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Všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností
(pouze elektronicky)

Váš dopis značky / ze dne
/
Věc:

Naše značka
6/2016-150-METO/1

Vyřizuje / linka
Tichý Martin, Ing. / 225131537

Praha
14.12.2016

Informace o doprodeji vozidel neplnících emisní limit EURO VI - C

Na základě, žádostí výrobců a akreditovaných zástupců byla Ministerstvem dopravy dle článku 27,
registrace, prodej a uvedení do provozu vozidel z výběhu série, směrnice 2007/46/ES, povolena registrace
vozidel neplnících emisní úroveň Euro VI - C po 31.12.2016. Tato informace se týká vozidel kategorie M1,
M2, N1 a N2 s referenční hmotností větší než 2610 kg a všech vozidel kategorií M3 a N3.
Toto ustanovení se vztahuje na vozidla:
- homologována z hlediska emisních požadavků podle nařízení komise (ES) 595/2009, včetně
následných pozměňujících nařízení (582/2011, 64/2012, 519/2013, 133/214, 136/2014, 627/2014,
2016/1718) a jsou označena písmeny A nebo B (např. 64/2012B),
Výše uvedená informace žádným způsobem nezasahuje do dříve vydaných metodických informací
ohledně „doprodejů“ vozidel.
Toto povolení se vydává na omezenou dobu jednoho roku (do 31.12.2017) pro úplná vozidla, a na
dobu 1,5 roku (do 30.06.2018) pro vozidla dokončená (vozidlo určené k dostavbě s namontovanou
nástavbou) , a platí
pro seznamy čísel VIN, které byly MD odsouhlaseny a jsou k dispozici na webových stránkách MD:
(https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Schvalovani-vozidel/Metodiky(1)?returl=/Dokumenty/Silnicni-doprava/Schvalovani-vozidel
Pokud je po 31.12.2016 registrováno vozidlo, na které se vztahují výše uvedené pokyny, obecní úřad obce s
rozšířenou působností provede vyhledání předmětného VIN v tabulce EXCEL. K tomu použije nástroj
„Úpravy“ – „Najít“, kde je dále nezbytné rozbalit tlačítko „Možnosti>>“. Do okénka „Najít:“ zapsat
příslušné sedmnáctimístné VIN a v okénku „Kde“ zvolit „Sešit“. Pak již jen kliknout na „Najít vše“ a je
provedeno prohledání celé tabulky. Pokud VIN není nalezen, vozidlo není v seznamu schválených doprodejů
a nelze je již registrovat. Pokud je nalezeno, je registrace do uvedených dat možná.
Toto vyjádření platí pro všechna nová, dosud nikdy neregistrovaná vozidla.

Ing. Bc. Ivan Novák
ředitel
Odbor provozu silničních vozidel

