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Vydání předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ - oprava

Vážení kolegové,
níže zasílám základní informace k vydání předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ.
1)

Předpis SŽ D1 ČÁST PRVNÍ – Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené
evropským vlakovým zabezpečovačem bude:
a) vydán dne 29. prosince 2021,
b) účinný od 1. července 2022.

2)

Předpis SŽ D1 ČÁST PRVNÍ bude vydán pouze v elektronické podobě.

3)

Na portálu Provozování dráhy / Podmínky přístupu / Předpisy / SŽ D1 budou nejpozději
do 10. ledna 2022 uveřejněny výpisy z předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ pro:
a) zaměstnance Správy železnic, státní organizace (dále jen „Správa železnic“) ve funkci:


výpravčí



výhybkář



strážník oddílu



závorář



strojvedoucí



zaměstnanec s odbornou způsobilostí k řízení a provádění posunu



ZPŘS



OZOV



zaměstnanec dopravce Správa železnic

b) zaměstnance ostatních dopravců.
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zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234
spravazeleznic.cz

Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

4)

Do 30. června 2022 musí být všichni zaměstnanci, pro které je předpis SŽ D1 ČÁST PRVNÍ
závazný (viz Čl. 2 předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ) proškoleni a znalost tohoto předpisu ověřena
prokazatelným způsobem (písemný test nebo e-learning) ve stanoveném rozsahu
pro jednotlivá pracovní zařazení zaměstnanců stanovená předpisem SŽ D1 ČÁST PRVNÍ
(viz i odst. 5 tohoto dopisu) nebo vnitřním předpisem dopravce (viz odst. 6 tohoto dopisu).

5)

Není-li předpisem SŽ D1 ČÁST PRVNÍ pro zaměstnance Správy železnic stanoven rozsah
znalostí, může tento rozsah stanovit předpis SŽ Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a
znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy (dále jen „předpis Zam1“). Není-li ani
předpisem Zam1 stanovena odborná způsobilost nebo kvalifikační požadavky zaměstnanců
Správy železnic k vykonávání pracovních činností, musí rozsah znalostí pro tyto pracovní
činnosti prokazatelně stanovit vedoucí zaměstnanec organizační složky (dále jen „OS“)
Správy železnic.

6)

Dopravce na základě určeného rozsahu znalosti v předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ stanoví
rozsah znalostí pro jednotlivá pracovní zařazení svých zaměstnanců svým vnitřním
předpisem.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

S pozdravem

Ing. Miroslav Jasenčák
náměstek generálního ředitele řízení provozu
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