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Metodický pokyn 
pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek 

určených technických zařízení v provozu  
 

 
I. Úvod 

 
1. Tento metodický pokyn je určen pro zájemce o dosažení odborné způsobilosti k provádění 

revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení (dále jen „UTZ“) v provozu a pro 
odborně způsobilé osoby – žadatele o rozšíření ověření odborné způsobilosti atestační 
zkouškou v souladu s ustanoveními § 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní 
vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení (dále 
jen „vyhláška“). 

2. Odborné znalosti, jejichž ověření je nezbytné pro vydání osvědčení o odborné způsobilosti k 
provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ v provozu, ověřuje Drážní úřad. Žadateli, který 
prokázal tyto odborné znalosti Drážní úřad vydá osvědčení o odborné způsobilosti nebo 
prodlouží platnost osvědčení. 

3. Odbornou způsobilost k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ v provozu lze dosáhnout: 
a) pro příslušný rozsah činnosti, kterými jsou 

1. revize UTZ 
2. prohlídky a zkoušky UTZ 
3. revize, prohlídky a zkoušky UTZ  

b) a pro příslušný druh UTZ podle §1 odst. 2 až 6 vyhlášky č. 100/1995 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (druhy UTZ jsou uvedeny v jednotlivých tiskopisech - viz přílohy 
č. 1 až 5 tohoto metodického pokynu). 

 
II. Odborná způsobilost osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky UTZ 

 
1. Odborné znalosti, jejichž ověření je nezbytné pro vydání osvědčení o odborné způsobilosti 

k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu, jsou 
a) teoretické znalosti v oblasti konstrukce, výroby, montáže, provozu, oprav a kontrol 

určených technických zařízení a souvisejících právních předpisů a technických norem, 
b) praktické znalosti v oblasti projektování, konstrukce, výroby, montáže, provozování nebo 

oprav určených technických zařízení a v oblasti činnosti spojené s prováděním revizí, 
prohlídek a zkoušek určených technických zařízení a 

c) znalosti v oblasti elektrotechniky. 

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

a)  dokladem o ukončeném středním vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolském 
vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření a 

b) složením zkoušky z oblastí uvedených v příloze č. 9 vyhlášky (dále jen „kvalifikační 
zkouška“). 



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

a)  dokladem o praxi v oblasti projektování, konstrukce, výroby, montáže, provozování nebo 
oprav příslušného druhu určených technických zařízení v délce nejméně 
1. 5 let, jsou-li teoretické znalosti podle odstavce 2 písm. a) ověřeny dokladem 

o ukončeném středním vzdělání s maturitní zkouškou nebo 
2. 3 let, jsou-li teoretické znalosti podle odstavce 2 písm. a) ověřeny dokladem 

o ukončeném vysokoškolském vzdělání, a 
b)  dokladem o vykonání odborné praxe v oblasti revizí, prohlídek a zkoušek příslušného 

druhu určených technických zařízení, kterými se ověřuje technický stav a provozní 
způsobilost určených technických zařízení, v délce nejméně 3 měsíce. 

 
4. Odbornou praxi podle odstavce 3 písm. b) lze vykonat pouze pod dohledem držitele platného 

osvědčení o odborné způsobilosti, který 
a) vykonává revize, prohlídky a zkoušky k ověření technického stavu a provozní způsobilost 

příslušného druhu určených technických zařízení nejméně 3 roky a  
b) je oprávněn k výkonu těchto činností v takovém rozsahu a k takovému druhu určených 

technických zařízení, pro který se praktické znalosti podle odstavce 3 písm. b) ověřují. 

5. Znalosti v oblasti elektrotechnicky se ověřují dokladem o kvalifikaci 
a) osoba poučená, jedná-li se o revize, prohlídky nebo zkoušky tlakových, plynových nebo 

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

zařízení. 
Poznámka: Odborná způsobilost v elektrotechnice při činnostech na UTZ musí být 
v souladu s přílohou č. 4 k vyhlášce č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 
provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád 
určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů. Doklad o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, se na dosažení odborné způsobilosti k provádění revizí nebo prohlídek 
a zkoušek UTZ v provozu nevztahuje. 

6. Teoretické znalosti se ověřují pravidelně zkouškou, která se vykoná do 5 let od vydání 
osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených 
technických zařízení v provozu podle § 14 odst. 2 písm. b) vyhlášky a dále nejpozději do 
5 let ode dne konání předchozí zkoušky k ověření teoretických znalostí (dále jen „atestační 
zkouška“).  

7. V případě, že žadatel je již držitelem osvědčení o odborné způsobilosti a žádá o ověření 
odborné způsobilosti pro další druhy UTZ nebo další rozsah činností, postupuje se stejně 
jako u kvalifikační zkoušky. Současně lze též vykonat atestační zkoušku, aby bylo možné 
vystavit nové osvědčení s platností na dobu 5 let. V opačném případě při úspěšném složení 
zkoušky bude vystaveno nové osvědčení s platností původního. 

 
 

III. Podávání žádostí o ověření odborné způsobilosti 
 
1. Každý žadatel podává svou žádost o ověření odborné způsobilosti sám jako fyzická osoba, 

tj. sám také odpovídá za údaje v ní uvedené a úplnost a správnost předložených dokladů. 

2. Žádost o ověření odborné způsobilosti se doporučuje podávat na úředním tiskopise. Vzory 
platných tiskopisů žádostí o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek 
a zkoušek UTZ v provozu podle jednotlivých druhů UTZ jsou uvedeny v přílohách č. 1 (UTZ 
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tlaková), č. 2 (UTZ plynová), č. 3a (UTZ elektrická – revize), č. 3b (UTZ elektrická – 
prohlídky a zkoušky), č. 4 (UTZ zdvihací), č. 5 (UTZ dopravní).  

3. Žádosti o ověření odborné způsobilosti lze zasílat poštou na adresu 
 

Drážní úřad, sekce technická, Wilsonova 300/8, 121 06  Praha 2 
 

nebo podat osobně v podatelně Drážního úřadu. Žádost je možno zaslat také v elektronické 
podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že žádost bude do 
5 dnů potvrzena písemně nebo ústně do protokolu, je možno ji zaslat pomocí jiných 
technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové 
sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. 

4. Žádost o ověření odborné způsobilosti atestační zkouškou podá osoba odborně způsobilá 
včas (doporučuje se podat žádost nejméně dva měsíce před skončením doby platnosti 
osvědčení, tj. před uplynutím doby platnosti v něm uvedené, resp. před uplynutí lhůty 
uvedené v §17 vyhlášky), nejpozději tak, aby atestační zkouška byla úspěšně vykonána před 
skončením platnosti osvědčení, resp. do uplynutí lhůty uvedené v §17 vyhlášky.  

5. Pokud žadatel podá žádost méně než 30 dnů před skončením platnosti osvědčení, resp. před 
uplynutím lhůty uvedené v §17 vyhlášky, nelze ze strany Drážního úřadu zaručit provedení 
zkoušky před skončením platnosti osvědčení. Atestační zkouška již nemůže být provedena 
po skončení platnosti osvědčení, resp. po uplynutí lhůty uvedené v §17 vyhlášky. 
V takovém případě je nutné se přihlásit ke kvalifikační zkoušce. 

6. Po obdržení žádosti Drážní úřad stanoví termín a místo konání zkoušky a s dostatečným 
časovým předstihem je sdělí žadateli - zasláním pozvánky poštou nebo e-mailem; 
v ojedinělých případech lze termín a místo konání zkoušky sdělit žadateli telefonicky. Pokud 
se žadatel ke zkoušce z jakýchkoliv důvodů nedostaví, žádost bude považována za vyřízenou 
a je nutné podat novou žádost. 

7. Doklady, které budou přílohou žádosti, je nutno předložit u zkoušky v originále, ověřených 
opisech nebo ověřených kopiích, a to v českém nebo slovenském jazyce. U jiných 
cizojazyčných dokladů je žadatel povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého 
jazyka. V zájmu zjednodušení a urychlení procesu zkoušek, zejména při ověřování dokladů 
předkládaných u zkoušky, lze po předchozí domluvě s příslušným odpovědným 
zaměstnancem Drážního úřadu spolu se žádostí o ověření odborné způsobilosti zaslat 
neověřené kopie požadovaných dokladů a jejich originály, ověřené opisy nebo ověřené kopie 
pak předložit u zkoušky. 

 
 

IV. Provádění zkoušek  
 
1. Zkouška podle se skládá před komisí složenou z 3 členů, jmenovanou drážním správním 

úřadem. Předseda komise musí být zaměstnancem drážního správního úřadu a alespoň jeden 
člen komise musí být držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, 
prohlídek a zkoušek v takovém rozsahu a k takovému druhu určených technických zařízení, 
pro které mají být teoretické znalosti ověřovány. Zkušební komisi a jejího předsedu jmenuje 
Drážní úřad.  

2. Před zahájením zkoušky předseda komise ověří totožnost zkoušeného podle jeho dokladu 
totožnosti a vyzve jej k předložení dokladů prokazujících, že absolvoval předepsanou výuku 
a výcvik. Seznam předkládaných dokladů je uveden v příloze č. 6 tohoto pokynu. Nejsou-li 
tyto doklady předloženy, zkoušku nelze zahájit. 
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3. V případě, že žadatel předloží u zkoušky všechny požadované doklady a tyto doklady jsou 
v souladu s požadavky stanovenými vyhláškou, bude mu sděleno, že splnil stanovené 
požadavky a bude připuštěn ke zkoušce. Při vlastní zkoušce se postupuje následovně: 
a) žadateli bude představena zkušební komise, 
b) žadatel bude seznámen s průběhem zkoušky - zkouška je neveřejná a skládá se 

z písemného testu a z ústního pohovoru před komisí, 
c) písemná část se provádí formou písemného testu, resp. jednotlivých dílčích testů 
 žadateli bude předán písemný test a vysvětlí se mu způsob jeho vyplňování 

a vyhodnocení, 
 žadateli se oznámí stanovený časový limit na vypracování odpovědí testu, 
 u zkoušky obecně se kromě psacích potřeb a případně kalkulačky při provádění 

výpočtů, pokud jsou součástí písemného testu, nesmí používat žádné pracovní 
pomůcky. U zkoušky s odborným zaměřením na UTZ elektrická lze používat jako 
pracovní pomůcku také technické předpisy, technické normy a jiné normativní 
dokumenty, schémata, příručky apod. 

d) ústní pohovor se skládá z otevřených otázek a bude zahájen pouze v případě, že žadatel 
získal v písemném testu minimálně 80% z celkového možného počtu bodů 
 žadateli budou předány otázky a vysvětlí se mu způsob hodnocení, 
 žadateli se oznámí stanovený časový limit na přípravu, 
 ústní pohovor se zahájí bezprostředně po uplynutí časového limitu na přípravu. 

4. Zkušební komise vyhotoví o vykonání zkoušky protokol. Protokol o vykonání zkoušky 
podepisují všichni členové komise. 

5. Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. K hodnocení 
stupněm „prospěl“ je třeba získat v písemném testu i v ústním pohovoru minimálně 80 % 
z celkového možného počtu bodů. 

6. Žadatel obdrží kopii protokolu o vykonání zkoušky bez příloh, pouze pokud o to požádá.   

7. Žadatel, který u zkoušky prospěl, vyplní žádost o vydání nebo prodloužení platnosti 
osvědčení o odborné způsobilosti. Současně s podáním žádosti je nutné uhradit příslušný 
správní poplatek kolkovou známkou. Kolek žadatel nalepí spodním dílem na příslušné místo 
v žádosti. Tiskopis žádosti je uveden v přílohách č. 8 až 11 tohoto pokynu. 

8. Na základě žádosti o vydání nebo prodloužení platnosti osvědčení Drážní úřad žadateli vydá 
osvědčení nebo prodlouží platnost osvědčení o odborné způsobilosti. Osvědčení o odborné 
způsobilosti bude předáno žadateli osobně přímo v místě zkoušky nebo mu bude doručeno 
poštou. 

9. Žadatel, který neprospěl u kvalifikační zkoušky, se může znovu přihlásit ke zkoušce nejdříve 
za 3 měsíce. Pokud tak učiní dříve, bude pozván ke zkoušce až po uplynutí této lhůty. 

 
V. Doplňující informace 

 
1. Duplikát osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ 

v provozu lze vydat pouze na žádost držitele tohoto osvědčení náhradou za osvědčení 
poškozené, obsahující neoprávněně provedené změny nebo zápisy, zničené, ztracené nebo 
odcizené. V případě osvědčení poškozeného nebo obsahujícího neoprávněně provedené 
změny nebo zápisy musí být k žádosti přiloženo stávající osvědčení. O zničení, ztrátě nebo 
odcizení osvědčení předloží žadatel čestné prohlášení. Současně s podáním žádosti je nutné 
uhradit příslušný správní poplatek kolkovou známkou. Kolek žadatel nalepí spodním dílem 
na příslušné místo v žádosti. Tiskopis žádosti je uveden v příloze č. 7 tohoto pokynu. 
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2. Sazby správních poplatků podle sazebníku poplatků: 
a) položka 22 písm. b) – poplatek ve výši 1 000 Kč za vydání osvědčení o způsobilosti 

k provozování odborné činnosti (osvědčení o odborné způsobilosti), 
b) položka 22 písm. d) – poplatek ve výši 50 Kč za prodloužení platnosti osvědčení 

vydaného podle položky 22 písm. b), 
c) položka 16 písm. a) – poplatek ve výši 100 Kč za vydání duplikátu osvědčení o odborné 

způsobilosti. 
 

VI. Přechodná ustanovení 
 
Žádosti o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek podané před 
1.2.2012 na tiskopisech podle metodického pokynu platného do 31.1.2012 jsou přípustné s tím, 
že některé doklady v nich uvedené jsou nadbytečné. 
 
 

VII. Závěrečná ustanovení 
 
Tento metodický pokyn nahrazuje metodický pokyn č.j. DUCR-59517/11/Jr ze dne  a nabývá 
účinnosti dnem 1.2.2012. 
 
 
V Praze dne 30.1.2012 
 
 
 Ing. Pavel Kodym 
 ředitel Drážního úřadu 
 
Přílohy: 

- příloha č. 1 (žádost o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ 
tlakových) 

- příloha č. 2  (žádost o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ 
plynových) 

- příloha č. 3a  (žádost o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí UTZ elektrických) 
- příloha č. 3b  (žádost o ověření odborné způsobilosti k provádění prohlídek a zkoušek UTZ elektrických) 
- příloha č. 4  (žádost o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ 

zdvihacích) 
- příloha č. 5  (žádost o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ 

dopravních) 
- příloha č. 6  (přehled dokladů předkládaných žadatelem u zkoušky k ověření odborné způsobilosti 

k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ v provozu) 
- příloha č. 7  (žádost o vydání duplikátu osvědčení o odborné způsobilosti) 
- příloha č. 8  (žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek 

UTZ tlakových) 
- příloha č. 9  (žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek 

UTZ plynových) 
- příloha č. 10a  (žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí UTZ elektrických) 
- příloha č. 10b (žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění prohlídek a zkoušek UTZ 

elektrických) 
- příloha č. 11 (žádost o vydání osvědčení o způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ 

zdvihacích) 
- příloha č. 12 (žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek 

UTZ dopravních) 


