlakového personálu a doprovodu vlaků osobní přepravy při
převažující práci na kategorii vlaků standardní kvality (jako jsou Os, Sp, R, Rx, . Řízení činností
vlakové čety, příjem a výdej zásilek, vyhotovování vlakové dokumentace. Poskytování první
pomoci cestujícím, účast na zkoušce brzdy, kontrola technického stavu vozů, obsluha a
kontrola osvětlení a vytápění vozů, případně klimatizace, účast na posunu, podávání
informací cestujícím, účast na výpravě vlaku. Vytváření resp. udržování zákaznicky pozitivní
atmosféry ve vlaku a péče o cestujícího od nástupu do vlaku, v průběhu jeho jízdy i při výstupu
z vlaku.
V přidělených vozech, popř. v celém vlaku při doprovodu vlaku pouze vlakvedoucím,
plnění povinností průvodčího osobních vlaků v celém rozsahu.
TS 8
Odborné práce při řízení vlakového personálu a doprovodu vlaků osobní přepravy při
převažující práci na kategorii vlaků vyšší kvality (jako jsou EC, IC, EN, Ex). Řízení činností
vlakové čety, příjem a výdej zásilek, vyhotovování vlakové dokumentace. Poskytování první
pomoci cestujícím, účast na zkoušce brzdy, kontrola technického stavu vozů, obsluha a
kontrola osvětlení a vytápění vozů, případně klimatizace, účast na posunu, podávání
vícejazyčných informací cestujícím, (certifikovaná znalost cizího jazyka), účast na výpravě
vlaku. Vytváření resp. udržování zákaznicky pozitivní atmosféry ve vlaku a péče o cestujícího
od nástupu do vlaku, v průběhu jeho jízdy i při výstupu z vlaku.
V přidělených vozech, popř. v celém vlaku při doprovodu vlaku pouze vlakvedoucím,
plnění povinností průvodčího osobních vlaků či průvodčího osobních vlaků - stevarda v celém
rozsahu.
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KZAM 51122

TS 6

Průvodčí osobních vlaků (pracovník obsluhy osobních
vlaků)

Charakteristika prací :
TS 6
Odborné práce při doprovodu vlaků osobní přepravy při převažující práci na kategorii
vlaků standardní kvality (jako jsou Os, Sp, R, Rx). Doprovod vlaků s kontrolou jízdních dokladů
a průkazů, odbavování cestujících a jejich zavazadel ve vlaku podle závazných reglementů,
včetně odbavení v cizí měně, plnění dalších povinností určených stanovami, výnosy a
ostatními legislativními normami a podnikovými technologickými předpisy, poskytování první
pomoci cestujícím, směnárenská činnost, účast na zkoušce brzdy, kontrola technického stavu
vozů, obsluha a kontrola osvětlení a vytápění vozů, případně klimatizace, účast na posunu,
podávání informací cestujícím, účast na výpravě vlaku. Vytváření resp. udržování zákaznicky
pozitivní atmosféry ve vlaku a péče o cestujícího od nástupu do vlaku, v průběhu jeho jízdy i při
výstupu z vlaku.
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KZAM 51124

TS 9

Vedoucí stevard SC Pendolino, railjet (pracovník
obsluhy osobních vlaků)

Charakteristika prací :
TS 9
Odborné práce při řízení vlakového personálu a doprovodu vlaků osobní přepravy, (při
převažující práci na kategorii vlaků vyšší kvality - SC Pendolino nebo railjet). Řízení činností
vlakové čety, příjem a výdej zásilek, vyhotovování vlakové dokumentace. Poskytování první
pomoci cestujícím, účast na zkoušce brzdy, kontrola technického stavu vozů, obsluha a
kontrola osvětlení a vytápění vozů, případně klimatizace, účast na posunu, podávání
vícejazyčných informací cestujícím, (certifikovaná znalost cizího jazyka), účast na výpravě
vlaku. Vytváření resp. udržování zákaznicky pozitivní atmosféry ve vlaku a péče o cestujícího
od nástupu do vlaku, v průběhu jeho jízdy i při výstupu z vlaku.
V přidělených vozech, popř. v celém vlaku při doprovodu vlaku pouze vedoucím
stevardem SC Pendolino, plnění povinností stevarda SC Pendolino v celém rozsahu.
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KZAM 51125

TS 8

Stevard SC Pendolino, railjet (pracovník obsluhy
osobních vlaků)

Charakteristika prací :
TS 8
Odborné práce při doprovodu vlaků osobní přepravy, (při převažující práci na kategorii
vlaků vyšší kvality - SC Pendolino nebo railjet). Doprovod vlaků s kontrolou jízdních dokladů a
průkazů, odbavování cestujících a jejich zavazadel ve vlaku podle závazných reglementů,
včetně odbavení v cizí měně, plnění dalších povinností určených stanovami, výnosy a
ostatními legislativními normami a podnikovými technologickými předpisy, poskytování první
pomoci cestujícím, směnárenská činnost, účast na zkoušce brzdy, kontrola technického stavu
vozů, obsluha a kontrola osvětlení a vytápění vozů, případně klimatizace, účast na posunu,
podávání vícejazyčných informací cestujícím, (certifikovaná znalost cizího jazyka), účast na
výpravě vlaku. Vytváření resp. udržování zákaznicky pozitivní atmosféry ve vlaku a péče
o cestujícího od nástupu do vlaku, v průběhu jeho jízdy i při výstupu z vlaku.
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KZAM 51126

TS 7

Průvodčí osobních vlaků-stevard (pracovník obsluhy
osobních vlaků)

Charakteristika prací :
TS 7
Odborné práce při doprovodu vlaků osobní přepravy při převažující práci na kategorii
vlaků vyšší kvality (jako jsou EC, IC, EN, Ex). Doprovod vlaků s kontrolou jízdních dokladů a
průkazů, odbavování cestujících a jejich zavazadel ve vlaku podle závazných reglementů,
včetně odbavení v cizí měně, plnění dalších povinností určených stanovami, výnosy a
ostatními legislativními normami a podnikovými technologickými předpisy, poskytování první
pomoci cestujícím, směnárenská činnost, účast na zkoušce brzdy, kontrola technického stavu
vozů, obsluha a kontrola osvětlení a vytápění vozů, případně klimatizace, účast na posunu,
podávání vícejazyčných informací cestujícím, (certifikovaná znalost cizího jazyka), účast na
výpravě vlaku. Vytváření resp. udržování zákaznicky pozitivní atmosféry ve vlaku a péče
o cestujícího od nástupu do vlaku, v průběhu jeho jízdy i při výstupu z vlaku.
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KZAM 51212

TS 3-6

Provozně správní pracovník

Charakteristika prací :
TS 3
Zajišťování chodu běžných úklidových, manipulačních prací v provozních a správních
zařízeních. Doplňkový prodej, přijímání peněž, výdej a manipulace se zbožím. Fyzický soupis
inventáře, zboží, obalů, celková sumarizace hodnoty zboží.
TS 4
Organizace příjmu a výdeje zboží a materiálů v příručních skladech. Vyřizování
objednávek a reklamací, obměna zásob podle požadavků, přeceňování zásob zboží včetně
potřebné evidence. Zajišťování technického vybavení provozních a správních zařízení, vedení
předepsaného dokumentace. Samostatné vedení správních a personálních agend. Práce
s finanční hotovostí.
TS 5
Inventarizace zboží, celková sumarizace zboží, finanční vyjádření.
TS 6
Vyřizování objednávek a reklamací, obměna zásob podle požadavků, přeceňování zásob zboží
včetně potřebné evidence. Zajišťování technického vybavení provozních a správních zařízení,
vedení předepsané dokumentace, odpovědnost za personální evidenci. Práce s finanční
hotovostí.
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KZAM 71149

TS 5-9

Pracovník údržby, oprav budov a bytového
hospodářství

Charakteristika prací :
TS 5
Odborné stavebně udržovací práce stavebních konstrukcí pozemních staveb
a inženýrských sítí s kvalifikací zaměstnance pro několik pracovních činností (alespoň pro tři
různé pracovní činnosti)
při stavebních prací, zpracování dřeva, opravách střešních
konstrukcí, opravách technického zařízení budov, a to zejména při odstraňování havarijních
stavů.
TS 6
Vysoce odborné stavebně udržovací práce stavebních konstrukcí pozemních staveb
a inženýrských sítí s kvalifikací zaměstnance pro několik pracovních činností (alespoň pro tři
různé pracovní činnosti) při stavebních prací, zpracování dřeva, opravách střešních
konstrukcí, opravách technického zařízení budov, a to zejména při odstraňování havarijních
stavů.
TS 7
Specializované stavebně udržovací práce stavebních konstrukcí pozemních staveb
a inženýrských sítí s kvalifikací zaměstnance pro několik pracovních činností (alespoň pro tři
různé pracovní činnosti) při stavebních prací, zpracování dřeva, opravách střešních
konstrukcí, opravách technického zařízení budov, a to zejména při odstraňování havarijních
stavů.
TS 8
Vysoce specializované stavebně udržovací práce stavebních konstrukcí pozemních
staveb a inženýrských sítí s kvalifikací zaměstnance pro několik pracovních činností (alespoň
pro tři různé pracovní činnosti) při stavebních prací, zpracování dřeva, opravách střešních
konstrukcí, opravách technického zařízení budov, a to zejména při odstraňování havarijních
stavů. Případné řízení skupiny zaměstnanců.
TS 9
Řízení vysoce specializovaných stavebně udržovacích prácí stavebních konstrukcí
pozemních staveb a inženýrských sítí s kvalifikací zaměstnance pro několik pracovních
činností (alespoň pro tři různé pracovní činnosti) při stavebních prací, zpracování dřeva,
opravách střešních konstrukcí, opravách technického zařízení budov, a to zejména při
odstraňování havarijních stavů. Řízení skupiny zaměstnanců.
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KZAM 71247

TS 2-6

Truhlář

Charakteristika prací :
TS 2
Rutinní práce ve výrobě dřevěných výrobků. Jednoduchá příprava materiálů. Výroba
klínů k zajištění vozidel.
TS 3
Základní odborné práce ve výrobě dřevěných výrobků. Základní odborné práce při
výrobě dřevěných výrobků. Příprava materiálů (hoblování, řezání). Zhotovování výdřev
kolejiště v halách, zhotovování přechodů. Opravy okenních výplní.
TS 4
Běžné odborné práce ve výrobě dřevěných výrobků. Příprava materiálů /hoblování,
řezání/. Pokládání podlahových krytin. Oprava atypického nábytku a vybavení budov.
Demontáže a montáže vnitřního vybavení vozidel.
TS 5
Složité odborné práce ve výrobě dřevěných výrobků. Výroba složitých nepravidelných
tvarů nových rámů obložení stěn a stropů ŽKV z tvrdého dřeva. Práce při zhotovování
chybějících dílů vozidel (madla, opěrky, svorky na kabely). Výroba a montáž podlahových dílců
na stanovištích a strojovnách vozidel. Provádění sklenářských prací.
TS 6
Vysoce odborné práce ve výrobě dřevěných výrobků. Vysoce odborné práce při výrobě
a opravách dřevěných výrobků na ŽKV. Individuální výroba znehodnocených dílů historických
vozidel při jejich opravách a rekonstrukcích včetně povrchových úprav. Obsluha a seřizování
dřevoobráběcích strojů. Zhotovování atypického vybavení budov. Montáž skel ŽKV.
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KZAM 71424

TS 3-6

Natěrač - lakýrník

Charakteristika prací :
TS 3
Základní odborné natěračské a lakýrnické práce. Provádění a opravy nátěrů prostých
i emailových bez plného tmelení na různých podkladech (např. na dřevě, kovech, omítkách
nebo skle). Lakování vzdušným lakem. Provádění nápisů jednoduchými druhy písma (např.
hůlkovým, oválovým apod.). Provádění a opravy nátěrů instalovaných konstrukcí (např.
mostů, střešních konstrukcí, stožárů, hal apod.) všemi druhy materiálů. Stříkání odlitků skříní
motoru vrchní barvou, stříkání vnitřků kabin vozů, autobusů, lokomotiv, traťových strojů
základními a spojovacími barvami a tmely. Nátěry železničních značek speciálním reflexním
nátěrem.
TS 4
Běžné odborné natěračské a lakýrnické práce. Provádění a opravy nátěrů s plným
tmelením a nátěrů s vybrušováním do vysokého nebo matového lesku a s velkými nároky na
jakost povrchu. Napodobování běžných druhů dřev (fládrování). Provádění metalizovaných
hliníkových nátěrů nastřikovací pistolí s elektroohřevem. Kreslení a malování hůlkového
a oválného kruhového písma a kreslení reklamních nápisů.
TS 5
Složité odborné natěračské a lakýrnické práce. Napodobování (fládrování) zvláštních
druhů dřev (např. kavkazského ořechu, květovaného jasanu, očkového javoru, švédské břízy,
mahagonu apod.) a mramorů včetně patinování. Natěračské stavební práce při obnově
památek (např. obnova nátěrů historicky cenných předmětů a konstrukcí) s konzervováním
podkladů, neznatelným zatmelováním a zatónováváním poškozených míst, provádění
polychromie a doplňování fládrů podle původních vzorů a techniky nebo případné další
povrchové úpravy (např. leštění. patinování apod.). Dotmelování, broušení a dvojí stříkání
velkorozměrových skříní s několika dělenými plochami s dodržováním barevných odstínů na
všech plochách. Odborné kreslířské práce, zhotovování složitých šablon.
TS 6
Vysoce odborné lakýrnické práce při kreslení a malování motivů, písmomalířských prací
dekorační a propagační povahy s předpokladem úplné samostatnosti při práci. Kreslení a
malování zvláštních typů písma podle předlohy nebo zvláštního návrhu transparentní
technikou. Souhrnné písmomalířské práce dekorační a propagační povahy podle vlastních
návrhů nebo záměrů výtvarníka. Vysoce odborné práce při návrzích nátěrových postupů ke
schválení zkušebnou povrchových úprav. Řízení prací při provádění reklamních nátěrů a
nápisů dle návrhu barevného a grafického řešení na skříních ŽKV.
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KZAM 72123

TS 6-9

Svářeč kovů

Charakteristika prací :
TS 6
Základní odborné práce při svařování kovových dílců a konstrukcí včetně netlakových
potrubí a nádob a řezání kyslíkem. Běžné odborné práce při svařování, navařování, pájení,
řezání kyslíkem nebo drážkování elektrickým obloukem konstrukci z plechů, tyčí, profilů
a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 ve všech polohách. Svářeči kovů se základními zkouškami
podle ČSN 050705.
TS 7
Složité odborné práce při svařování, navařování a pájení. Svařování dynamicky
namáhaných konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 ve všech
polohách bez předehřevů a bez požadavku kontroly RTG nebo ultrazvukem,zjišťování
povrchových trhlin kapilární nebo práškovou polévací metodou nebo navrtávací zkouškou.
Svařování konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 15 nebo 17 ve všech polohách
bez předehřevů a s požadavkem kontroly RTG nebo ultrazvukem. Svářeči kovů s úřední
zkouškou podle EN 287-1 apod.
TS 8
Složité odborné práce při svařování, navařování a pájení. Svařování dynamicky
namáhaných konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 10, 11 a 12 ve všech
polohách bez předehřevů a s požadavkem kontroly RTG nebo ultrazvukem,zjišťování
povrchových trhlin kapilární nebo práškovou polévací metodou nebo navrtávací zkouškou.
Svařování konstrukcí z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 15 nebo 17 ve všech polohách
bez předehřevů a s požadavkem kontroly RTG nebo ultrazvukem. Svářeči kovů s úřední
zkouškou podle EN 287-1 apod.
TS 9
Vysoce odborné práce při svařování, navařování a pájení. Svařování konstrukcí
z plechů, tyčí, profilů a trubek z oceli třídy 15 a 17 nebo dynamicky namáhaných konstrukcí
z oceli třídy 10, 11 nebo 12 ve všech polohách s nutností předehřevů a požadavkem kontroly
svárů TRTG nebo ultrazvukem, trhlin nebo navrtávací zkouškou. Svářeči kovů s úřední
zkouškou EN 287-1 apod. Navařování uhlíkových, legovaných a speciálních ocelí a jejich slitin
i barevných kovů (mimo mědi) s případnými předehřevy a požadavkem předepsaných zkoušek.
Tvrdé kapilární pájení potrubí, potrubních dílů a nádob z oceli třídy 10, 11, 12, 15, 17, mosazi,
mědi a jejich slitin s požadavkem na předepsanou kontrolní zkoušku bez ohledu na polohu
pájení. Vedení odborných praktických výcviků svářečů kovů v přípravných kurzech pro úřední
zkoušky nejméně v jedné metodě svařování. Hodnocení výsledků výcviků a účasti při
závěrečných zkouškách.
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KZAM 72223

TS 5-7

Provozní zámečník

Charakteristika prací :
TS 5
Složité odborné práce při středních a generálních opravách strojů a zařízení a řízení
prací. Střední opravy traťové mechanizace.
TS 6
Vysoce odborné práce nebo řízení prací při středních a generálních opravách strojů
a zařízení. Provádění středních oprav traťových kolejových strojů. Oprava a údržba
nakolejovacích prostředků typu HOESCH, LUKAS.
TS 7
Specializované práce při řízení oprav nejsložitějších strojů, výrobních uzlů, pružných
výrobních systémů, linek, zařízení apod.
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KZAM 72231

TS 6-7

Soustružník kovů

Charakteristika prací :
TS 6
Vysoce odborné práce při obrábění na konvenčních soustruzích svislých, revolverových,
vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích, vodorovných
vyvrtávačkách a číslicově řízených vodorovných vyvrtávačkách nebo obráběcích centrech.
Obrábění
na konvenčních soustruzích včetně svislých, revolverových a vodorovných
vyvrtávačkách v přesnosti IT 5. Soustružení na konvenčních vícevřetenových automatických
nebo poloautomatických soustruzích v přesnosti IT 9 a vyšší. Soustružení objemných rotačních
součástek, soustružení profilů obručí včetně potřebné diagnostiky pro kolejová vozidla do
rychlosti 120 km/hod.
TS 7
Specializované práce při obrábění na podúrovňových soustruzích bez vyvázání
železničních kolejových vozidel. Řízení prací při soustružení profilů obručí na podúrovňových
soustruzích s vybavením měření kvality na vozidlech s rychlostí nad 120 km/hod.
s předepsanou vysokou mírou přesností drsnosti podle speciálních předpisů.
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KZAM 72239

TS 6-11

Četař

Charakteristika prací :
TS 6
Výkon práce a řízení skupiny zaměstnanců. Charakteristika prací je odvozena od
činností, které vykonávají podřízení zaměstnanci.
Četař se zařadí o jeden TS výše než nejvýše zařazený jím řízený zaměstnanec.
TS 7
Výkon práce a řízení skupiny zaměstnanců. Charakteristika prací je odvozena od
činností, které vykonávají podřízení zaměstnanci.
Četař se zařadí o jeden TS výše než nejvýše zařazený jím řízený zaměstnanec.
TS 8
Výkon práce a řízení skupiny zaměstnanců. Charakteristika prací je odvozena od
činností, které vykonávají podřízení zaměstnanci.
Četař se zařadí o jeden TS výše než nejvýše zařazený jím řízený zaměstnanec.
TS 9
Výkon práce a řízení skupiny zaměstnanců. Charakteristika prací je odvozena od
činností, které vykonávají podřízení zaměstnanci.
Četař se zařadí o jeden TS výše než nejvýše zařazený jím řízený zaměstnanec.
TS 10
Výkon práce a řízení skupiny zaměstnanců. Charakteristika prací je odvozena od
činností, které vykonávají podřízení zaměstnanci.
Četař se zařadí o jeden TS výše než nejvýše zařazený jím řízený zaměstnanec.
TS 11
Výkon práce a řízení skupiny zaměstnanců. Charakteristika prací je odvozena od
činností, které vykonávají podřízení zaměstnanci.
Četař se zařadí o jeden TS výše než nejvýše zařazený jím řízený zaměstnanec.
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KZAM 72247

TS 7-9

Vozmistr kolejových vozidel

Charakteristika prací :
TS 7
Zkoušky brzd vlaků, soupis a sestava nutných podkladů pro odjezd vlaku včetně
výpočtu brzdících procent vlaku. Přejímka a kontrola železničních vozů a jejich zařízení po
údržbářském zásahu. Kontrola a vyzkoušení všech brzdových zařízení na vozech nových
konstrukcí a na vozech zahraničních železnic.
TS 8
Komplexní technická prohlídka železničních tažených vozidel v pohraničních
přechodových stanicích a ve stanicích, kde končí nebo jsou výchozí vlaky mezistátního
provozu předávané na sousední železnice bez dalších technických prohlídek (tzv. na důvěru) ve
zvláštním režimu sledování. Technický doprovod vlaků a specializované odborné práce při
kontrolách a zkoušení tažených vozidel všech druhů a výrobců včetně komplexní provozní
údržby a oprav elektrotechnického zařízení. Zkoušky brzd vlaků, soupis a sestava nutných
podkladů pro odjezd vlaku a výpočet brzdících procent vlaku. Komplexní technická prohlídka
vozidel při předávce a přejímce se složitou, místně stanovenou technologií.
Odborné přepravní, dopravní a technické práce související se sestavou, příjezdem
a odjezdem vlaku. Přejímka a předávka vozů a technické kontroly na vozech nových
konstrukcí.
Provádění komplexní předávky a přejímky do a z oprav včetně elektrovýzbroje
a kontroly dodržování technologických postupů dle zvláštních předpisů a návodů výrobců ŽKV.
Technické prohlídky a zkoušení tažených vozidel, jejich brzdových zařízení
s elektrotechnickou, elektromagnetickou a elektropneumatickou výzbrojí nebo zařízení
k automatickému nastavení brzdící váhy.
TS 9
Odborné práce při zajišťování posunu kolejových vozidel a při sestavě vlaků. Dávání
předepsaných návěstí, vyvěšování a svěšování vozů, doprovod samostatně jedoucích hnacích
vozidel, jejich přivěšování a odvěšování od vlaku.
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KZAM 72311

TS 4-6

Automechanik

Charakteristika prací :
TS 4
Práce při sestavování vozidel z hlavních dílů, opravách pneumatických a hydraulických
ovládacích systémů a opravách převodových systémů. Sestavování vozidel z hlavních skupin
(sestavování rámů, náprav, převodovek, motorů včetně zapojování ovládacích prvků). Opravy
čtyřstupňových převodovek nebo přídavných převodovek. Demontáž a montáž dílů
elektrického zařízení vozidla, např. alternátorů, dynam, regulátorů napětí apod. včetně
opravy. Opravy elektromotorů elektrického zařízení vozidel.
TS 5
Práce při opravách a sestavování spalovacích motorů, pětistupňových převodovek,
rozvodovek a vzduchotlakových brzdových systémů. Montáž a opravy zážehových nebo
vznětových motorů nebo brzdění motorů na brzdicích stanicích různého druhu včetně
seřizování jejich chodu. Opravy rozvodovek včetně následného seřizování a zabíháni soukolí.
Opravy vstřikovacích čerpadel včetně seřizování předstřiku.
TS 6
Seřizování vozidel diagnostickými přístroji a kontrola vozidel po opravách neb ve
stanicích technické kontroly, provádění interních a státních homologačních zkoušek. Kontrola
chodu motorů a dalších funkcí vozidel na diagnostických přístrojích. Provádění interních
homologačních zkoušek.
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KZAM 72341

TS 5-9

Mechanik kolejových vozidel

Charakteristika prací :
TS 5
Složitější odborné práce při opravách a revizích hnacích kolejových vozidel. Kontrola
provozuschopnosti spalovacích motorů, převodové a hnací skříně, řadícího a ovládacího
ústrojí a tlakové brzdy. Vyvázání trakčních a dieselových motorů a jejich demontáž. Rozložení
převodové skříně, kontrola ovality uložení ložisek. Oprava nebo výměna vadných částí skříně.
Sestavení a uložení součástí do skříně, kontrola správné funkce.
TS 6
Odborné práce při opravách, revizích a seřizování hnacích vozidel Vyhledávání závad
při poruše chladícího trakčního zařízení, vzduchového a mazacího okruhu pomocí diagnostiky.
Rozložení, oprava, montáž a seřízení celku hydraulického pohonu. Komplexní a konečné
seřízení spalovacích motorů. Kontrola a oprava brzdičů bez zpětné vazby na automatické
řízení vozidla a brzdových válců.
TS 7
Specializované odborné práce při opravách, revizích a seřizování hnacích kolejových
vozidel. Konečné nastavení a kompletní seřízení výkonu spalovacích motorů s elektrickým,
hydraulickým nebo mechanickým přenosem výkonu s využitím diagnostických metod.
Samostatné vedení prací při dílenských opravách (rozsah Vy a výše u ŽKV). Řízení prací při
opravách násilně nebo haváriemi poškozených kolejových vozidel, (oprava, nebo změna
konstrukce, trakční výstroje, spalovacího motoru, pojezdu apod.) včetně záběhu a funkčních
zkoušek. Kontrola a seřízení klimatizačních agregátů (chladící část).
TS 8
Specializované vysoce odborné práce při opravách, revizích a seřizování hnacích
kolejových vozidel. Provádění technické diagnostiky spalovacích motorů, její vyhodnocování
za účelem posouzení celkového technického stavu a stanovení optimálního rozsahu
potřebného opravárenského zásahu. Řízení prací při opravách násilně nebo haváriemi
poškozených kolejových vozidel, (oprava, nebo změna konstrukce, trakční výstroje,
spalovacího motoru, pojezdu apod.) včetně záběhu a funkčních zkoušek s využitím výpočetní
techniky za současné práce s technickou dokumentací. Provádění oprav a nastavení
pneumatických zařízení majících vliv na správné řízení vozidla ovládání brzdy pomocí
automatických regulátorů (ARR, protismykových elektronických regulátorů). Opravy
klimatizačních agregátů (manipulace s chladírenskými plyny) a nastavení.
TS 9
Specializované vysoce odborné práce spočívající v rychlé technické diagnostice
vyhledávání závad majících vliv na nefunkčnost vozidla nebo jeho důležité části pro provoz
nebo kulturu cestování jako je klimatizační agregát, spolavací motor, brzdový pneumatický
systém elektricky řízené brzdy s dopadem na cenu a odstavení vozidla. Vedoucí prací při
náročných opravách spalovacích motorů. Aplikace prvků mechatroniky do obvodů, zařízení
nebo celků a jejich nastavení a seřízení.
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KZAM 72343

TS 4-7

Zámečník kolejových vozidel

Charakteristika prací :
TS 4
Práce při opravách, montážích a seřizování zařízení kolejových vozidel. Oprava nebo
zhotovení nových dílů vnějšího i vnitřního zařízení skříně železničních kolejových vozidel,
včetně seřízení jednoúčelových mechanismů, upravení dílů dle výkresových rozměrů. Kontrola
tažného a narážecího ústrojí.
TS 5
Odborné práce při vyvazování kolejových vozidel, opravách mechanických
a tlakovzdušných zařízení a při seřizování, prohlídkách a opravách havarovaných vozidel.
Oprava palivových vodních a olejových nádrží železničních kolejových vozidel. Složité odborné
práce při opravách, revizích a preventivních prohlídkách strojů a zařízení kolejových vozidel.
TS 6
Vysoce odborné práce při opravách a revizích zařízení kolejových vozidel. Vyhledávání
závad a stanovení technologií oprav. Provádění cyklických prohlídek železničních vozů včetně
komplexní opravy a seřízení. Vyhodnocení stupně provozní spolehlivosti jednotlivých
funkčních celků v jejich vzájemné souvislosti. Konečné vyzkoušení a seřízení brzdových
zařízení ŽKV včetně přídavných ventilů na vozidle.
TS 7
Specializované práce a odborné vedení zaměstnanců při opravách a revizích zařízení
kolejových vozidel. Vyhledávání závad, stanovení technologie a provedení oprav kolejových
vozidel včetně vozidel zahraničních železnic. Řízení prací při opravách násilně nebo haváriemi
poškozených kolejových vozidel (oprava, nebo změna konstrukce pojezdu apod.) včetně
záběhu a funkčních zkoušek.
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KZAM 72415

TS 5-7

Provozní elektrikář

Charakteristika prací :
TS 5
Práce při opravách, revizích a preventivních prohlídkách elektrických strojů
a energetických zařízení, popř. při řízení chodu a obsluze energetických zařízení středního
výkonu. Opravy jednotlivých systémů elektrických rozvodů a zařízení číslicově řízených
obráběcích strojů tuzemské výroby. Zajišťování provozu náhradních zdrojů elektrického
proudu do výkonu 75 kW včetně indukčních a rotačních generátorů napětí. Opravy
příslušenství generátorů do výkonu 30 kW, např. budičů, odbuzovačů a regulátorů napětí.
Provádění preventivních prohlídek, periodických revizí a kontrol provozního souboru strojů
a zařízení.
TS 6
Práce při opravách, údržbě a revizích elektrických strojů a energetických zařízení.
Řízení a obsluha velkých energetických zařízení. Opravy elektrické vybavenosti zařízení
s programovým řízením a elektrickým ovládáním. Řízení skupiny pracovníků při opravách
a revizích elektrických zařízení distribuční rozvodné soustavy. Zjišťování závad a opravy
elektrických zařízení složitých a automatických strojů. Řízení skupiny pracovníků při opravách
jednotlivých systémů elektr. rozvodů traťových strojů. Revize elektrorozvodných systémů na
středně složitých elektrických zařízeních podle předpisů a vyhotovení revizních zpráv.
TS 7
Specializované práce s případným odborným vedením pracovníků při údržbě, opravách
a revizích elektrických strojů a energetických zařízení. Řízení chodu a obsluha největších
energetických zařízení. Řízení pracovníků při revizích složitých rozvoden VN a VVN vč.
vystavování revizních protokolů. Řízení oprav a revizí transformátorů VVN/VN, VVN/VVN a
jejich uvádění do provozu. Řízení a zajišťování provozu a údržby rozvodných zařízení, kvalitní
a nerušené dodávky elektrické energie v obvodu s rozsahem nad 25 000 provozních hodin
(obvodový elektromontér a rozvodný).
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KZAM 72427

TS 6-10

Elektromechanik

Charakteristika prací :
TS 6
Elektrotechnické práce, pro něž je nutné dosažení elektrotechnické kvalifikace dle
Vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění „osoba znalá“ a Vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném
znění „osoba znalá“.
TS 7
Elektrotechnické práce při montáži přístrojů, sestavování dílčích částí elektrických
strojů, přístrojů a zařízení. Práce při údržbě akumulátorových baterií, elektrických strojů
a přístrojů a zařízení. Elektrotechnické práce při opravách a údržbě elektrických strojů. Opravy
elektrických točivých strojů včetně montáže a demontáže (trakční motory, dynama, elektrické
ovládání čerpadla, generátory, budiče, statory, elektromagnetické brzdy, elektrické vytápění).
Dosažení kvalifikace stupně „osoba znalá s vyšší kvalifikací pro samostatnou činnost“
dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Vysoce odborné složité práce při opravách, montážích a revizích zařízení sdělovací
a zabezpečovací techniky včetně případného řízení prací. Samostatná a úplná montáž
stacionárních a mobilních radiových zařízení se selektivní volbou pro styk dispečera
s posunujícími stroji, včetně funkčního vyzkoušení a uvádění do provozu. Vyzkoušení závislosti
a vazeb, funkční nastavení, uvádění do provozu a protokolární předání elektrické ovládací
části kolejových brzd a celků zabezpečovacího zařízení. Řízení rekonstrukcí a oprav
elektrodynamických, staničních reléových, automatických traťových, dispečerských
dálkových a automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení za provozu včetně
nastavení a uvádění do provozu. Vyzkoušení a nastavení parametrů mobilní nebo traťové části
vlakového zabezpečovače. Opravy, nastavení, vyzkoušení a uvedení do provozu stavědlových
a řídících hradlových přístrojů. Opravy elektronických měřících přístrojů včetně kontroly jejich
nastavení na automatizovaných kalibračních systémech. Řízení montáže a rekonstrukcí
automatických telefonních ústředen voličových systémů včetně dálkové volby, přenášečů
a přenosových vícekanálových zařízení, jejich vyzkoušení a uvedení do provozu. Opravy
nejsložitějších zařízení radiových a radiodispečerských sítí včetně dálkového ovládání hnacích
vozidel a průmyslové televize.
TS 8
Odborné elektrotechnické: práce při sestavování a zapojování rozvaděčů, trakčních
elektromotorů. Kontrola a seřízení měřících přístrojů. Opravy elektrických částí točivých
strojů. Proměření izolačních stavu, odstraňování příčin možných svodů a zkratů. Hledání
závad elektrické výzbroje hnacích kolejových vozidel. Sestavení a zapojení regulační
automatiky. Zapojení transformátorů elektrických lokomotiv a generátorů motorových
lokomotiv. Údržba a opravy elektrických obvodů traťových mechanismů s elektrickým
přenosem výkonů. Revize strojů, přístrojů a rozvaděčů v prostorách vysokého napětí včetně
oprav.
Specializované práce při opravách, montážích a rekonstrukcích zařízení sdělovací
a zabezpečovací techniky včetně řízení prací. Řízení montáží, rekonstrukcí a oprav velkých
a složitých souborů staničních, traťových, dispečerských dálkových a automatických
přejezdových zabezpečovacích zařízení s elektronickými prvky včetně diagnostiky za
železničního provozu. Řízení montáží, rekonstrukcí a oprav digitálních telefonních ústředen a
telekomunikačních zařízení řízených mikroprocesory s pulzně kódovou modulací, včetně
údržby
periferních
zařízení.
Řízení
oprav
nejsložitějších
zařízení
radiových
a radiodispečerských sítí včetně dálkového ovládání hnacích vozidel. Servisní opravy
elektronických částí digitálních sdělovacích a zabezpečovacích zařízení s mikroprocesory.
Řízení montáže a oživování digitálních zařízení pro přenos dat včetně diagnostiky. Opravy,
nastavení, vyzkoušení a uvedení do provozu složitých elektronických celků sdělovacích
a zabezpečovacích zařízení v železničním provozu.
TS 9
Vysoce odborné práce, řízení prací při opravách, montážích, uvádění do provozu,
rekonstrukcích, vymezování a odstraňování poruch složitých ucelených plně elektronických
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systémů zařízení sdělovací a zabezpečovací techniky (staničních, traťových, přejezdových
zařízení a dálkového ovládání a souborů diagnostiky) v železničním provozu.
Vysoce odborné práce, řízení prací při provádění kalibrací diagnostických objektů železničních
zabezpečovacích zařízení.
Vysoce odborné práce při sestavování a oživování elektrovýzbroje točivých strojů
speciálního použití. Opravy a zkoušení elektrických obvodů kolejových vozidel, diagnostika
a seřizování prvků regulační a automatizační techniky. Odstranění zjištěných závad a seřízení
elektrických zařízení lokomotiv. Diagnostika a seřizování prvků regulační a automatizační
techniky u strojů s elektronickým řízením.
Dílenské opravy, nastavení a funkční odzkoušení jednotlivých modulů zařízení řízených
mikropočítačem a analogových elektronických obvodů měřící a regulační techniky
energetických zařízení. Řízení prací při opravě elektrických a elektronických zařízení
kolejových vozidel, oživení kolejového vozidla.
Vysoce odborné práce, řízení prací při opravách, montážích, uvádění do provozu,
rekonstrukcích, vymezování a odstraňování poruch složitých ucelených plně elektronických
systémů zařízení sdělovací a zabezpečovací techniky (staničních, traťových, přejezdových
zařízení a dálkového ovládání a souborů diagnostiky) v železničním provozu.
Vysoce odborné práce, řízení prací při provádění kalibrací diagnostických objektů železničních
zabezpečovacích zařízení.
Vysoce odborné práce při sestavování a oživování elektrovýzbroje točivých strojů
speciálního použití. Opravy a zkoušení elektrických obvodů kolejových vozidel, diagnostika
a seřizování prvků regulační a automatizační techniky. Odstranění zjištěných závad a seřízení
elektrických zařízení lokomotiv. Diagnostika a seřizování prvků regulační a automatizační
techniky u strojů s elektronickým řízením.
Dílenské opravy, nastavení a funkční odzkoušení jednotlivých modulů zařízení řízených
mikropočítačem a analogových elektronických obvodů měřící a regulační techniky
energetických zařízení. Řízení prací při opravě elektrických a elektronických zařízení
kolejových vozidel, oživení kolejového vozidla.
TS 10
Vyhledávání a odstraňování závad v obvodech pomocí výpočetní techniky nebo jiných
speciálních zařízení se softwarovým vybavením. Technická diagnostika havárií mající za
následek destrukci prvků, zařízení nebo celků. Navrhování náhrad prvků nebo celků za již
nevyráběné typy nebo návrhy kompletních inovací regulačních, měřících a vyhodnocovacích
obvodů včetně změn dokumentace. Tvorba a návrh změn schváleného stavu v zařízení
podléhajících státnímu technickému dozoru. Provádění revizí elektrotechnických zařízení
vysokého napětí.
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KZAM 72432

TS 7-10

Mechanik elektronických zařízení, mechatronik

Charakteristika prací :
TS 7
Vyhledání a určování poruch elektronických řídících a komunikačních systémů,
diagnostika systémů včetně měničových obvodů vozidel, jejich údržba a opravy na vozidle.
TS 8
Specializované práce při vyhledání a určování poruch elektronických řídících a
komunikačních systémů vozidel včetně údržby a oprav řídících a regulačních prvků
klimatizačních systémů, jejich údržba a opravy jak na vozidle tak mimo ně a sledování a
vyhodnocování spolehlivosti jednotlivých částí a celků pro preventivní a spolehlivostní údržbu.
Opravy a údržba mobilní části zabezpečovacího zařízení a vedení potřebné dokumentace a
statistiky.
TS 9
Specializované práce při vyhledání a určování poruch elektronických řídících a
komunikačních systémů vozidel včetně údržby a oprav klimatizačních systémů, jejich údržba a
opravy jak na vozidle tak mimo ně a sledování a vyhodnocování spolehlivosti jednotlivých
částí a celků pro preventivní a spolehlivostní údržbu. Opravy zab. zař. ETCS, programování a
nastavování konfigurace řídících ochranných obvodů. Navrhování změn výsledných
parametrů regulátorů a provádění potřebné statistiky a vyhodnocování.
TS 10
Opravy a nastavení řídících a regulačních zařízení vozidel pomocí laptopů se
sofistikovaným softwarem, mající vliv na provozuschopnost vozidla a na změny jeho
technických parametrů. Provádění technické diagnostiky pomocí těchto zařízení a tvorba
dokumentace a vedení statistických údajů při návrhu změn a náhrad prvků nebo celků.
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TS 6-7

Vahař

Charakteristika prací :
TS 6
Složité odborné práce při sestavování navažovacích vah, seřizování vícekomponentních
a dynamometrických vah, externích montážích vah pro linky a opravách průmyslových vah.
Opravy kolejových vah všech typů, tj. kompletní demontáž, opravy všech dílů, výměna
vadných součástí, vyjmutí mostu váhy a jeho usazení, seřízení stability, citlivosti a správnosti.
Cejchování všech druhů závažových, běhounových a sklonných vah, obchodních a můstkových
vah. Řízení generální opravy lokomotivních vah s měnitelným rozchodem a rozvorem náprav.
Řízení opravy a seřizování odvažovacích stojanů, pojistných stojanů s valivými závažími,
automatických odvažovacích zařízení a registračních zařízení. Řízení opravy automatických
vah pro vážení vozidel za pohybu. Seřizování samočinných vah průtokových, pásových,
dávkovacích a elektronických. Montáž vah sdružených a opravy kolejových vah s tenzometry.
Řízení montáže a generálních oprav vagónových vah, včetně přípravy k úřednímu ověření.
TS 7
Vysoce odborné a specializované práce při sestavování speciálních vah, opravách,
seřizování a oživování programově řízených vážících a měřicích zařízení a při řízení generálních
oprav. Řízení oprav kolejových vah s tenzometry, tiskáren a etiketovacích strojů. Řízení oprav
a seřizování vah průtokových, pásových, dávkovacích a elektronických, speciálních vážících
zařízení (například kalibrace lisů na ověřování zátěže listových per železničních vozů).
Cejchování etalonových závaží, tárovacích vozů, analytických a rovnoramenných vah,
speciálních digitálních vah v laboratořích třídy přesnosti II.
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KZAM 73221

TS 6-10

Grafik, sazeč, DTP pracovník

Charakteristika prací :
TS 6
Jednoduchá sazba textů, tabulek, tiskovin, jízdních řádů, pomůcek pro grafikon.
Provádění a zapracovávaní korektur. Digitální tisk. Tisk na velkoformátových inkjetových
zařízeních. Instalace a dokončování signmaking výroby a outdoorových formátů. Zhotovování
kroužkové vazby, foliování a laminovaní tiskových zakázek.
TS 7
Sazba složitějších textů a grafiky, provádění korektur, zalamování knih a brožur. Sazba
jízdních řádů. Signmaking výroba a instalace polepů a cedulí. Předtisková příprava tiskovin,
montáže a vyřazování pro digitální i ofsetový tisk. Příprava, kontrola a výstupy tiskových dat –
letáků, plakátů, jízdních řádů, pomůcek pro grafikon a dalších tiskovin i outdoorových
formátů. Tisk na velkoformátových inkjetových zařízeních. Digitální tisk.
TS 8
Kreativní grafické návrhy, zhotovování plnobarevné grafiky reklamních materiálů,
knih, novin a jiných tiskovin. Komunikace se zákazníky a provádění korektur. Sazba jízdních
řádů. Signmaking výroba a instalace polepů a outdoorových formátů. Předtisková příprava
tiskovin, montáže a vyřazování pro digitální i ofsetový tisk. Obsluha CTP zařízení. Tvorba
podkladů pro webové stránky a prezentace. Zpracování databází. Tisk na velkoformátových
inkjetových zařízeních. Digitální tisk.
TS 9
Tvorba grafických logomanuálů, návrhy katalogů a prospektů. Kreativní grafické
návrhy, zhotovování náročných plnobarevných tiskovin. Komunikace se zákazníky a
provádění korektur. Kompletní předtisková příprava tiskovin, montáže a vyřazování pro
digitální i ofsetový tisk. Obsluha CTP zařízení. Signmaking výroba a instalace polepů a
outdoorových formátů. Tvorba podkladů pro webové stránky a prezentace a jejich
administrace. Zpracování databází a příprava variabilních dat. Tvorba podkladů pro účtování a
kalkulace zakázek. Spravování počítačové síťě, serverů a datového úložiště. Tisk na
velkoformátových inkjetových zařízeních. Digitální tisk.
TS 10
Koordinace a vedení činností ostatních DTP pracovníků a dohled nad jejich odborným
rozvojem v oblasti grafického softwaru a znalostí typografie. Komunikace se zákazníky a
provádění korektur. Kreativní grafické návrhy, zhotovování náročných plnobarevných
tiskovin. Kompletní předtisková příprava tiskovin, montáže a vyřazování pro digitální i
ofsetový tisk. Kontrola všech datových souborů z DTP oddělení před ofsetovým a digitálním
tiskem. Tvorba podkladů a návrhy webových stránek a prezentací a jejich administrace.
Zpracování databází a příprava variabilních dat. Tvorba podkladů pro účtování a kalkulace
zakázek. Spravování počítačové síťě, serverů a datového úložiště. Tisk na velkoformátových
inkjetových zařízeních a zajištění jejich údržby. Obsluha CTP zařízení. Sledování a skladová
evidence zásob spotřebního materiálu pro digitální, inkjetový tisk a CTP zařízení. Archivace
tiskových předloh a datových podkladů k hotovým zakázkám.
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KZAM 73231

TS 5-10

Pracovník dokončující výroby v tiskárně

Charakteristika prací :
TS 5
Jednoduché ruční práce, balení, počítání, lepení, snášení, expedice.
TS 6
Samostatná práce při dokončující výrobě. Obsluha jednoduchých strojů, složitější ruční
práce při zhotovování personalizovaných tiskovin, řezání papíru před a po tisku, expedice.
TS 7
Samostatná odborná práce při dokončující výrobě. Řezání papíru před a po tisku,
obsluha složitých strojů dokončující výroby vyžadujících odbornou přípravu, expedice.
TS 8
Seřizování a údržba strojů dokončující výroby, řezání papíru před a po tisku, obsluha
složitých strojů dokončující výroby vyžadujících odbornou přípravu, samostatná práce při
dokončující výrobě, expedice. Sledování stavu zásob materiálu pro polygrafickou výrobu,
skladová evidence materiálu a hotových polygrafických výrobků.
TS 9
Mechanik seřizovač strojů dokončující výroby, řezání papíru před a po tisku, údržba
strojů dokončující výroby, odborná příprava knihárenských zakázek před výrobou, zaučování
zaměstnanců do polygrafické výroby na knihárně tiskárny. Sledování stavu zásob materiálu
pro polygrafickou výrobu, skladová evidence materiálu a hotových polygrafických výrobků.
TS 10
Mistr v tiskárně. Organizace práce na knihárně a v ofsetových dílnách tiskárny. Určování
výrobních postupů a technologií zpracování materiálů k tisku a v dokončující výrobě. Příjem
zakázek, jejich evidence a zařazení do výroby. Samostatná odborná práce při dokončující
výrobě. Řezání papíru před a po tisku, obsluha složitých strojů dokončující výroby vyžadujících
odbornou přípravu, organizace a řízení expedice. Zhotovování podkladů pro výpočet ceny
výroby, kalkulace zakázek. Sledování stavu zásob materiálu pro polygrafickou výrobu,
skladová evidence materiálu a hotových polygrafických výrobků.
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KZAM 73413

TS 5-9

Tiskař

Charakteristika prací :
TS 5
Tisk jednobarevných prací na maloformátových strojích a tisk jednobarevných prací
jednostranných a oboustranných na maloofsetových strojích. Digitální tisk.
TS 6
Seřizování strojů a tisk jednobarevných oboustranně současně tištěných prací,. Tisk
jedno- i vícebarevných a barvotiskových prací na archových strojích. Digitální tisk. Příprava
tiskových forem.
TS 7
Seřizování strojů a tisk náročných barvotiskových prací vyžadujících přesné dodržování
barev a výtvarného rukopisu podle originálů (uměleckých monografií a obrazů) na archových
strojích. Digitální tisk. Příprava tiskových forem.
TS 8
Seřizování strojů a tisk nejnáročnějších barvotiskových prací vyžadujících přesné
dodržování barev, soutisku a výtvarného rukopisu podle originálu na strojích formátu B3-B1.
Digitální tisk. Zhotovování a příprava tiskových forem. Skladová evidence materiálu pro
tiskovou výrobu.
TS 9
Dohled nad technickým stavem tiskových strojů a jejich seřizování. Odborné vedení
ostatních tiskařů ve výrobě. Tisk nejnáročnějších barvotiskových prací vyžadujících přesné
dodržování barev, soutisku a výtvarného rukopisu podle originálu na strojích formátu B3-B0 a
kotoučových rotačkách. Digitální tisk. Zhotovování a příprava tiskových forem. Skladová
evidence materiálu pro tiskovou výrobu.

118

KZAM 74372

TS 3-6

Čalouník a dekoratér

Charakteristika prací :
TS 3
Jednoduché práce ve výrobě a při opravě čalounění a dekorací. Šití potahů čalounění
z látek nebo koženky na hladce čalouněné výrobky na šicích strojích. Potahování sedadel
hřebíčkovacími stroji nebo pistolemi. Ruční šití vyšpendlených potahů. Ruční dotvarování
a vyšpendlování hladkých povrchů. Strojní tvarové sešívání látek, úpletů a koženek, sešívání
do vzorů a všívání paspulí nebo šňůr.
TS 4
Odborné práce ve výrobě a při opravách čalounění a dekorací. Opravy čalounění.
Obsluha automaticky programovatelných zařízení na prošívání bočních pásů matrací
a měření, řezání a upevňování úchytů včetně jejich seřizování a kontroly. Vybírání, kreslení
a stříhání složitých a tvarově náročných čalouněných souprav. Potahování dělených nebo
vtahovaných výrobků.
TS 5
Složité odborné práce ve výrobě a při opravách čalounění a dekorací. Opravy čalounění.
Řízení a seřizování vysekávacích strojů na potahové materiály včetně kontroly vyseknutých
dílců podle plánů a sortimentu. Vybírání, kreslení a stříhání pravé usně na složité čalounění
výrobků. Zhotovování prototypů složitých tvarů čalouněných výrobků podle dílčích dispozic
a návrhů.
TS 6
Vysoce odborné práce ve výrobě a při opravách čalounění a dekorací. Samostatné
zhotovování individuálního a čalouněného nábytku nebo náročných prototypů.

119

KZAM 81597

TS 3-6

Laborant

Charakteristika prací :
TS 3
Základní práce při vzorkování a přípravě látek a činidel, úpravě a adjustaci látek
a mechanoskopických zkouškách. Znalost základních vlastností chemických látek. Vizuální
kontrola jakosti výrobků. Odběr vzorků podle příslušných norem. Příprava materiálů
potřebného pro provedení jednotlivých rozborů.
TS 4
Běžné odborné práce při vážkové a odměrné analýze. Znalost základních pojmů a
postupů z vážkové a odměrné analýzy odměrné činidlo, základní látka, titr odměrného
roztoku, pH roztoku, tvrdost vody, přípravné práce pro rozbory motorových olejů, chladících
kapalin, LTO a nafty. Odběr nově dodaných olejů jak motorových tak převodových ,značení
vzorků Vážení na analytických vahách, odměřování a ředění roztoků. Příprava pomocných
roztoků a činidel pro chemickou analýzu.
TS 5
Složitější odborné práce při provádění analýz. Příprava vzorků k analýze složitějšími
způsoby. Provádí rozbory kvality chladicí kapaliny s obsahem Indakorlamu, DCA-4, Fridexem
stabil a eko, Antifeeze a katexové vody, provádí stanovení karbonizace elektrolytů z baterií,
vede evidenci rozborů,určuje druhy stanovení, vyhodnocení výsledků,
Stanovení bodu vzplanutí olejů v otevřeném kelímku zajišťování stanovení nečist v
použitém motorovém oleji denzimetrem, stanovení bodu vzplanutí nafty a LTO v uzavřeném
kelímku.
TS 6
Složité rozbory látek s náročnými způsoby přípravy vzorků přesným ředěním apod.
Rozbory nestandardních látek pod částečným odborným vedením. Příprava přesných roztoků,
stanovení mechanických nečistot v HEO. stanovení kinematické viskozity a kalibrace
příslušných viskozimetrů. Stanovení obsahu vody v oleji destilací vzorku. Sledování km
proběhů a celkové vyhodnocování stavu motorových olejů v HKV . V součinnosti s vedením
oprav dávání příkazů k výměně olejů
. Zajišťování chemikálií pro provoz
laboratoře,aktualizace bezpečnostních listů dohled nad látkami toxickými a žíravými . vedení
veškeré dokumentace k prováděným pracím v laboratoři včetně jejich archivace.
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KZAM 81621

TS 2-3

Topič

Charakteristika prací :
TS 2
Obsluha výměníkové a redukční stanice. Obsluha kotlů o výkonu do 0,12 MW.
TS 3
Obsluha kotlů o výkonu nad 0,12 MW. Zásobování kotelny palivem.
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KZAM 81809

TS 7

Strojník speciálních železničních zařízení

Charakteristika prací :
TS 7
Řízení a obsluha automatického mycího procesu halových automatických myček
kolejových vozidel, včetně jejich oprav a údržby.
Řízení, obsluha, opravy a seřizování automatických speciálních strojů zařízení
a nastavování parametrů.
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KZAM 82903

TS 6-8

Kontrolor - defektoskopista, diagnostik

Charakteristika prací :
TS 6
Práce při kontrole kolejových konstrukcí, dopravních prostředků, strojů a zařízení
ultrazvukovými přístroji včetně posouzení dalšího provozu. Kontrola nosných částí
pojížděných kolejových konstrukcí, včetně diagnostiky závad při použití nových technologií.
TS 7
Odborné práce při kontrole kolejových konstrukcí, dopravních prostředků, strojů
a zařízení. Rozhodování o provozuschopnosti. Specializované práce
bez standardních
podkladů při bezdemontážních defektoskopických měřeních a řízení prací při diagnostice
železničních kolejových vozidel, tratí s využitím výpočetní techniky. Identifikace závad,
vyhodnocování zkoušek, vystavování protokolů. Kontinuální měření zařízením s výpočetní
technikou a elektronickým výstupem – směr, převýšení, strmost, rozchod apod.
TS 8
Stanovování atypických pracovních postupů, instrukcí a organizace prací při zjišťování
skrytých vad výrobních technických zařízení, strojů nedestruktivní defektoskopie včetně
vyhodnocování zkoušek a údajů. Navrhování opatření na odstraňování závad a nedostatků.
Řízení prací certifikovaného pracoviště nedestruktivního zkoušení.

123

KZAM 83112

TS 10-12, S Strojvedoucí

Charakteristika prací :
TS 10
Odborné práce při řízení, opravách a údržbě hnacích vozidel na posunu.
TS 11
Vysoce odborné činnosti při řízení, obsluze a údržbě hnacích vozidel vlaků osobní
dopravy v traťové službě.
TS 12
Vysoce odborné činnosti při řízení, obsluze a údržbě hnacích vozidel vlaků osobní
dopravy v taktové dopravě, kdy průměrná plánovaná doba obratu v obratových ŽST
nepřekročí za celou směnu dobu 20 minut.
Vysoce odborné činnosti při řízení, obsluze a údržbě hnacích vozidel vlaků osobní
dopravy vyšší kvality. Odpovědnost při řízení vlaků s nejvyšší úrovní poskytovaných služeb.
Vysoce odborné činnosti při řízení, obsluze a údržbě hnacích vozidel vlaků osobní
dopravy v mezinárodní dopravě, při kterém jsou vlaky vedeny za pohraniční přechodovou
stanici na území cizího státu a je nutné plnohodnotné oprávnění k výkonu funkce
strojvedoucího na zahraniční síti.
TS S
Vysoce odborné činnosti při řízení, obsluze a údržbě hnacích vozidel vlaků osobní
dopravy v mezinárodní dopravě, při kterém jsou vlaky vedeny za pohraniční přechodovou
stanici na území cizího státu a je nutná akreditace jazykových znalostí a plnohodnotné
oprávnění k výkonu funkce strojvedoucího na zahraniční síti.
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KZAM 83118

TS 7

Strojvedoucí v přípravě

Charakteristika prací :
TS 7
Příprava k samostatnému výkonu činnosti strojvedoucího hnacích vozidel. Samostatná
aplikace teoretických znalostí při údržbě a provozu hnacích vozidel.
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KZAM 83121

TS 2-4

Řidič motorových vozíků

Charakteristika prací :
TS 2
Rutinní práce při řízení a obsluze motorových nebo akumulátorových vozíků uvnitř
závodu, (včetně tříkolových a dvounápravových tahačů) i s vlečnými vozy, včetně manipulace
s nákladem.
TS 3
Odborné práce při řízení, obsluze a údržbě motorových nebo akumulátorových vozíků
uvnitř závodu i na veřejných cestách, (včetně tříkolových a dvounápravových tahačů)
i s vlečnými vozy, včetně manipulace s nákladem.
TS 4
Odborné práce při řízení, obsluze a údržbě motorových nebo akumulátorových vozíků
s přídavnými mechanismy, (jeřábové vozíky s nosností 2 a více tun na háku s obsluhou
zvedacího zařízení, vozíky s drapákem, shrnovací radlicí, zametacím válcem, apod.), uvnitř
závodu i na veřejných cestách, (včetně tříkolových a dvounápravových tahačů) i s vlečnými
vozy, včetně manipulace s nákladem. Obsluha, údržba a opravy mobilních myček s přídavnými
mechanismy na čistění stěn a oken železničních vozů.
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KZAM 83123

TS 4

Lanovkář

Charakteristika prací :
TS 4
Prodej jízdenek, podávání informací cestujícím, kontrola povoleného zatížení kabiny a
usměrňování nástupu a výstupu cestujících, doprovod kabiny včetně případného snížení
rychlosti v případě ohrožení, ovládání sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, údržbové práce
včetně práce ve výškách nad 10 m, úklid, péče o zeleň.
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KZAM 83132

TS 6-7

Vedoucí posunu

Charakteristika prací :
TS 6
Odborné práce při řízení prací při posunu kolejových vozidel v depu kolejových vozidel a
jejich provozních jednotkách. Zajišťuje stanovené přepravní činnosti.
TS 7
Odborné práce při řízení prací při posunu kolejových vozidel osobní dopravy a při
sestavě osobních vlaků. Odbavení a vedení vlaku, zajišťování posunu mezi dopravnami. Při
mimořádných událostech na trati do příchodu odpovědných zaměstnanců řídí záchranné
práce. Zajišťuje stanovené přepravní činnosti.
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KZAM 83135

TS 5-8

Signalista

Charakteristika prací :
TS 5
Odborné práce při zajišťování a zabezpečování vlakové cesty a posunu na méně
náročných pracovištích v DKV.
TS 6
Odborné práce při zajišťování a zabezpečování vlakové cesty a posunu na náročnějších
pracovištích v DKV.
TS 7
Odborné práce při zajišťování a zabezpečování vlakové cesty a posunu na pracovištích,
kde v obvodu vlastního pracoviště jsou (po převážnou dobu jeho obsazení), zaměstnanci
posunové čety s posunovací lokomotivou, nebo v obvodech DKV, které mají 5 a více
dopravních kolejí. Obsluha kolejových brzd a dalších zabezpečovacích a sdělovacích zařízení
svážného pahrbku v obvodu seřaďovací stanice, kontrola jejich provozuschopnosti.
TS 8
Řízení a koordinace činnosti dvou a více současně pracujících posunovacích čet a
posunovacích hnacích vozidel při rozřazování vozů a následné sestavě vlaků ve stejném
obvodu seřaďovací stanice. Plnění úkolů s nároky na schopnost řešit složité provozní situace,
vedení podřízených zaměstnanců.
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KZAM 83136

TS 5-6

Posunovač

Charakteristika prací :
TS 5
Odborné práce při zajišťování posunu kolejových vozidel v depu kolejových vozidel a
jejich provozních jednotkách. Dávání a opakování předepsaných návěstí, vyvěšování a
svěšování vozů s obsluhou brzd nebo jejich skupin podle spádových poměrů, zadržování
spouštěných a odrážených vozů, zajišťování vozů proti ujetí, popř. obsluha kolejových brzd.
Doprovod samostatně jedoucího hnacího vozidla, jeho přivěšování a odvěšování od vlaku.
TS 6
Odborné práce při zajišťování posunu kolejových vozidel osobní dopravy a při sestavě
osobních vlaků. Dávání a opakování předepsaných návěstí, vyvěšování a svěšování vozů
s obsluhou brzd nebo jejich skupin podle spádových poměrů, zadržování spouštěných
a odrážených vozů, zajišťování vozů proti ujetí, popř. obsluha kolejových brzd. Doprovod
samostatně jedoucího hnacího vozidla, jeho přivěšování a odvěšování od vlaku.
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KZAM 83137

TS 3-4

Výhybkář

Charakteristika prací :
TS 3
Stavění jízdní cesty pro posun, , ručně nebo místně ovládanými výměnami
a výkolejkami se zjišťováním volnosti koleje. Sledování návěstidel, dávaných návěstí a jízdy
vlaků. Obsluha návěstidel, dorozumívacího a zabezpečovacího zařízení. Kontrola výměn
v přiděleném obvodu, případně zajišťování stanovených přepravních činností.
TS 4
Stavění jízdní cesty pro vlaky a posun ručně nebo místně ovládanými výměnami
a výkolejkami se zjišťováním volnosti koleje. Sledování návěstidel, dávaných návěstí a jízdy
vlaků. Obsluha návěstidel, dorozumívacího a zabezpečovacího zařízení. Kontrola výměn
v přiděleném obvodu, případně zajišťování stanovených přepravních činností.
Zjišťování volnosti vlakové cesty, úschova a střežení klíčů od výměn a výkolejek, vlastní
výkon výhybkářské činnosti, čištění výměn.
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KZAM 83138

TS 6-7

Tranzitér přípravář

Charakteristika prací :
TS 6
Odborné přepravní, dopravní i technické práce související se sestavou vlaku a jeho
odjezdem či příjezdem. Komplexní zpracování náležitostí pro bezpečný a včasný odjezd vlaku
s kontrolou, zda je vlak správně sestaven a brzděn, správného nastavení brzdy na jednotlivých
vozech, výpočet hmotnosti vlaku a brzdících procent. Zpracování údajů pomocí výpočetní
techniky.
TS 7
Odborné přepravní, dopravní i technické práce související se sestavou vlaku a jeho
odjezdem či příjezdem. Komplexní zpracování náležitostí pro bezpečný a včasný odjezd vlaku
s kontrolou, zda je vlak správně sestaven a brzděn, správného nastavení brzdy na jednotlivých
vozech, výpočet hmotnosti vlaku a brzdících procent. Zpracování údajů pomocí výpočetní
techniky. Kontrola technického stavu zejména topení a osvětlení vozů. Zajištění příslušných
parametrů kultury cestování (např. čistota, úklid vozů, vybavení vlaku informačními
náležitostmi – směrovky rezervace). Zabezpečování odstranění závad včetně jejich
dokumentace (zpracování informací o zjišťovaných opakovaných nedostatcích konstrukce
vozidel, chybách vlakové obsluhy, opakovaných poruchách po údržbě a závad v čistotě
interiéru i exteriéru vozů s návrhem způsobu řešení vedoucímu k odstranění těchto
nedostatků), koordinace potřebných prací (spolupráce s příslušnými odbornými pracovišti,
technickou službou vozovou - vozmistři, provozní údržbou, posunem, subjekty zajišťujícími
čištění vozů, apod.). Účast na řízení posunu.
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KZAM 83148

TS 6

Dozorce depa

Charakteristika prací :
TS 6
Zajišťování odstavení kolejových vozidel v obvodu DKV, řízení a výkon posunu
a přesunu pro potřebu opravárenských zásahů, řízení práce provozních zaměstnanců ve
směně. Kontrola a řízení prací posunovačů, točnařů, výhybkářů, případně jiných provozních
zaměstnanců a eventuální přímý výkon těchto prací.
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KZAM 83211

TS 3-5

Řidič osobních automobilů

Charakteristika prací :
TS 3
Řízení silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti do 3,5 t.
TS 4
Řízení, údržba a běžné opravy silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti do
3,5 t.
TS 5
Řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti od 3,5 t do
12 t nebo silničních motorových vozidel s nástavbou, případně přídavným zařízením (a to
i u vozidel o celkové hmotnosti do 3,5 t).
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KZAM 83249

TS 4-6

Řidič nákladních a speciálních silničních vozidel - (vč.
autobusů)

Charakteristika prací :
TS 4
Řízení, údržba a běžné opravy silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti do
3,5 t.
TS 5
Řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti od 3,5 t do
12 t nebo silničních motorových vozidel s nástavbou, případně přídavným zařízením (a to
i u vozidel o celkové hmotnosti do 3,5 t).
TS 6
Řízení, obsluha a údržba silničních motorových vozidel s více než 9 místy k sezení
včetně řidiče nebo vozidel o celkové hmotnosti nad 12 t.
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KZAM 91125

TS 2

Vlakový uklízeč

Charakteristika prací :
TS 2
Provádění základního úklidu soupravy vlaku během jeho jízdy, odstranění odpadků z
oddílů (soupravy), očištění stolků a sedadel od hrubých nečistot, provedení kontroly čistoty
WC s případnou nápravou a doplněním hygienických potřeb, kumulovaná činnost, týkající se
čistoty interiéru soupravy doprovázeného vlaku.
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KZAM 91321

TS 1-2

Uklízeč

Charakteristika prací :
TS 1
Základní práce při úklidu místností. Běžný úklid, zametání, utírání prachu, větrání
místností, vynášení odpadků, čištění nábytku a zařízení, čištění koberců vysavačem,
převlékání povlaků a prostěradel. Vytírání PVC podlah a dlaždic mokrým hadrem apod.
TS 2
Úklidové práce většího rozsahu včetně využívání úklidových strojů. Čištění oken
(i zdvihových) včetně jednoduchých ventilací, zrcadel, přepážek nebo stěn s olejovým
nátěrem, dlaždicemi apod. Ruční drhnutí, drátkování, napouštění a leštění podlah jako
součást úklidu po malířích, zednících apod. včetně přemisťování nábytku. Provádění
komplexního těžkého úklidu po malířích, zednících apod. s používáním různých mechanických
úklidových strojů při trvale vykonávané práci (úklidové čety organizací služeb).
Rutinní práce při úklidu a čištění pomocí mechanizačních prostředků, čištění toalet a
umýváren. Čištění a úklid provozních hal, místností včetně úklidu sociálních zařízení,
venkovních prostor železničních objektů. Provádění komplexního těžkého úklidu po malířích,
zednících apod. s používáním různých mechanických úklidových strojů při trvale vykonávané
práci.
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KZAM 91415

TS 2-3

Domovník, správce domu

Charakteristika prací :
TS 2
Jednoduché domovnické práce. Otevírání a zavírání objektů, obsluha hlavních
energetických uzávěrů, výměna žárovek a pojistek, vyvěšování vlajek dozor nad správným
používáním společných zařízení objektů (např. prádelen sušáren, výtahů apod.). Udržování,
mytí a čištění společných prostorů v objektech (např. chodeb, schodišť apod.) včetně
chodníků, zelených pásů apod.
TS 3
Domovnické práce včetně údržby objektů. Běžné domovnické práce, obsluha vytápění
a jednodušší údržby celých objektů a jejich zařízení. Domovnické práce včetně odborných
řemeslných prací při opravách a údržbě domovních, popř. ubytovacích objektů menšího
rozsahu a technického vybavení (např. údržbářské práce, zahradnické, sklenářské, zednické
a zámečnické práce).
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KZAM 91522

TS 2

Hlídač

Charakteristika prací :
TS 2
Hlídání svěřených objektů včetně zařízení, dopravních prostředků, pracovních strojů,
materiálu apod. Hlídání svěřených objektů se služebním psem a péče o psa.
Přijímání, rozmisťování a hlídání motorových vozidel na vyhrazených parkovištích
včetně vybírání poplatků vyúčtovávání tržeb a evidence.
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KZAM 93391

TS 1-3

Manipulační dělník

Charakteristika prací :
TS 1
Jednoduché manipulační a pomocné práce s předměty o hmotnosti do 15 kg.
Jednoduché práce ve skladech nebo v manipulačních prostorech (např. třídění a odebírání
pytlů, počítání a balení tiskopisů a cenin) a výpomoc při příjmu, uskladňování nebo odesílání
zásilek a donášení drobných a lehkých součástí a nástrojů ze skladu. Sbírání a odklízení
odpadků, odpadového dřeva papíru apod. Drobná údržba komunikací a prostranství v závodě
(odklízení sněhu, bílení stromů a patníků , osvětlování výkopů a překážek na komunikacích,
úklid a čištění ramp a manipulačních prostorů apod.). Ruční přesun (nakládání, překládání
skládání, nošení, převážení apod.) hmot, polotovarů a výrobků přepravovaných v plechovkách
o hmotnosti do 15 kg.
TS 2
Ruční manipulační práce s předměty o hmotnosti do 50 kg a manipulace pomocí
mechanizačních zařízení. Ruční přesun hmot (např. uhlí, písku, štěrku, řepy, ocelových třísek
a šrotu) lopatou, vidlemi nebo mechanickou lopatou. Trvalá ruční manipulace (přenášení)
břemen o hmotnosti do 50 kg na pracovníka. popř. ukládání a zajišťování před pádem nebo
poškozením. Trvalé vykládání a nakládání zboží různého druhu z vagónů, valníků a plavidel
nebo z ramp a překladišť pomocí mechanizačních zařízení včetně zavěšování a upoutávání na
jeřáb a signalizace strojníkům zvedacích zařízení. Hrubý úklid nádvorních prostorů včetně
ruční manipulace (např. nakládání, převoz a skládání nečistot, sypkých hmot a jiných
předmětů).
TS 3
Ruční manipulační práce s předměty o hmotnosti nad 50 kg. Trvalá ruční manipulace
a přenášení pytlů, pražců apod. o hmotnosti nad 50 kg včetně stohování nebo jiného ukládání.
Ruční přesun hmot, polotovarů a výrobků ve svazcích, sudech nebo v cívkách a bubnech.
Ruční manipulace a přenášení těžkých kusů nábytku. strojů a zařízení.
Základní práce při zavěšování břemen. Zavěšování (odpoutávání) břemen na jeřáby
různými způsoby (např. pomocí háků, kleští, ok, plošin apod.).
Práce při zavěšování větších břemen nepravidelných tvarů. Příprava, vázání
a připoutávání břemen nepravidelných tvarů nebo větších rozměrů vyžadujících zvláštní
způsob vázání a zajišťování (strojů, zařízení apod.) včetně běžné údržby vazáků.
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KZAM 93393

TS 3-5

Skladový dělník

Charakteristika prací :
TS 3
Samostatná práce ve vnitropodnikových skladech. Samostatný příjem, skladování,
ošetřování a výdej zboží nebo surovin širokého sortimentu nebo menšího poštu druhů ve
velkých množstvích. Příprava expedice zásilek podle dodávkových rozpisů a odpovědnosti za
jejich úplnost. Vedení předepsané evidence a účast při provádění inventur.
TS 4
Řízení prací ve skladech a velkoskladech , popř. s využíváním výpočetní techniky. Řízení
prací při kompletaci zboží pro odběratele výběrem z jednotlivých palet podle počítačem
zpracovaných sestav. Provádění inventarizací, vedení předepsané evidence, provádění soupisů
zásob a vystavování protokolů pro reklamační řízení. Udržování stavu zásob podle údajů
z počítače a navrhování likvidace nadnormativních zásob. Hospodaření s vratnými obaly.
Vedení předepsané evidence a provádění inventur.
TS 5
Řízení a kontrola skladovacích operací s programově řízeným režimem. Řízení
a kontrola druhových a kvantitativních přejímek zboží, racionálního provozu všech
mechanizačních prostředků, příjmů a uskladňování zboží na volná paletizační místa
programově určená příkazem počítače, příprava zboží podle počítačem určených příkazů
k vyskladnění, stavu a obměny zásob podle signálních kontrolních a dokladových sestav.
Provádění inventarizací a přeceňování zásob zboží (výrobků) a vedení předepsané evidence.
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KZAM 93395

TS 1

Pracovník dozoru

Charakteristika prací :
TS 1
Dozorování a střežení určených pracovišť v přiděleném obvodu. Sledování a kontrola
činnosti technických a technologických zařízení (zabezpečovací a sdělovací zařízení,
signalizační zařízení, atd.) včetně okamžité reakce a aktivaci dalších činností dle
technologických postupů a dalších příslušných předpisů a nařízení, včetně aktivace činností za
účelem vyrozumívání zaměstnanců dle podmínek sjednaných v PKS.
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KZAM 93398

TS 1-3

Staniční dělník

Charakteristika prací :
TS 1
Úklid staničních prostorů a kanceláří.
TS 2
Jednoduché práce v provozu dopravy, např. čištění a mazání otočných a kluzných částí
výměn.
Rutinní práce v provozu osobní přepravy, manipulační práce při úschově zavazadel
a předmětů, dozor na nástupištích, vestibulech.
TS 3
Vedení úschovny zavazadel s odpovědností za vybrané hotovosti, prodej jízdenek
a odbavení zásilek v omezeném rozsahu, odvádění tržeb na zastávkách.
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Příloha ke Kapitole III. - Vysvětlivky k některým pojmům používaným v Katalogu
1.

Pro účely Katalogu lze za vozy nových konstrukcí a vozy rekonstruované považovat dále
uvedené vozy a vozy obsahující např. tato zařízení :
a) - vozy na kombinovanou přepravu,
- vozy s odsouvatelnou střechou a bočnicemi,
- vozy dodané a rekonstruované po roce 1992,
b) - kotoučovou brzdu,
- elektromagnetickou kolejovou brzdu,
- klimatizaci,
- vakuové WC,
- elektronický rezervační a informační systém
- automatickou regulaci brzdového účinku odvislou od hmotnosti nákladu, podvozky Y
25 na přepravu návěsů.

2.

Vybraní zaměstnanci Českých drah, a.s., řídící drážní vozidlo na vlaku nebo při posunu
(§46 Zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů) jsou pro účely
tohoto Katalogu označeni jako strojvedoucí.

3.

U osobních pokladníků, KZAM 42143, se pro přechod na nový způsob posuzování zařazení
do příslušného tarifního stupně stanovuje přechodné období na rok 2017, kdy bude
koeficient uvedený v TS 6 a TS 7 stanoven na 1,301 – 1,35.
Vyhodnocovací období bude kvartální, první období bude 1. čtvrtletí 2017.

4. Použité zkratky:
ATU
Automatická telefonní ústředna
BBH Budovy a bytové hospodářství
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
CES
Centrální evidence smluv
CIS
Centrum interních služeb (organizační jednotka ČD)
ČD
České dráhy, a. s.
CPS
Centrum personálních služeb (organizační jednotka ČD)
DKV
Depo kolejových vozidel
DLHM Dlouhodobý hmotný majetek
DPOV Dílny pro opravu vozidel
DS
Dceřiná společnost
EC
EuroCity (vlak vyšší kvality)
eGordion - elektronický nástroj pro evidenci a administraci veřejných zakázek
Ex
Expres
ETCS Euro Train Controll Systém (Evropský vlakový zabezpečovací systém)
GŘ
Generální ředitelství
GVD Grafikon vlakové dopravy
GZ
Generání zastoupení
IC
InterCity (vlak vyšší kvality)
IDS
Integrovaný dopravní systém
IKT
Informační a komunikační technologie
IS
Informační systém
IT
Informační technika
IŽD
Inženýr železniční dopravy
IZS
Integrovaný záchranný systém
KZAM Kód zaměstnání
KV
Kolejová vozidla
MT
Mobilní telefon
MTZ Materiálně technické zabezpečení
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NS
Napájecí stanice
OJ
Organizační jednotka
OPT
Odúčtovna přepravních tržeb
Os
Osobní vlak
PaM Práce a mzdy
PJ
Provozní jednotka
PKS
Podniková kolektivní smlouva
POP
Přenosná osobní pokladna
PTSZ Pevná trakční a silnoproudá zařízení
R
Rychlík
Rx
Rychlík vyšší kvality
RE-FX Real Estate Flexible (modul systému SAP R/3 pro nemovitosti)
rj
railjet (vlak vyšší kvality)
RP
Regionální pracoviště
RSM Regionální správa majetku
RZZ
Reléové zabezpečovací zařízení
SAP
Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung (německá firma dodávající
firemní informační systém R/3)
SC
Supercity (vlak vyšší kvality)
SM
Správa majetku
Sp
Spěšný vlak
SŠ
Střední škola
SŽDC Správa železniční dopravní cesty, s. o.
TS
Tarifní stupeň
ÚOD Úsek osobní dopravy
UTZ
Určené technické zařízení
VJ
Výkonná jednotka
VN
Vysoké napětí
VVN Velmi vysoké napětí
VŠ
Vysoká škola
VT
Výpočetní technika
VTZ
Vyhrazené technické zařízení
VZ
Vlakový zabezpečovač
ZAP
Zákaznický personál (organizační jednotka ČD)
ZC
Zásobovací centrum
ZN
Zlepšovací návrh
ZVS
Závazek veřejné služby
ŽST
Železniční stanice (ve smyslu dopravním i jako organizační jednotka ČD)
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