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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 217/42, Praha 9, IČO:
00005886, obdržel dne 27.3.2019 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“), v níž žádáte o informace k níže uvedeným
dotazům:
1. Je možné si zaplatit kurz pro řidiče tramvaje a následně jezdit brigádně? Pokud ano, kolik kurz stojí?
2. Je možné si zaplatit kurz pro strojvedoucí metra a následně jezdit brigádně? Pokud ano, kolik kurz
stojí?
3. Podle jakého bodu/jakých bodů přílohy vyhlášky 101/1995 Sb. v platném znění se určuje zdravotní
způsobilost pro strojvedoucí metra? Dráha speciální zde není výslovně nikde uvedena. Pokud je to
stanoveno jinou vyhláškou, kterou?
4. Stačí pro zařazení do kurzu řidiče tramvaje řidičský průkaz skupiny B-automat?
V návaznosti na Vaše výše uvedené dotazy Vám sdělujeme následující.
Ad 1) V současné době není tato forma kurzu oddělením Výcvik a vzdělávání – Tramvaje organizována.
Ad 2) Kurs strojvedoucího metra je obtížné přesně ekonomicky vyčíslit. V tuto chvíli je oficiálně ohodnocen
přes 160.000,- Kč, které musí strojvedoucí zcela či částečně splatit v případě nedodržení kvalifikační
doložky v délce trvání 3 roky od úspěšné zákonité zkoušky. Obecně ale musím konstatovat, že přednost by
v současné době dostali zájemci o HPP, neboť přesčasová práce je u této profese značná a kapacitu kurzu
nelze navýšit.
Ad 3) Zdravotní způsobilost je dle Vyhlášky č. 101/1995 Sb. Dráha speciální je výslovně zmíněna v § 1;
odst 1); bodu b). Podmínky jsou stanoveny v Přílohách č. 1 a 3. Tazatel se pravděpodobně nechal zmýlit
kategorizací drah, neboť Přílohy dráhu speciální skutečně nezmiňují. Nicméně zmiňují dráhy železniční,
jejichž je dráha speciální podkategorií dle Zákona č. 266/1994 Sb.
Ad 4) Vyhláška č. 16/2012 Sb. o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících
revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v § 8 odst. 2 řeší držení oprávnění skupiny B dle
zák. 361/2000 Sb. pouze obecně, bez dalšího upřesnění.
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