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Část oznamovací
Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 001/2019 a vydání Osvědčení
SŽDC č. 657/2019-O13 (SŽDC)
Dne 11. 10. 2019 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky
dodací č. 001/2019 pro polypropylenové a polyesterové netkané geotextilie MOKRUTEX HQ PP a HQ PES s
funkcí filtrační, oddělovací a ochrannou a na základě těchto schválených TPD bylo firmě vydáno Osvědčení
SŽDC č. 657/2019-O13.
Organizační jednotky SŽDC mají TPD k dispozici v elektronické podobě na Intranetu na adrese:
http://typdok.tudc.cz.
TPD v tištěné podobě mohou objednat na adrese:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Oddělení typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc
(tel. 972 741 769, fax. 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz)
Ostatní organizace mohou Technické podmínky dodací č. 001/2019 objednat na adrese:
JOKVA OLOMOUC, a.s.
Mezice 81
783 32 Náklo

V Praze dne 11. října 2019
Ing. Radovan Kovařík, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty
(Vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, č.j. 61762/2019-SŽDC-GŘ-013)
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Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 001/2019 a vydání Osvědčení
SŽDC č. 656/2019-O13 (SŽDC)
Dne 11. 10. 2019 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky
dodací č. 001/2019 pro KRISMER® Systém 3D – systém na stabilizaci svahů a na základě těchto schválených
TPD bylo firmě vydáno Osvědčení SŽDC č. 656/2019-O13.
Organizační jednotky SŽDC mají TPD k dispozici v elektronické podobě na Intranetu na adrese:
http://typdok.tudc.cz.
TPD v tištěné podobě mohou objednat na adrese:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Oddělení typové dokumentace
Nerudova 1
772 58 Olomouc
(tel. 972 741 769, fax. 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz)
Ostatní organizace mohou Technické podmínky dodací č. 001/2019 objednat na adrese:
STRIX Chomutov, a.s
28. října 1081/19
430 01 Chomutov

V Praze dne 11. října 2019
Ing. Radovan Kovařík, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty
(Vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, č.j. 61656/2019-SŽDC-GŘ-013)

3

Podmínky pro přidělování jednorázových zahraničních vstupních povolení pro nákladní
dopravu na rok 2020 (MD)
Na základě § 21 odst. 3 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), stanovuje Ministerstvo dopravy podmínky pro přidělování
jednorázových zahraničních vstupních povolení pro mezinárodní nákladní dopravu.
1. Nedostatkové relace
Nedostatkové druhy jednorázových zahraničních vstupních povolení budou i nadále přidělovány dle § 20
písm. a) vyhlášky, tj. u těchto druhů zůstává zachován stávající systém přidělování povolení. Na celé období
roku 2020 bude uvolněno pro každé čtvrtletí 25 % ročního kontingentu s tím, že 22 % ročního kontingentu
bude přiděleno dopravcům a 3 % budu pro tato období rozdělena na jednotlivé regiony jako rezerva.
Nedostatkovými relacemi jsou následující druhy zahraničních vstupních povolení:
 ruské povolení pro bilaterální přepravy s rozšířenou platností,
 ruské povolení pro třetizemní přepravy,
 chorvatské povolení pro třetizemní přepravy,
 srbské povolení univerzální,
 kazašské povolení pro třetizemní přepravy,
 arménské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
 turecké povolení pro třetizemní přepravy,
 uzbecké povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
 uzbecké povolení pro třetizemní přepravy,
 tádžické povolení pro bilaterální přepravy,
 ázerbájdžánské povolení pro bilaterální a tranzitní přepravy,
 moldavské povolení univerzální
2. Ostatní relace
Při přidělování všech ostatních druhů jednorázových zahraničních vstupních povolení, se postupuje podle §
20 písm. c) vyhlášky, tj. výdejní místo je vydá na základě žádosti dopravce, kterou dopravce může předložit
kdykoli v průběhu kalendářního roku. Ostatní relace zahraničních vstupních povolení budou tedy vydávány
v tzv. volném režimu, kdy na uvedené období bude uvolněna záloha v maximální výši 1/3 ročního
kontingentu.
Pro určení bodové váhy motorových vozidel je navrženo následující rozložení bodového ohodnocení
motorových vozidel:
ekologická způsobilost EURO III, IV

5 bodů,

ekologická způsobilost EURO V a lepší

7 bodů.

Z trvalých povolení budou pro rok 2020 přidělována pouze roční povolení CEMT, přičemž příděl měsíčních
povolení CEMT bude proveden na základě aktuální situace při výdeji tohoto typu povolení. Případná změna
bude s předstihem oznámena. Za roční povolení CEMT bude provedena redukce bodové váhy vozidel ve výši
5 bodů, za případný příděl měsíčních povolení CEMT snížení bodové váhy vozidel prováděno nebude.
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3. Termíny pro příděl povolení na rok 2020
Ukončení rozdělovacího procesu pro jednotlivá čtvrtletí:
pro 1. čtvrtletí 2020: nejpozději do 31. 12. 2019,
pro 2. čtvrtletí 2020: nejpozději do 29. 3. 2020,
pro 3. čtvrtletí 2020: nejpozději do 28. 6. 2020,
pro 4. čtvrtletí 2020: nejpozději do 27. 9. 2020.
Zahájení výdeje jednorázových povolení pro jednotlivá období:
pro 1. čtvrtletí 2020: nejpozději do 2. 1. 2020,
pro 2. čtvrtletí 2020: nejpozději do 1. 4. 2020,
pro 3. čtvrtletí 2020: nejpozději do 1. 7. 2020,
pro 4. čtvrtletí 2020: nejpozději do 1. 10. 2020.
Ukončení výdeje jednorázových povolení v jednotlivých obdobích:
pro 1. čtvrtletí 2020: 31. 1. 2020,
pro 2. čtvrtletí 2020: 30. 4. 2020,
pro 3. čtvrtletí 2020: 31. 7. 2020,
pro 4. čtvrtletí 2020: 31. 10.2020.

V Praze dne 15. října 2019
Mgr. Pavol Baran, v. r.
ředitel odboru silniční dopravy
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Ing. Roman Čermák, 225 131 577, č. j. 234/2019 – 110 – SDNA/2)
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INSTRUKCE PRO TECHNICKÉ ZKUŠEBNY A ZKUŠEBNÍ STANICE č. 7/2019 – Přiměřená
aplikace požadavků přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování
zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem u vozidel kategorií R a S v rámci
schvalování neharmonizovaného typu a schvalování jednotlivě vyrobených vozidel (MD)
Za účelem sjednocení postupu a činností technických zkušeben a zkušebních stanic spojených s přiměřenou
aplikací požadavků přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování zemědělských
a lesnických vozidel a dozor nad trhem1) podle § 22a odst. 1 písm. c) nebo podle přílohy 10 bod 1 vyhlášky
č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), na vozidla kategorií R a S vydává
Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) tuto instrukci.
Vzhledem k tomu, že vyhláška přímo nestanoví přiměřené použití výše uvedeného přímo použitelného
předpisu EU, tato instrukce přiměřenou aplikaci upravuje.
Rozsah použití jednotlivých požadavků přímo použitelného předpisu Evropské unie 1) je uveden v příloze této
instrukce.
V případě, že vozidlo plní požadavek s úlevami uvedenými v příloze, pokládá se požadavek pro účely
schvalování neharmonizovaného typu a schvalování jednotlivě vyrobených vozidel kategorie R a S za splněný.
V tomto případě se o udělení výjimky nežádá.
Zvláštní ustanovení:
Provozovatel technické zkušebny a zkušební stanice musí seznámit s obsahem instrukce zkušební techniky
a kontrolní techniky nejpozději do dne nabytí platnosti této instrukce. Do příručky jakosti zaznamená způsob,
jak bylo zabezpečeno seznámení dotčených pracovníků s obsahem této instrukce.
Instrukce nabývá platnosti 30. dnem od zveřejnění ve Věstníku dopravy.

V Praze dne 16. října 2019
Ing. Jiří Počta, v. r.
zástupce ředitele odboru provozu silničních vozidel
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Ing. Jiří Mareš, tel. 225 131 502, č. j. 1/2019-150-ORG3/14)

_______________________________
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel
a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.
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Věstník dopravy č. 11 zpracovalo a vydalo v Praze 25. října 2019:

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
posta@mdcr.cz

ISSN 1805-9627
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vestniky-dopravy
http://www.mdcr.cz
7

