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Zkratka

Význam

BSK 5

Biologická spotřeba kyslíku na 5 dní

CEVIS

Centrální vozový informační systém

CNP

Centrální nákladní pokladna

ČD

České dráhy, a.s.

ČDC

ČD Cargo, a. s.

ČR

Česká republika

ČOV

Čistička odpadních vod

ČSN

Česká technická norma

D3

Trať se zjednodušeným řízením drážní dopravy

DPH

Daň z přidané hodnoty

DS

Doplňkové služby

DLM

Dlouhodobý majetek

DLHM

Dlouhodobý hmotný majetek

EL

Extrahovatelné látky

EN

Evropská norma

EU

Evropská unie

GŘ

Generální ředitelství (ČDC)

O10

Odbor lidských zdrojů GŘ

HDK HKV

Hnací drážní kolejová vozidla

HP

Havarijní plán

CHL

Chemické látky

CHP

Chemické přípravky

CHSK

Chemická spotřeba kyslíku

DPH

Daň z přidané hodnoty

IN

Interní norma ČDC

IS

Informační systém

ISO

International Organization for Standardization

ISOŘ

Informační systém operativního řízení

IŽD

Inženýr železniční dopravy

JOS

Jednotka organizační struktury složky ČDC

KADR

Informační systém pro přidělování kapacity dráhy a trasování vlaků

KV

Kolejová vozidla

KZAM

Kategorie zaměstnání

MTZ

Materiálově technické zabezpečení

MD

Ministerstvo dopravy

MU

Mimořádná událost

ND

Nákladní doprava

NDT

Nedestruktivní metoda testování

NeEx

Expresní nákladní vlaky

Nnn

Nízké napětí

NEL

Nepolární extrahovatelné látky

NCHLP

Nebezpečné látky a přípravky

NL

Dusíkaté látky

NP

Nákladní přeprava

OCHL

Oblastní chemická laboratoř

OKV

Opravna kolejových vozidel
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Zkratka

Význam

OOPP

Osobní ochranné pracovní pomůcky

OPT

Odbor GŘ ČDC – Odúčtovna přepravních tržeb Olomouc JOS

PaM

Práce a mzda

PCHL

Provozní chemická laboratoř

PJ

Provozní jednotka JOS ČD Cargo, a.s.

PP

Provozní pracoviště PJ ČD Cargo, a.s.

PMD

Posun mezi dopravnami

RID

Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží

RL

Ropné látky

Rn

Rychlý nákladní vlak

RSM

Regionální správa majetku ČD

SDS

Středisko doplňkových služeb

SOKV

Středisko oprav kolejových vozidel JOS ČD Cargo, a.s.

SŽDC

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

TS

Tarifní stupeň

ÚDIV

Ústřední dirigování vozů

Vvn

Vysoké napětí

VT

Výpočetní technika

Vvvn

Velmi vysoké napětí

ŽD

Železniční doprava

ŽKV

Železniční kolejová vozidla
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1.

Úvod a obecná ustanovení
1.1. Účel a rozsah

Katalog povolání obsahuje zařazení povolání, zaměstnání (funkcí a pracovních
činností) do v rámci rozpětí tarifních stupňů podle složitosti, odpovědnosti, namáhavosti a
významu práce pro ČDC . Slouží pro účely odměňování podle platného systému odměňování
zaměstnanců ČDC . Zahrnuje všechna povolání (funkce, pracovní činnosti), která se v ČDC
vyskytují, nebo o kterých se předpokládá, že mohou být v rámci společnosti ČDC pro zajištění
činností použita a zaměstnanci k nim mohou být přiřazeni. se mohou vyskytnout, přičemž
možnost použití se stanoví i dalšími normami (např. systemizace).
1.1.1. Členění povolání (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 rozpětí TS u popisu
jednotlivých KZAM. v 16 tarifních stupních (viz Kapitola II.). Kromě toho bylo přihlédnuto i
k potřebě dodržení žádoucích relací mezi jednotlivými povoláními (zaměstnáními, funkcemi,
pracovními činnostmi) a jejich významu pro ČDC.
1.1.2. Skladba Katalogu povolání a základní pojmy
Základním uceleným útvarem Katalogu povolání je povolání (do pojmu „povolání“ je
pro účely tohoto katalogu zahrnut i výraz „funkce“ případně „pracovní činnost“). Obsahuje číslo
povolání, rozmezí tarifních stupňů, název povolání a charakteristiku povolání – dále do něj
patřící číslo KZAM, rozpětí rozmezí TS u jednotlivých KZAM, název KZAM, charakteristiku
prací s přiřazením KZAM.
Názvy povolání odpovídají obecným zvyklostem.
Číslo a název KZAM odpovídá číslu klasifikace zaměstnání v železniční dopravě, které
je uvedeno v SR 73 (Sei).
Číslo povolání uvedené v tomto katalogu slouží pouze pro potřeby ČDC.
Doplňující charakteristika povolání specifikuje takové činnosti, které lze kumulovat dle
schválených technologických postupů na určených pracovištích.
Tarifní stupně 1 až 16 Použité rozpětí TS odpovídáají mzdovým tarifům stanoveným
IN „Systému pro odměňování zaměstnanců společnosti ČDC“.
Součástí 1. změny této IN je aplikace Národní klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), která

byla zavedena sdělením Českého statistického úřadu s účinností od 1. ledna 2011 a pro účely
statistického vykazování je zapracována v převodovém rejstříku KZAM (příloha 3.4).

1.1.3. Zařazování prací do TS a použití jednotlivých povolání

Tato směrnice je spolu se systemizací pracovních míst pro oblast odměňování
jen základní podpůrnou IN. Konkrétní mzdové zařazení zaměstnanců je stanoveno IN
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pro odměňování zaměstnanců společnosti, která jednoznačně definuje postupy a
procesy v oblasti odměňování a mzdového zařazení zaměstnanců v ČDC.
Podle vykonávaných činností je v této směrnici u každého KZAM stanoveno
doporučení pro zařazení do rozpětí TS podle složitosti, odpovědnosti, namáhavosti
a významu práce pro ČDC. U vybraných KZAM se výše mzdy stanoví pouze na
základě individuální dohody. Tento postup nevylučuje uplatnění individuální dohody o
mzdě i u zaměstnanců v dalších KZAM.
Uvedené konkrétní popisy činností u jednotlivých KZAM nemusí vyčerpávat
veškeré možnosti a někdy pouze obecněji popisují vykonávané činnosti. V těchto
případech je nutno vycházet z technologických postupů zpracovaných v příslušných
technologických dokumentacích na úrovni JOS, obecné charakteristiky stupňů
složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací. Pokud dojde k tak rozsáhlé technologické
změně, že nebude možno využít nastaveného rozpětí TS (nová činnost, změna
technologie, tzn. podstatná změna složitosti a obtížnosti práce nebo pracovních
podmínek apod.), předloží příslušný ředitel JOS návrh na změnu rozpětí TS řediteli
O10. K návrhu musí být přiloženo i stanovisko ředitele příslušného odborného útvaru
GŘ.
1.1.3.1.1.4.

Vzdělání

Písmenné označení vzdělání v tabulce pochází od Českého statistického úřadu (ČSÚ)
ze zavedené Klasifikace kmenových oborů vzdělávání (KKOV):
vzdělání

název

A

bez vzdělání (nedokončený 1. stupeň základní školy)

B

neúplné základní vzdělání (dokončený 1. stupeň základní školy)

C

základní vzdělání (jednoletá a dvouletá praktická škola)

D

nižší střední vzdělání (tříletá příprava v praktické škole)

E

nižší střední odborné vzdělání (vzdělávací programy učilišť, odborných učilišť)

J

střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu

H

střední odborné vzdělání s výučním listem (absolvent nematuritních vzdělávacích. programů)

J

střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu

K

úplné střední všeobecné vzdělání

L

úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou

M

úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

L

úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou

N

vyšší odborné vzdělání (vyšší odborné školy, konzervatoře, pomaturitní studium spec.)

R

bakalářské vzdělání (VŠ vzdělání dosažené absolvováním bakalářských zkoušek)

T

vysokoškolské vzdělání (magisterské, inženýrské a lékařské programy)
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V

1.1.4.1.1.5.

doktorské vzdělání (doktorský studijní program, postgraduální. studium a vědecká výchova)

Kvalifikační předpoklady

Pro výkon prací (pracovních činností) zařazených v jednotlivých tarifních stupních se
orientačně vychází z dále uvedených kvalifikačních předpokladů:

Tarifní stupeň

Orientační kvalifikační předpoklady (stupeň vzdělání + odborná praxe)

1

A, B, C (vždy + zaučení nebo zaškolení)

2

A, B, C, D (vždy + zaučení nebo zaškolení)

3

D, E

4

E, J, H

5

J + 1 rok praxe, H, K

6

H + 2 roky praxe, K + 1 rok praxe, M, L

7

H + 3 roky praxe, K + 2 roky praxe, M + 1 rok praxe, L + 1 rok praxe

8

H + 4 roky praxe, K + 3 roky praxe, M + 2 roky praxe, L + 2 roky praxe

9

M + 3 roky praxe, L + 3 roky praxe, N + 1 rok praxe, R

10

M + 4 roky praxe, L + 4 roky praxe, N + 2 roky praxe, R + 1 rok praxe

11

M + 6 roků praxe, L + 6 roků praxe, N + 2 roky praxe, R + 2 roky praxe, T + 1 rok praxe

12

N + 4 roky praxe, R + 3 roky praxe, T + 1 rok praxe

13

R + 4 roky praxe, T + 3 roky praxe

14

R + 6 roků praxe, T + 5 roků praxe

15

R + 8 roků praxe, T + 7 roků praxe, V + 5 roků praxe

16

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.
Specifické kvalifikační předpoklady jsou na konkrétní pracovní místo stanoveny
ředitelem JOSorganizační složky:
a) v souladu se Zkušebním a výcvikovým řádem (PERs28-B-2009);
b) v souladu se zvláštními právními předpisy.
Ředitel JOS Vedoucí organizační složky stanovuje konkrétní kvalifikační předpoklady
dle tohoto bodu pro každé pracovní místo.
O potřebnosti oboru studia pro jednotlivá povolání (funkce, pracovní činnosti)
rozhoduje ředitel JOS organizační jednotky nebo jím pověřený zaměstnanec.
Pro výkon některých povolání (funkcí, pracovních činností) je podmínkou vykonání
zvláštní zkoušky po absolvování předepsaného zvláštního školení (kurzu, výcviku).
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Pro povolání strojvedoucí v přípravě, strojvedoucí, řidič speciálních hnacích vozidel
kontrolor vozby a u dalších povolání je třeba zvláštního předpokladu. Tato povolání musí
splňovat podmínky uvedené v prováděcích vyhláškách vydaných podle ustanovení § 66 odst.
1, 2 a 3 zákona 266/1994 Sb., o dráhách a z vyhlášky MD č. 101/1995 Sb., v platných
zněních.
O příbuznosti povolání (funkce, pracovní činnosti) a oboru studia a jejich uznání
rozhoduje ředitel organizační jednotky nebo jím pověřený zaměstnanec.
Pro zaměstnance generálního ředitelství ČDC je kvalifikace předepsána IN PERs18-B2008.
1.1.5.1.1.6.

Zrušení platnosti Katalogu prací ČD, a.s.:

Platnost Katalogu prací ČD, a.s., č.j.60868/2005-010 vydaného 5.12.2005 ve znění
pozdějších změn (číslo 1 až 4) je v podmínkách ČD Cargo, a.s., ukončena vydáním této IN, a
to ke dni 30.září 2010.
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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
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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 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
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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.
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
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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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2. Příklady prací v členění podle povolání
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č. povolání 002

TS 1-3

ČISTIČ - UKLÍZEČ

KZAM 91321
KZAM 91623

TS 1-2
TS 1-3

Uklízeč
Čistič lokomotiv

Charakteristika povolání :
Čištění a úklid povrchových nečistot z provozních ploch, (haly, chodníky, schodiště
apod.) ručně nebo pomocí mechanických úklidových strojů. Čištění všech typů oken včetně
jejich rozebírání. Běžný i těžký úklid pracovišť, obytných místností a dopravních prostředků
ručně nebo pomocí mechanických úklidových strojů včetně dezinfekce.
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. Vytírání
PVC podlah a dlaždic mokrým hadrem apod. Ruční čištění železničních vozidel, ostatních
kolejových vozidel po opravách případně po údržbě. Čištění demontovaných součástí při
periodické údržbě nebo opravě kolejových vozidel.
(KZAM 91321, 91623)
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).
Čištění a úklid provozních hal, místností včetně úklidu sociálních zařízení, venkovních
prostor železničních objektů. Provádění komplexního těžkého úklidu po malířských a,
zednických pracích apod., s používáním různých mechanických úklidových strojů při trvale
vykonávané práci.
(KZAM 91321, 91623)
TS 3
Úklidové práce velkého rozsahu včetně využívání úklidových strojů. Čištění oken ve
výškách. Základní odborné práce při údržbě a čištění skladovacích nádrží a mycích rámů
železničních vozů. Obsluha a údržba stabilních poloautomatických i automatických mycích
rámů.
(KZAM 91623)
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č. povolání 005

TS 3-4

VÝHYBKÁŘ

KZAM 83137

TS 3-4

Výhybkář

Charakteristika povolání :
Odborné práce při stavění posunové jízdní cesty s odpovědností za škody, spojené s
možností obecného ohrožení osob a poškození technického zařízení.
Charakteristika prací :
TS 3
Stavění posunové jízdní cesty, ručně nebo místně ovládanými výhybkami
a výkolejkami se zjišťováním volnosti koleje. Sledování návěstidel, dávaných návěstí a jízdy
posunových dílů. Obsluha návěstidel, dorozumívacího a zabezpečovacího zařízení.
TS 4
Stavění posunové jízdní cesty, ručně nebo místně ovládanými výhybkami
a výkolejkami se zjišťováním volnosti koleje. Sledování návěstidel, dávaných návěstí a jízdy
vlaků. Obsluha návěstidel, dorozumívacího a zabezpečovacího zařízení. Kontrola a čištění
výhybek v přiděleném obvodu.
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č. povolání 007

TS 5-6

SIGNALISTA

KZAM 83135

TS 5-6

Signalista

Charakteristika povolání :
Odborné práce při zajišťování a zabezpečování vlakové cesty a posunu s
odpovědností za škody, spojené s možností obecného ohrožením osob, technických
prostředků a možného ohrožení plynulosti vlakové dopravy. Přestavování ústředně, místně a
ručně stavěných výhybek, výkolejek a návěstidel pro vlaky a posun se zjišťováním volnosti
koleje. Sledování návěstidel a dávaných návěstí a jízd vlaků. Obsluha ostatních
zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. Vedení dopravní dokumentace o dopravních
dispozicích a poruchách. Provádění provozních prohlídek a ošetření výměn v přiděleném
obvodu.
Charakteristika prací :
TS 5
Odborné práce při zajišťování a zabezpečování vlakové posunové cesty místně a
ručně stavěnými výhybkami a posunu na pracovištích PJ a SOKV.
TS 6
Odborné práce při zajišťování a zabezpečování vlakové posunové cesty ústředně
stavěnými výhybkami a posunu na pracovištích PJ a SOKV.
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č. povolání 008

TS 5-7

PRACOVNÍK POSUNU

KZAM 83132
KZAM 83136

TS 6-7
TS 5-6

Vedoucí posunu
Posunovač

Charakteristika povolání:
Řízení a provádění účelného, bezpečného a hospodárného posunu železničních
kolejových vozidel v přiděleném obvodu s odpovědností za správné postavení výhybek pro
posun, při současné nutnosti dodržování stanovených postupů práce při možnosti rizika
obecného ohrožení osob a zařízení, včetně možného ohrožení i vlastního zdraví. Organizace
včasné obsluhy vleček a manipulačních míst. Odpovědnost za správné a včasné sestavení
vlaku. Zajišťování železničních vozů proti ujetí.
Zajišťování a zabezpečování posunové cesty. Přestavování místně, nebo ručně
stavěných výhybek a výkolejek pro posun. Zajišťování stanovených přepravních činností.
Doplňující charakteristika povolání:
•
Zpracování dokumentace pro bezpečný a včasný odjezd vlaků s kontrolou, zda na
jednotlivých vozech je správně nastaveno brzdové zařízení, výpočet hmotnosti vlaku a
brzdících procent, zkouška brzdy podle předpisových ustanovení.
•
Ppředávka a přejímka vozů a vozových zásilek.
(KZAM 83132)
Charakteristika prací :
TS 5
Odborné práce při zajišťování posunu kolejových vozidel a při sestavě a rozřazování
nákladních vlaků v přiděleném obvodu. 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. Doprovod
samostatně jedoucího hnacího vozidla, jeho přivěšování a odvěšování od vlaku. Přestavování
místně a ručně stavěných výhybek, výkolejek pro posun.
(KZAM 83136)

TS 6
Odborné práce při zajišťování posunu kolejových vozidel v přiděleném obvodu a při
sestavě a rozřazování nákladních vlaků ve více železničních stanicích. Dávání a opakování
předepsaných návěstí, vyvěšování a svěšování vozů s obsluhou brzd nebo jejich skupin podle
skolonových poměrů, zadržování spouštěných a odrážených vozů, zajišťování vozů proti
pohybu ujetí. Doprovod samostatně jedoucího hnacího vozidla, jeho přivěšování a odvěšování
od vlaku. Přestavování místně a ručně stavěných výhybek, výkolejek pro posun.
(KZAM 83136, 83132)

Odborné práce při řízení prací při posunu a sestavě nákladních vlaků v obvodu jedné
železniční stanice nebo obvodu SOKV. Zajišťování stanovených přepravních činností.
(KZAM 83132)
TS 7
Odborné práce při řízení prací (činností) při posunu v přiděleném obvodu a při sestavě
a rozřazování nákladních vlaků ve více železničních stanicích, seřaďovacích obvodech nebo
v SOKV. Odbavení vlaku. Zajišťování stanovených přepravních činností. Přestavování místně
a ručně stavěných výhybek, výkolejek pro posun. Obsluha informačních systémů, pořizování a
zpracování dat pomocí VT.
(KZAM 83132)
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č. povolání 011
KZAM 83138
KZAM 83147

TS 5-6

TRANZITÉR

TS 6
TS 5

Tranzitér přípravář
Tranzitér

Charakteristika povolání :
Prohlídky železničních vozů ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě, podle stanovených
norem a technologických postupů, výběr vozu pro nakládku. Stanovené odborné činnosti u
končících, výchozích a tranzitních vlaků. Zpracování dokumentace pro bezpečný a včasný
odjezd vlaků s kontrolou, zda je vlak správně sestaven a brzděn, zda na jednotlivých vozech je
správně nastaveno brzdové zařízení, výpočet hmotnosti a brzdících procent vlaku. Převzetí
průvodních listin od obsluhy vlaku, jejich porovnání s kontrolovanými vozy. Předávka
a přejímka vozů a vozových zásilek a jejich komplexní odbavení. Zajišťování včasné přístavby
místních vozů na místa ložných manipulací a u tranzitních vozů odjezd dle plánu přechodu
vozů. Sepisování Všeobecných zápisů. Obsluha informačních systémů, pořizování a
zpracování dat pomocí VT.
Charakteristika prací:
TS 5
• Vykonávání technicko-přepravních a přepravních prohlídek vozů a zásilek.
• Přejímka převzetí průvodních listin od doprovodu vlaku, jejich porovnání
s kontrolovaným vlakem, odstraňování zjištěných závad.
• Sledování a zajišťování včasné přístavby místních vozů na místa ložných manipulací a
u tranzitních vozů odjezd dle plánu přechodu vozů.
(KZAM 83147)
TS 6
Vykonávání technicko-přepravních a přepravních prohlídek vozů a zásilek, převzetí
průvodních listin od obsluhy vlaku, jejich porovnání s příjezdovým vlakem, odstraňování
zjištěných závad. Sledování a zajišťování včasné přístavby místních vozů na místa ložných
manipulací a u tranzitních vozů odjezd dle plánu přechodu vozů.
Další odborné přepravní, dopravní a technické činnosti související s příjezdem,
sestavou a odjezdem vlaku. Zpracování náležitostí pro bezpečný a včasný odjezd vlaku
s kontrolou, zda je vlak správně sestaven, zda na jednotlivých vozech je správně nastaveno
brzdící zařízení, výpočet hmotnosti a brzdících procent vlaku. Vedení statistických podkladů.
(KZAM 83138)
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č. povolání 013

TS 4- 6

SKLADNÍK PŘEPRAVY

KZAM 41315

TS 4-6

Skladník přepravy

Charakteristika povolání:
Manipulační činnosti při nakládce, vykládce a překládce zásilek, řízení odbavování
zásilek, organizace nakládky, vykládky a překládky, zjišťování stavu zásilek, pátrání po
ztracených zásilkách, odloučených průvodních listinách, evidence ztrát a přebytků, sepisování
všeobecných a komerčních zápisů.
Řízení prací spojených s podejem, skladováním a výdejem vozových zásilek. Výběr
vozů pro nakládku, organizace nakládky, vykládky a překládky, evidence vozů, označování
nálepkami a plombování vozů, komplexní předávka a přejímka vozů a vozových zásilek mezi
dopravcem a přepravcem Obsluha informačních systémů, pořizování a zpracování dat pomocí
VT.
Vykonávání přepravních a spedičních prací. Zajišťování činnosti ve vztahu
k zákazníkovi.
Charakteristika prací:
TS 4
Běžné odborné práce při zajišťování přepravy zásilek, tj. řízení podeje a výdeje
vozových zásilek ve vnitrostátní a mezistátní přepravě ve stanicích do 15 přijatých a vydaných
zásilek v 8 hodinové směně, výběr vozů pro nakládku, organizace a dohled při nakládce
a vykládce a překládce zásilek, zajišťování komplexní předávky a přejímky vozů a vozových
zásilek mezi dopravcem a přepravci.
TS 5
Složité odborné práce při zajišťování přepravy zásilek s vysokou intenzitou přepravního
provozu, tj. řízení podeje a výdeje vozových zásilek ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě,
výběr vozů pro nakládku, organizace a dohled při nakládce a vykládce, zajišťování komplexní
předávky a přejímky vozů a vozových zásilek mezi dopravcem a přepravci, vedení čety při
manipulaci se zásilkami ve stanicích, skladování, pátrání po zásilkách a odloučených
přepravních listinách a vedení vztažné evidence.
TS 6
Složité odborné práce při zajišťování přepravy zásilek s vysokou intenzitou přepravního
provozu, tj. řízení prodeje a výdeje vozových zásilek ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě,
výběr vozů pro nakládku, organizace a dohled při nakládce a vykládce, zajišťování komplexní
předávky a přejímky vozů a vozových zásilek mezi dopravcem a přepravci, vedení čety při
manipulaci se zásilkami ve stanicích, skladování, pátrání po zásilkách a odloučených
přepravních listinách a vedení vztažné evidence.
Výkon odborných prací, spedičních a přepravních v SDS Kontrola dodržování
přepravních a tarifních podmínek.
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č. povolání 018
KZAM 83131
KZAM 83139

TS 6-7

PRACOVNÍK OBSLUHY NÁKLADNÍCH VLAKŮ

TS 7
TS 6

Vedoucí obsluhy nákladních vlaků
Člen obsluhy nákladních vlaků

Charakteristika povolání :
Doprovod nákladního vlaku nebo posunujícího dílu na trať. Posun železničních vozidel,
dávání a opakování předepsaných návěstí, vyvěšování a svěšování vozů s obsluhou brzd
nebo jejich skupin podle sklonových poměrů, zadržování spouštěných a odrážených vozů,
zajišťování vozů proti ujetí. Doprovod samostatně jedoucího hnacího vozidla, jeho přivěšování
a odvěšování od vlaku. Při zajišťování stanovených přepravních činností je vedoucím obsluhy
vlaku. vlakového doprovodu.
Řízení směny členů obsluhy nákladních vlaků, sepisování podkladů ke sledování
výkonů hnacích vozidel, provádění technicko-přepravních a přepravních prohlídek vlaků a
vozů, organizování, řízení a provádění posunových prací, ohlašování pohotovosti vlaků
k odjezdu, provádění zkoušek brzd, doprovod PMD.
Obsluha informačních systémů,
pořizování a zpracování dat pomocí VT.
Při mimořádných událostech na trati do příchodu odpovědných zaměstnanců se podílí
na organizování záchranných prací.
Zajišťování a zabezpečování posunové cesty. Zajišťování a zabezpečení vlakové cesty
(přestavování místně a ručně stavěných výhybek) a výkolejek pro posun na tratích D3.
Doplňující charakteristika povolání:
Zpracování dokumentace pro bezpečný a včasný odjezd vlaku s kontrolou, zda na
jednotlivých vozech je správně nastaveno brzdové zařízení.
Předávka a přejímka vozů a vozových zásilek. (KZAM 83131)
Charakteristika prací:
TS 6
Běžné práce při zajišťování posunu kolejových vozidel a při sestavě vlaků. Přístavba a
odsun vozů z manipulačních míst. Přestavování místně a ručně stavěných výhybek, výkolejek
pro posun.
(KZAM 83139)
TS 7
Odborné práce při řízení prací při posunu, sestavě, řazení a odbavení vlaku. Řízení
jednotlivých činností obsluhy nákladních vlaků, organizování. Zajišťování opatření při
mimořádných událostech včetně zajišťování bezpečnosti provozu, prohlídka vozů. Technickopřepravní a přepravní prohlídka, předávka a přejímka vozů a vozových zásilek na vlečkách a
na manipulačních místech, vyhotovení vlakové dokumentace, provádění zkoušek brzd.
Přestavování místně a ručně stavěných výhybek, výkolejek pro posun.
(KZAM 83131)
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č. povolání 019

TS 2-4

ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZÍKŮ

KZAM 83121

TS 2–4

Řidič motorových vozíků

Charakteristika povolání :
Řízení, obsluha a denní ošetřování motorových vozíků, tahačů a malých traktorů
včetně odstraňování drobných technických závad. Manipulace s přepravovanými náklady
nebo mechanismy namontovanými na vozidlech.
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.
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č. povolání 030

TS 4-8

MECHANIK MOTOROVÝCH LOKOMOTIV

KZAM 72341

TS 4-8

Mechanik motorových lokomotiv

Charakteristika povolání :
Opravy spalovacích motorů a převodových ústrojí s příslušenstvím pro kolejová
motorová hnací vozidla.
Charakteristika prací :
TS 4
Odborné práce při běžných a středních opravách. Demontáže, opravy a montáže
spalovacích motorů všech druhů. Vyvazování a zavazování hydraulických a mechanických
převodovek. Rozložení a opravy vodních čerpadel, redukčních ventilů, pneumatického
vysílače, torzního tlumiče a hřídelů. Kontrola tažného a narážecího ústrojí.
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 kvality uložení ložisek. Oprava nebo výměna vadných částí skříně.
Sestavení a uložení součástí do skříně, kontrola správné funkce.
TS 6
Vysoce odborné práce při opravách, revizích a seřizování hnacích vozidel Vyhledávání
závad při poruše chladícího, vzduchového a mazacího okruhu pomocí diagnostiky. Rozložení,
oprava, montáž a seřízení celku hydraulického pohonu. Komplexní a konečné seřízení
spalovacích motorů. Kontrola a oprava brzdičů 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.
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.
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č. povolání 031

TS 4 - 7

ZÁMEČNÍK

KZAM 72223
KZAM 72343

TS 4 - 7
TS 4 - 7

Provozní zámečník
Zámečník kolejových vozidel

Charakteristika povolání :
Zhotovování zámečnických prvků z různého kovového materiálu a jejich spojování do
montážních celků a zhotovování a montáž zámečnických výrobků. Spojování dílců a celků s
dodržováním předepsaných rozměrů. Zhotovování a montáž mříží, žebříků, schodišťových
madel, kanálových poklopů apod. Svařování zámečnických výrobků nebo dílů, zábradlí,
ocelových konstrukcí, zárubní apod. Zhotovování a montáž otevíracích oken (i s ventilačními
křídly), dveří z válcovaných a tenkostěnných profilů, stěn a vrat z válcovaných profilů,
přímočarých schodů, trubkových a girlandových vazníků apod. Montáž výtahových konstrukcí
pro zabudované osobní a nákladní výtahy s příslušným osítěním výtahových šachet. Výroba a
montáž zámečnických velkorozměrových výrobků nebo výrobků s požadavkem na vysokou
estetickou účinnost, např. velkorozměrových těžkých posuvných vrat nebo vrat s vchodovými
dveřmi, velkoplošných panelů, výkladních skříní, portálů, vchodových dveří obložených
barevnými kovy apod.
Opravy a seřizování mechanické a pohonné části náhradních proudových zdrojů,
zubových čerpadel a kompresorů. Výroba a opravy nosných konstrukcí pevných elektrických
trakčních zařízení; střední opravy a rekonstrukce mechanických částí složitých elektrických
zařízení, např. střídačových pohonů vn, vvn, tlakovzdušných rozvodů apod. Výroba,
rekonstrukce a opravy složitých rozvaděčů nn a vn včetně doplňování novými celky.
Provozní a periodické opravy mechanických částí železničních hnacích vozidel a vozů.
Opravy a výměny jejich příslušenství včetně svařování a oprav tlakových vzduchotechnických
zařízení v opravnách a montáže kompresorových stanic pro kolejové brzdy. Provádění
periodických revizí kotoučových brzd a stanovování rozsahu oprav.
Samostatné odborné práce, popř. práce pod dohledem při zjišťování a odstraňování
závad, zhotovování součástí strojů a strojních zařízení, preventivních, běžných a středních
opravách součástí, podskupin a skupin výrobních a dopravních strojů a zařízení v opravnách
službách. Ustavování strojů v předepsaných tolerancích. Revize a kontroly výrobních a
dopravních strojů a zařízení. Odborné práce a řízení prací při opravách výrobních,
energetických a dopravních strojů a zařízení, mechanických a hydraulických částí strojů a
automatických výrobních zařízení v provozech. Provádění oprav nejvyš. složitosti s
podstatnými zásahy do hydraulických a mechanických systémů strojů a zařízení spojených
zpravidla s rekonstrukcí. Provádění a řízení revizí funkčních zkoušek a uvádění do provozu
opravených strojů a zařízení vč. vystavování příslušných protokolů.
Ruční opracovávání strojních součástí pilováním, řezáním, sekáním, rovnáním,
ohýbáním, vrtáním a vystružováním. Řezání závitů. Sestavování částí strojů a strojních
zařízení zaškrabáváním, zabrušováním, vyvažováním, slícováváním, spojováním šrouby, nýty,
pájením a svařováním. Sestavování a zkoušení výrobních, energetických a dopravních strojů
a zařízení. Sestavování programově řízených strojů, linek a zařízení včetně prototypů.
Charakteristika prací:
TS 4
Odborné práce při běžných, středních a generálních opravách strojů a zařízení a
provádění revizí.
(KZAM 72223)
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
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odborné práce při opravách, revizích a preventivních prohlídkách strojů a zařízení kolejových
vozidel.
(KZAM 72343)
TS 5
Složité odborné práce při středních a generálních opravách strojů a zařízení.
(KZAM 72223)
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.
(KZAM 72343)
TS 6
Vysoce odborné práce nebo řízení prací středních a generálních opravách strojů a
zařízení.
(KZAM 72223)
Specializované práce při opravách a revizích zařízení kolejových vozidel. Vyhledávání
závad, stanovení technologie a provedení oprav kolejových vozidel včetně jiných držitelů.
(KZAM 72343)
TS 7

Specializované práce při řízení oprav nejsložitějších strojů, výrobních uzlů, pružných
výrobních systémů, linek, zařízení apod.
(KZAM 72223)
Specializované a vysoce odborné práce při opravách a revizích zařízení kolejových
vozidel na specializovaných a certifikovaných pracovištích a na pracovištích soustředěných
oprav jednotlivých konstrukčních celků a dílů kolejových vozidel. Demontáž a montáž
evidovaných náhradních dílů a celků, včetně vedení agendy potřebné k evidenci těchto dílů a
celků (například dvojkolí, ložiska, pružnice a pružiny, táhlové a narážecí ústrojí, součásti
tlakové i mechanické brzdy). Provádění předepsaných prohlídek těchto dílů a celků včetně
vyhledávání závad, stanovení technologií oprav, komplexní opravy a seřízení, přezkoušení a
proměřování. Vyhodnocení stupně provozní spolehlivosti jednotlivých dílů a celků. Řízení
prací při opravách násilně nebo haváriemi poškozených kolejových vozidel (oprava, nebo
změna konstrukce pojezdu apod.) včetně záběhu a funkčních zkoušek.
(KZAM 72343)
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č. povolání 033

TS 7-11

STROJVEDOUCÍ

KZAM 83112
KZAM 83118

TS 8-11
TS 7

Strojvedoucí
Strojvedoucí v přípravě

Charakteristika povolání:
Příprava k samostatnému výkonu činnosti strojvedoucího HDV hnacích kolejových
vozidel, teoretický a praktický výcvik ve stanoveném rozsahu. Řízení, obsluha a údržba
hnacích vozidel HDV na dráze celostátní, regionální a vlečce. železničních tratích, účelových
kolejích a vlečkách. Samostatná aplikace teoretických znalostí při údržbě a provozu
HDVhnacích vozidel. Vysoká míra odpovědnosti za případně způsobené škody. Řízení a
obsluha HDV hnacích vozidel spojená s duševní námahou vyplývající z potřeby vysokého
stupně schopnosti rychle řešit v obtížných podmínkách složité mimořádné a konfliktní situace
vzniklé v provozu, spojené zpravidla s obecným ohrožením. Jsou vyžadovány další
mimořádné schopnosti (znalosti, vlastnosti, zdravotní stav,…apod.) nezbytné k řádnému
výkonu činnosti strojvedoucího.
Doplňující charakteristika povolání:
Přivěšování a odvěšování hnacího vozidla od vlaku, provádění zkoušek brzd, výpočet
hmotnosti vlaku a skutečných brzdících procent, ruční zpracování výkazu vozidel, provádění
prohlídek vozů, ohlašování pohotovosti vlaku k odjezdu, zajištění odstaveného vlaku (provádí
dle pokynů příslušného vedoucího směny). Rozhodování o provozuschopnosti kolejových
vozidel v místech, kde nejsou stanoviště vozmistrů. Předávání hnacích vozidel do opravy,
jejich přejímání z opravy.
Nový text.
•

ruční zpracování výkazu vozidel pro nákladní vlak včetně výpočtu hmotnosti vlaku a
skutečných brzdících procent,

•

předávání hnacích vozidel do a z opravy u externích opravců,

•

provádění úplných zkoušek brzd, které nahrazují práci vozmistra

Charakteristika prací:
TS 7
Příprava k samostatnému výkonu činnosti strojvedoucího HDV hnacích vozidel.
Samostatná aplikace teoretických znalostí při údržbě a provozu HDVhnacích vozidel.
(KZAM 83118)
TS 8
Odborné práce při řízení, opravách a údržbě HDV hnacích vozidel při převažujících
činnostech posunu na kolejištích, která jsou vlečkami (mimo vleček v obvodu SOKV a OKV),
včetně vykonávání činností dle dispozic vedoucího směny. Řídí činnost vlakového doprovodu
po stránce dopravní.
(KZAM 83112)
TS 9
Odborné práce při řízení, opravách a údržbě HDV hnacích vozidel při převažujících
činnostech posunu na kolejištích při staničním výkonu (staniční koleje, vlečky, kolejiště, za
vlečky se považují také koleje v obvodu SOKV a OKV), včetně vykonávání činností dle
dispozic vedoucího směny.. Řídí činnost vlakového doprovodu po stránce dopravní.
(KZAM 83112)
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TS 10
Vysoce odborné práce při řízení, obsluze a údržbě HDV hnacích vozidel vlaků nákladní
dopravy při převažujících činnostech traťových výkonů (včetně výkonu práce na tratích na
území jiného státu kde není u strojvedoucího vyžadována znalost cizího jazyka a předpisů
příslušného zahraničního železničního podniku), včetně vykonávání činností dle dispozic
dispečerského aparátu nebo vedoucího směny. Řídí činnost vlakového doprovodu vlaku po
stránce dopravní.
(KZAM 83112)
TS 11
Specializované, vysoce odborné činnosti spojené s nejvyšší neuropsychickou zátěží při
převažující práci při traťovém výkonu, při řízení a obsluze HDV hnacích vozidel u vlaků
kategorie Rn, Nex NEx, nebo u kterých je realizován výkon práce na území jiného státu (vždy
za obvod PPS na území jiného státu a zároveň více jak 15 km od hranic ČR), a je
vyžadovánasplňuje podmínky znalosti znalost cizího jazyka a předpisů příslušného
zahraničního železničního podniku v požadovaném rozsahu, včetně vykonávání činností dle
dispozic dispečerského aparátu nebo vedoucího směny. Řídí činnost vlakového doprovodu
vlaku po stránce dopravní.
(KZAM 83112)
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č. povolání 034

TS 6-8

VOZMISTR

KZAM 72246

TS 6-8

Vozmistr ND

Charakteristika povolání :
Technické a přepravní prohlídky železničních vozů ve vnitrostátní i mezinárodní
přepravě podle stanovených technologických postupů a norem, zajišťování provádění
drobných oprav poškozených vozů, běžné odborné činnosti u končících, výchozích a
tranzitních vlaků, zkoušky brzd vlaků, vyhodnocování spolehlivosti všech funkcí kotoučových
brzd a protismykového zařízení a rozhodování o provozuschopnosti vozů ve vlacích, technický
doprovod vlaků a zvláštních zásilek.
Odborné přepravní práce související s dojezdem a sestavou vlaku ve stanici. Předávka
a přejímka vozů a vozových zásilek. Komplexní zpracování dokumentace pro bezpečný a
včasný odjezd vlaku s kontrolou, zda je vlak správně sestaven a bržděn brzděn. Obsluha
informačních systémů, pořizování a zpracování dat pomocí VT.

Doplňující charakteristika povolání:
Vyhotovování podkladů pro rozposunování končících vlaků, přebírání průvodních listin od
obsluhy vlaku, jejich porovnání s kontrolovanými vozy, výpočet hmotnosti a brzdících procent
vlaku, nahlašování údajů z kolejiště,
•
•

Řřízení posunu při přivěšování a odvěšování zátěže u vlaků.
Odborné přepravní, dopravní a technické práce související s příjezdem, se sestavou
a odjezdem vlaku.

Charakteristika prací :
TS 6
Celková příprava pro vykonání odborné zkoušky k samostatnému výkonu.
TS 7
Technické prohlídky železničních nákladních vozů všech typů konstrukce držitele ČDC
i jiných držitelů. Provádění drobných oprav poškozených vozů, zkoušek brzd vlaků a
rozhodovávání o provozuschopnosti vozů ve vlacích, technický doprovod vlaků.
Odborné přepravní, dopravní a technické práce související s příjezdem, se sestavou
a odjezdem vlaku.
TS 8
Komplexní technická prohlídka železničních tažených vozidel v pohraničních
přechodových a železničních stanicích, kde končí nebo jsou výchozí vlaky mezistátní přepravy
předávané na sousední železniční podnik 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. Komplexní technická prohlídka nákladních vozidel při předávce a přejímce na vlečky
přepravců se složitou, místně stanovenou technologií. Technická prohlídka železničních
tažených vozidel se zásilkami nebezpečných věcí RID, mimořádných a vojenských přeprav.
Vystavování protokolů o poškození vozu. Provádění zkoušek brzd.
Odborné přepravní, dopravní a technické práce související se sestavou, příjezdem
a odjezdem vlaku. Zpracování náležitostí pro bezpečný a včasný odjezd vlaku s kontrolou, zda
je vlak správně sestaven, zda na jednotlivých vozech je správně nastaveno brzdící zařízení,
úplná zkouška brzdy.
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č. povolání 039

TS 10-13

DOZORČÍ

KZAM 13167
KZAM 31608

TS 11-13
TS 10-12

Dozorčí provozu
Dozorčí provozu - vedoucí směny

Charakteristika povolání :
Organizování provozní nebo
a přepravní činnosti v přidělených obvodech,
odpovědnost za hospodárné využití zaměstnanců a koordinace činnosti přidělených obvodů.
Řízení a kontrola práce zaměstnanců v přiděleném obvodu. Zabezpečování základního
průzkumu přepravního trhu. Propagace služeb a podílení se na poradenské činnosti dopravce.
Vedení směny provozního nebo přepravního provozu v přiděleném obvodu ve
vícesměnném režimu. Zajišťování plnění směnových plánů vlakové práce.
Charakteristika prací :
TS 10
Vedení směny dopravního provozu, provozu nákladní přepravy v přiděleném obvodu
ve vícesměnném režimu. Kontrola a koordinace vykonávání složitých prací v přiděleném
obvodu s odpovědností za její provoz a odpovědnost za rytmičnost dopravy.
(KZAM 31608)
TS 11
Vedení směny dopravního provozu, provozu nákladní přepravy v přiděleném obvodu
ve vícesměnném režimu. Kontrola a koordinace vykonávání nejsložitějších prací v přiděleném
obvodu s komplexní odpovědností za její provoz a odpovědnost za rytmičnost dopravy.
Organizace a řízení práce s vysokou intenzitou provozu s počtem přes 80 podřízených
pracovníků.
(KZAM 31608)
Organizace, řízení a kontrola prací v přidělených obvodech, šetření závad v
železničním provozu, koordinace a kontrola vykonávání nejsložitějších prací jednotlivých
technologických obvodů.
Organizace, řízení a kontrola prací při vykonávání dopravní služby v samostatném
obvodu, šetření závad v železničním provozu, koordinace a kontrola vykonávání složitých
prací jednotlivých technologických obvodů v provozní jednotce s komplexní odpovědností za
její provoz a odpovědnost za rytmičnost dopravy v provozní jednotce.
Organizace řízení a kontrola prací při vykonávání přepravní služby v přidělených
obvodech. Komplexní zajišťování technologie práce přepravy, dohled nad dodržováním
podmínek ochrany životního prostředí, kontrola obsluhy systému VT. Vyhodnocování závad
v přepravním provozu s dopadem na tržby ČDC. Koordinace činností jednotlivých obvodů.
(KZAM 13167)
TS 12
Vedení směny dopravního provozu, provozu nákladní přepravy v přiděleném obvodu
ve vícesměnném režimu. Kontrola a koordinace vykonávání nejsložitějších prací v přiděleném
obvodu s komplexní odpovědností za její provoz a odpovědnost za rytmičnost dopravy.
Koordinace činností se sousedními obvody. Použití tohoto TS je možné pouze v PJ na
základě rozhodnutí ředitele O10.
(KZAM 31608)
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Organizace, řízení a kontrola prací při vykonávání dopravní služby v samostatném
obvodu, šetření závad v železničním provozu, koordinace a kontrola vykonávání složitých
prací jednotlivých technologických obvodů v provozní jednotce s komplexní odpovědností za
její provoz a odpovědnost za rytmičnost dopravy v provozní jednotce.
Organizace, řízení a kontrola prací podřízených zaměstnanců v oblasti nákladní
přepravy v určeném obvodu. Komplexní zajišťování technologie přepravy, dohled nad
dodržováním podmínek ochrany životního prostředí, kontrola obsluhy VT. Komplexní
vyhodnocování závad v provozu nákladní přepravy.
(KZAM 13167)
TS 13
Organizace, řízení a kontrola práce podřízených zaměstnanců v pohraničních
přechodových stanicích. Použít tento TS lze pouze v případech, kdy je splněna předepsaná
znalost příslušného cizího jazyka.
(KZAM 13167)
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č. povolání 040

TS 8-10

KOMANDUJÍCÍ

KZAM 41335

TS 8 -10

Komandující

Charakteristika povolání :
Řízení a zabezpečování hospodaření se zaměstnanci při obsazování pracovních míst
ve směně. Provádění rozborů efektivnosti a účinnosti vynakládání mzdových prostředků
Charakteristika prací :
TS 8
Hospodaření s fondem pracovní doby zaměstnanců. Sestavování služebních rozvrhů
směn a zpracování evidence přehledů o výkonech zaměstnanců. Zpracování dat o docházce
zaměstnanců výpočetní technikou prostřednictvím docházkové úlohy.
TS 9
Hospodaření s fondem pracovní doby zaměstnanců. Sestavování služebních rozvrhů
směn a zpracování evidence přehledů o výkonech zaměstnanců. Zpracování dat o docházce
zaměstnanců výpočetní technikou prostřednictvím docházkové úlohy.
Komplexní řízení a koordinace při zabezpečování včasného a hospodárného
obsazování vlaků a sestavování rozvrhů směn všech přidělených zaměstnanců určeného
obvodu. Odpovědnost za racionální využívání fondu pracovní doby svěřeného úseku. Kontrola
sestavení služebních rozvrhů a vedení evidence a přehledů o výkonech zaměstnanců.
Kontrola při vykonávání služby zaměstnanců svěřeného úseku.
TS 10
Hospodaření se zaměstnanci spolu s metodickým vedením a řízením zaměstnanců
hospodařících s fondem pracovní doby. Sestavování služebních rozvrhů směn a vedení
evidence a přehledů o výkonech zaměstnanců. Zpracování dat o docházce zaměstnanců
výpočetní technikou prostřednictvím docházkové úlohy.
Komplexní řízení a koordinace při zabezpečování včasného a hospodárného
obsazování vlaků a sestavování rozvrhů všech přidělených zaměstnanců provozního
pracoviště. Odpovědnost za racionální využívání fondu pracovní doby svěřeného úseku.
Kontrola sestavení služebních rozvrhů směn a vedení evidence a přehledů o výkonech
zaměstnanců.
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č. povolání 041
KZAM 41336

TS 8 NÁDRAŽNÍ
TS 8

Nádražní

Charakteristika povolání :
Organizace a koordinování činnosti posunu v rozsáhlém obvodu železniční stanice
podle předpisových ustanovení. Plnění úkolů s nároky na schopnost řešit složité provozní
situace, vedení podřízených zaměstnanců. Provádí zkoušky brzd.
Charakteristika prací :
TS 8
Zabezpečování včasného rozřazování a sestavování vlaků nákladní dopravy, včasné
obsluhy manipulačních míst a přechodu vozidel na nejbližší vlaky včetně bezpečného a
hospodárného posunování. Řízení činnosti přidělených zaměstnanců. Naplňování úkolů
stanovených rozpisem práce a úkolů vydaných nadřízeným zaměstnancem. Koordinuje práci
se sousedními obvody.
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č. povolání 048

TS 7- 8

NÁKLADNÍ POKLADNÍK ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

KZAM 42174

TS 7-8

Nákladní pokladník

Charakteristika povolání :
Komplexní zajišťování činností při provozu a vedení nákladní pokladny. Vykonávání
odborných účetně pokladních operací v nákladní přepravě, např. přejímání, evidování
a odvádění hotovostních tržeb. Obsluha systému CNP a jí podřízených aplikací. Sestavování
uzávěrek a kontrolních uzávěrek pokladny. Zajišťování činností ve vztahu k zákazníkům ČDC
v nákladní přepravě. Vyřizování reklamací a obsluha informačních systémů pomocí VT.
Charakteristika prací :
TS 7
Komplexní zajišťování odborných prací při vedení nákladní pokladny s odpovědností
za přejímání a ochranu hotovostí a plomb dopravce ČDC. Organizování pokladní činnosti
v pokladnách v rámci přiděleného atrakčního obvodu. Zajišťování specializovaných odborných
operací účetně pokladní činnosti, obsluha systému CNP a jí podřízených aplikací. Kontrola
dodržování přepravních a tarifních podmínek.
TS 8
Komplexní zajišťování odborných prací při vedení nákladní pokladny s odpovědností
za přejímání a ochranu hotovostí a cenných dokladů při zpracování, výkon min. 60 zásilek
v přiděleném atrakčním obvodu (podaných+dodaných, vnitro+mezinár. vozových zásilek) za
24 hod. Organizování pokladní činnosti v pokladnách v rámci přiděleného atrakčního obvodu.
Obsluha systému CNP a jí podřízených aplikací. Kontrola dodržování přepravních a tarifních
podmínek.
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č. povolání 053
KZAM 83148

TS 6 DOZORCE PJ, SOKV
TS

Dozorce PJ, SOKV

Charakteristika povolání :
Zajištění přístavby hnacích vozidel na plánovanou údržbu a ostatní druhy oprav.
Zabezpečení účelného, bezpečného a hospodárného posunu v obvodu SOKV, řízení a
zabezpečení pomocných a obslužných provozů SOKV. Provádí zkoušky brzd.

Charakteristika prací :
TS 6
Zajišťování odstavení kolejových vozidel v obvodu SOKV, řízení a výkon posunu a
přesunu pro potřebu opravárenských zásahů, řízení práce provozních zaměstnanců ve
směně. Kontrola a řízení prací posunovačů, výhybkářů, případně jiných provozních
zaměstnanců a eventuální přímý výkon těchto prací. Zabezpečuje úkoly na úseku pomocných
a obslužných provozů SOKV, kontroluje zabezpečení opravárenských objektů SOKV.
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č. povolání 054

TS 10-12

STROJMISTR

KZAM 31628

TS 10-12

Strojmistr

Charakteristika povolání :
Organizace a řízení činnosti hnacích vozidel, lokomotivních čet a ostatních provozních
zaměstnanců. Řízení a koordinace složitých organizačních potřeb a množství variant možností
jejich řešení. Řešení úkolů spojených s duševní námahou vyplývající z potřeby rychlých
rozhodnutí. Řešení a koordinace činností v mimořádně vzniklých situacích.
Charakteristika prací:
TS 10
Organizace a řízení činnosti hnacích vozidel a lokomotivních čet, rozhodování o
vhodnosti hnacích vozidel k požadovanému výkonu včetně zajišťování personální potřeby
k jejich obsluze (kdy součet nástupů lokomotivních čet za 24 hodin a součet přidělených
provozních hnacích vozidel na pracovišti dosáhne méně než 50).
TS 11
Organizace a řízení činnosti hnacích vozidel a lokomotivních čet, rozhodování
o vhodnosti hnacích vozidel k požadovanému výkonu včetně zajišťování personální potřeby
k jejich obsluze (kdy součet nástupů lokomotivních čet za 24 hodin a součet přidělených
provozních hnacích vozidel na pracovišti dosáhne 50 a více).
TS 12
Řízení, koordinace, kontrola provozu, řízení všech strojmistrů.
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č. povolání 055

TS 8-9

CELNÍ ZÁSTUPCE

KZAM 34413

TS 8-9

Celní zástupce

Charakteristika povolání :
Komplexní zabezpečování celního řízení, včetně styku s orgány státní správy, na
základě smlouvy vykazování statistického hlášení o obchodu se zbožím mezi členskými státy
EU Intrastat. Evidence poplatků v systému CNP, nebo pokud jsou platebním místem
vystavování hotovostních faktur. Obchodní činnost v oboru zbožíznalství. Obsluha
informačních systémů, pořizování a zpracování dat pomocí VT.

Charakteristika prací :
TS 8
Činnost spojená s vystavováním písemných celních prohlášení a dalších dokladů
v rámci celního řízení a sjednaných obchodních smluv. Kontrola dodržování celních předpisů
a předpisů ostatních orgánů státní správy. Na základě smlouvy zpracování výkazů
vnitrounijního obchodu se zbožím Intrastat. Evidence poplatků v systému CNP nebo
vystavování hotovostních faktur. Obsluha informačních systémů, pořizování a zpracování dat
pomocí VT.
TS 9
Výkon systémových prací souvisejících s plněním povinností vyplývajících z předpisů
orgánů státní správy ČR a Obchodního zákoníku, činnosti spojené s odpovědností za
neodvratitelné škody v mezinárodní přepravě zboží. Zabezpečování plnění smluvních závazků
ČDC. Obchodní činnost v oboru zbožíznalství, zabezpečování celního řízení, zastupování
zákazníků při projednávání případů propuštění zboží ve vývozu, dovozu a
tranzitu s orgány státní správy, vystavování písemných celních prohlášení a dalších
dokladů v rámci celního řízení a sjednaných obchodních smluv, zpracování výkazů pro
statistiku vnitrounijního obchodu se zbožím Intrastat Zajišťování vyúčtování pohledávek a
závazků, ověřování správnosti deklarovaných zásilek. Kontrola dodržování obecně závazných
právních předpisů, evidence poplatků v systému CNP nebo vystavování hotovostních faktur.
Činnost pro vstupní a výstupní pohraniční přechodový bod, nácestných stanicích, popř.
v místech mezinárodní kombinované přepravy.
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č. povolání 057

TS 12 - 13

PROVOZNÍ KONTROLOR

KZAM 31621

TS 12 – 13

Provozní kontrolor

Charakteristika povolání :
Kontrolní, výchovná, metodická a pedagogická činnost zasahující do všech provozních
činností zaměstnanců PJ. Řízení, koordinace a kontrola činností v rámci výuky a přípravy
zaměstnanců na povolání. Průběžné ověřování znalostí u zaměstnanců s cílem zajištění
maximální bezpečnosti provozování drážní dopravy. Navrhování nových směrů a cílů kontrolní
činnosti. Šetření mimořádných událostí ve smyslu zákona o dráhách a plnění povinností osob
pověřených šetřením mimořádných událostí ve smyslu prováděcí vyhlášky.
Charakteristika prací :
TS 12
Komplexní kontrolní, výchovná, metodická a pedagogická činnost zasahující do všech
provozních činností zaměstnanců PJ, počínaje kvalitou přejímky vozů od přepravce, přejímka
HKV HDV z oprav, činnosti při posunu, sestava vlaku, prohlídka vozidel, zkouška brzdy,
odbavení vlaku průvodními listinami až po bezpečnou jízdu vlaku. Řízení, koordinace a
kontrola činností v rámci výuky a přípravy zaměstnanců na povolání strojvedoucí, pracovník
posunu, tranzitér – přípravář, vedoucí obsluhy nákladních vlaků, obsluha nákladních vlaků,
nádražní, vozmistr. Průběžné ověřování znalostí u zaměstnanců s cílem zajištění maximální
bezpečnosti provozování drážní dopravy. Kvalita přejímky HKV HDV z oprav. Kontrola
technického stavu drážních vozidel. Kvalita řídící a výchovné práce vedoucích zaměstnanců
PJ do úrovně vedoucího provozního pracoviště. Navrhování nových směrů a cílů kontrolní
činnosti.
TS 13
Odborná kontrolní, výchovná, metodická a pedagogická činnost zasahující do všech
provozních činností zaměstnanců PJ, počínaje kvalitou přejímky vozů od přepravce, přejímka
HKV HDV z oprav, činnosti při posunu, sestava vlaku, prohlídka vozidel, zkouška brzdy,
odbavení vlaku průvodními listinami až po bezpečnou jízdu vlaku. Řízení, koordinace a
kontrola činností v rámci výuky a přípravy zaměstnanců na povolání strojvedoucí, pracovník
posunu, tranzitér – přípravář, pracovník obsluhy nákladních vlaků, nádražní, vozmistr.
Průběžné ověřování znalostí u zaměstnanců s cílem zajištění maximální bezpečnosti
provozování drážní dopravy. Kvalita přejímky HKV HDV z oprav. Kontrola technického stavu
drážních vozidel. Kvalita řídící a výchovné práce vedoucích zaměstnanců PJ do úrovně
vedoucího provozního pracoviště. Navrhování nových směrů a cílů kontrolní činnosti. Šetření
mimořádných událostí ve smyslu zákona a o dráhách a plnění povinností osob pověřených
šetřením mimořádných událostí ve smyslu prováděcí vyhlášky.
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č. povolání 059

TS 15-16

VEDOUCÍ OPRAV VOZIDEL

KZAM 31625

TS 15-16

Vedoucí oprav vozidel

Charakteristika povolání :
Řízení, organizace a koordinace složitých opravárenských procesů a volby
optimalizace postupů a způsobů řešení problémů spojených s obtížnými podmínkami oprav a
údržby kolejových vozidel.
Charakteristika prací :
TS 15
Řízení, organizace a koordinace opravárenských procesů v podmínkách vymezené
působnosti oprav a údržby kolejových vozidel v SOKV.
TS 16
Řízení, organizace a koordinace složitých opravárenských procesů a volby
optimalizace postupů a způsobů řešení problémů spojených s obtížnými podmínkami
v působnosti SOKV.
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č. povolání 063

TS 5-6

SKLADIŠTNÍ DOZORCE

KZAM 41318

TS 5-6

Skladištní dozorce

Charakteristika povolání :
Samostatné řízení prací spojených s podejem, úschovou, manipulací a výdejem
vozových a jiných zásilek. Organizace nakládky, vykládky a překládky, vedení příslušné
evidence. Komplexní předávka a přejímka vozů a zásilek mezi ČDC a zákazníkem. Obsluha
informačních systémů, pořizování a zpracování dat pomocí VT. Zjišťování stavu zásilek,
jednání se zákazníky ČDC.
Charakteristika prací :
TS 5
Samostatné řízení prací spojených s podejem, manipulací, úschovou a výdejem
vozových a jiných zásilek, vedení příslušné evidence. Výběr vozů pro nakládku, dozírání na
nakládku, vykládku, překládku, popř. úpravu nákladů a uložení zásilek v SDS. Řízení
podřízených zaměstnanců ve svém oboru činnosti.
TS 6
Samostatné řízení prací spojených s podejem, manipulací, úschovou a výdejem
vozových a jiných zásilek, vedení příslušné evidence. Dozírání na nakládku, vykládku,
překládku, popř. úpravu nákladů a uložení zásilek v SDS a PPS.
Řízení nejméně 3 podřízených zaměstnanců ve svém oboru činnosti.
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č. povolání 064
KZAM 83133

TS 8 DOZORCE SPÁDOVIŠTĚ
TS 8

Dozorce spádoviště

Charakteristika povolání :
Řízení a koordinace práce několika posunovacích čet a posunovacích hnacích vozidel,
při rozřazování vlaků a sestavě vlaků nákladní dopravy, podle předpisů ČD. Plnění úkolů
s nároky na schopnost řešit složité provozní situace, vedení podřízených zaměstnanců při
využití vlastních komunikačních předpokladů. Provádí zkoušky brzd.
Charakteristika prací :
TS 8
Řízení a koordinace práce více posunovacích čet a posunovacích hnacích vozidel při
rozřazování vozů přes svážný pahrbek a následné sestavě vlaků nákladní dopravy v obvodu
seřaďovací stanice.
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č. povolání 065
KZAM 21494
KZAM 21499
KZAM 31609
KZAM 31634
KZAM 31635
KZAM 31618
KZAM 41334

TS 7 - 14

DISPEČER

TS 14
TS 13
TS 11
TS 13
TS 12
TS 9
TS 7-8

Ústřední dispečer
Hlavní dispečer
Staniční dispečer
Vedoucí dispečer
Provozní dispečer
Vozový dispečer
Vozový disponent

Charakteristika povolání :
Řízení, organizace a kontrola posunu a další činnosti při rozřazování a sestavě vlaků,
při obsluze manipulačních míst. (KZAM 31609)
Vrcholové řízení provozní práce na celé síti ČDC. Samostatné řízení vlakové dopravy
a kontrola práce na síti ČDC. Vrcholové řízení, koordinace a kontrola práce s hospodařením
nákladními vozy, lokomotivními náležitostmi, včetně jízd ucelených vlaků. (KZAM 21494,
21499)
Řízení provozní práce z centrálního dispečerského pracoviště a v přiděleném obvodu.
(KZAM 31634, 31635)
Vykonávání a zajišťování odborných prací na úseku přepravního plánování,
hospodaření a manipulace s nákladními vozy. Řízení prací ve směně v přiděleném obvodu,
zajišťování nakládky a vykládky vozů, plnění vyrovnávkových úkolů. (KZAM 31618, 41334)
Charakteristika prací :
TS 7
Vykonávání a zajišťování prací na úseku přepravního plánování, hospodaření a
manipulace s vozy, přejímání a kontrola přihlášek nakládky, vedení přehledu o nakládce a
vykládce vozů a další vztažné dokumentace, prohlídka vozů k nakládce a před odesláním na
vyrovnávkový úkol, sepsání příkazových listů pro posun a kontrola splněných úkolů,
nahlašování potřebných údajů a přebírání příkazů od dispečera vozové služby. Obsluha
informačních systémů, aplikace PRIS, pořizování a zpracování dat pomocí VT.
(KZAM 41334)
TS 8
Vykonávání a zajišťování odborných prací na úseku přepravního plánování,
hospodaření a manipulace s vozy, přejímání a kontrola přihlášek nakládky, vedení přehledu o
nakládce a vykládce vozů a další vztažné dokumentace, prohlídka vozů k nakládce a před
odesláním na vyrovnávkový úkol, sepsání příkazových listů pro posun a obsluhu nákladních
vlaků. Kontrola splněných úkolů, nahlašování potřebných údajů a přebírání příkazů od
hlavního vozového dispečera. Obsluha informačních systémů, aplikace PRIS, IS ÚDIV,
pořizování a zpracování dat pomocí VT. Organizování přepravní činnosti
(KZAM 41334)
TS 9
Vykonávání a zajišťování složitých odborných prací na úseku přepravního plánování,
hospodaření a manipulace s vozy, přejímání a kontrola přihlášek nakládky, vedení přehledu
o nakládce a vykládce vozů a další vztažné dokumentace, sepsání příkazových listů pro
posun a obsluhu nákladních vlaků. Zajištění prohlídky vozů k nakládce a před odesláním na
vyrovnávkový úkol. Kontrola splněných úkolů, nahlašování potřebných údajů a přebírání
příkazů. Obsluha informačních systémů, aplikace PRIS, IS ÚDIV, pořizování a zpracování dat
pomocí VT. Organizování přepravní činnosti a vedení směny střediska ÚDIV s velkým
rozsahem provozní práce. Ve spolupráci s dozorčím provozu – vedoucím směny organizuje
místní práci a posun v přiděleném obvodu.
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(KZAM 31618)
TS 11
Koordinace práce posunovacích čet a hnacích vozidel v přiděleném obvodu.
Zajišťování vlakových náležitostí. Zajištění přístavby místních vozů, organizace řadících prací
tranzitních vozů se zpracováním. Odpovědnost za splnění směnového plánu vlakové práce,
vedení splněného grafikonu provozních procesů.
(KZAM 31609)
TS 12
Na centrálním dispečerském pracovišti řídí provozní práci v přiděleném obvodu,
sestava, zpracování a realizace Směnového plánu provozní práce, jeho zajištění vlakovými
náležitostmi, řešení mimořádných provozních situací, optimální využití přidělené kapacity
dopravní cesty, ekonomické hospodaření s náležitostmi, prvotní analýza a koordinace činnosti
přiděleného obvodu. Zpracovává podklady a zajišťuje správný chod informačních systémů
dispečerského řízení ISOŘ a KADR.
(KZAM 31635)
TS 13
Na centrálním dispečerském pracovišti celosíťové řízení provozu nákladních vlaků a
práce s lokomotivními náležitostmi.
Řešení mimořádných provozních situací v nákladní dopravě. Zadávání a kontrola údajů
informačního systému ÚDIV a CEVIS a sledování jízd ucelených vlaků. V operativních
provozních záležitostech je přímo řízen ústředním dispečerem.
Ve spolupráci s dispečery aparátu ČDC řídí práci s nákladními vozy v rámci sítě ČDC,
zajišťuje a kontroluje funkčnost příslušných informačních systémů.
(KZAM 21499)
Na centrálním dispečerském pracovišti řízení samostatného obvodu, provozně i ve
vztahu ke správné funkci IS ISOŘ a KADR. Vrcholové řízení provozní práce dopravce ČD
Cargo v přiděleném obvodu, odpovědnost za plnění úkolů směnového plánu a organizování
opatření pro jeho plnění, plná zodpovědnost za předávku vlaků se sousedními železničními
podniky v přiděleném obvodu. Spolupráce s dispečerským aparátem provozovatele dráhy,
řešení mimořádností v provozu, zajištění součinnosti s nedrážními organizacemi (odstranění
havárie, logistika armády), zajištění součinnosti při vyšetřování mimořádných událostí
a mimořádností s policií ČR, Drážní inspekcí a vyšetřujícími složkami ČD.
(KZAM 31634)
TS 14
Na centrálním dispečerském pracovišti řízení celé sítě ČDC , provozně i ve vztahu
k IS ISOŘ a KADR. Vrcholové řízení provozní práce na celé síti dopravce ČDC, koordinace a
zajištění plnění směnových plánů, projednávání provozních záležitostí na nejvyšší úrovni
s provozovatelem, ostatními železničními dopravními podniky, včetně zahraničních a s jinými
právními subjekty. Řešení nejsložitějších mimořádných provozních situací na síti dopravce
ČDC, zajištění součinnosti při vyšetřování mimořádných událostí a mimořádností s policií ČR,
Drážní inspekcí a vyšetřujícími složkami ČD.
(KZAM 21494)
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č. povolání 076

TS 6-7

REFERENT DOPRAVY A PŘEPRAVY

KZAM 34226

TS 6-7

Referent dopravy a přepravy

Charakteristika povolání :
Samostatné zabezpečování reklamačních prací, zajišťování pokladní činnosti.
Zajišťování činností ve vztahu k zákazníkům ČDC.
Komplexní zajišťování předávky a přejímky vozů a vozových zásilek, kontejnerů v PPS.
Obsluha informačních systémů, pořizování a zpracování dat pomocí VT.
Charakteristika prací:
TS 6
Vykonávání a zajišťování reklamačních prací, např. vyřizování reklamací, dokladové
pátrání po zásilkách, zajišťování pokladní činnosti, kontrola dodržování přepravních a tarifních
podmínek.
TS 7
Vykonávání a zajišťování odborných prací na úseku dopravy a přepravy např. vedení
reklamačních jednání, vyřizování nároků na náhradu škody, provádění kontroly dodržování
přepravních podmínek.
Samostatný výkon činnosti související s odevzdávkou a přejímkou vozů a vozových
zásilek, kontejnerů ve styku se zahraničními železničními dopravními podniky.
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č. povolání 077

TS 8-9

ODBORNÝ REFERENT DOPRAVY A PŘEPRAVY

KZAM 34227

TS 8-9

Odborný referent dopravy a přepravy

Charakteristika povolání :
Řízení a zajišťování přepravních činností a odborných agend, řízení a kontrola výkonu
služby pracovníků v přiděleném obvodu, zajišťování průzkumu přepravního trhu.
Charakteristika prací :
TS 8
Komplexní zajišťování složitých odborných agend, vedení skupiny zaměstnanců
přechodové kanceláře v PPS. Komplexní zajišťování organizace, řízení a kontroly výkonu
služby pracovníků v přiděleném obvodu.
TS 9
Samostatné zajišťování průzkumu přepravního trhu v určeném obvodu a přilehlých
regionech. Sledování konkurenčních dopravců a vyhodnocování jejich aktivit.
Komplexní zajišťování složitých odborných agend, vedení skupiny zaměstnanců
přechodové kanceláře v PPS (vyžadována znalost cizího jazyka a předpisů příslušného
zahraničního železničního dopravního podniku v požadovaném rozsahu). Komplexní
zajišťování organizace, řízení a kontroly výkonu služby pracovníků v přiděleném obvodu
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č. povolání 080

TS 8-10

ODBORNÝ REFERENT PŘEPRAVNÍCH TRŽEB

KZAM 31641

TS 8 -10

Odborný referent přepravních tržeb

Charakteristika povolání :
Řídí, kontroluje, organizuje a koordinuje činnost na úseku financování, odpočtových
prací a reklamačních řízení
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 provozních jednotkách, projednávání
zjištěných závad s vedoucími provozních pracovišť.
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 provozních jednotkách, projednávání
zjištěných závad. Zajišťování a organizace odborné ekonomické agendy spojené s kontrolou
hospodaření a platbami v provozních jednotkách.
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 přepravného a ostatních reklamací
příslušejících k vyřízení.
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č. povolání 081

TS 10-13

KONTROLOR PŘEPRAVNÍCH TRŽEB

KZAM 31642

TS 10-13

Kontrolor přepravních tržeb

Charakteristika povolání :
Kontrola práce v oblasti přepravních tržeb vnitrostátní i mezinárodní přepravy spojené
s vysokou mírou hmotné odpovědnosti.
Charakteristika prací:
TS 10
Provádění dílčích kontrolních úkonů při kontrolách přepravních tržeb. Příprava
podkladů ke kontrolám.
TS 11
Provádění kontroly se zaměřením na oblast přepravních tržeb vnitrostátní a
mezinárodní přepravy a přijímání opatření k odstranění zjištěných závad, spolupráce při
úpravách a při tvorbě IN ČDC 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.
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č. povolání 091 TS 7-9
KZAM 81805

TS 7-9

ŘIDIČ DRÁŽNÍHO SPECIÁLNÍHO VOZIDLA TRAŤOVÝ STROJNÍK
Řidič drážního speciálního vozidla - traťový strojník

Charakteristika povolání :
Řízení, obsluha a opravy drážních speciálních vozidel, to jest speciálních hnacích
vozidel a speciálních tažených vozidel, při odstraňování následků nehod a mimořádných
událostí. Přeprava těchto vozidel jako vlaku.
Charakteristika prací :
TS 7
Složité a vysoce odborné práce při řízení, obsluze, opravách a údržbě speciálních
vozidel. Přeprava těchto vozidel jako vlaku.
TS 8
Specializované práce při řízení, obsluze, opravách a údržbě speciálních vozidel.
Přeprava těchto vozidel jako vlaku.
TS 9
Nejsložitější specializované práce při řízení, obsluze, opravách a údržbě speciálních
vozidel řízených počítačem. Řízení osádky speciálních vozidel. Přeprava těchto vozidel jako
vlaku.
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č. povolání 106 TS 10-11
KZAM 31683

TS 10-11

MISTR SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ
TECHNIKY
Mistr sdělovací a zabezpečovací techniky

Charakteristika povolání :
Řízení a zajišťování údržby a oprav sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů
stanovených operativním plánem provozu. Zajišťování dodržování pracovní a technologické
kázně a plnění úkolů ve stanoveném množství, kvalitě sortimentu a času.
Charakteristika zaměstnání :
TS 10
Řízení svěřeného úseku, organizace a kontrola chodu zařízení, odpovědnost za
bezpečný a bezporuchový stav svěřeného zařízení sdělovací a zabezpečovací techniky.
Odpovědnost za správné uplatnění technologií prací. Organizace a zabezpečení předepsané
údržby a oprav svěřených zařízení.
TS 11
Řízení svěřeného úseku, organizace činnosti provozu a kontrola chodu zařízení,
samostatné rozhodování a určování technologie prací při údržbě, náročných opravách
sdělovací a zabezpečovací techniky. Řízení a organizace činnosti zaměstnanců při
vyhledávání a odstraňování závad na svěřených zařízeních. Přímá odpovědnost za svěřený
DLM a DLHM.
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č. povolání 125

TS 14-16 (S)

VEDOUCÍ PROVOZNÍHO PRACOVIŠTĚ

KZAM 13197

TS 14-16 (S)

Vedoucí provozního pracoviště

Charakteristika povolání :
Řízení a odpovědnost za činnost provozního pracoviště zajišťujícího odborně náročné
technické činnosti a technologie.
Charakteristika prací :
TS 14
Řízení a odpovědnost za činnost provozního pracoviště.
TS 15
Řízení a odpovědnost za činnost provozního pracoviště zajišťujícího odborně náročné
technické činnosti a technologie.
TS 16
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost provozního pracoviště zajišťujícího
odborně náročné technické činnosti a technologie.
TS S
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost provozního pracoviště se zvlášť
rozsáhlou a odborně náročnou problematikou.
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č. povolání 127
KZAM 11219
KZAM 12130
KZAM 12277

TS S VÝKONNÝ ŘEDITEL
TS S Výkonný ředitel
TS S Ředitel pro strategii a rozvoj
TS S Korporátní manažer rizik

Charakteristika povolání :
Organizace, řízení a odpovědnost za výkon běžných činností ČDC.
Charakteristika prací :
TS S
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost ČDC v rozsahu a působnosti stanovené
Organizačním řádem ČD Cargo, a.s., ostatními normami a příslušnými předpisy. Zastupuje
generálního ředitele v době jeho nepřítomnosti.

TS S
Stanovování a formulace strategických záměrů ČDC v krátkodobém i dlouhodobém
horizontu, tvorba strategických a řídících dokumentů ČDC, řízení procesu technického a
technologického rozvoje, koordinace a řízení činností obchodního, provozního a finančního
ředitele a dalších vedoucích zaměstnanců při strategickém plánování a tvorbě rozvojových
projektů společnosti, v rozsahu a působnosti stanovené Organizačním řádem ČD Cargo, a.s.,
ostatními normami a příslušnými předpisy
(KZAM 12130)

TS S
Organizování, koordinování a řízení činnosti v souladu s Politikou řízení rizik ČDC .
Zajišťování kontrol a ověřování funkčnosti a účinnosti systému řízení rizik. Zařazování
(popřípadě vyřazování) rizik do příslušných skupin rizik. Předkládání pravidelných souhrnných
zpráv o řízení rizik a rizikového profilu představenstvu společnosti ČDC.
(KZAM 12277)
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č. povolání 130

TS 6-9

ELEKTROMECHANIK

KZAM 72427
KZAM 72432
KZAM 72433

TS 6-9
TS 6-9
TS 6-9

Elektromechanik
Mechanik elektronických zařízení
Zabezpečovací, sdělovací elektromechanik

Charakteristika povolání :
Sestavení, seřizování, navíjení, opravy a zkoušení elektrických strojů, přístrojů a
zařízení. Opravy elektrických částí kolejových vozidel, Měření a cejchování elektrických strojů,
přístrojů a zařízení. Řízení prací při zkoušení a oživování elektrických částí kolejových vozidel.
Zhotovování výrobků součástkové základny pro zařízení spotřební elektroniky,
automatizační, organizační a výpočetní techniky, sdělovací a zabezpečovací techniky,
telekomunikací, vysílací techniky, měřicích, laboratorních a zdravotnických přístrojů, řídicích
systémů, optoelektroniky apod. Jejich opravy, údržba, funkční seřizování, renovace a
montáže. Sestavování, zkoušení a oživování finálních sestav a systémů spotřební elektroniky,
automatizační, organizační a výpočetní techniky, sdělovací a zabezpečovací techniky,
telekomunikací, vysílací techniky, měřicích, laboratorních a zdravotnických přístrojů a jejich
sestav, řídicích systémů a optoelektroniky.
Výroba, montáž, opravy a uvádění do provozu železničních zabezpečovacích,
sdělovacích a měřících zařízení běžné i špičkové techniky, radiových zařízení.
Charakteristika prací :
TS 6
Elektrotechnické práce při sestavování a zapojování rozvaděčů, trakčních
elektromotorů, kontrola a seřízení měřících přístrojů, opravy elektrických částí točivých strojů.
Seřízení součástí spínání stykačů hlavního kontroléru hnacích kolejových vozidel. Prohlídka,
oprava a funkční zkoušky polovodičových nabíjecích zařízení zabudovaných ve vozech pro
vozové baterie.
(KZAM 72427)
Složité odborné práce při zhotovování náročných sestav pro výrobky spotřební, řídicí a
regulační techniky. Měření a nastavování elektrických parametrů elektronických bloků. Opravy
nebo oživování elektronických zařízení investičního charakteru. Zjišťování a opravy závad
elektronických zařízení pro dálkové řízení a regulaci teploty. Nastavování jednotek číslicových
a analogových regulačních systémů. Kontrola a nastavování elektrických parametrů
magnetických hlav flexibilních diskových pamětí. Měření a nastavování elektrických parametrů
jednotek propojení analogových vstupů a výstupů.
(KZAM 72432)
Odborné práce při montáži a opravách strojů a zařízení sdělovací a zabezpečovací
techniky. Montáž a opravy elektropneumatických kolejových brzd. Opravy a seřízení
mechanické i elektrické části zabezpečovacích relé impulzních, kombinovaných, fázových,
transmitéru a konečné seřízení a přezkoušení mechanických kodérů v opravnách.
(KZAM 72433)
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).
(KZAM 72427)
Opravy složitých výrobků spotřební elektroniky. Oživování a zabezpečování provozu
elektronických zařízení investičního charakteru. Řízení montáží jednodušších zařízení
investičního charakteru. Měření, nastavování a oživování číslicových řídicích systémů pro
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obráběcí, svářecí nebo tvářecí stroje, digitálních voltmetrů. Zjišťování a opravy závad
zkoušečů pro měření a vyhodnocování integrovaných obvodů, zařízení na pořizování dat a
periferních zařízení počítačů.
(KZAM 72432)
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. Vyzkoušení a nastavení
parametrů mobilní nebo traťové části vlakového zabezpečovače. Opravy elektronických
měřících přístrojů včetně kontroly jejich nastavení na automatizovaných kalibračních
systémech.
(KZAM 72433)
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.
(KZAM 72427)
Specializované práce při řízení montáží, zhotovování nebo opravách složitých výrobků
nebo zařízení investičního charakteru řídicí, regulační, výpočetní a přenosové techniky.
Zjišťování a opravy závad elektronických příslušenství defektoskopických linek řízených
počítači. Řízení prací při diagnostických měřeních, opravách, seřízení, oživení elektronických
zařízení trakčních kolejových vozidel. Diagnostika a seřizování modulů, prvků regulační a
automatizační techniky u strojů a zařízení s elektronickým řízením. Konečné seřízení trakčních
železničních vozidel s elektronickými řídícími prvky pro zkušební jízdu včetně odstranění
zjištěných závad a předání do provozu.
(KZAM 72432)
Specializované práce při opravách, montážích a rekonstrukcích zařízení sdělovací
a zabezpečovací techniky včetně řízení prací. 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.
(KZAM 72433)
TS 9
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 v železničním provozu.
Vysoce odborné práce, řízení prací při provádění kalibrací diagnostických objektů
železničních zabezpečovacích zařízení.
(KZAM 72427, 72432, 72433)
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
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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.
(KZAM 72427, 72432)
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č. povolání 131 TS 6-8
KZAM 82903

TS 6-8

KONTROLOR DEFEKTOSKOPISTA, DIAGNOSTIK
Kontrolor - defektoskopista, diagnostik

Charakteristika povolání :
Zajišťování prací při zjišťování skrytých vad kolejových dopravních prostředků a jiných
výrobků a materiálů metodami nedestruktivní defektoskopie např. ultrazvukem, rentgenem,
elektromagnetickými přístroji a izotopy, posouzení a záznam rozsahu poškození. Provádění
diagnostiky kolejových dopravních prostředků. Rozhodování o provozuschopnosti.
Charakteristika prací :
TS 6
Práce při kontrole kolejových dopravních prostředků a jejich konstrukčních celků, strojů
a zařízení metodami nedestruktivního testování. Kvalifikace zaměstnance v max. dvou NDT
metodách I. kvalifikačního stupně. Diagnostiky závad při použití nových technologií.
TS 7
Odborné práce při kontrole kolejových dopravních prostředků, strojů, zařízení a jejich
konstrukčních celků metodami NDT. Kvalifikace zaměstnance ve více jak dvou NDT metodách
I. kvalifikačního stupně. Rozhodování o provozuschopnosti. Specializované práce bez
standardních podkladů při bezdemontážních defektoskopických měřeních a řízení prací při
diagnostice železničních kolejových vozidel. 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 dopravních prostředků, strojů, zařízení a jejich konstrukčních celků při údržbě,
opravách nebo kovovýrobě metodami NDT. Kvalifikace zaměstnance ve II. kvalifikačním
stupni. Vyhodnocení provedených zkoušek se stanovením další provozuschopnosti
testovaných objektů. Navrhování opatření na odstraňování závad a nedostatků. Řízení prací
certifikovaného pracoviště nedestruktivního zkoušení. Řízení diagnostického pracoviště.
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č. povolání 132

TS 5-7

TECHNIK

KZAM 31604
KZAM 41906

TS 5-6
TS 5-7

Technik ŽD
Praktikant, asistent SŠ

Charakteristika povolání :
Vykonávání technicko-provozních prací a hospodářských agend v provozu dopravce
ČDC. Zpracovávání a zajišťování údajů provozní, operativní evidence, kontrola správnosti
dokladů, výkazů a soupisů. Obsluha informačních systémů, pořizování a zpracování dat
pomocí VT. Příprava na výkon povolání.
Charakteristika prací :
TS 5
Zpracování rutinních prací technickoadministrativního charakteru nevyžadující
převážně specifické odborné znalosti. Vykonávání provozních prací na úseku provozu a oprav
kolejových vozidel. Vedení operativní evidence. Vedení podkladů pro technickou agendu.
(KZAM 31604)
Činnost „stážisty“ s úrovní středoškolského vzdělání.
(KZAM 41906)
TS 6
Samostatné a komplexní zpracování ucelených údajů, potřebných pro řízení PJ a
SOKV. Vykonávání statisticko-provozních činností v úseku provozu a oprav železničních
kolejových vozidel. Vedení podrobné dokumentace, sestavení a příprava podkladů pro rozpis
činností na jednotlivá pracoviště. Vedení a zpracování podkladů pro technickou agendu,
vedení agendy skladového hospodářství, zpracování prvotní evidence a dalších technických
agend.
(KZAM 31604)
Činnost „stážisty“ s úrovní středoškolského vzdělání.
(KZAM 41906)
TS 7
Činnost „stážisty“ s úrovní středoškolského vzdělání.
(KZAM 41906)
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č. povolání 133

TS 7-9

SAMOSTATNÝ TECHNIK

KZAM 31603
KZAM 41904

TS 7-9
TS 7-9

Samostatný technik ŽD
Praktikant, asistent VŠ

Charakteristika povolání :
Sledování dodržování technologických postupů v přiděleném úseku činnosti.
Odpovědnost za nejhospodárnější využívání technických prostředků a zařízení. Příprava na
výkon povolání.
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
(KZAM 31603)
Činnost „stážisty“ s úrovní vysokoškolského vzdělání.
(KZAM 41904)
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.
(KZAM 31603)
Činnost „stážisty“ s úrovní vysokoškolského vzdělání.
(KZAM 41904)
TS 9
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.
Vykonávání složitých odborných činností spojených s provozem, opravami železničních
kolejových vozidel, defektoskopií, revizí tlakových nádob a zdvihacích zařízení. Vyšetřování
příčin a důsledků nehodových událostí.
(KZAM 31603)
Činnost „stážisty“ s úrovní vysokoškolského vzdělání.
(KZAM 41904)
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č. povolání 134

TS 9-13

INŽENÝR ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

KZAM 21328
KZAM 31602
KZAM 31605

TS 9-13
TS 11-12
TS 12

Systémový inženýr, správce aplikace, administrátor
IŽD PJ, SOKV,
IŽD jinde neuvedený

Charakteristika povolání :
Optimalizace využívání možností a kapacit řídicích, výpočetních a jiných provozních
systémů, příp. technických a technologických zařízení, v návaznosti na provozní, výrobní,
ekonomické, obchodní a jiné požadavky a nároky. Vyhodnocování a navrhování úprav
parametrů a kapacit řídicích, výpočetních, provozních, technických, technologických nebo
jiných systémů a zařízení a korekce požadavků, cílů, úkolů a nároků s ohledem na možnosti
a kapacity těchto systémů, zařízení apod.
Řízení, organizování a kontrola hospodaření s nákladními vozy ČDC i zahraničních
železničních dopravních podniků v přidělených vozových řadách a stanoveného obvodu.
Koordinace průběhu prací provozně technického úseku s navazujícími oblastmi
ostatních činností. Zajišťování stanovených provozních, technologických a ekonomických
parametrů s odpovědností za kvalitní a včasnou statistickou dokumentaci (evidenci).
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.
(KZAM 21328)
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.
(KZAM 21328)
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
(KZAM 21328)
Řízení rozsáhlých a navazujících činností s regionální a podnikovou působností. Řízení
a organizace provozních procesů nebo postupů, úkonů za svěřený úsek. Řízení a organizace
oprav železničních kolejových vozidel.
(KZAM 31602)
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.).
(KZAM 21328)
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Koordinace, řízení a kontrola stanovených provozních, technologických,
bezpečnostních a ekonomických parametrů s odpovědností za kvalitní a včasnou provozní a
statistickou dokumentaci (evidenci) s regionální a podnikovou působností.
(KZAM 31602)
Komplexní zajišťování technologií nákladní přepravy v určeném obvodu. Provádění
rozborů a koordinace činností.
(KZAM 31605)
TS 13
Navrhování principiálně nových systémů výpočetní techniky. Vedení úseku „technické
skupiny“ na úrovni provozních jednotek.
(KZAM 21328)
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č. povolání 135

TS 10-11

SPECIALISTA

KZAM 21293

TS 10-11

Specialista

Charakteristika povolání :
Výkon specializovaných koncepčních systémových prací a náročných tvůrčích prací
s rozsáhlými a komplikovanými vazbami mezi různými obory činnosti prováděné blíže
neurčeným způsobem s předem nespecifikovanými výstupy. Řízení a koordinace nosných
částí komplexu složitých systémů s rozsáhlými vnitřními i vnějšími vazbami.
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 s působností pro
celé ČDC.
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 s působností ČDC.
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č. povolání 136

TS 12-14

SYSTÉMOVÝ SPECIALISTA

KZAM 21296
KZAM 34319

TS 12-14
TS 13-14

Systémový specialista
Asistentka

Charakteristika povolání :
Řízení, organizace a koordinace nejsložitějších systémů zahrnujících celé ČDC s velmi
vysokým počtem možných způsobů řešení, s odpovědností za neodstranitelné hmotné a
morální škody, které mohou vzniknout činností přímo řízených i navazujících systémů.
Analyzování, posuzování a řešení nejsložitějších úkolů vč. navrhování nových
kvalifikovaných tvůrčích řešení při řízení a organizaci činnosti ČDC. Koordinace nejsložitějších
oborových činností s vysokým počtem možných způsobů řešení a s předem
nespecifikovanými výstupy. Odpovědnost za hmotné a morální škody vzniklé z realizace
konkrétních řešení.
Charakteristika prací :
TS 12
Normotvorná a koordinační činnost s působností pro celé ČDC. Řízení a koordinace
činností a koncepčních úkolů s působností pro celé ČDC.
TS 13
Tvůrčí, koncepční, normotvorná a koordinační činnost s působností pro celé ČDC.
Řízení a koordinace náročných činností a zásadních koncepčních úkolů s působností pro celé
ČDC. Koordinace náročných systémů v rámci celých ČDC. Zpracovávání a posuzování
programů a koncepcí ČDC nebo jednotlivých částí těchto programů a koncepcí.
Řízení, organizace a koordinace kontrolní činnosti v obvodu PJ, spolupráce s
odpovědnými osobami pro zjišťování příčin a okolností vzniku MU.
•

Koordinace programu ředitele JOS podle jeho pokynů.

•

Vykonávání organizačního a informačního servisu.

•

Evidence došlé a odchozí korespondence.

•

Vedení další určené dokumentace, příprava dokumentů.

(KZAM 34319)

TS 14
Koordinace nejnáročnějších systémů v rámci celých ČDC. Komplexní zpracování a
posuzování projektů a koncepcí ČDC nebo jednotlivých částí těchto projektů a koncepcí.
Vedení samostatného referátu. Výkon činnosti vnitropodnikového auditu.
•

Koordinace programu ředitele úseku či odboru GŘ podle jeho pokynů.

•

Vykonávání organizačního a informačního servisu.

•

Evidence došlé a odchozí korespondence.

•

Vedení další určené dokumentace, příprava dokumentů.

(KZAM 34319)
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č. povolání 137

TS 11-12

INSPEKTOR PRO ŠKOLENÍ

KZAM 23528

TS 11-12

Inspektor pro školení

Charakteristika povolání:
Zajišťování výuky a přezkušování v různých typech kurzů a školení, včetně odborné
poradenské činnosti.
Charakteristika prací :
TS 11
Komplexní zajišťování výuky a odborných zkoušek v kurzech (povinné školení
pracovníků podle předpisů ČD a IN ČDC); účast při vypracovávání pedagogických dokumentů
a učebních pomůcek, přednášení látky určené učebními osnovami podnikové výchovy;
vykonávání kontrolní činnosti školených zaměstnanců.
TS 12
Odborná pedagogická činnost ve specializovaných rekvalifikačních kurzech, odborná
poradenská činnost v oblasti obchodní a provozní, provádění specializovaných školení
(zdravotnické, elektrotechnické). Odborné a periodické přezkušování zaměstnanců ČDC
a jiných právních subjektů.
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č. povolání 138
KZAM 12263

TS S ŘEDITEL JEDNOTKY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY
TS S Ředitel PJ, SOKV /Ředitel JOS

Charakteristika povolání :
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost organizační jednotky v rozsahu
pravomoci stanoveném Organizačním řádem ČD Cargo, a.s., ostatními normami a příslušnými
předpisy.
Charakteristika prací :
TS S
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost organizační jednotky.
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č. povolání 139
KZAM 24113

TS 14-16(S) INTERNÍ AUDITOR
TS 14-16(S) Interní auditor

Charakteristika povolání :
Metodické řízení, tvorba koncepce a koordinace výkonu interního auditu, vnitřního
kontrolního systému a vyřizování podání (stížností) v celém ČDC.
Provádění analýz rizik, při kterých jsou identifikovány procesy se strategickým
významem pro ČDC a identifikována potenciální rizika vyplývající z těchto procesů. Příprava
návrhů periodických plánů interního auditu se zaměřením na ohodnocení rizik vyplývajících ze
strategických procesů a monitorování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému
ČDC.
Výkon interního auditu (provádění šetření obsažených v plánu nebo na základě příkazu
předsedy Představenstva ČDC) včetně zpracování zpráv a monitoringů plnění přijatých
nápravných opatření.
Zpracování analýz a informací (periodických nebo podle potřeby), které jsou
předkládány orgánům společnosti.
Provádí pro orgány společnosti a vrcholové vedení společnosti auditorské práce, tj. nezávislou a
objektivní ujišťovací, kontrolní a konzultační činnost zaměřenou na přidávání hodnoty a zdokonalování
procesů v organizaci, která napomáhá organizaci dosahovat jejích cílů tím, že přináší systematický a
metodický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a
správy a řízení organizace.

Charakteristika prací :
TS 14:
Samostatný výkon interního auditu včetně zpracování zpráv a monitoringu plnění
přijatých nápravných opatření. Samostatné ověřování přiměřenosti a účinnosti vnitřního
kontrolního systému v jednotkách organizační struktury ČDC. Samostatné vyřizování podání.
TS 15
Řízení týmů sestavených pro provedení šetření v rámci výkonu interního auditu.
Samostatné provádění nebo koordinace náročných činností při výkonu interního auditu.
Koordinace provádění kontrolní činnosti v rámci vnitřního kontrolního systému více jednotek
organizační struktury.
TS 16
Provádění odborně nebo organizačně nejnáročnějších činností při výkonu interního
auditu, koordinaci vnitřního kontrolního systému nebo vyřizování podání v celém ČDC.
Metodické řízení, tvorba koncepce a koordinace výkonu interního auditu, vnitřního kontrolního
systému a vyřizování podání (stížností) v celém ČDC. Provádění analýz rizik, při kterých jsou
identifikovány procesy se strategickým významem pro ČDC a identifikována potenciální rizika
vyplývající z těchto procesů. Příprava návrhů periodických plánů interního auditu. Zpracování
analýz a informací (periodických nebo podle potřeby), které jsou předkládány orgánům
společnosti.
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TS 16 (S)
Provádí s náležitou odbornou péčí samostatně, případně jako vedoucí nebo člen auditního
týmu, plánovaná nebo mimořádná šetření, k jejichž provedení je jmenovitě určen Ročním plánem
interního auditu schváleným představenstvem společnosti nebo Příkazem k provedení mimořádného
šetření, který schvaluje předseda představenstva nebo vedoucí interního auditu. Posuzuje přiměřenost
přijatých nápravných opatření a zbytkového rizika. O výsledcích provedeného šetření informuje
předsedu představenstva ČDC a ředitele úseku nadřízeného ředitelům jednotek organizační struktury,
ve kterých bylo šetření provedeno.
Dle pokynů vedoucího interního auditu se podílí na nastavování základních pravidel pro
fungování vnitřního kontrolního systému ČDC a na analýze, sledování a vyhodnocování účinnosti
vnitřního kontrolního systému.
Spolupracuje při sestavování návrhu Ročního plánu interního auditu, monitorování plnění
přijatých nápravných opatření přijatých ke zjištěným nedostatkům a na přípravě souhrnných a
analytických informací pro orgány společnosti nebo členy vrcholového vedení.
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č. povolání 143
KZAM 13191
KZAM 13192

TS 12-16,S VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
TS 16, S
TS 12-15

Vedoucí oddělení GŘ ČDC
Vedoucí oddělení PJ, SOKV /Vedoucí oddělení JOS

Charakteristika povolání :
Řízení a odpovědnost za činnost svěřeného oddělení GŘ ČDC.
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost svěřeného oddělení JOS -PJ, SOKV,
OPT.
Charakteristika prací:
TS 12
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost oddělení.
(KZAM 13192)
TS 13
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost oddělení s odborně náročnou činností.
(KZAM 13192)
TS 14
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost oddělení s významnou provozní a
odborně náročnou činností.
(KZAM 13192)
TS 15
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost oddělení s významnou provozní a
odborně nejnáročnější činností.
(KZAM 13192)
TS 16
Řízení a odpovědnost za činnost oddělení.
(KZAM 13191)
TS S
Řízení a odpovědnost za činnost oddělení se složitou odbornou koncepční
problematikou.
(KZAM 13191)
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č. povolání 146

TS 14-16

VEDOUCÍ SKUPINY

KZAM 21299
KZAM 21329

TS 14-16
TS 14-15

Vedoucí skupiny GŘ ČDC
Vedoucí skupiny PJ, SOKV/Vedoucí skupiny JOS

Charakteristika povolání :
Přímé vedení skupiny odborníků (nejméně čtyři přímo podřízení zaměstnanci) na
generálním ředitelství ČDC, včetně případného odborně vysoce kvalifikovaného a tvůrčího
řešení nejnáročnější problematiky řízení a organizace činnosti s nespecifikovanými výstupy,
spojené s odpovědností za neodstranitelné hmotné a morální škody, které mohou vzniknout
z přijatých řešení i v činnosti podřízených a navazujících systémů.
Přímé vedení skupiny na JOS SOKV včetně případného odborně vysoce
kvalifikovaného a tvůrčího řešení nejnáročnější problematiky řízení a organizace činnosti
s nespecifikovanými výstupy, spojené s odpovědností za neodstranitelné hmotné a morální
škody, které mohou vzniknout z přijatých řešení i v činnosti podřízených a navazujících
systémů.

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.
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.
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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č. povolání 147
KZAM 21495

TS 15-16,S ODBORNÝ PORADCE
TS 15-16,S

Odborný poradce

Charakteristika povolání :
Navrhování odborně vysoce kvalifikovaných, principiálně nových tvůrčích řešení
nejnáročnější problematiky řízení a organizace činnosti s nespecifikovanými výstupy,
s odpovědností za neodstranitelné hmotné a morální škody, které mohou vzniknout z přijatých
řešení i v činnosti podřízených a navazujících systémů.
Charakteristika prací:
TS 15
Vysoce odborně a kvalifikačně náročné řešení významných úseků činnosti řízení
a organizace.
TS 16
Vysoce odborně a kvalifikačně náročné řešení zásadní problematiky řízení, koncepce
a organizace.
TS S
Vysoce odborně a kvalifikačně nejnáročnější řešení nejzásadnější problematiky řízení
příslušné oblasti, koncepce a organizace ČDC.
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č. povolání 148

TS 15-16,S OBOROVÝ SPECIALISTA

KZAM 21496

TS 15-16,S

Oborový specialista

KZAM 12312

TS 16,S

Tajemník vedení společnosti

Charakteristika povolání :
Navrhování odborně vysoce kvalifikovaných, principiálně nových tvůrčích řešení
nejnáročnější problematiky řízení a organizace činnosti s nespecifikovanými výstupy,
zajišťování administrativní činnosti a technické pomoci pro Představenstvo, Dozorčí radu,
Správní radu a Výbor pro audit, odborné posuzování materiálů.
Charakteristika prací:
TS 15
Vysoce odborně a kvalifikačně náročné řešení významných úseků činnosti řízení
a organizace.
(KZAM 21496)
TS 16
Vysoce odborně a kvalifikačně náročné řešení zásadní problematiky řízení, koncepce
a organizace.
(KZAM 21496, 12312)
TS S
Vysoce odborně a kvalifikačně nejnáročnější řešení nejzásadnější problematiky řízení
příslušné oblasti, koncepce a organizace ČDC.
(KZAM 12312)

71 (celkem 143)

PERs-40-B-2010 Katalog povolání
1.změna účinná od 1.1.2012
9

č. povolání 149
KZAM 12104

TS S ZÁSTUPCE ČDC V ZAHRANIČÍ
TS S

Generální zástupce ČDC v zahraničí

Charakteristika povolání :
Zajišťování zájmů ČDC v zahraničí a vytváření aktivních kontaktů se zahraničními
železničními podniky, orgány a organizacemi v rozsahu a pravomoci stanovené Organizačním
řádem ČD Cargo, a.s., ostatními normami a příslušnými předpisy.
Charakteristika prací :
TS S
Zajišťování zájmů ČDC v zahraničí a vytváření aktivních kontaktů se zahraničními
železničními podniky, orgány a organizacemi v rozsahu a pravomoci stanovené Organizačním
řádem ČD Cargo, a.s, ostatními normami a příslušnými předpisy na „Generální“ úrovni.
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č. povolání 150
KZAM 12272

TS S ŘEDITEL ODBORU
TS S Ředitel odboru GŘ

Charakteristika povolání :
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost svěřeného odboru generálního ředitelství
v rozsahu pravomoci stanoveném Organizačním řádem ČD Cargo, a.s., ostatními normami a
příslušnými předpisy.
Charakteristika prací:
TS S
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost svěřeného odboru generálního ředitelství.
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č. povolání 151
KZAM 12273

TS S ZÁSTUPCE ŘEDITELE ODBORU
TS S Zástupce ředitele odboru GŘ

Charakteristika povolání :
Zastupování ředitele odboru generálního ředitelství v rozsahu stanoveném
Organizačním řádem ČD Cargo, a.s., ostatními normami a příslušnými předpisy. Organizace,
řízení a odpovědnost za činnost svěřeného úseku.
Charakteristika prací :
TS S
Zastupování ředitele odboru generálního ředitelství na svěřeném úseku. Zastupování
ředitele kanceláře.
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č. povolání 152
KZAM 12101

TS S GENERÁLNÍ ŘEDITEL
TS S Generální ředitel

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

75 (celkem 143)

PERs-40-B-2010 Katalog povolání
1.změna účinná od 1.1.2012
9

č. povolání 153
KZAM 12224

TS S ZÁSTUPCE ŘEDITELE OBLASTI
TS S Zástupce ředitele oblasti

Charakteristika povolání :
Zastupování ředitele příslušné oblasti generálního ředitelství v rozsahu stanoveném
Organizačním řádem ČD Cargo, a.s, ostatními normami a příslušnými předpisy. Organizace,
řízení a odpovědnost za činnost svěřeného úseku.
Charakteristika prací :
TS S
Zastupování ředitele příslušné oblasti generálního ředitelství.
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č. povolání 161
KZAM 12221
KZAM 12222
KZAM 12223

TS S ŘEDITEL OBLASTI
TS S Obchodní ředitel
TS S Provozní ředitel
TS S Finanční ředitel

Charakteristika povolání :
Organizace, řízení a odpovědnost za obchodní, provozní a finanční oblast ČDC.
Charakteristika prací :
TS S
Organizace, řízení a odpovědnost za činnost ČDC v rozsahu a působnosti stanovené
Organizačním řádem ČD Cargo, a.s, ostatními normami a příslušnými předpisy.
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č. povolání 216

TS 8-11

PRACOVNÍK POŽÁRNÍ OCHRANY

KZAM 31519

TS 8-9

Požární referent

KZAM 31516

TS 10–11

Technik požární ochrany

Charakteristika povolání :
Vykonávání odborných činností a zajišťování agendy, vypracovávání odborných
stanovisek, zjišťování požárně-technických charakteristik materiálů, zpracování projektové
dokumentace požární ochrany včetně zpracovávání dokumentace požární ochrany z hlediska
činnosti jednotky požární ochrany při zdolávání požárů a jiných mimořádných událostí.
Komplexní zajišťování složitých odborných správních nebo ekonomických agend.
Charakteristika prací :
TS 8
Komplexní zajišťování agendy požární ochrany, Kontrola stavu zabezpečování požární
ochrany a stavu technických prostředků požární ochrany.
(KZAM 31519)
TS 9
Komplexní zajišťování koncepčních a systémových prací požární ochrany, řízení,
organizování a kontrola v nejsložitějších organizačních a provozních podmínkách. Vyjadřování
se ke stavbám drah a na dráze – vlečce ČDC z hlediska zajištění podmínek pro zásahovou
činnost. Zajišťování školení zaměstnanců.
(KZAM 31519)
TS 10
Zpracování složitých dokumentací požární ochrany na několika JOS ČDC při
provozování činnosti dle §4 zákona č.133/1985 Sb. odst.2 a odst.3. Vyjadřování se ke
stavbám drah a na dráze-vlečce ČDC, jakož i sledování stavu protipožárních opatření na
drahách-vlečkách ČDC a na styku drah z hlediska zajištění podmínek pro zásahovou činnost.
Zajišťování školení a odborné přípravy zaměstnanců. Odborná způsobilost dle §11 zákona
č.133/1985 Sb.
(KZAM 31516)
TS 11:
Zpracování složitých dokumentací požární ochrany na několika JOS ČDC při
provozování činnosti dle §4 zákona č.133/1985 Sb. odst.2 a odst.3. Vyjadřování se ke
stavbám drah a na dráze-vlečce ČDC, jakož i sledování stavu protipožárních opatření na
drahách-vlečkách ČDC a na styku drah z hlediska zajištění podmínek pro zásahovou činnost.
Zpracování služebních předpisů, odborných a metodických pokynů. Komplexní systematická
rozborová činnost při vyhodnocování činnosti na úseku požární ochrany. Zajišťování školení a
odborné přípravy zaměstnanců. Odborná způsobilost dle §11 zákona č.133/1985 Sb.
(KZAM 31516)
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č. povolání 237

TS 4-6

JEŘÁBNÍK

KZAM 83334

TS 4-6

Jeřábník

Charakteristika povolání :
Řízení, obsluha a běžná údržba zdvihacích strojů a zařízení, např. mostových a
kozových jeřábů, jeřábů konzolových portálových, sloupových, věžových apod. Řízení,
obsluha a běžná údržba věžových a sloupových jeřábů o nosnosti nad 80 t na háku nebo
několika stavebních jeřábů ve spřahu. Obsluha mechanizmů a zařízení jeřábů na kolových
podvozcích a autojeřábů o nosnosti nad 8 t na háku.
Charakteristika prací :
TS 4
Řízení, obsluha a běžná údržba složitějších zdvihacích mechanizmů. Řízení a obsluha
mostových a kozových jeřábů o nosnosti nad 10 t, jeřábů konzolových, portálových a
poloportálových a sloupových a věžových jeřábů o nosnosti do 16 t. Obsluha autojeřábů
o nosnosti do 3 t na háku při přemisťování břemen.
TS 5
Řízení a obsluha mostových a kozových jeřábů o nosnosti nad 10 t, pokud při
manipulaci s břemeny je používáno přídavných zařízení na háku vyžadujících speciální
nasazení a pozornosti při přemisťování břemen (elektromagnety, speciálně upravená přídavná
zařízení pro vykládku kontejnerů bočními otvory).
Řízení a obsluha složitých zdvihacích mechanizmů. Řízení a obsluha kozových jeřábů
při montážích vícepodlažních budov, věžových jeřábů o nosnosti do 80 t a mostových jeřábů
o nosnosti nad 50 t. Obsluha autojeřábů o nosnosti nad 3 t do 8 t na háku při přemisťování
břemen.
TS 6
Řízení a obsluha velmi složitých zdvihacích mechanizmů. Řízení a obsluha jeřábových
soustav nebo speciálních jeřábů a jeřábů ve spřahu. Řízení a obsluha věžových a sloupových
jeřábů o nosnosti nad 80 t. Obsluha autojeřábů o nosnosti nad 8 t na háku při přemisťování
břemen.
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č. povolání 241

TS 3-6

NATĚRAČ - LAKÝRNÍK

KZAM 71424

TS 3-6

Natěrač - lakýrník

Charakteristika povolání :
Natírání:
Provádění a opravy nátěrů instalovaných konstrukcí (např. střešních konstrukcí,
stožárů, hal apod.) všemi druhy materiálů. Provádění a opravy nátěrů topných těles, armatur a
kovového potrubí, pletiv a truhlářských a tesařských výrobků. Nátěry omítek.
Lakování:
Úpravy povrchů výrobků a konstrukcí různými nátěrovými hmotami natíráním a
stříkáním. Provádění a opravy nátěrů prostých i emailových bez plného tmelení na různých
podkladech (např. na dřevě, kovech, omítkách nebo skle apod.) nebo s plným tmelením a
nátěrů ploch včetně míchání a tónování barev. Opalování starých nátěrů. Broušení
jednotlivých vrstev tmelených ploch ručně nebo strojně ruční bruskou za sucha a pod vodou.
Pokrývání povrchů nátěrovými hmotami stříkáním, práškováním v elektrostatickém poli nebo
elektroforézou. Provádění nápisů různými druhy písma. Písmomalířské, dekorační nebo
propagační práce. Řízení prací při provádění nátěrových systémů ve specializovaných a
schválených pracovištích povrchových úprav.
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.
střešních konstrukcí, stožárů, hal apod.) všemi druhy materiálů. Stříkání odlitků skříní motoru
vrchní barvou, stříkání vnitřků kabin nákladních vozů, lokomotiv 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. Provádění metalízovaných 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. 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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č. povolání 250

TS 4-6

STROJNÍK PRACOVNÍCH STROJŮ

KZAM 83329

TS 4-6

Strojník pracovních strojů

Charakteristika povolání :
Řízení, obsluha a údržba pracovních strojů a zařízení včetně odstraňování závad a
kontroly chodu a výkonu, např. bagrů, buldozerů, traktorů a tahačů.
Charakteristika prací :
TS 4
Obsluha a běžná údržba mechanizmů, demontáž jednodušších agregátů, strojů,
zařízení, vrátků, rumpálů apod. Opravy stavebních mechanizačních prostředků (výměny
čističů vzduchu, oleje a nafty). Demontáž hydraulických hadic a armatur, výfukového a
vzduchového potrubí, krytů, přídavných zařízení, mytí a čištění demontovaných dílů a
spolupráce při výměně různých přídavných zařízení (radlic, lopat, drapáků, výložníků apod.).
Řízení, obsluha a běžná údržba běžných vykládacích a nakládacích strojů a zařízení
s motorem o výkonu do 75 kW.
TS 5
Řízení, obsluha a běžná údržba složitějších mechanizačních prostředků (strojů a
zařízení), např. bagrů, buldozerů a lopatových nakladačů do 2 m3 obsahu lopaty s výkonem
nad 75 KW. Řízení, obsluha a běžná údržba složitých stavebních strojů a zařízení.
TS 6
Řízení prací prováděných speciálními strojními zařízeními.
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č. povolání 271

TS 4-7

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

KZAM 72415

TS 4-7

Provozní elektrikář

Charakteristika povolání :
Samostatné odborné práce, popř. práce při zjišťování a odstraňování závad, obsluze
energetických zařízení. preventivních, běžných a středních opravách, kontrolách, výměnách a
revizích elektrických strojů, přístrojů, zařízení a elektrické instalace s nízkým a vysokým
napětím v budovách a objektech, venkovních rozvodných energetických systémů včetně
silových kabelů. Řízení prací při zjišťování a odstraňování závad elektrických zařízení nejvyšší
složitosti. Provádění a řízení rozsáhlých oprav s podstatnými zásahy do elektrických systémů
spojených zpravidla s rekonstrukcí strojů a zařízení tuzemské a zahraniční výroby. Provádění
a řízení revizí, zkoušení a uvádění do provozu elektrických zařízení včetně vystavování
příslušných protokolů. Montáž a opravy komplexní elektroinstalace včetně zkoušení před
montáží. Montáž elektrické instalace do ohebných hadic, rour nebo lišt včetně osazování
krabic všech typů a zapojování instalace, montáž silových kabelů 1 k V, přístrojů do 10 A,
spínačů, zásuvek a vidlic, jističů, ovládačů, přepínačů, relé, transformátorů, rozváděčů,
usměrňovačů, elektrospotřebičů a svítidel. Zkoušení elektroinstalace po dokončení a
provádění výchozí revize.
Charakteristika prací :
TS 4
Práce při opravách elektrických strojů a energetických zařízení, revizních a
preventivních prohlídkách, řízení a obsluze energetických zařízení o malých výkonech, např.
při opravách závěsných panelů obráběcích strojů, opravách elektrických zařízení chladicích
strojů, kontrole a opravách elektrických přenosných zařízeni apod. Opravy závěsných
ovládacích panelů obráběcích strojů včetně propojování novými vodiči a zkoušení správnosti
zapojení. Opravy elektrických instalací v mokrém prostředí včetně výměn kabelů, stykačů,
svítidel apod. Zjišťování a odstraňování závad na vzdušných a kabelových vedeních nízkého
napětí. Vykonávání dílčích prací pod dohledem při řízení chodu a obsluze, popř. kontrole
činností, a zjišťování a odstraňování závad energetických zařízení. Kontrola a opravy
přenosného elektrického nářadí, např. ruční elektrické vrtačky, ruční elektrické brusky.
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 vyhotovování 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
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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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č. povolání 273

TS 6-10

ČETAŘ

KZAM 72239

TS 6-10

Četař

Charakteristika povolání :
Organizace a řízení činnosti přidělených zaměstnanců, případně celých komplexních
čet, zajišťování personální potřeby a obsazování směn, sestavení služebních rozvrhů
(turnusů), vedení evidence a přehledů o výkonech zaměstnanců.
Charakteristika prací :
TS 6
Četař se zařadí o jeden TS výše než nejvýše zařazený jím řízený zaměstnanec.
TS 7
Četař se zařadí o jeden TS výše než nejvýše zařazený jím řízený zaměstnanec.
TS 8
Četař se zařadí o jeden TS výše než nejvýše zařazený jím řízený zaměstnanec.
TS 9
Četař se zařadí o jeden TS výše než nejvýše zařazený jím řízený zaměstnanec.
TS 10
Četař se zařadí o jeden TS výše než nejvýše zařazený jím řízený zaměstnanec.
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č. povolání 280

TS 5-7

SOUSTRUŽNÍK KOVŮ

KZAM 72231

TS 5-7

Soustružník kovů

Charakteristika povolání :
Seřizování a obsluha konvenčních a číslicově řízených soustružnických strojů,
vodorovných vyvrtávaček a obráběcích center při strojním obrábění součástí soustružením,
vrtáním vyvrtáváním, vystružováním, frézováním a broušením. Řezání všech druhů závitů,
obrábění vnějších povrchů a děr včetně kuželových, kulových a jiných tvarů.
Charakteristika prací :
TS 5
Složité odborné práce při obrábění na konvenčních soustruzích, svislých
revolverových, jedno a vícevřetenových automatických nebo poloautomatických soustruzích,
vodorovných vyvrtávačkách, číslicově řízených soustruzích a svislých a vodorovných
vyvrtávačkách a obráběcích centrech. Obrábění na konvenčních soustruzích a svislých,
revolverových a vodorovných vyvrtávaček v přesnosti IT 6. Soustružení s vnitřním nebo čelním
zápichem, drážek nebo vyhrání na konvenčních soustruzích včetně svislých v přesnosti IT R7. Obrábění na vodorovných vyvrtávačkách v přesnosti IT 8-7 šesti a více průměrů na jedné
ose nebo obrábění ve více různých osách nebo polohách nebo frézování čtyř a více
různorodých ploch. Obrábění skříňových svařenců a tenkostěnných odlitků na vodorovných
vyvrtávačkách v přesnosti IT 8-7, je-li tloušťka stěny k rozměru vnějšího profilu v poměru 1:50
a vyšším.
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 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 s vyvázáním a 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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č. povolání 283

TS 3-5

KOVÁŘ

KZAM 72211

TS 3-5

Kovář

Charakteristika povolání :
Výroba strojních součástí, nářadí a nástrojů ručním kováním na kovadlinách a strojním
kováním na bucharech a kovacích lisech volně i v zápustkách. Ohýbání kulatin, profilových
materiálů, plochých tyčí nebo výpalků. Rovnání materiálů, výkovků, výlisků, výpalků, výstřižků
a svařenců. Tvarování listových per a pružin, okovávání trubek. Ohřívání materiálů v
kovářských pecích a výhních. Řízení čety kovářů při výrobě složitých a velkých strojních
součástí ručním kováním na kovadlinách a strojním kováním na bucharech a kovářských
lisech volně i v zápustkách. Lisování složitých výlisků. Ohýbání a rovnání složitých výkovků,
výlisků a svařenců. Okovávání trubek a vyhrdlování otvorů.
Charakteristika prací :
TS 3
Základní kovářské práce, např. jednoduché ruční překovávání a ohýbání kulatin
a plochých tyčí nebo plechů kladivem. Základní kovářské práce při ručním a strojním kování
na kovadlině a bucharech, např. plochý sekáč, tvarování pružin apod. Obsluha ohřívací pece a
výhně, manipulace s ohřívaným materiálem, naostření jednoduchých nářadí v zápustkách
(motyky, motyčky apod.). Ruční kování v rozsahu jedné až dvou základních kovářských prací
bez požadavku na dodržování tolerancí, zápustkové kování výchozích materiálů, ohýbání
kulatin nebo plochých tyčí větších profilů s jedním až třemi ohyby a rovnání materiálů kladivem
nebo ručním lisem. Vykování skob, hřebíků a petlic za tepla, ohýbání profilových materiálů
v ohni, ostření a kalení sekáčů, seker a krumpáčů.
TS 4
Běžné odborné kovářské práce, např. zápustkové kování s předběžnou kovářskou
úpravou výchozích materiálů o hmotnosti výkovků do 30 kg, volné kování výkovků o hmotnosti
do 30 kg, ruční kování v rozsahu tří a více základních kovářských prací bez požadavku na
dodržování tolerancí, rovnání materiálů plamenem nebo strojním lisem. Lisování L, U a Z
profilů z plechů o tloušťce do 3 mm. Výroba, úprava, regenerace a ostření nářadí (např.
sekery, podbíjáky, sochory), kováním za tepla strojně. Rovnání a oprava toren podvozků.
TS 5
Složité odborné kovářské práce, např. zápustkové kování s předkováváním nebo
předlisováváním výchozích materiálů, volné kování neosazených výkovků prodlužovaných na
trnu do délek 500 mm (dutá tělesa), lisování hraněných plechů ve dvou a více operacích na
přesné rozměry. ruční kování v rozsahu tří a více základních kovářských prací s požadavkem
na dodržování tolerancí. Zápustkové kování s předkováváním nebo předlisováváním
výchozích materiálů, např. s prosazováním prodlužováním, osazováním, předkováváním v
postupové zápustce, všestr. prokováváním, ohýbáním, válcováním v kovacích válcích se
dvěma a více průvlaky. Vyrovnání za tepla na desce čelních a bočních dveří plechových a
železných po odejmutí z vozu (při násilném poškození).
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č. povolání 284
KZAM 72123

TS 4-7

SVÁŘEČ

TS 4-7 5-9

Svářeč kovů

Charakteristika povolání :
Řezání, nahřívání a rovnání kovových materiálů a jejich slitin kyslíkem, řezání
plazmou,drážkování uhlíkovou elektrodou. Svařování, navařování a pájení součástí i
konstrukcí z kovových materiálů a jejich slitin různými metodami s příslušnou požadovanou
zkouškou podle norem.
Charakteristika prací :
TS 5
Základní odborné práce související s opravami, údržbou ŽKV a jejich dílů a odborné práce pro
režijní účely spojené pouze s řezáním, nahříváním a rovnáním kovových materiálů a jejich
slitin kyslíkem, řezání plazmou, drážkování uhlíkovou elektrodou prováděné zaškoleným
pracovníkem v rozsahu daném kvalifikací dle ČSN 050705.
TS 6
Základní odborné práce související s opravami, údržbou ŽKV a jejich dílů a odborné práce pro
režijní účely spojené pouze s řezáním, nahříváním a rovnáním kovových materiálů a jejich
slitin kyslíkem, řezání plazmou, drážkování uhlíkovou elektrodou prováděné svářečem v
rozsahu daném kvalifikací dle ČSN 050705.
TS 7
Odborné práce při svařování, navařování a pájení. Svařování, navařování a pájení související
s opravami, údržbou ŽKV a jejich dílů především se středním významem pro provozní
bezpečnost (části ŽKV zatříděné do certifikační úrovně CL3 dle ČSN EN 15085-2) bez
požadavku na NDT kontrolu v rozsahu daném příslušnou kvalifikací. Svařování a pájení
související s výrobou náhradních dílů pro ŽKV především se středním významem pro provozní
bezpečnost (části ŽKV zatříděné do certifikační úrovně CL3 dle ČSN EN 15085-2) bez
požadavku na NDT kontrolu v rozsahu daném příslušnou kvalifikací. Svářeči kovů s kvalifikací
dle podle ČSN EN 287-1, norem řady ČSN EN ISO 9606 apod.
TS 8
Složité odborné práce při svařování, navařování a pájení. Svařování, navařování a pájení
související s opravami, údržbou ŽKV a jejich dílů především s vysokým významem pro
provozní bezpečnost (části ŽKV zatříděné do certifikační úrovně CL2 dle ČSN EN 15085-2) s
požadavkem na NDT kontrolu dle ČSN EN 15085-2 a ČSN EN 15085-5 v rozsahu daném
příslušnou kvalifikací. Svařování a pájení související s výrobou náhradních dílů pro ŽKV
především s vysokým významem pro provozní bezpečnost (části ŽKV zatříděné do certifikační
úrovně CL2 dle ČSN EN 15085-2 ) s požadavkem na NDT kontrolu dle ČSN EN 15085-2 a
ČSN EN 15085-5 v rozsahu daném příslušnou kvalifikací. Svářeči kovů s kvalifikací dle podle
ČSN EN 287-1, norem řady ČSN EN ISO 9606 apod.
TS 9
Vysoce odborné práce při svařování, navařování a pájení. Svařování, navařování a pájení
související s opravami, údržbou ŽKV a jejich dílů především s vysokým významem pro
provozní bezpečnost (části ŽKV zatříděné do certifikační úrovně CL1 dle ČSN EN 15085-2) s
požadavkem na NDT kontrolu dle ČSN EN 15085-2 a ČSN EN 15085-5 v rozsahu daném
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příslušnou kvalifikací. Svařování a pájení související s výrobou náhradních dílů pro ŽKV
především s vysokým významem pro provozní bezpečnost (části ŽKV zatříděné do certifikační
úrovně CL1 dle ČSN EN 15085-2) s požadavkem na NDT kontrolu dle ČSN EN 15085-2 a
ČSN EN 15085-5 v rozsahu daném příslušnou kvalifikací. Svářeči kovů s kvalifikací dle podle
ČSN EN 287-1, norem řady ČSN EN ISO 9606 apod.
TS 4
Základní odborné práce související s opravami, údržbou ŽKV a jejich dílů spojené
pouze s řezáním, nahříváním a rovnáním kovových materiálů a jejich slitin kyslíkem, řezání
plazmou, drážkování uhlíkovou elektrodou v rozsahu daném kvalifikací dle ČSN 050705.
Běžné odborné svářečské práce pouze pro režijní účely (údržba budov a strojního
zařízení) v rozsahu daném kvalifikací dle ČSN 050705.
TS 5
Odborné práce při svařování, navařování a pájení. Svařování, navařování a pájení
související s opravami, údržbou ŽKV a jejich dílů se středním významem pro provozní
bezpečnost (části ŽKV zatříděné do certifikační úrovně CL3 dle ČSN EN 15085-2) bez
požadavku na NDT kontrolu v rozsahu daném příslušnou kvalifikací. Svařování a pájení
související s výrobou náhradních dílů pro ŽKV se středním významem pro provozní
bezpečnost (části ŽKV zatříděné do certifikační úrovně CL3 dle ČSN EN 15085-2) bez
požadavku na NDT kontrolu v rozsahu daném příslušnou kvalifikací. Svářeči kovů s kvalifikací
dle podle ČSN EN 287-1 , norem řady ČSN EN ISO 9606 apod.
TS 6
Složité odborné práce při svařování, navařování a pájení. Svařování, navařování a
pájení související s opravami, údržbou ŽKV a jejich dílů s vysokým významem pro provozní
bezpečnost (části ŽKV zatříděné do certifikační úrovně CL2 dle ČSN EN 15085-2) s
požadavkem na NDT kontrolu dle ČSN EN 15085-2 a ČSN EN 15085-5 v rozsahu daném
příslušnou kvalifikací. Svařování a pájení související s výrobou náhradních dílů pro ŽKV s
vysokým významem pro provozní bezpečnost (části ŽKV zatříděné do certifikační úrovně CL2
dle ČSN EN 15085-2 ) s požadavkem na NDT kontrolu dle ČSN EN 15085-2 a ČSN EN
15085-5 v rozsahu daném příslušnou kvalifikací. Svářeči kovů s kvalifikací dle podle ČSN EN
287-1 , norem řady ČSN EN ISO 9606 apod.
TS 7
Vysoce odborné práce při svařování, navařování a pájení. Svařování, navařování a
pájení související s opravami, údržbou ŽKV a jejich dílů s vysokým významem pro provozní
bezpečnost (části ŽKV zatříděné do certifikační úrovně CL1 dle ČSN EN 15085-2) s
požadavkem na NDT kontrolu dle ČSN EN 15085-2 a ČSN EN 15085-5 v rozsahu daném
příslušnou kvalifikací. Svařování a pájení související s výrobou náhradních dílů pro ŽKV s
vysokým významem pro provozní bezpečnost (části ŽKV zatříděné do certifikační úrovně CL1
dle ČSN EN 15085-2) s požadavkem na NDT kontrolu dle ČSN EN 15085-2 a ČSN EN 150855 v rozsahu daném příslušnou kvalifikací. Svářeči kovů s kvalifikací dle podle ČSN EN 287-1 ,
norem řady ČSN EN ISO 9606 apod.
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č. povolání 297

TS 1-3

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK

KZAM 93391

TS 1-3

Manipulační dělník

Charakteristika povolání :
Přesun hmot, polotovarů a výrobků ručně nebo manipulačními vozíky. Pomocné práce
na pracovištích prováděné podle pokynů (např. přenášení, třídění a čištění).
Zavěšování břemen a vázání nebo upoutávání břemen nepravidelných tvarů pro
svislou nebo vodorovnou přepravu včetně signalizace obsluze zvedacího zařízení nebo
dopravního prostředku během přepravy. Běžná údržba vazáků.
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, 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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č. povolání 298

TS 1-3

POSEL

KZAM 91511

TS 1-3

Posel

Charakteristika povolání :
Doručování listovních, cenných a jiných zásilek a balíčků. Pochůzky uvnitř i mimo
organizace.
Charakteristika prací :
TS 1
Pochůzky drobného charakteru a doručování menších hodnot. Podávání a doručování
listovních zásilek a balíčků o hmotnosti do 5 kg. Pochůzky převážně ve vnitřním styku
organizací.
TS 2
Doručování a pochůzky mimo závody (organizace) včetně hmotné zodpovědnosti.
Pochůzky převážně ve vnějším styku závodů (organizací), podávání a doručování peněz,
listovních zásilek a balíků o hmotnosti do 5 kg včetně drobných nákupů (kancelářských potřeb
apod.).

TS 3
Doručování a pochůzky mimo závody (organizace) včetně hmotné zodpovědnosti.
Pochůzky převážně ve vnějším styku závodů (organizací), podávání a doručování peněz,
listovních zásilek a balíků o hmotnosti nad 5 kg včetně drobných nákupů (kancelářských
potřeb apod.).
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č. povolání 300

TS 3-6

SKLADNÍK

KZAM 41312
KZAM 93393

TS 3- 6
TS 3- 5

Skladník
Pomocný skladník (skladový dělník)

Charakteristika povolání :
Příjem, skladování a výdej zboží a jeho kvantitativní a kvalitativní přejímka. Kompletace
zboží pro odběratele. Samostatný příjem a výdej zboží i s využíváním výpočetní techniky.
Vedení předepsané evidence, provádění inventur a vyřizování reklamací.

Doplňující charakteristika povolání:
Řízení, obsluha a denní ošetřování motorových vozíků, tahačů a malých traktorů
včetně odstraňování drobných technických závad. Manipulace s přepravovanými náklady
nebo mechanismy namontovanými na vozidlech.
Charakteristika prací :
TS 3
Samostatná práce ve skladech. Samostatný příjem, skladování, ošetřování a výdej
zboží nebo surovin širokého sortimentu nebo menšího počtu druhů ve velkých množstvích.
Příprava expedice zásilek podle dodávkových rozpisů a odpovědnosti za jejich úplnost.
Vedení předepsané evidence a účast při provádění inventur.
(KZAM 41312, 93393)
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.
(KZAM 41312, 93393)
TS 5
Řízení skladovacích operací. Řízení a kontrola druhových a kvantitativních přejímek
zboží, racionálního provozu všech mechanizačních prostředků, příjmů a uskladňování zboží
na volná paletizační místa, příprava zboží podle počítačem určených příkazů k vyskladnění,
stavu a obměny zásob podle signálních kontrolních a dokladových sestav.
(KZAM 41312, 93393)
TS 6
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.
(KZAM 41312)
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č. povolání 303

TS 2-3

TOPIČ

KZAM 81621

TS 2-3

Topič

Charakteristika povolání :
Obsluha výměníkových nebo redukčních stanic a všech druhů kotlů bez rozlišování
topných médií včetně běžné údržby, čištění a mazání. Úklid provozních prostorů a vedení
provozních záznamů.
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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č. povolání 313

TS 5- 6

KZAM 41151 TS 5-6

SEKRETÁŘ
Sekretář

S účinností od 1. 1. 2012 se použití tohoto povolání v ČDC ruší.

Charakteristika povolání :
Zajišťování administrativní agendy vedoucího regionálního pracoviště. Obsluha jednoduchých
kopírovacích strojů. Stenografování, pořizování záznamů z porad a jednání včetně přípravy
potřebných podkladů a informací. Vyřizování korespondencí vedoucího (i cizojazyčných) podle
daných pokynů. Vedení evidencí úkolů a sledování termínů jejich plnění. Sestavování a
zajišťování plnění denních harmonogramů aktivit vedoucího podle jeho dispozic a organizace
průběhu návštěv a konání porad, popř. řízení dalších pracovníků sekretariátu.
Charakteristika prací :
TS 5
Vyřizování administrativní agendy vedoucího regionálního pracoviště a provádění všech
administrativně-technických prací. Vyřizování korespondencí podle obecných postupů a
sestavování a koordinace průběhu denních plánů podle dispozic vedoucího provozního
pracoviště.

TS 6
Řízení a organizace práce sekretářských, administrativně-technických nebo jiných provoznětechnických prací v sekretariátu. Vedení sekretariátu vedoucího provozního pracoviště.

93 (celkem 143)

PERs-40-B-2010 Katalog povolání
1.změna účinná od 1.1.2012
9

č. povolání 314

TS 7- 9

KZAM 24706 TS 7-9

TAJEMNÍK
Tajemník

S účinností od 1. 1. 2012 se použití tohoto povolání v ČDC ruší a nahrazuje se KZAM 34319 –
Asistentka (povolání 136).

Charakteristika povolání :
Vytváření vhodných podmínek pro výkon příslušné řídící funkce, organizování a
zabezpečování úkolů vyplývajících z jeho působnosti a postavení ve vztahu k organizačním
složkám ČDC, státním a dalším orgánům a organizacím, příprava programů jednání po
organizační stránce, koordinace zpracovávání stanovisek a materiálů po formální,
organizační, popř. odborné stránce, zajišťování informačních, organizačních a evidenčních
prací sekretariátu, zhotovování záznamů z jednání, popř. kontrola a vyhodnocování plnění
závěrů a usnesení.
Charakteristika prací:
TS 7
Příprava a koordinace programu a jednání po organizační stránce prověřování komplexnosti
materiálů včetně řešení nedostatků, projednávání rozporů a odstraňování dalších podkladů a
informací, rozpisy úkolů a prověřování jejich plnění, obstarávání podkladů pro zprávy, články a
jiné zásadní materiály organizace a zajišťování ekonomické stránky chodu sekretariátu.
TS 8
Samostatné zabezpečování složitých úkolů podle individuálního pověření, předkládání a
koordinace přípravy složitých řídicích aktů a materiálů po organizační nebo obsahové stránce
a zajišťování styku ředitele s dalšími orgány.
TS 9
Vyřizování speciálních úkolů se zásadním významem podle individuálního pověření,
předkládání a koordinace přípravy zásadních řídicích aktů a materiálů po organizační nebo
obsahové stránce.
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č. povolání 320

TS 8-10

ORGANIZAČNĚ-TECHNICKÝ PRACOVNÍK

KZAM 31199

TS 8-10

Organizačně technický pracovník

Charakteristika povolání :
Stanovování způsobů organizačně-technického zajišťování chodu organizace
(provozních jednotek, SOKV), včetně uspořádání informačních toků a organizačních struktur,
úrovní vstupů, provádění procesů a optimalizace výstupů. Provádění technicko-ekonomických
rozborů záměrů organizací (provozních jednotek, SOKV). Analýza technických podmínek,
technologických postupů, právních náležitostí, podmínek trhu, investiční a provozní
náročnosti, územních specifik a podmínek, možností financování, množství a kvality
pracovních zdrojů, úrovně infrastruktury apod. Koordinace spolupráce s dalšími účastníky
přípravy (např. s marketingem, výzkumem, vývojem, financováním, se subjekty kapitálové
účasti apod.).
Charakteristika prací:
TS 8
Stanovování organizačních a řídících struktur v organizacích (provozních jednotek,
SOKV) s méně rozsáhlou organizační strukturou, pevně stanovenými technickými podmínkami
a technologickými a pracovními postupy včetně vypracovávání a udržování funkčního
schématu a navrhování organizačních změn.
TS 9
Stanovování organizačních a řídících struktur v rozsáhlých a organizačně značně
členitých organizacích (provozních jednotek, SOKV) s velkou variabilitou technických
podmínek, technologických a pracovních postupů a druhů činností jednotlivých organizačních
složek. Zpracovávání organizačních řádů.
TS 10
Stanovování koncepcí organizačních struktur v návaznosti na podnikatelský záměr,
respektive kvalifikační strukturu, rozsah a druh činností a ostatní technologické a pracovní
podmínky.
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č. povolání 321

TS 7-11

PERSONALISTA

KZAM 24122
KZAM 34362

TS 10-11
TS 7-9

Vedoucí personalista
Personalista

Charakteristika povolání :
Vytváření a zajišťování personální politiky. Vyřizování pracovněprávních záležitostí
spojených se změnou, vznikem a zánikem pracovního poměru. Provádění náboru a příprav
výběrových řízení. Vedení personální evidence. Ověřování a hodnocení způsobilosti
zaměstnanců při přijímání a vykonávání práce za spolupráce s psychologem, sociologem a
ergonomem. Zajišťování výchovy a vzdělávání zaměstnanců a jejich rekvalifikace.
Stanovování kvalifikačních předpokladů pro vykonávání prací a hodnocení jejich plnění.
Zajišťování sociální politiky. Spolupráce se správou důchodového zabezpečení a
nemocenského pojištění, úřady práce apod.
Charakteristika prací :
TS 7
Zajišťování dílčích úseků personální agendy.
(KZAM 34362)
TS 8
Komplexní zajišťování personální agendy a dalších vztahů se zaměstnanci, popř.
odbory.
(KZAM 34362)
TS 9
Stanovování programů personálního a sociálního rozvoje a způsobů jejich naplňování.
Aplikace programových změn a podnikatelských záměrů v personálním systému.
(KZAM 34362)
TS 10
Vedení personálního úseku u organizačních složek do 450 zaměstnanců. Stanovování
koncepcí rozvoje lidských zdrojů a optimalizace jejich využívání. Utváření personálních
hodnotících systémů, organizačních a kvalifikačních struktur, stanovování způsobů jejich
naplňování a usměrňování kolektivních a individuálních vztahů mezi zaměstnavatelem
a zaměstnanci a sociální politiky a působení k utváření podnikové kultury.
(KZAM 24122)
TS 11
Vedení personálního úseku u organizačních složek nad 450 zaměstnanců.
Stanovování koncepcí rozvoje lidských zdrojů a optimalizace jejich využívání. Utváření
personálních hodnotících systémů, organizačních a kvalifikačních struktur, stanovování
způsobů jejich naplňování a usměrňování kolektivních a individuálních vztahů mezi
zaměstnavatelem a zaměstnanci a sociální politiky a působení k utváření podnikové kultury.
(KZAM 24122)
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č. povolání 322

TS 7-11

MZDOVÝ REFERENT

KZAM 24414
KZAM 34352

TS 10-11
TS 7-9

Odborný ekonom PaM, mzdový a platový referent
Mzdový referent, platový referent (PaM)

Charakteristika povolání :
Vytváření mzdových systémů. Tvorba vnitřních mzdových nebo platových předpisů
nebo mzdových částí kolektivních smluv. Stanovování zásad rozdělování, mzdové stimulace
dodržování mzdových nákladů a optimalizace sociální funkce mzdy. Stanovování mezd a platů
podle obecně závazných právních předpisů, vnitřních mzdových předpisů nebo kolektivních
smluv. Provádění rozborů efektivnosti vynakládání mzdových prostředků a účinnosti
mzdových forem.
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.
(KZAM 34352)
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.
(KZAM 34352)
TS 9
Tvorba mzdových systémů a vnitřních systémů usměrňování mzdových prostředků
včetně jejich aplikace.
(KZAM 34352)
TS 10
Vedení útvaru práce a mezd u organizačních složek do 550 zaměstnanců. Tvorba
mzdových systémů a koncepcí rozvoje odměňování pro velký počet zaměstnanců
s požadovaným různým stupněm a oborem vzdělání a při složité organizační struktuře,
různorodých pracovních podmínkách, s vysokými nároky na stimulační funkci mezd v oblasti
výkonnosti a kvality apod. včetně zajišťování odměňování. Tvorba a aplikace různých
mzdových forem a systémů usměrňování mzdových prostředků.
(KZAM 24414)
TS 11
Vedení útvaru práce a mezd u organizačních složek nad 550 zaměstnanců. Tvorba
mzdových systémů a koncepcí rozvoje odměňování pro velký počet zaměstnanců
s požadovaným různým stupněm a oborem vzdělání a při složité organizační struktuře,
různorodých pracovních podmínkách, s vysokými nároky na stimulační funkci mezd v oblasti
výkonnosti a kvality apod. včetně zajišťování odměňování. Tvorba a aplikace různých
mzdových forem a systémů usměrňování mzdových prostředků.
(KZAM 24414)
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č. povolání 325

TS 16,S

PODNIKOVÝ PRÁVNÍK

KZAM 24212

TS 16,S

Podnikový právník GŘ

Charakteristika povolání :
Vyřizování právní agendy zejména z oblasti obchodního, pracovního, správního,
trestního, autorského a občanského práva. Příprava jednání, analýza a zaujímání stanovisek k
různým materiálům z právního hlediska. Příprava a posuzování návrhů smluv, právních
podání, žalob apod. Zastupování ČDC při právních jednáních a soudních sporech. Evidence a
výklad právních předpisů. Právní poradenství, mimosoudní vymáhání pohledávek a řešení
sporů.
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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č. povolání 327

TS 5- 9

HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ REFERENT

KZAM 34394

TS 5-9

Hospodářsko správní referent

Charakteristika povolání :
Zajišťování správy majetku a majetkových souborů (např. administrativních, provozních
a dalších objektů a zařízení). Zajišťování majetkové evidence údržby a oprav. Fyzický soupis
majetku, propočty a sumarizace hodnot, porovnávání fyzických a účetních stavů, vyčíslování
inventurních rozdílů, vyhotovování protokolů, popř. řízení práce inventarizační komise.
Provádění výpočtů podle vzorců, předpisů a metodik.
Zpracovávání a zajišťování údajů prvotní, provozní a operativní evidence pomocí
výpočetní techniky. Samostatné zajišťování účetního systému na úseku skladového
hospodářství (zásoby, DLHM a OOPP).
Charakteristika prací :
TS 5
Běžné odborné a podkladové práce ve správě majetku. Zajišťování běžných odborných
technicko-provozních, administrativních a hospodářských agend.
TS 6
Složité odborné hospodářsko-správní práce. Zajišťování
technicko-provozních, administrativních a hospodářských agend.

složitých

odborných

TS 7
Specializované odborné hospodářsko-správní práce, správa méně rozsáhlých
majetkových souborů. Zajišťování specializovaných a velmi složitých odborných technickoprovozních, administrativních a hospodářských agend.
TS 8
Komplexní zajišťování správy majetku méně rozsáhlých majetkových souborů nebo
práce při správě rozsáhlých majetkových souborů.
TS 9
Komplexní správa značně rozsáhlých a různorodých majetkových souborů, které
mohou být rozmístěny po celém území státu.
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č. povolání 328

TS 5-6

SKLADOVÝ REFERENT

KZAM 41313

TS 5-6

Skladový referent

Charakteristika povolání :
Příjem, výdej a odborné ukládání skladovaných surovin, materiálů a výrobků včetně
inventarizací. Vedení evidence a sledování vnitropodnikových norem zásob. Vedení a
zpracovávání skladové agendy. Obsluha informačních systémů, pořizování a zpracování dat
pomocí VT.
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.
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č. povolání 335

TS 8-10

REFERENT KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A BEZPEČNOSTI

KZAM 34395

TS 8-10

Referent krizového řízení a bezpečnosti

Charakteristika povolání :
Zajišťování krizového plánování a řízení v případě vyhlášení krizových stavů nebo
mimořádných situací a bezpečnostní politiky na úseku organizačním, operačním, technickém.
Zpracování odborných podkladů na úseku krizového řízení a bezpečnosti, provádění
příslušných instruktáží a školení. V oblasti požární ochrany zajišťuje součinnost s gestorem
PO
TS 8
Zajišťování jednotlivých úkolů souvisejících s vyhlášením krizových stavů a jinými
mimořádnými situacemi.
TS 9
Komplexní zajišťování úkolů souvisejících s vyhlášením krizových stavů a jinými
mimořádnými situacemi. Zpracování příslušného dokumentačního zabezpečení. Koordinace
úkolů požární ochrany.
TS 10
Zpracovávání koncepcí řešení úkolů souvisejících s vyhlášením krizových stavů a
jinými mimořádnými situacemi. Zpracování komplexní plánovací, organizační a bezpečnostní
dokumentace. Provádění potřebných školení a instruktáží a zajišťování součinnosti
s příslušnými orgány státní správy a samosprávy. Koordinace úkolů v oblasti požární ochrany.
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č. povolání 346

TS 7-10

ÚČETNÍ

KZAM 34331
KZAM 34332
KZAM 34333
KZAM 34334

TS 7-10
TS 7-10
TS 7-10
TS 7-10

Účetní všeobecný
Mzdový účetní
Finanční účetní
Materiálový účetní

Charakteristika povolání :
Definování obchodních a jiných peněžních operací ve formě účetních zápisů. Pořízení
účetních dat ve formě účetních zápisů do podnikového účetního softwaru. Kontrola náležitostí
účetních dokladů a jejich úschova. Sestavení měsíční a roční účetní závěrky, poskytování
informací z účetnictví o dlouhodobém majetku, zásobách, nákladech, výnosech, stavech
peněz na bankovních účtech a v pokladnách apod. Účtování DPH a ostatních daních.
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.
(KZAM 34331, 34332, 34333, 34334)
TS 8
Provádění složitějších účetních operací. Kontrola a úschova účetních dokladů,
pořizování dat o účetních operacích do podnikového účetního softwaru.
(KZAM 34331, 34332, 34333, 34334)
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.
(KZAM 34331, 34332, 34333, 34334)
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.
(KZAM 34331, 34332, 34333, 34334)
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č. povolání 347

TS 11-12

HLAVNÍ ÚČETNÍ

KZAM 24112

TS 11-12

Hlavní účetní

Charakteristika povolání :
Komplexní řízení jednotlivých částí účetnictví organizační složky. Detailní znalost
podnikového účetního softwaru. Komplexní řízení a zajišťování mzdového účetnictví, včetně
řešení složitých problémů s úřady státní správy.
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.
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č. povolání 348

TS 9-11

FINANČNÍ REFERENT

KZAM 24114

TS 9-11

Finanční referent

Charakteristika povolání :
Provádění finančních operací v podnikovém účetním softwaru, zajištění styku
s bankou, kontrola pokladen a zaúčtování pokladních operací. Účtování a analýza pohledávek
a závazků. Poskytování informací o finanční situaci. Získávání základních údajů o finančních
nástrojích bankovního systému.
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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č. povolání 349

TS 8-11

DAŇOVÝ REFERENT

KZAM 24118

TS 8-11

Daňový referent

Charakteristika povolání :
Zajišťování plnění daňových a odvodových povinností. Stanovování způsobů vedení
daňové agendy, např. pořizování a vykazování údajů. Koordinace daňové agendy s účetními
finančními a jinými systémy. Zjišťování a vypočítávání daní, vypracovávání daňových přiznání
a realizace (splácení) daní a odvodů. Zajišťování styku se správami daní a dalšími
odvodovými místy.
Charakteristika prací :
TS 8
Provádění jednotlivých daňových úkonů sloužících ke zjišťování, výpočtu a placení
daní a samostatné zajišťování agend některých daní. Odborné práce pro stanovování základu
daně a výpočet daně z účetních podkladů Zajišťování registračních a oznamovacích
povinností a dalších vztahů se správci daní. Samostatné zajišťování agendy některých daní
(daně z pozemků, ze staveb, silniční, dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí).
Kontrola účetních dokladů, záznamů, informací a dalších věcí ke zjišťování daní včetně
zajišťování součinnosti s kontrolou správy daní (poskytování informací správci daní).
Zpracovávání podání v daňových věcech na předepsaných tiskopisech (přiznání, hlášení,
vyúčtování, popř. oznámení, žádostí, návrhů, námitek, odvolání apod.).
TS 9
Zjišťování, stanovování a splňování daňových povinností ve výši a době stanovené
právními předpisy včetně zajišťování daňového řízení se správcem daně. Jednání se
správcem daně. Zastupování daňového subjektu. Samostatné zajišťování agendy daně z
přidané hodnoty, daně spotřební a daně z příjmů. Podávání odvolání proti stanovení
daňového základu a daně správcem daně a proti jiným rozhodnutím, pro něž je to zákonem
stanoveno nebo kde to zákon nevylučuje. Zpracovávání stížností na postup plátce daní,
uplatňování námitek proti úkonům správce daní a podávání reklamací.
TS 10
Stanovování způsobů zajišťování daňové agendy. Vymezování předmětu daní a
osvobozování od daní. Stanovování způsobů zjišťování daňových základů a zdanitelných
plnění, výpočtů daní, vedení daňových záznamů a dokladů a zpracovávání daňových přiznání.
Kontrola placení daní, dodržování lhůt, používání opravných prostředků placení záloh apod.
TS 11
Poskytování právní pomoci a finančně-ekonomických rad ve věcech všech druhů daní,
odvodů, poplatků a jiných obdobných plateb včetně těch, které s daněmi přímo souvisejí
(daňové poradenství).
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č. povolání 357

TS 11

ODBORNÝ EKONOM

KZAM 24416

TS 11

Odborný ekonom PJ, SOKVJOS

Charakteristika povolání :
Řízení a zajišťování odborných agend ekonomického charakteru provozních jednotek.
Zpracovávání vnitropodnikových plánů výkonů, nákladů, rezerv, zásob a zisku nebo dílčích
ukazatelů. Zajišťování rozpisů podnikových plánů a koordinace jejich jednotlivých druhů.
Analýzy vývoje vnitropodnikových a vnějších ekonomických a finančních ukazatelů a
navrhování opatření a změn plánů.
Charakteristika prací :
TS 11
Řízení a zajišťování odborných agend ekonomického charakteru.
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č. povolání 368

TS 6-8

ZÁSOBOVAČ - ZBOŽÍZNALEC

KZAM 34165

TS 6-8

Zásobovač - zbožíznalec

Charakteristika povolání :
Zajišťování dodávek materiálu, strojů a zboží v požadovaném množství, kvalitě,
sortimentu a času. Vedení poptávkových řízení, výběru dodavatelů podle sortimentu, cen,
způsobů dopravy, poskytovaných služeb, servisu a dalších podmínek a hledisek. Příprava a
uzavírání kontraktů s dodavateli. Vystavování objednávek a kontrola dodržování smluvených
podmínek při dodávkách. Minimalizování nákladů za materiál, přepravu a skladování a vedení
evidence dodavatelů, příslušné dokumentace a podkladů pro účetní evidenci.
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 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 apod. Analýza
dodávek zejména z hlediska efektivnosti, dodržování smluvených podmínek a návrhy
opatření.
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č. povolání 387

TS 5-7

OPERÁTOR VÝPOČETNÍ TECHNIKY

KZAM 31221

TS 5-7

Operátor výpočetní techniky

Charakteristika povolání :
Zajišťování provozu pracovních stanic včetně organizace zpracovávání informací a dat.
Obsluha počítačů a periferních zařízení používaných pro záznam, ukládání, přenos a
zpracovávání digitálních dat a jejich zobrazování na obrazovce, papíru nebo filmu. Zajišťování
sběru vstupních dat, vkládání dat do databáze a její zpětné využívání. Distribuce vstupních dat
včetně zajišťování zálohování dat. Samostatné zpracovávání úloh na výpočetních systémech
podle provozní dokumentace. Vedení knihoven disků a pásků. Vedení záznamů o
počítačových operacích. Provádění drobných oprav a seřizování.
Charakteristika prací :
TS 5
Zajišťování provozu pracovních stanic včetně organizace zpracovávání. Zajišťování
sběru vstupních a distribuce výstupních dat. Zajišťování zálohovaných dat.
TS 6
Obsluha operačních systémů počítačů vyšších tříd. Samostatné zpracovávání úloh na
výpočetních systémech podle zavedených projektů, zejména u složitějších výpočetních
systémů a sítí počítačů.
TS 7
Organizace práce dílčího provozu výpočetních systémů a zajišťování komplexní
obsluhy speciálních strojů a zařízení výpočetních systému a sítí počítačů podle návodů a
provozní dokumentace technologie zpracovávání dat.
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č. povolání 420

TS 9-11

MISTR KV

KZAM 31624

TS 9-11

Mistr KV

Charakteristika povolání :
Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů
stanovených operativním plánem výroby 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.
Charakteristika prací :
TS 9
Řízení a organizace práce zaměstnanců na přiděleném úseku maximálně o dva tarifní
stupně výše, než je nejvýše zařazená nebo převážně vykonávaná práce tohoto úseku.
TS 10
Řízení a organizace práce zaměstnanců na přiděleném úseku maximálně o dva tarifní
stupně výše, než je nejvýše zařazená nebo převážně vykonávaná práce tohoto úseku.
TS 11
Řízení a organizace práce zaměstnanců na přiděleném úseku maximálně o dva tarifní
stupně výše, než je nejvýše zařazená nebo převážně vykonávaná práce tohoto úseku.
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č. povolání 431

TS 7-11

REFERENT KVALITY

KZAM 31524

TS 7-11

Referent kvality

Charakteristika povolání :
Zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů a organizace
komplexního systému řízení kvality Zpracovávání technickoekonomických rozborů a studií
kvality a vyhodnocování kvality výrobků, výkonů, služeb a jiných výstupů. Zjišťování příčin
snížené kvality a navrhování opatření k nápravě. Stanovování způsobů dosahování
předpokládané úrovně kvality a zpracovávání prognóz a programů zvyšování jakosti.
Stanovování způsobů hodnocení a třídění jakosti, přejímacích podmínek, postupů a výstupů.
Sledování a vyhodnocování ekonomických ztrát a nekvality. Zpracovávání stanovisek k
jednotlivým fázím přípravy a průběhu procesů z hlediska zajišťování kvality, např. ve fázi
výzkumu, vývoje, obchodní a ekonomické přípravy, projekce, konstrukce a technolog.
přípravy, stanovování technických podmínek, změnového řízení apod. Koordinace řízení
kvality, normalizace, metrologie a zkušebnictví. Stanovování a posuzování náplně činnosti
organizace (výrobního programu) z hlediska kvality vstupů a výstupů.
Kontrolní, výchovná, metodická a pedagogická činnost zasahující do výchovy vozmistrů.
Řízení, koordinace a kontrola činností v rámci výuky a přípravy vozmistrů na povolání.
Průběžné ověřování znalostí u všech provozních zaměstnanců s cílem zajištění maximální
bezpečnosti provozování drážní dopravy.

Charakteristika prací :
TS 7
Snižování, odstraňování a prevence nedostatků v kvalitě. Zjišťování a vyhodnocování
kvality vstupů. procesů a výstupů, zjišťování příčin nekvality. navrhování opatření k nápravě a
sledování a vyhodnocování ztrát z nekvality
TS 8
Zajišťování kvality. Zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů. procesů a
výstupů. Stanovování způsobů dosahování předpokládané úrovně kvality a snižování ztrát z
důvodů nekvality. Zpracovávání plánů a provádění jiných systémových činností nutných pro
dosahování stanovených nebo sjednaných požadavků na kvalitu. Prověřování a
vyhodnocování prvků systému kvality (postupů, organizačních struktur, zdrojů a jejich užívání,
produktů dokumentů a záznamů). Zpracovávání příruček kvality.
TS 9
Operativní řízení kvality. Organizace komplexního systému řízení a kontroly kvality a
zpracovávání technickoekonomických studií, rozborů a prognóz kvality. Koordinace systému
řízení a kontroly kvality s dalšími fázemi přípravy a průběhu procesů (výroby a provozu).
Zpracovávání plánů kvality nových výrobků, služeb nebo procesů (cílů, odpovědnosti a
pravomoci). Vyhodnocování systémů řízení kvality (organizačních struktur, odpovědností,
postupů, procesů a zdrojů potřebných pro realizaci řízení jakosti). Stanovování operativních
metod a činností používaných ke splnění požadavků na kvalitu.
TS 10
Zpracovávání návrhů metod kvality a řízení kvality v působnosti organizační složky.
Řešení složitých úkolů v oblasti zásadního, převážně koncepčního významu, metodického a
výhledového charakteru. Řešení složitých specializovaných metodických, analytických úkolů
v oblasti kvality.
Kontrolní, výchovná, metodická a pedagogická činnost zasahující do výchovy vozmistrů.
Řízení, koordinace a kontrola činností v rámci výuky a přípravy vozmistrů na povolání.
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Průběžné ověřování znalostí u všech provozních zaměstnanců s cílem zajištění maximální
bezpečnosti provozování drážní dopravy.
TS 11
Zpracovávání návrhů koncepce a metod kvality a řízení kvality. Zpracovávání záměrů a
směrů působení organizace v oblasti kvality ve vztahu k tržní strategii, technologickým
podmínkám, sociálním podmínkám apod. Tvůrčí řešení nejsložitějších úkolů zásadního,
převážně koncepčního významu, metodického a výhledového charakteru pro zvýšení kvality.
Zajišťování koncepční, metodické, koordinační, normotvorné a odborné činnosti v oblastech
systému řízení jeho působnosti.
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č. povolání 440

TS 6-9

TECHNICKÝ PRACOVNÍK

KZAM 31643

TS 6-9

Technický pracovník jinde neuvedený

Charakteristika povolání :
Zajišťování technické a technologické způsobilosti strojů a zařízení vlastními silami
nebo dodavatelským způsobem. Stanovování potřeby technických a technologických zařízení,
jejich parametrů, množství a kvality v návaznosti na záměry a potřeby provozu nebo výroby.
Optimalizace kapacit a úrovně technických zařízení. Stanovování způsobů provádění údržby a
oprav včetně jejich kontroly.
Charakteristika prací :
TS 6
Samostatné provádění náročných ucelených technických prací nebo zajišťování dílčích
odborných technických agend. Samostatné zajišťování technického provozu, montáží
servisních činností a uvádění do provozu technických a technologických zařízení. Technické
zajišťování a organizace údržby a oprav technologických zařízení, budov a jiných rozsáhlých
majetkových souborů.
TS 7
Samostatné zajišťování technického provozu, montáží, servisních činností a uvádění
do provozu složitých souborů technických a technologických zařízení. Zajišťování technických
úkolů, souborů prací a agend. Technické zabezpečování a řízení údržby a oprav složitých
technických a technologických zařízení a budov v organizačně složitých podmínkách.
Zajišťování prací pro inženýrskotechnické studie. Zajišťování technické dokumentace.
TS 8
Samostatné zajišťování složitých různorodých technických úkolů nebo agend
dlouhodobého i operativního charakteru nebo řízení technických prací vykonávaných podle
stanovených postupů. Samostatné zajišťování a koordinace technického provozu, montáží.
servisních činností a uvádění do provozu nejsložitějších souborů technických a
technologických zařízení nebo technických nebo technologických systémů. Technické
zabezpečování a řízení údržby a oprav nejsložitějších technických a technologických zařízení
a budov v organizačně velmi složitých podmínkách.
TS 9
Komplexní zajišťování náročných a rozsáhlých technických agend a prací zpravidla
dlouhodobého koncepčního charakteru. Zajišťování provozu, oprav a modernizace včetně
montáže oživování, servisních činností a uvádění do provozu souborů nejsložitějších
technických a technologických systémů.
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č. povolání 441
KZAM 31194

TS 5-8 DOPRAVNÍ REFERENT, TECHNIK VNITROPODNIKOVÉ
DOPRAVY
TS 5-8 Dopravní referent, technik vnitropodnikové dopravy

Charakteristika povolání :
Zajišťování provozu vnitropodnikové dopravy, zajišťování přeprav v požadovaném
sortimentu a čase, stanovování způsobů dopravy a přepravy v rámci i vně podniku, koordinace
jednotlivých druhů dopravy mezi sebou i ve vztahu k navazujícím systémům (např.
vnitropodnikové železniční dopravy na drážní systém, automobilové dopravy na silniční
systém, vodní dopravy na plavební systém apod.) a zajišťování provozuschopnosti,
hospodárného využívání, údržby a oprav dopravních a přepravních zařízení a techniky.
Charakteristika prací :
TS 5
Organizační zajišťování provozu, údržby, oprav, pojištění a hospodárného využívání
dopravních prostředků, mechanizačních prostředků apod. Organizace provozu menšího počtu
osobních automobilů včetně provozu garáží.
TS 6
Zajišťování dopravy v organizačně složitých podmínkách. Koordinace jízd jednotlivých
stejnorodých vozidel, dopravních a přepravních prostředků a řidičů, popř. jiných zaměstnanců
v oblasti dopravy. Organizační zajišťování provozuschopnosti dopravních prostředků,
způsobilosti řidičů a ostatních zaměstnanců v oblasti dopravy. Zajišťování agendy pojištění
v působnosti útvaru dopravy.
TS 7
Komplexní zajišťování vnitropodnikové dopravy v organizačně nejsložitějších
podmínkách nebo při více druzích dopravy (např. silniční, železniční, vodní apod.). Zajišťování
odborné a zdravotní způsobilosti řidičů. Organizace velkého rozsahu pravidelných i
nepravidelných jízd vozidel a posádek podle objednávek uživatelů.
TS 8
Koordinace, usměrňování a komplexní zajišťování dopravy rozsáhlých a různorodých
dopravních systémů. Stanovování grafikonů dopravy a přepravních řádů. Stanovování
pracovních režimů v dopravě. Usměrňování a koordinace vnitřní technologické dopravy
s dopravou cizích dopravců.
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č. povolání 442

TS 8-10

ENERGETIK

KZAM 31132

TS 8-10

Energetik

Charakteristika povolání :
Sledování a zajišťování plynulého zásobování všemi druhy energie včetně zajišťování
jejího hospodárného využívání a kontroly kvality dodávek. Provádění prohlídek energetických
zařízení. Zajišťování údržby a všech druhů oprav energetických zařízení. Vytváření příznivých
světelných a klimatizačních podmínek na pracovištích. Projednávání podmínek odběru
energie s příslušnými útvary a zajišťování jejich dodržování.
Charakteristika prací :
TS 8
Zajišťování energetického hospodářství se stabilním a rovnoměrným odběrem
jednotlivých druhů energie nebo provádění prací na úseku zásobování a hospodaření s více
druhy velkého množství nerovnoměrně odebíraných energií a paliv. Sjednávání podmínek
odběru a jejích změn s dodavateli. Sledování a organizace odběrů a navrhování dílčích
racionalizačních opatření. Zajišťování energetického hospodářství s odběrem velkého
množství různých druhů nepravidelně odebíraných energií. Zajišťování dodržování
odběratelské kázně a regulací odběrů energie a mimořádných provozních režimů pro případy
havárií a jiných mimořádných událostí. Provádění měření a výpočtů spotřeby a sledování
parametrů dodávaných energií a paliv. Příprava plánů a jejich rozpis zpracovávání pasportů,
statistik a dokladů a sestavování energetických bilancí (např. výroby, odběru, spotřeby,
dodávek apod.). Vedení provozních záznamů a evidence dodávek odběru a spotřeby.
Sjednávání podmínek velkoodběru a zajišťování jejich plnění. Sjednávání odběrových
harmonogramů. Sledování a vyhodnocování měrné spotřeby paliv a energie. Kontrola
správnosti fakturovaných částek dodavateli. Zpracovávání podkladů pro reklamace.
TS 9
Zajišťování a koordinace odběru a spotřeby velkých množství různých druhů energií ve
více organizačních složkách. Zajišťování efektivního vynakládání energií a paliv,
provozuschopnosti měřicích a regulačních zařízení a revizí vybraných technických
energetických zařízení. Koordinace úseků energetického a vodního hospodářství a ochrany
životního prostředí s přípravou a řízením výroby a provozu. Zajišťování styku a zastupování při
jednání s orgány a organizacemi státní správy, samosprávy, hygieny, kontroly apod.
TS 10
Zajišťování a koordinace odběru a spotřeby velkých množství různých druhů energií ve
více organizačních jednotkách (PJ, SOKV). Zajišťování efektivního vynakládání energií a
paliv, provozuschopnosti měřicích a regulačních zařízení a revizí vybraných technických
energetických zařízení. Koordinace úseků energetického a vodního hospodářství a ochrany
životního prostředí s přípravou a řízením výroby a provozu. Zajišťování styku a zastupování při
jednání s orgány a organizacemi státní správy, samosprávy, hygieny, kontroly apod.
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č. povolání 444

TS 10-11

EKOLOG

KZAM 22117

TS 10-11

Ekolog

Charakteristika povolání :
Zajišťování příslušných povolení k provozu, k nakládání s odpady, hlášení a
zpracování potřebné dokumentace (provozní, havarijní,…) a dále koordinace odborných prací
dle požadavků platné legislativy ČR a EU na ochranu ŽP (např. ochrana jakosti a zdravotní
nezávadnosti vod pitných, povrchových i podzemních, ochrana půdy, ovzduší aj. složek ŽP
před znečištěním). Provádění kontrolní činnosti v areálech a územích dle obvodu své
působnosti. Vypracování návrhů optimalizačních postupů na předcházení a minimalizaci
nepříznivých důsledků provozní činnosti na ŽP a následného ukládání pokut Orgány státní
správy. Zastupování ČDC jako kompetentní osoba při jednání se státní správou (kontroly,
havárie,…).

Charakteristika prací :
TS 10
Vedení průběžné evidence veškerých dokladů o svozu a zneškodnění ostatních i
nebezpečných odpadů, o zpětném odběru a výkupu druhotných surovin z provozní činnosti
PJ/PP.
Jednání s místně příslušnými Orgány státní správy ve věcech týkajících se ochrany
ŽP. Jednání s odbornými společnostmi, smluvními partnery a ostatními subjekty v rámci
holdingu ČD,a.s. a SŽDC, s.o(RSM, operátorem dráhy SŽDC, s.o.). Minimalizace výskytu
pokut v oblasti odpadového hospodářství. Tvorba a aplikace pravidel pro nakládání
s produkovanými odpady Zajištění proškolení zaměstnanců PJ/PP z nastavených pravidel.
TS 11
Prevence možného znečišťování vody, půdy, ovzduší, popř. jiných složek ŽP.
Vyhodnocování zjištěných skutečností, návrhy na zlepšení závadných stavů. Zajištění a
realizace nezbytných technických opatření k nápravě, omezování pokut.
Zajištění svozu vyprodukovaných odpadů u smluvních partnerů. Zpracování ročních
„Hlášení o produkci a nakládání s odpady“ za PJ/PP a SOKV/OKV.
Zpracování PŘ, HP, Pravidel pro nakládání s NCHLP, povolení k provozu aj.
dokumentů požadovaných platnou legislativou na ochranu ŽP. Zajištění povolení
k provozování zdrojů znečišťování ovzduší, ČOV aj. technických zařízení. Zajištění souhlasu
k nakládání s produkovanými odpady, s odpadními vodami, a jiných nezbytných povolení
vydávaných Orgány státní správy.
Zpracování pravidelných hlášení požadovaných platnou legislativou na ochranu ŽP a
jejich rozeslání na příslušné Orgány státní správy v legislativou stanovených termínech.
Krajinotvorba (údržba, popř. zajištění pokácení vzrostlé zeleně), deratizace,
dezinsekce.
Spolupráce s interními i externími laboratořemi, smluvními partnery a s Orgány státní
správy při řešení havárií.
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č. povolání 485 TS 3-6 ŘIDIČ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL
KZAM 83211
KZAM 83249

TS 3-5 Řidič osobních automobilů
TS 4-6 Řidič nákladních a speciálních silničních vozidel (vč. autobusů)

Charakteristika povolání :
Řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel, popř. obsluhy mechanizmů
namontovaných na vozidlech (ramenových nakládačů apod.). Vedení příslušné evidence
o vozidle a přepravě zboží i osob.
Charakteristika prací :
TS 3
Řízení silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti do 3,5 t.
(KZAM 83211)
TS 4
Řízení, údržba a běžné opravy silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti do
3,5 t.
(KZAM 83211, 83249)
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).
(KZAM 83211, 83249)
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.
(KZAM 83249)

116 (celkem 143)

PERs-40-B-2010 Katalog povolání
1.změna účinná od 1.1.2012
9

č. povolání 490

TS 3-6

ČALOUNÍK A DEKORATÉR

KZAM 74372

TS 3-6

Čalouník a dekoratér

Charakteristika povolání :
Čalounění dopravních prostředků, šití potahů a potahování čalounických výrobků a
provádění dekorací interiérů. Příprava a manipulace s materiály, jejich ruční a strojní
zpracování s přihlédnutím k jejich technologickým vlastnostem. Šití potahů a potahování
čalounických výrobků a provádění dekorací interiérů.
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.

117 (celkem 143)

PERs-40-B-2010 Katalog povolání
1.změna účinná od 1.1.2012
9

č. povolání 491

TS 4-6

TRUHLÁŘ

KZAM 71247

TS 4-6

Truhlář

Charakteristika povolání :
Práce ve výrobě a při opravách nábytku, průmyslových výrobků ze dřeva a stavebních
truhlářských výrobků a konstrukcí (např. příprava a manipulace s materiály, jejich ruční nebo
strojní zpracovávání, montážní a demontážní práce při zhotovováni výrobků, osazování
stavebních výrobků, konzervace a povrchové úpravy výrobků apod.).
Charakteristika prací :
TS 4
Běžné odborné práce ve výrobě dřevěných výrobků. Frézování přířezů, vlysů a
plošných materiálů. Konečné formátováni dílců zadýhovaných povrchovou dýhou včetně
dodržování průběhu dřevní struktury a seřizování strojů. Řízení vysoušecích procesů.
Seřizování a obsluha strojů,
TS 5
Složité odborné práce ve výrobě dřevěných výrobků. Samostatné zhotovováni
individuálních výrobků. Truhlářské práce
TS 6
Vysoce odborné práce ve výrobě dřevěných výrobků. Řízení montážních prací.

118 (celkem 143)

PERs-40-B-2010 Katalog povolání
1.změna účinná od 1.1.2012
9

č. povolání 500

TS 4-6

LABORANT

KZAM 81597

TS 4-6

Laborant – jinde neuvedený

Charakteristika povolání :
Laboratorní práce při vzorkování a chemické kontrole základních jakostních parametrů
provozních hmot (motorová nafta, motorový olej, trafoolej, chladící kapalina), upravených a
odpadních vod, popř. jiných surovin dle možností a vybavení laboratoře za použití
schválených metod a postupů dle platných ČSN EN, metodik odborných ústavů, výrobců.
Plnění požadavků platné legislativy pro práci v laboratořích a na ochranu ŽP. Spolupráce
s ekologem SOKV/OKV, zaměstnanci oprav žkv a s laboranty OCHL.
Charakteristika prací :
TS 4
Realizace laboratorních prací dle zpracovaných interních metodik aplikovaných do
podmínek a možností laboratoře (metodiky pro používání laboratorních přístrojů, laboratorní
analýzy a vyhodnocení zjištěných výsledků).
Znalost základních pojmů a postupů z vážkové a odměrné analýzy, destilace a
extrakce zásad práce s platinovým nádobím a základní znalost provádění analýz
instrumentálními technikami (filtrace, srážení, promývání sedlin, sušení, žíhání, tavení,
rozklady vzorků, mineralizace, odměrné činidlo, základní látka, titr odměrného roztoku, pH
roztoku, tvrdost, houževnatost, rychlost polymerace, zasychání). Běžné barvící postupy,
včetně přípravy barvících roztoků a materiálů.
Přejímka a odběr zkušebních vzorků provozních hmot z cisteren, popř. jiných
velkoobjemových nádob. Realizace komplexních laboratorních analýz k jednotlivým typům
hmot.
Rozbory nově dodaných provozních hmot a soustavná kontrola stávajících provozních
hmot. Kontrola jakosti surové vody, upravené vody a chladicí kapaliny naftových motorů.
TS 5
Realizace laboratorních prací dle zpracovaných interních metodik aplikovaných do
podmínek a možností laboratoře (metodiky pro používání laboratorních přístrojů, laboratorní
analýzy a vyhodnocení zjištěných výsledků).
Provádění složitějších laboratorních analýz – CHSK, BSK 5, RL, NL, NEL, EL,
stanovení acidity, alkality aj. dle možností a vybavení laboratoře a dle požadavků ekologa.
Zejména odběry a rozbory odpadních vod (ČOV, sanační vrty) v souladu s ČSN EN a
interními metodikami.
Vedení předepsané evidence o počtech, typech a výsledcích laboratorních analýz do
laboratorních knih, laboratorních deníků.
Účast na mezi-laboratorních porovnávacích zkouškách. Pravidelné ověřování
zvyšování kvalifikace.
TS 6
Zajištění plnění požadavků platné legislativy pro práci v laboratořích a na ochranu ŽP
zpracováním vnitřních metodik pro použití laboratorních přístrojů, používaných laboratorních
analýz a pro vyhodnocení zjištěných výsledků v podmínkách PCHL a OCHL. Zpracování
„Pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně ŽP při práci s CHL a CHP v laboratořích„.
Metodické vedení a spolupráce s laboranty OCHL a PCHL. Organizace a realizace
pravidelných ročních zkoušek způsobilosti (teorie, praxe) mezi laboranty PCHL a OCHL.
Zkušební provoz fyzikálně chemických přístrojů. Ověřování laboratorních metod.
Příprava odměrných roztoků, indikátorů a standardních roztoků pro potřeby OCHL a PCHL.
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Zpracování metodik a pracovních postupů pro používání laboratorních přístrojů, laboratorní
analýzy a pro vyhodnocení zjištěných výsledků dle možností a vybavení OCHL a PCHL.
Kontrola laborantů OCHL a PCHL ve věci dodržování předepsaných pracovních,
bezpečnostních a hygienických předpisů a předepsaných postupů při chemické analýze.
Kontrola laborantů OCHL a PCHL ve věci plnění povinností vést předepsané evidence
o počtech, typech a výsledcích laboratorních analýz do laboratorních knih, popř. laboratorních
deníků.
Účast na mezi-laboratorních porovnávacích zkouškách. Proškolování laborantů OCHL
a PCHL.
Sledování aktualit a změn platné legislativy a ČSN norem souvisejících s pracemi
v laboratořích. Zapracování novinek do stávajících interních metodik.
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3. Rejstříky
3.1 Řazení dle čísla povolání:
KZAM

zaměstnání

povolání

č.pov.

TS

str.

91321

Uklízeč

2 Čistič - uklízeč

1-2

15 18

91623

Čistič lokomotiv

2 Čistič - uklízeč

1-3

15 18

83137

Výhybkář

5 Výhybkář

3-4

16 19

83135

Signalista

7 Signalista

5-6

17 20

83132

Vedoucí posunu

8 Pracovník posunu

6-7

18 21

83136

Posunovač

8 Pracovník posunu

5-6

18 21

83138

Tranzitér přípravář

11 Tranzitér

6

19 22

83147

Tranzitér

11 Tranzitér

5

19 22

41315

Skladník přepravy

13 Skladník přepravy

4-6

20 23

83131

Vedoucí obsluhy nákladních vlaků

7

21 24

83139

Člen obsluhy nákladních vlaků

6

21 24

83121

Řidič motorových vozíků

18 Pracovník obsluhy nákladních
vlaků
18 Pracovník obsluhy nákladních
vlaků
19 Řidič motorových vozíků

2-4

22 25

72341

Mechanik motorových lokomotiv

30 Mechanik motorových lokomotiv

4-8

23 26

72223

Provozní zámečník

31 Zámečník

4-7

24 27

72343

Zámečník kolejových vozidel

31 Zámečník

4-7

24 27

83112

Strojvedoucí

33 Strojvedoucí

8-11

26 29

83118

Strojvedoucí v přípravě

33 Strojvedoucí

7

26 29

72246

Vozmistr ND

34 Vozmistr

6-8

28 31

13167

Dozorčí provozu

39 Dozorčí

11-13

29 32

31608

Dozorčí provozu - vedoucí směny

39 Dozorčí

10-12

29 32

41335

Komandující

40 Komandující

8-10

31 34

41336

Nádražní

41 Nádražní

8

32 35

42174

Nákladní pokladník

48 Nákladní
dopravy

7-8

33 36

83148

Dozorce PJ, SOKV

53 Dozorce PJ, SOKV

6

34 37

31628

Strojmistr

54 Strojmistr

10-12

35 38

34413

Celní zástupce

55 Celní zástupce

8-9

36 39

31621

Provozní kontrolor

57 Provozní kontrolor

12-13

37 40

31625

Vedoucí oprav vozidel

59 Vedoucí oprav vozidel

15-16

38 41

41318

Skladištní dozorce

63 Skladištní dozorce

5-6

39 42

83133

Dozorce spádoviště

64 Dozorce spádoviště

8

40 43

21494

Ústřední dispečer

65 Dispečer

14

41 44

21499

Hlavní dispečer

65 Dispečer

13

41 44

31609

Staniční dispečer

65 Dispečer

11

41 44

31634

Vedoucí dispečer

65 Dispečer

13

41 44

31635

Provozní dispečer

65 Dispečer

12

41 44

121 (celkem 143)

pokladník

železniční

PERs-40-B-2010 Katalog povolání
1.změna účinná od 1.1.2012
9

31618

Vozový dispečer

65 Dispečer

9

41 44

41334

Vozový disponent

65 Dispečer

7-8

41 44

34226

Referent dopravy a přepravy

76 Referent dopravy a přepravy

6-7

43 46

34227

Odborný
přepravy

a

8-9

44 47

31641

Odborný referent přepravních tržeb

80 Odborný referent přepravních tržeb

8-10

45 48

31642

Kontrolor přepravních tržeb

81 Kontrolor přepravních tržeb

10-13

46 49

81805

Řidič drážního speciálního vozidla
– traťový strojník

91 Řidič drážního speciálního vozidla
- traťový strojník

7-9

47 50

31683

Mistr sdělovací a zabezpečovací
techniky

106 Mistr sdělovací a zabezpečovací 10-11
techniky

48 51

13197

Vedoucí provozního pracoviště

125 Vedoucí provozního pracoviště

49 52

11219

Výkonný ředitel

127 Výkonný ředitel

1416(S)
S

12130

Ředitel pro strategii a rozvoj

127 Výkonný ředitel

S

53

12277

Korporátní manažer rizik

127 Výkonný ředitel

S

53

72427

Elektromechanik

130 Elektromechanik

6-9

51 54

72432

Mechanik elektronických zařízení

130 Elektromechanik

6-9

51 54

72433

Zabezpečovací,
elektromechanik

130 Elektromechanik

6-9

51 54

82903

Kontrolor
diagnostik

6-8

54 57

31604

Technik ŽD

132 Technik

5-6

55 58

41906

Praktikant, asistent - SŠ

132 Technik

5-7

55 58

31603

Samostatný technik ŽD

133 Samostatný technik

7-9

56 59

41904

Praktikant, asistent - VŠ

133 Samostatný technik

7-9

56 59

21328

Systémový
inženýr,
aplikace, administrátor

134 Inženýr železniční dopravy

9-13

57 60

31602

IŽD PJ,SOKV

134 Inženýr železniční dopravy

12-12

57 60

31605

IŽD jinde neuvedený

134 Inženýr železniční dopravy

12

57 60

21293

Specialista

135 Specialista

10-11

59 61

21296

Systémový specialista

136 Systémový specialista

12-14

60 62

34319

Asistentka

136 Systémový specialista

13-14

62

23528

Inspektor pro školení

137 Inspektor pro školení

11-12

61 64

12263

Ředitel PJ, SOKVJOS

138 Ředitel
jednotky
struktury

S

62 65

24113

Interní auditor

139 Interní auditor

6366

13191

Vedoucí oddělení GŘ ČDC

143 Vedoucí oddělení

1416(S)
16,S

13192

Vedoucí oddělení PJ, SOKVJOS

143 Vedoucí oddělení

12-15

6467

21299

Vedoucí skupiny GŘ ČDC

146 Vedoucí skupiny

14-16

6569

21329

Vedoucí skupiny PJ, SOKV.JOS

146 Vedoucí skupiny

14-15

6569

21495

Odborný poradce

147 Odborný poradce

6670

12312

Tajemník vedení společnosti

148 Oborový specialista

1516,S
16,S

21496

Oborový specialista

148 Oborový specialista

15-16,S

6771
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12104

ČDC

S

6872

150 Ředitel odboru

S

6973

12272
12273

Zástupce ředitele odboru GŘ

151 Zástupce ředitele odboru

S

7074

12101

Generální ředitel

152 Generální ředitel

S

7175

12224

Zástupce ředitele oblasti

153 Zástupce ředitele oblasti

S

7276

12221

Obchodní ředitel

161 Ředitel oblasti

S

7377

12222

Provozní ředitel

161 Ředitel oblasti

S

7377

12223

Finanční ředitel

161 Ředitel oblasti

S

7377

31519

Požární referent

216 Pracovník požární ochrany

8-9

7478

31516

Technik požární ochrany

216 Pracovník požární ochrany

10-11

7478

83334

Jeřábník

237 Jeřábník

4-6

7579

71424

Natěrač, lakýrník

241 Natěrač - lakýrník

3-6

7680

83329

Strojník pracovních strojů

250 Strojník pracovních strojů

4-6

7781

72415

Provozní elektrikář

271 Provozní elektrikář

4-7

7882

72239

Četař

273 Četař

6-10

8084

72231

Soustružník kovů

280 Soustružník kovů

4-7

8185

72211

Kovář

283 Kovář

3-5

8286

72123

Svářeč kovů

284 Svářeč

4-7

8387

93391

Manipulační dělník

297 Manipulační dělník

1-3

8489

91511

Posel

298 Posel

1-2

8590

41312

Skladník

300 Skladník

3-6

8691

93393

300 Skladník

3-5

8691

81621

Pomocný
dělník)
Topič

303 Topič

2-3

8792

41151

Sekretář

313 Sekretář

5-6

8893

24706

Tajemník

314 Tajemník

7-9

8994

31199

Organizačně technický pracovník

320 Organizačně technický pracovník

8-10

9095

24122

Vedoucí personalista

321 Personalista

10-11

9196

34362

Personalista

321 Personalista

7-9

9196

24414

Odborný ekonom práce a mezd,
mzdový a platový referent

322 Mzdový referent

10-11

9297

34352

Mzdový referent, platový referent
(PaM)

322 Mzdový referent

7-9

9297

24212

Podnikový právník GŘ

325 Podnikový právník

16,S

9398

34394

Hospodářskosprávní referent

327 Hospodářskosprávní referent

5-9

9499

41313

Skladový referent

328 Skladový referent

5-6

95100

34395

Referent krizového
bezpečnosti

8-10

96101

34331

Účetní všeobecný

346 Účetní

7-10

97102

34332

Mzdový účetní

346 Účetní

7-10

97102

34333

Finanční účetní

346 Účetní

7-10

97102

34334

Materiálový účetní

346 Účetní

7-10

97102

123 (celkem 143)

skladník

v

149 Zástupce ČDC v zahraničí

Generální zástupce
zahraničí
Ředitel odboru GŘ

(skladový

řízení

a

335 Referent krizového
bezpečnosti

řízení

a
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24112

Hlavní účetní

347 Hlavní účetní

11-12

98103

24114

Finanční referent

348 Finanční referent

9-11

99104

24118

Daňový referent

349 Daňový referent

8-11

100105

24416

Odborný ekonom PJ, SOKV JOS

357 Odborný ekonom

11

101106

34165

Zásobovač - zbožíznalec

368 Zásobovač - zbožíznalec

6-8

102107

31221

Operátor výpočetní techniky

387 Operátor výpočetní techniky

5-7

103108

31624

Mistr KV

420 Mistr KV

9-11

104109

31524

Referent kvality

431 Referent kvality

7-11

105110

31643

Technický
neuvedený

pracovník

jinde

440 Technický pracovník

6-9

106112

31194

Dopravní
referent,
vnitropodnikové dopravy

technik

5-8

107113

31132

Energetik

442 Energetik

8-10

108114

22117

Ekolog

444 Ekolog

10-11 109115

83211

Řidič osobních automobilů

83249

Řidič nákladních a speciálních
silničních vozidel (vč. autobusů)

485 Řidič
silničních
vozidel
485 Řidič
silničních
vozidel

74372

Čalouník a dekoratér

71247
81597

441 Dopravní
referent,
vnitropodnikové dopravy

technik

motorových

3-5

110116

motorových

4-6

110116

490 Čalouník a dekoratér

3-6

111117

Truhlář

491 Truhlář

4-6

112118

Laborant - jinde neuvedený

500 Laborant

4-6

113119

124 (celkem 143)
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3.2 Řazení dle čísla KZAM:
KZAM

zaměstnání

č.pov.

povolání

TS

str.

11219

Výkonný ředitel

127 Výkonný ředitel

S

50 53

12101

Generální ředitel

152 Generální ředitel

S

7175

12104

149 Zástupce ČDC v zahraničí

S

6872

12130

Generální zástupce ČDC
zahraničí
Ředitel pro strategii a rozvoj

127 Výkonný ředitel

S

53

12221

Obchodní ředitel

161 Ředitel oblasti

S

7377

12222

Provozní ředitel

161 Ředitel oblasti

S

7377

12223

Finanční ředitel

161 Ředitel oblasti

S

7377

12224

Zástupce ředitele oblasti

153 Zástupce ředitele oblasti

S

7276

12263

Ředitel PJ, SOKVJOS

138 Ředitel
jednotky
struktury

S

62 65

12272

Ředitel odboru GŘ

150 Ředitel odboru

S

6973

12273

Zástupce ředitele odboru GŘ

151 Zástupce ředitele odboru

S

7074

12277

Korporátní manažer rizik

127 Výkonný ředitel

S

53

12312

Tajemník vedení společnosti

148 Oborový specialista

13167

Dozorčí provozu

13191

Vedoucí oddělení GŘ ČDC

13192

v

organizační

16,S

6771

11-13

29 32

143 Vedoucí oddělení

16,S

6467

Vedoucí oddělení PJ, SOKVJOS

143 Vedoucí oddělení

12-15

6467

13197

Vedoucí provozního pracoviště

125 Vedoucí provozního pracoviště

49 52

21293

Specialista

135 Specialista

1416(S)
10-11

21296

Systémový specialista

136 Systémový specialista

12-14

60 62

21299

Vedoucí skupiny GŘ ČDC

146 Vedoucí skupiny

14-16

6569

21328

Systémový
inženýr,
aplikace, administrátor

134 Inženýr železniční dopravy

9-13

57 60

21329

Vedoucí skupiny PJ, SOKVJOS

146 Vedoucí skupiny

14-15

6569

21494

Ústřední dispečer

21495

Odborný poradce

147 Odborný poradce

21496

Oborový specialista

148 Oborový specialista

21499

Hlavní dispečer

22117

Ekolog

444 Ekolog

10-11 109115

23528

Inspektor pro školení

137 Inspektor pro školení

11-12

61 64

24112

Hlavní účetní

347 Hlavní účetní

11-12

98103

24113

Interní auditor

139 Interní auditor

6366

24114

Finanční referent

348 Finanční referent

1416(S)
9-11

99104

24118

Daňový referent

349 Daňový referent

8-11

100105

24122

Vedoucí personalista

321 Personalista

10-11

9196

24212

Podnikový právník GŘ

325 Podnikový právník

16,S

9398

125 (celkem 143)

39 Dozorčí

správce

65 Dispečer

65 Dispečer

14
1516,S
1516,S
13

59 61

41 44
6670
6771

41 44
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24414

Odborný ekonom práce a mezd,
mzdový a platový referent

322 Mzdový referent

10-11

24416

Odborný ekonom PJ, SOKV JOS

357 Odborný ekonom

11

101109

24706

Tajemník

314 Tajemník

7-9

8994

31132

Energetik

442 Energetik

8-10

108114

31194

Dopravní
referent,
vnitropodnikové dopravy

5-8

107113

31199

Organizačně technický pracovník

320 Organizačně technický pracovník

8-10

9075

31221

Operátor výpočetní techniky

387 Operátor výpočetní techniky

5-7

103108

31516

Technik požární ochrany

216 Pracovník požární ochrany

10-11

7478

31519

Požární referent

216 Pracovník požární ochrany

8-9

7478

31524

Referent kvality

431 Referent kvality

7-11

105110

31602

IŽD PJ,SOKV

134 Inženýr železniční dopravy

12-12

57 60

31603

Samostatný technik ŽD

133 Samostatný technik

7-9

56 59

31604

Technik ŽD

132 Technik

5-6

55 58

31605

IŽD jinde neuvedený

134 Inženýr železniční dopravy

12

57 60

31608

Dozorčí provozu - vedoucí směny

39 Dozorčí

10-12

29 32

31609

Staniční dispečer

65 Dispečer

11

41 44

31618

Vozový dispečer

65 Dispečer

9

41 44

31621

Provozní kontrolor

57 Provozní kontrolor

12-13

37 40

31624

Mistr KV

9-11

104109

31625

Vedoucí oprav vozidel

59 Vedoucí oprav vozidel

15-16

38 41

31628

Strojmistr

54 Strojmistr

10-12

35 38

31634

Vedoucí dispečer

65 Dispečer

13

41 44

31635

Provozní dispečer

65 Dispečer

12

41 44

31641

Odborný referent přepravních tržeb

80 Odborný referent přepravních tržeb

8-10

45 48

31642

Kontrolor přepravních tržeb

81 Kontrolor přepravních tržeb

10-13

46 49

31643

Technický
neuvedený

31683

Mistr sdělovací a zabezpečovací
techniky

106 Mistr sdělovací a zabezpečovací 10-11
techniky

34165

Zásobovač - zbožíznalec

368 Zásobovač - zbožíznalec

34226

Referent dopravy a přepravy

34227

Odborný
přepravy

34319

Asistentka

136 Systémový specialista

13-14

62

34331

Účetní všeobecný

346 Účetní

7-10

97102

34332

Mzdový účetní

346 Účetní

7-10

97102

34333

Finanční účetní

346 Účetní

7-10

97102

34334

Materiálový účetní

346 Účetní

7-10

97102

34352

Mzdový referent, platový referent
(PaM)

322 Mzdový referent

7-9

9297

34362

Personalista

321 Personalista

7-9

9196

126 (celkem 143)

technik

441 Dopravní
referent,
vnitropodnikové dopravy

technik

420 Mistr KV

pracovník

referent

jinde

dopravy

440 Technický pracovník

6-9

76 Referent dopravy a přepravy
a

77 Odborný
přepravy

referent

dopravy

a

9297

106112
48 51

6-8

102107

6-7

43 46

8-9

44 47
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34394

Hospodářskosprávní referent

34395

Referent krizového
bezpečnosti

5-9

9499

8-10

96101

34413

Celní zástupce

8-9

36 39

41151

Sekretář

313 Sekretář

5-6

8893

41312

Skladník

300 Skladník

3-6

8691

41313

Skladový referent

328 Skladový referent

5-6

95100

41315

Skladník přepravy

13 Skladník přepravy

4-6

20 23

41318

Skladištní dozorce

63 Skladištní dozorce

5-6

39 42

41334

Vozový disponent

65 Dispečer

7-8

41 44

41335

Komandující

40 Komandující

8-10

31 34

41336

Nádražní

41 Nádražní

8

32 35

41904

Praktikant, asistent - VŠ

133 Samostatný technik

7-9

56 59

41906

Praktikant, asistent - SŠ

132 Technik

5-7

55 58

42174

Nákladní pokladník

7-8

33 36

71247

Truhlář

491 Truhlář

4-6

112118

71424

Natěrač, lakýrník

241 Natěrač - lakýrník

3-6

7680

72123

Svářeč kovů

284 Svářeč

4-7

8387

72211

Kovář

283 Kovář

3-5

8286

72223

Provozní zámečník

4-7

24 27

72231

Soustružník kovů

280 Soustružník kovů

4-7

8185

72239

Četař

273 Četař

6-10

8084

72246

Vozmistr ND

34 Vozmistr

6-8

28 31

72341

Mechanik motorových lokomotiv

30 Mechanik motorových lokomotiv

4-8

23 26

72343

Zámečník kolejových vozidel

31 Zámečník

4-7

24 27

72415

Provozní elektrikář

271 Provozní elektrikář

4-7

7882

72427

Elektromechanik

130 Elektromechanik

6-9

51 54

72432

Mechanik elektronických zařízení

130 Elektromechanik

6-9

51 54

72433

Zabezpečovací,
elektromechanik

130 Elektromechanik

6-9

51 54

74372

Čalouník a dekoratér

490 Čalouník a dekoratér

3-6

111117

81597

Laborant - jinde neuvedený

500 Laborant

4-6

113119

81621

Topič

303 Topič

2-3

8792

81805

Řidič drážního speciálního vozidla
– traťový strojník

7-9

47 50

82903

Kontrolor
diagnostik

6-8

54 57

83112

Strojvedoucí

33 Strojvedoucí

8-11

26 29

83118

Strojvedoucí v přípravě

33 Strojvedoucí

7

26 29

83121

Řidič motorových vozíků

19 Řidič motorových vozíků

2-4

22 25

83131

Vedoucí obsluhy nákladních vlaků

7

21 24

83132

Vedoucí posunu

18 Pracovník obsluhy
vlaků
8 Pracovník posunu

6-7

18 21

127 (celkem 143)

-

řízení

327 Hospodářskosprávní referent
a

řízení

335 Referent krizového
bezpečnosti

a

55 Celní zástupce

48 Nákladní
dopravy

pokladník

železniční

31 Zámečník

sdělovací

defektoskopista,

91 Řidič drážního speciálního vozidla
- traťový strojník
131 Kontrolor
diagnostik

-

defektoskopista,

nákladních
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83133

Dozorce spádoviště

83135

Signalista

83136

8

40 43

7 Signalista

5-6

17 20

Posunovač

8 Pracovník posunu

5-6

18 21

83137

Výhybkář

5 Výhybkář

3-4

16 19

83138

Tranzitér přípravář

11 Tranzitér

6

19 22

83139

Člen obsluhy nákladních vlaků

6

21 24

83147

Tranzitér

18 Pracovník
vlaků
11 Tranzitér

5

19 22

83148

Dozorce PJ, SOKV

53 Dozorce PJ, SOKV

6

34 37

83211

Řidič osobních automobilů

83249

Řidič nákladních a speciálních
silničních vozidel (vč. autobusů)

485 Řidič
silničních
vozidel
485 Řidič
silničních
vozidel

83329

Strojník pracovních strojů

83334

Jeřábník

91321

Uklízeč

91511

Posel

91623

Čistič lokomotiv

93391

Manipulační dělník

93393

Pomocný
dělník)

128 (celkem 143)

64 Dozorce spádoviště

obsluhy

motorových

3-5

110116

motorových

4-6

110116

250 Strojník pracovních strojů

4-6

7781

237 Jeřábník

4-6

7579

1-2

15 18

1-2

8590

1-3

15 18

297 Manipulační dělník

1-3

8489

300 Skladník

3-5

8691

2 Čistič - uklízeč
298 Posel

skladník

2 Čistič - uklízeč
(skladový

nákladních
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3.3. Řazení dle názvu zaměstnání:
KZAM

zaměstnání

č.pov.

povolání

TS

str.

13-14

Celní zástupce

136 Systémový specialista
55 Celní zástupce

8-9

36 39

74372

Čalouník a dekoratér

490 Čalouník a dekoratér

3-6

111117

72239

Četař

273 Četař

6-10

8084

91623

Čistič lokomotiv

1-3

15 18

83139

Člen obsluhy nákladních vlaků

6

21 24

24118

Daňový referent

31194

Dopravní
referent,
vnitropodnikové dopravy

83148

Dozorce PJ, SOKV

83133

34319
34413

Asistentka

2 Čistič - uklízeč
18 Pracovník obsluhy
vlaků
349 Daňový referent

nákladních

62

8-11

100105

5-8

107113

53 Dozorce PJ, SOKV

6

34 37

Dozorce spádoviště

64 Dozorce spádoviště

8

40 43

13167

Dozorčí provozu

39 Dozorčí

11-13

29 32

31608

Dozorčí provozu - vedoucí směny

39 Dozorčí

10-12

29 32

22117

Ekolog

444 Ekolog

72427

Elektromechanik

130 Elektromechanik

6-9

51 54

31132

Energetik

442 Energetik

8-10

108114

24114

Finanční referent

348 Finanční referent

9-11

99104

12223

Finanční ředitel

161 Ředitel oblasti

S

7377

34333

Finanční účetní

346 Účetní

7-10

97102

12101

Generální ředitel

152 Generální ředitel

S

7175

12104

149 Zástupce ČDC v zahraničí

S

6872

21499

Generální zástupce
zahraničí
Hlavní dispečer

13

41 44

24112

Hlavní účetní

347 Hlavní účetní

11-12

98103

34394

Hospodářskosprávní referent

327 Hospodářskosprávní referent

5-9

9499

23528

Inspektor pro školení

137 Inspektor pro školení

11-12

61 64

24113

Interní auditor

139 Interní auditor

6366

31605

IŽD jinde neuvedený

134 Inženýr železniční dopravy

1416(S)
12

57 60

31602

IŽD PJ,SOKV

134 Inženýr železniční dopravy

12-12

57 60

83334

Jeřábník

237 Jeřábník

4-6

7579

41335

Komandující

8-10

31 34

82903

Kontrolor
diagnostik

6-8

54 57

31642

Kontrolor přepravních tržeb

10-13

46 49

12277

Korporátní manažer rizik

127 Výkonný ředitel

72211

Kovář

81597

technik

ČDC

v

441 Dopravní
referent,
vnitropodnikové dopravy

technik

10-11 109115

65 Dispečer

40 Komandující
-

defektoskopista,

131 Kontrolor
diagnostik

-

defektoskopista,

81 Kontrolor přepravních tržeb

S

53

283 Kovář

3-5

8286

Laborant - jinde neuvedený

500 Laborant

4-6

113119

93391

Manipulační dělník

297 Manipulační dělník

1-3

8489

34334

Materiálový účetní

346 Účetní

7-10

97102

129 (celkem 143)
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72432

Mechanik elektronických zařízení

6-9

51 54

72341

Mechanik motorových lokomotiv

4-8

23 26

31624

Mistr KV

420 Mistr KV

9-11

104109

31683

Mistr sdělovací a zabezpečovací
techniky

106 Mistr sdělovací a zabezpečovací 10-11
techniky

48 51

34352

Mzdový referent, platový referent
(PaM)

322 Mzdový referent

7-9

9297

34332

Mzdový účetní

346 Účetní

7-10

97102

41336

Nádražní

41 Nádražní

8

32 35

42174

Nákladní pokladník

48 Nákladní
dopravy

7-8

33 36

71424

Natěrač, lakýrník

241 Natěrač - lakýrník

3-6

7680

12221

Obchodní ředitel

161 Ředitel oblasti

S

7377

21496

Oborový specialista

148 Oborový specialista

6771

24416

Odborný ekonom PJ, SOKV JOS

357 Odborný ekonom

1516,S
11

101106

24414

Odborný ekonom práce a mezd,
mzdový a platový referent

322 Mzdový referent

10-11

9297

21495

Odborný poradce

147 Odborný poradce

6670

34227

Odborný
přepravy

a

1516,S
8-9

44 47

31641

Odborný referent přepravních tržeb

80 Odborný referent přepravních tržeb

8-10

45 48

31221

Operátor výpočetní techniky

387 Operátor výpočetní techniky

5-7

103108

31199

Organizačně technický pracovník

320 Organizačně technický pracovník

8-10

9095

34362

Personalista

321 Personalista

7-9

9196

24212

Podnikový právník GŘ

325 Podnikový právník

16,S

9398

93393

300 Skladník

3-5

8691

91511

Pomocný
dělník)
Posel

298 Posel

1-2

8590

83136

Posunovač

5-6

18 21

31519

Požární referent

216 Pracovník požární ochrany

8-9

7478

41906

Praktikant, asistent - SŠ

132 Technik

5-7

55 58

41904

Praktikant, asistent - VŠ

133 Samostatný technik

7-9

56 59

31635

Provozní dispečer

12

41 44

72415

Provozní elektrikář

271 Provozní elektrikář

4-7

7882

31621

Provozní kontrolor

57 Provozní kontrolor

12-13

37 40

12222

Provozní ředitel

S

7377

72223

Provozní zámečník

31 Zámečník

4-7

24 27

34226

Referent dopravy a přepravy

76 Referent dopravy a přepravy

6-7

43 46

34395

Referent krizového
bezpečnosti

8-10

96101

31524

Referent kvality

431 Referent kvality

7-11

105110

12272

Ředitel odboru GŘ

150 Ředitel odboru

S

6973

12263

Ředitel PJ, SOKVJOS

138 Ředitel
jednotky
struktury

S

62 65

130 (celkem 143)

referent

dopravy

skladník

130 Elektromechanik
30 Mechanik motorových lokomotiv

a

(skladový

77 Odborný
přepravy

pokladník

referent

železniční

dopravy

8 Pracovník posunu

65 Dispečer

161 Ředitel oblasti

řízení

a

335 Referent krizového
bezpečnosti

řízení

a

organizační
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12130

Ředitel pro strategii a rozvoj

127 Výkonný ředitel

81805

Řidič drážního speciálního vozidla
– traťový strojník

91 Řidič drážního speciálního vozidla
- traťový strojník

7-9

47 50

83121

Řidič motorových vozíků

19 Řidič motorových vozíků

2-4

22 25

83249

Řidič nákladních a speciálních
silničních vozidel (vč. autobusů)

485 Řidič
silničních
vozidel

motorových

4-6

110116

83211

Řidič osobních automobilů

motorových

3-5

110116

31603

Samostatný technik ŽD

485 Řidič
silničních
vozidel
133 Samostatný technik

7-9

56 59

41151

Sekretář

313 Sekretář

5-6

8893

83135

Signalista

5-6

17 20

41318

Skladištní dozorce

5-6

39 42

41312

Skladník

3-6

8691

41315

Skladník přepravy

13 Skladník přepravy

4-6

20 23

41313

Skladový referent

328 Skladový referent

5-6

95100

72231

Soustružník kovů

280 Soustružník kovů

4-7

8185

21293

Specialista

135 Specialista

10-11

59 61

31609

Staniční dispečer

65 Dispečer

11

41 44

31628

Strojmistr

54 Strojmistr

10-12

35 38

83329

Strojník pracovních strojů

83112

Strojvedoucí

83118

Strojvedoucí v přípravě

72123

Svářeč kovů

21328

Systémový
inženýr,
aplikace, administrátor

21296

S

7 Signalista
63 Skladištní dozorce
300 Skladník

4-6

7781

33 Strojvedoucí

8-11

26 29

33 Strojvedoucí

7

26 29

284 Svářeč

4-7

8387

134 Inženýr železniční dopravy

9-13

57 60

Systémový specialista

136 Systémový specialista

12-14

60 62

24706

Tajemník

314 Tajemník

7-9

8994

12312

Tajemník vedení společnosti

148 Oborový specialista

16,S

6771

31643

Technický
neuvedený

440 Technický pracovník

6-9

106112

31516

Technik požární ochrany

216 Pracovník požární ochrany

31604

Technik ŽD

81621

Topič

83147

Tranzitér

83138

Tranzitér přípravář

71247

Truhlář

491 Truhlář

4-6

112118

34331

Účetní všeobecný

346 Účetní

7-10

97102

91321

Uklízeč

1-2

15 18

21494

Ústřední dispečer

65 Dispečer

14

41 44

31634

Vedoucí dispečer

65 Dispečer

13

41 44

83131

Vedoucí obsluhy nákladních vlaků

7

21 24

13191

Vedoucí oddělení GŘ ČDC

16,S

6467

131 (celkem 143)

pracovník

250 Strojník pracovních strojů

53

správce

jinde

10-11

7478

132 Technik

5-6

55 58

303 Topič

2-3

8792

11 Tranzitér

5

19 22

11 Tranzitér

6

19 22

2 Čistič - uklízeč

18 Pracovník obsluhy
vlaků
143 Vedoucí oddělení

nákladních

PERs-40-B-2010 Katalog povolání
1.změna účinná od 1.1.2012
9

13192

Vedoucí oddělení PJ, SOKVJOS

12-15

6467

31625

Vedoucí oprav vozidel

15-16

38 41

24122

Vedoucí personalista

10-11

9196

83132

Vedoucí posunu

6-7

18 21

13197

Vedoucí provozního pracoviště

125 Vedoucí provozního pracoviště

49 52

146 Vedoucí skupiny

1416(S)
14-16

21299

Vedoucí skupiny GŘ ČDC

21329

Vedoucí skupiny PJ, SOKVJOS

146 Vedoucí skupiny

14-15

6569

72246

Vozmistr ND

34 Vozmistr

6-8

28 31

31618

Vozový dispečer

65 Dispečer

9

41 44

41334

Vozový disponent

65 Dispečer

7-8

41 44

83137

Výhybkář

3-4

16 19

11219

Výkonný ředitel

127 Výkonný ředitel

S

50 53

72433

Zabezpečovací,
elektromechanik

130 Elektromechanik

6-9

51 54

72343

Zámečník kolejových vozidel

4-7

24 27

34165

Zásobovač - zbožíznalec

368 Zásobovač - zbožíznalec

6-8

102107

12224

Zástupce ředitele oblasti

153 Zástupce ředitele oblasti

S

7276

12273

Zástupce ředitele odboru GŘ

151 Zástupce ředitele odboru

S

7074

132 (celkem 143)

143 Vedoucí oddělení
59 Vedoucí oprav vozidel
321 Personalista
8 Pracovník posunu

5 Výhybkář
sdělovací

31 Zámečník

6569
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3.4 Převodový rejstřík KZAM do CZ-ISCO s účinností od 1. 1. 2012
KZAM

zaměstnání

číslo

název

převodní KZAM
číslo

11219

Výkonný
ředitel

12130

Ředitel pro
strategii a
rozvoj

12130

12277

Korporátní
manažer rizik

24221

12101

Generální
ředitel

12104

Generální
zástupce ČDC
v zahraničí

24226

12222

Obchodní
ředitel
Provozní
ředitel

12223

Finanční ředitel

12111

12224

Zástupce
ředitele oblasti

12212

12221

12211
13243

13244

12263

Ředitel
SOKV

PJ,

12112

13244

12272

Ředitel odboru
GŘ

133 (celkem 143)

12112

název dle CZISCO

Řídící pracovníci
v oblasti strategie
a politiky
organizací
Specialisté
v oblasti řízení
rizik

povolání
alternativní
název v ČDC

TS

str.

číslo

název

rozpětí

127

Výkonný ředitel

S

53

Ředitel pro
strategii a
rozvoj

127

Výkonný ředitel

S

53

Korporátní
manažer rizik

127

Výkonný ředitel

S

53

152

Generální ředitel

S

75

149

Zástupce ČDC v
zahraničí

S

72

161

Ředitel oblasti

S

77

161

Ředitel oblasti

S

77

161

Ředitel oblasti

S

77

153

Zástupce ředitele
oblasti

S

76

138

Ředitel jednotky
organizační
struktury

S

65

150

Ředitel odboru

S

73

Specialisté v
oblasti
zahraničních
vztahů
Obchodní náměstci Obchodní
(ředitelé)
ředitel
Řídící pracovníci
Provozní ředitel
v oblasti dopravy
Ekonomičtí
a finanční náměstci Finanční ředitel
(ředitelé)
Ředitel odboru
Řídící pracovníci
v úseku
v oblasti obchodu obchodního
ředitele
Řídící pracovníci
Ředitel
v oblasti
odboru/JOS
poštovních
v úseku
a doručovatelských provozního
služeb
ředitele
Řídící pracovníci
v oblasti
Ředitel
ekonomiky
odboru/JOS v
a financí (kromě
úseku
finančních
finančního
a pojišťovacích
ředitele
služeb)
Řídící pracovníci
Ředitel
v oblasti
odboru/JOS
poštovních
v úseku
a doručovatelských provozního
služeb
ředitele
Řídící pracovníci
v oblasti
Ředitel
ekonomiky
odboru/JOS v
a financí (kromě
úseku
finančních
finančního
a pojišťovacích
ředitele
služeb)

PERs-40-B-2010 Katalog povolání
1.změna účinná od 1.1.2012
9

12121

12212

12222

13241

13244

13302

13492

13494

Ředitel odboru
lidských zdrojů
Ředitel odboru
Řídící pracovníci
v úseku
v oblasti obchodu obchodního
ředitele
Ředitel odboru
Řídící pracovníci
komunikace a
v oblasti styku
kanceláře
s veřejností
představenstva
Řídící pracovníci
Ředitel odboru
v oblasti
investic a
zásobování
majetkových
a nákupu
účastí
Řídící pracovníci
Ředitel
v oblasti
odboru/JOS
poštovních
v úseku
a doručovatelských provozního
služeb
ředitele
Řídící pracovníci v
oblasti
Ředitel odboru
informačních
IT
technologií a
činností
Řídící pracovníci
v bezpečnosti a
Ředitel odboru
ochrany ve veřejné bezpečnosti
správě
Personální
náměstci (ředitelé)

Řídící pracovníci
v právní oblasti

12273

Zástupce
ředitele odboru
GŘ

12312

Tajemník
vedení
společnosti

24229

Ostatní specialisté
v oblasti politiky
organizace

13167

Dozorčí
provozu

43231

Mistři v dopravě

13191

Vedoucí
oddělení
ČDC

GŘ

12113

12122

12213

13245

134 (celkem 143)

Ředitel odboru
právního a
interního auditu

Oborový
specialista

Dozorčí
provozu
Vedoucí
Řídící pracovníci
oddělení
v oblasti účetnictví v úseku
a controlingu
finančního
ředitele
Vedoucí
Řídící pracovníci
oddělení
v oblasti personální v oblasti
lidských zdrojů
Vedoucí
Řídící pracovníci
oddělení
v oblasti
v úseku
marketingu
obchodního
ředitele
Vedoucí
Řídící pracovníci
oddělení
v oblasti logistiky v úseku
provozního

151

Zástupce ředitele
odboru

148

S

74

Oborový
specialista

16,S

71

39

Dozorčí

11.13

32

143

Vedoucí
oddělení

16,S

67
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ředitele

13309

13192

Vedoucí
oddělení
SOKV

13197
21293

13245

Řídící pracovníci
v oblasti logistiky

Vedoucí
provozního
pracoviště

13245

Řídící pracovníci
v oblasti logistiky

Specialista

33131

PJ,

33132

21296

Ostatní řídící
pracovníci v
oblasti
informačních a
komunikačních
technologií

Systémový
specialista

21412

21413
21414
21415

21493

Vedoucí
oddělení
v úseku
provozního
ředitele
Vedoucí
provozního
pracoviště

143

Vedoucí
oddělení

12.15

67

125

Vedoucí
provozního
pracoviště

1416(S)

52

135

Specialista

10.11

61

135

Specialista

10.11

61

136

Systémový
specialista

12.14

62

136
136
136

Systémový
specialista
Systémový
specialista
Systémový
specialista

12.14
12.14

62
136

Systémový
specialista

12.14

136

Systémový
specialista

12.14

21497

Inženýři
bezpečnosti práce a
ochrany zdraví

136

Systémový
specialista

12.14

136

Systémový
specialista

12.14

136

Systémový
specialista

12.14

136

Systémový
specialista

12.14

136

Systémový
specialista

12.14

136

Systémový
specialista

12.14

136

Systémový
specialista

12.14

24113
24119
24210
24221
24230

Specialisté v
oblasti organizace
a řízení práce
Specialisté v
oblasti řízení rizik
Specialisté v
oblasti
personálního řízení

62
62

Ostatní strojní
inženýři

Ostatní inženýři
elektronici
Specialisté
kalkulací, cen a
nákladů
Ostatní specialisté
v oblasti účetnictví

62

12.14

21449

21529

135 (celkem 143)

Odborný účetní
všeobecní
Odborní účetní
mzdoví
Specialisté
v oblasti kvality
a certifikace
systémů řízení
Specialisté
v oblasti logistiky
Specialisté v
oblasti dopravy
Specialisté
v oblasti krizového
řízení
Inženýři
technologové,
normovači v
ostatních oborech

Vedoucí
projektů IT

62
62

62
62

62
62

62
62
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24240

24312
24313
24320
25110

34319

Asistentka

136 (celkem 143)

GŘ

136

12.14

136

Systémový
specialista

12.14

136
136
136

Systémový
specialista
Systémový
specialista
Systémový
specialista
Systémový
specialista
Systémový
specialista

62

12.14
12.14
12.14

Vývojáři softwaru

136

25210

Návrháři a správci
databází

136

26312

Specialisté v
oblasti podnikové
ekonomie

136

Systémový
specialista

12.14

33132

Odborní účetní
mzdoví

136

Systémový
specialista

12.14

33136

Odborní pracovníci
financování a
úvěrování

136

Systémový
specialista

12.14

33139

Ostatní odborní
pracovníci v
oblasti účetnictví a
ekonomiky

136

Systémový
specialista

33220

Obchodní zástupci

136

33431

Odborní asistenti v
administrativě

136

35120

21299

62
Systémový
specialista

25120

35110

Vedoucí
skupiny
ČDC

Specialisté v
oblasti vzdělávání
a rozvoje lidských
zdrojů
Specialisté v
oblasti propagace a
reklamy
Specialisté
průzkumu trhu
Specialisté pro styk
s veřejností
Systémoví
analytici

12.14
12.14

62
62
62
62
62
62

62
62

62

Systémový
specialista
Systémový
specialista

12.14

12.14
12.14

62
62
62

Technici provozu
informačních a
komunikačních
technologií
Technici
uživatelské
podpory
informačních a
komunikačních
technologií

136

Systémový
specialista

12.14
62

136

Systémový
specialista

12.14

12119

Ostatní řídící
pracovníci
v oblasti financí

Vedoucí
skupiny v úseku
finančního
ředitele

146

Vedoucí skupiny

14-16

69

12129

Ostatní řídící
pracovníci
v oblasti lidských
zdrojů

Vedoucí skupin
v oblasti
lidských zdrojů

146

Vedoucí skupiny

14-16

69
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12219

Ostatní řídící
pracovníci
v oblastech
příbuzných
obchodu
a marketingu

Vedoucí
skupiny v úseku
obchodního
ředitele

146

Vedoucí skupiny

14-16

69

13249

Ostatní řídící
pracovníci
v oborech
příbuzných
dopravě a logistice

Vedoucí
skupiny v úseku
provozního
ředitele

146

Vedoucí skupiny

14-16

69

25220

Systémoví
administrátoři,
správci
počítačových sítí

134

Inženýr
železniční
dopravy

9.13

60

13249

Ostatní řídící
pracovníci
v oborech
příbuzných
dopravě a logistice

146

Vedoucí skupiny

14-15

69

65

Dispečer

14

44

21328

Systémový
inženýr,
správce
aplikace,
administrátor

21329

Vedoucí
skupiny
SOKV

21494

Ústřední
dispečer

43232

Dopravní dispečeři

21495

Odborný
poradce

24229

Ostatní specialisté
v oblasti politiky
organizace

Oborový
poradce

147

Odborný
poradce

15-16,S

70

21496

Oborový
specialista

24229

Ostatní specialisté
v oblasti politiky
organizace

Oborový
poradce

148

Oborový
specialista

15-16,S

71

21499

Hlavní dispečer

43232

Dopravní dispečeři

65

Dispečer

13

44

21330

Specialisté v
oblasti ochrany
životního prostředí Ekolog
(kromě průmyslové
ekologie)

444

Ekolog

10.11

115

137

Inspektor
školení

11.12

64

347

Hlavní účetní

11.12

103

Interní auditor

139

Interní auditor

1416(S)

66

PJ,

22117

Ekolog

23528

Inspektor
školení

24112

Hlavní účetní

24111

24113

Interní auditor

21411

24114
24118
24122
24212

Finanční
referent
Daňový
referent
Vedoucí
personalista
Podnikový
právník GŘ

137 (celkem 143)

Vedoucí
skupiny v úseku
provozního
ředitele

pro
Hlavní účetní
Specialisté
analytici rozborů,
studií,
racionalizace
výroby

pro

24136

Finanční analytici

Finanční
referent

348

Finanční referent

9.11

104

24116

Daňoví specialisté
a daňoví poradci

Daňový referent

349

Daňový referent

8.11

105

321

Personalista

10.11

96

325

Podnikový
právník

16,S

98

26195

Podnikoví právníci
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24414

Odborný
ekonom práce a
mezd, mzdový
a
platový
referent

24416

Odborný
ekonom
SOKV

24706

Tajemník

31132

Energetik

31194

Dopravní
referent,
technik
vnitropodnikov
é dopravy

31199

10.11

97

Odborný
ekonom

11

106

314

Tajemník

7.9

94

442

Energetik

8.10

114

43233

Provozní technici v Technik v
dopravě
dopravě

441

Dopravní
referent, technik
vnitropodnikové
dopravy

5.8

113

Organizačně
technický
pracovník

33433

Odborní asistenti v
administrativě

320

Organizačně
technický
pracovník

8.10

95

31221

Operátor
výpočetní
techniky

41321

Operátoři počítačů
pro vkládání dat

387

Operátor
výpočetní
techniky

5.7

108

31516

Technik
požární
ochrany

216

Pracovník
požární ochrany

10.11

78

31519

Požární
referent

31524

PJ,

Referent
kvality

33138

Odborní pracovníci
v oblasti
personalistiky,
ekonomové

26312

33433

Mzdový referent

357

31128

Technik požární
ochrany

216

Pracovník
požární ochrany

8.9

78

31195

Technici kontroly
kvality, laboranti v
ostatních
průmyslových
oborech

431

Referent kvality

7.11

110

431

Referent kvality

7.11

110

134

Inženýr
železniční
dopravy

12.12

60

133

Samostatný
technik

7.9

59

132

Technik

5.6

58

134

Inženýr
železniční
dopravy

12

60

31415

31602

IŽD PJ,SOKV

21493

31603

Samostatný
technik ŽD

43233

31604

Technik ŽD

43233

31605

IŽD
jinde
neuvedený

138 (celkem 143)

Specialisté
v oblasti
podnikové
ekonomie
Odborní pracovníci
Tajemník
organizace a řízení

322

Laboranti v
biologických a
příbuzných
oborech (Laboranti
OCHL)
Inženýři
technologové,
normovači v
ostatních oborech
Provozní technik v
dopravě
Provozní technik v
dopravě

Technik v
dopravě
Technik v
dopravě
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31608

Dozorčí
provozu
vedoucí směny

43232

Dopravní dispečeři

43235

Výpravčí

31609

Staniční
dispečer

43232

Dopravní dispečeři

31618

Vozový
dispečer

43234

Operátoři dopravy
a přepravy, vozoví
disponenti

31621

Provozní
kontrolor

31624

Mistr KV

31229

Mistři a příbuzní
pracovníci
v ostatní výrobě

Vozový
disponent

Mistr KV

31625

Vedoucí oprav
vozidel

21419

Ostatní specialisté
v oblasti
průmyslového
inženýrství a v
příbuzných
oblastech

31628

Strojmistr

43236

Dozorčí přepravy a
Strojmistr
dep

31634
31635

Vedoucí oprav
vozidel

Vedoucí
dispečer
Provozní
dispečer

39

Dozorčí

10.12

32

65

Dispečer

11

44

65

Dispečer

9

44

57

Provozní
kontrolor

12.13

40

420

Mistr KV

9.11

109

59

Vedoucí
vozidel

15-16

41

54

Strojmistr

10.12

38

65

Dispečer

13

44

65

Dispečer

12

44

80

Odborný
referent
přepravních
tržeb

8.10

48

81

Kontrolor
přepravních
tržeb

10.13

49

440

Technický
pracovník

6.9

112

10.11

51

6.8

107

6.7

46

6.7

46

oprav

31641

Odborný
referent
přepravních
tržeb

33137

Odborní pracovníci
kalkulací, cen,
nákladů a rozpočtů

31642

Kontrolor
přepravních
tržeb

24113

Specialisté
kalkulací, cen a
nákladů

31643

Technický
pracovník jinde
neuvedený

43233

Provozní technik v
dopravě

31683

Mistr sdělovací
a
zabezpečovací
techniky

31229

Mistři a příbuzní
pracovníci
v ostatní výrobě

106

Mistr sdělovací a
zabezpečovací
techniky

34165

Zásobovač
zbožíznalec

33230

Nákupčí

368

Zásobovač
zbožíznalec

34226

Referent
dopravy
přepravy

43239

Ostatní pracovníci
v dopravě a
přepravě

76

Referent
dopravy
přepravy

33312

Agenti dopravy a
přepravy

76

Referent
dopravy a
přepravy

139 (celkem 143)

-

a

Technik v
dopravě

Nákladní
pokladník

-

a
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34227

Odborný
referent
dopravy
přepravy

a

33312

Agenti dopravy a
přepravy

43234

Operátoři dopravy
a přepravy, vozoví
disponenti

Vozový
disponent

Odborný
referent dopravy
a přepravy

8.9

47

77

Odborný
referent dopravy
a přepravy

8.9

47

346

Účetní

7.10

102

346

Účetní

7.10

102

346

Účetní

7.10

102

34331

Účetní
všeobecný

33131

34332

Mzdový účetní

33132

34333

Finanční účetní

33133

34334

Materiálový
účetní

346

Účetní

7.10

102

34352

Mzdový
referent,
platový referent
(PaM)

322

Mzdový referent

7.9

97

34362

Personalista

321

Personalista

7.9

96

34394

Hospodářskosp
rávní referent

327

Hospodářskospr
ávní referent

5.9

99

34395

Referent
krizového
řízení
bezpečnosti

335

Referent
krizového řízení
a bezpečnosti

8.10

101

34413

Celní zástupce

55

Celní zástupce

8.9

39

41151

Sekretář

313

Sekretář

5.6

93

41312

Skladník

300

Skladník

3.6

91

5.6

100

4.6

23

5.6

42

41313
41315
41318

Skladový
referent
Skladník
přepravy
Skladištní
dozorce

33432

Odborní účetní
všeobecní
Odborní účetní
mzdoví
Odborní účetní
finanční a
investiční

77

Odborní pracovníci
hospodářské
správy

a
33313

43210
43210

Celní deklaranti

Úředníci ve
skladech
Úředníci ve
skladech

328

Skladový
referent
Skladník
přepravy
Skladištní
dozorce

83125

Tranzitéři (dělníci)

Tranzitér

13

83125

Tranzitéři (dělníci)

Tranzitér

63

Vozový
disponent

65

Dispečer

7.8

44

8.10

34

41334

Vozový
disponent

43234

Operátoři dopravy
a přepravy, vozoví
disponenti

41335

Komandující

43237

Komandující

40

Komandující

41336

Nádražní

43238

Nádražní

41

Nádražní

8

35

133

Samostatný
technik

7.9

59

132

Technik

5.7

58

41904
41906

Praktikant,
asistent - VŠ
Praktikant,
asistent - SŠ

140 (celkem 143)
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42174

Nákladní
pokladník

43239

71247

Truhlář

75220

71424

Natěrač,
lakýrník

71329

72123

Svářeč kovů

72121

72211

Kovář

72223

Provozní
zámečník

72223

72231

Soustružník
kovů

72231

72239

Četař

Ostatní pracovníci
v dopravě a
přepravě
Truhláři (kromě
stavebních) a
pracovníci v
příbuzných
oborech
Ostatní lakýrníci a
natěrači (kromě
stavebních)
Svářeči
Provozní
zámečníci,
údržbáři
Seřizovači a
obsluha
konvenčních
soustruhů

48

Nákladní
pokladník
železniční
dopravy

7.8

36

Truhlář

491

Truhlář

4.6

118

Lakýrník,
natěrač

241

Natěrač
lakýrník

3.6

80

Svářeč

284

Svářeč

4.7

87

283

Kovář

3.5

86

Zámečník

31

Zámečník

4.7

27

Soustružník
kovů

280

Soustružník
kovů

4.7

85

273

Četař

6.10

84

34

Vozmistr

6.8

31

30

Mechanik
motorových
lokomotiv

4.8

26

Mechanik
opravář ŽKV

31

Zámečník

4.7

27

Elektromechani
k

271

Provozní
elektrikář

4.7

82

Elektromechani
k

130

Elektromechanik

6.9

54

Elektromechani
k

130

Elektromechanik

6.9

54

Elektromechani
k

130

Elektromechanik

6.9

54

Nákladní
pokladník

72246

Vozmistr ND

83129

Ostatní pracovníci
zabezpečující
sestavování a jízdu
Vozmistr
vlaku v
mezistaničních
úsecích

72341

Mechanik
motorových
lokomotiv

72332

Mechanici a
Mechanik
opraváři
opravář ŽKV
kolejových vozidel

72343

Zámečník
kolejových
vozidel

72332

72415

Provozní
elektrikář

74122

72427

Elektromechani
k

74122

72432

Mechanik
elektronických
zařízení

74122

72433

Zabezpečovací,
sdělovací
elektromechani
k

74122

141 (celkem 143)

Mechanici a
opraváři
kolejových vozidel
Elektromechanici
elektrických
zařízení
v dopravních
prostředcích/
Elektromechanici
elektrických
zařízení
v dopravních
prostředcích/
Elektromechanici
elektrických
zařízení
v dopravních
prostředcích/
Elektromechanici
elektrických
zařízení
v dopravních
prostředcích/

-
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74372

Čalouník
dekoratér

a

-

81597

Laborant
jinde
neuvedený

81621

Topič

81805

Řidič drážního
speciálního
vozidla
–
traťový strojník

75349

Ostatní čalouníci
a příbuzní
pracovníci

Čalouník

490

Čalouník
dekoratér

75430

Kvalitáři a
testovači výrobků,
laboranti (kromě
potravin a nápojů)

Kvalitář a
testovač,
laborant

500

a

3.6

117

Laborant

4.6

119

303

Topič

2.3

92

83114

Řidiči kolejových
Traťový
motorových vozíků
strojník
a drezín

91

Řidič drážního
speciálního
vozidla - traťový
strojník

7.9

50

82903

Kontrolor
defektoskopista
, diagnostik

75430

Kvalitáři a
testovači výrobků,
laboranti (kromě
potravin a nápojů)

131

Kontrolor
defektoskopista,
diagnostik

6.8

57

83112

Strojvedoucí

83112

Strojvedoucí
lokomotiv, vlaků

33

Strojvedoucí

8.11

29

83118

Strojvedoucí v
přípravě

83119

Strojvedoucí
lokomotiv, vlaků

33

Strojvedoucí

7

29

83121

Řidič
motorových
vozíků

93339

Ostatní pomocní
manipulační
pracovníci

19

Řidič
motorových
vozíků

2.4

25

83131

Vedoucí
obsluhy
nákladních
vlaků

83121

Vlakvedoucí
Vedoucí posunu
v nákladní dopravě

18

Pracovník
obsluhy
nákladních vlaků

7

24

6.7

21

8

43

83132
83133
83135

Vedoucí
posunu
Dozorce
spádoviště

83121
83123

Kvalitář a
testovač,
laborant
Strojvedoucí
drážního
vozidla
Strojvedoucí v
přípravě
Manipulační
dělník

Vlakvedoucí
Vedoucí posunu
v nákladní dopravě
Dozorce PJ,
Signalisti
SOKV

Signalista
Vedoucí posunu,
posunovači,
Posunovač
brzdaři
Výhybkáři,
Výhybkář
výhybkáři - točnáři

8
64

Pracovník
posunu
Dozorce
spádoviště

7

Signalista

5.6

20

8

Pracovník
posunu

5.6

21

5

Výhybkář

3.4

19

83136

Posunovač

83122

83137

Výhybkář

83124

83138

Tranzitér
přípravář

83125

Tranzitéři (dělníci)

Tranzitér

11

Tranzitér

6

22

83139

Člen obsluhy
nákladních
vlaků

83122

Vedoucí posunu,
posunovači,
brzdaři

Posunovač

18

Pracovník
obsluhy
nákladních vlaků

6

24

83147

Tranzitér

83125

Tranzitéři (dělníci)

Tranzitér

11

Tranzitér

5

22

83148

Dozorce
SOKV

83123

Signalisti

Dozorce PJ,
SOKV

53

Dozorce
SOKV

6

37

142 (celkem 143)

PJ,

PJ,
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83211

Řidič osobních
automobilů

83221

Řidiči osobních a
malých
dodávkových
automobilů (kromě Řidič osobního
taxikářů a řidičů
automobilu
dopravy
nemocných a
raněných)

83249

Řidič
nákladních
a
speciálních
silničních
vozidel
(vč.
autobusů)

83321

Řidiči nákladních
automobilů (kromě
tahačů)

485

Řidič silničních
motorových
vozidel

4.6

116

83329

Strojník
pracovních
strojů

83422

Strojník
Obsluha zemních a
pracovních
příbuzných strojů
strojů

250

Strojník
pracovních
strojů

4.6

81

83334

Jeřábník

83431

Obsluha jeřábů

Jeřábník

237

Jeřábník

4.6

79

91321

Uklízeč

93339

Ostatní pomocní
manipulační
pracovníci

Manipulační
dělník

2

Čistič - uklízeč

1.2

18

91511

Posel

93339

Ostatní pomocní
manipulační
pracovníci

Manipulační
dělník

298

Posel

1.2

90

91623

Čistič
lokomotiv

93339

Ostatní pomocní
manipulační
pracovníci

Manipulační
dělník

2

Čistič - uklízeč

1.3

18

93391

Manipulační
dělník

93339

Ostatní pomocní
manipulační
pracovníci

Manipulační
dělník

297

Manipulační
dělník

1.3

89

93393

93
Pomocný skladník
33 Pomocní skladníci
(skladový dělník)
1

143 (celkem 143)

485

Řidič silničních
motorových
vozidel

3.5

116

300 Skladník

3.5

91

