Příloha č. 6

Přehled dokladů
předkládaných žadatelem u zkoušky k ověření odborné způsobilosti
k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ v provozu

Žadatel o ověření odborné způsobilosti k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek UTZ
v provozu předloží:
1. Doklad o dosaženém vzdělání (střední s maturitní zkouškou – maturitní vysvědčení,
vysokoškolské – diplom). Nevztahuje se na atestační zkoušku.
2. Doklad o odborné praxi. Tento doklad vystaví zaměstnavatel, u něhož je nebo byl žadatel
zaměstnán, doklad musí být podepsán statutárním orgánem zaměstnavatele, případně jím
zmocněnou osobou (v takovém případě je nutné doložit alespoň kopii zmocnění). V případě,
že žadatel má odbornou praxi jako podnikající fyzická osoba nebo v případě, že již
zaměstnavatel neexistuje je nutno odbornou praxi doložit jiným věrohodným způsobem
(např. živnostenským oprávněním, čestným prohlášením, pracovní smlouvou, pracovní
náplní, apod.). Nevztahuje se na atestační zkoušku.
3. Doklad o výcviku pro činnost osoby odborně způsobilé k provádění revizí nebo prohlídek a
zkoušek UTZ v provozu. Doklad o výcviku vystaví žadateli osoba odborně způsobilá
k provádění revizí nebo prohlídek a zkoušek UTZ v provozu, která prováděla výcvik
žadatele. Přílohou dokladu o výcviku musí být výcvikový plán dokládající konkrétní rozsah
výcviku současně s vyhodnocením jeho splnění. Dále přílohou musí být zprávy o revizích
nebo protokoly o prohlídkách a zkouškách UTZ v provozu, provedených v rámci výcviku
(nejméně jeden protokol od každého technického zařízení příslušného druhu UTZ a rozsahu
činnosti). Ve zprávě o revizi nebo v protokolu o prohlídce a zkoušce musí být uvedeno, že
žadatel se revize nebo prohlídky a zkoušky osobně zúčastnil. Nevztahuje se na atestační
zkoušku.
4. Doklad o elektrotechnické kvalifikaci - odborné způsobilost v elektrotechnice při činnostech
na UTZ 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. Nevztahuje se na atestační
zkoušku.
5. Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek UTZ v provozu se
předkládá pouze při atestační zkoušce nebo v případě, že je již držitelem tohoto osvědčení.
6. Doklad o splnění podmínek odstavce 6.8.2.4.6 Řádu pro mezinárodní železniční přepravu
nebezpečných věcí RID formou čestného prohlášení. Vztahuje se pouze na druh UTZ
Tlaková zařízení, tlakové nádoby železničních cisternových vozidel, cisternových
kontejnerů, cisternových výměnných nástaveb a bateriových vozů k dopravě
nebezpečných věcí včetně jejich výstroje.

