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Všem výrobcům vozidel, konstrukčních částí,
systémů a samostatných konstrukčních celků a
jejich akreditovaným zástupcům

Váš dopis značky / ze dne
/

Naše značka
1/2020-150-METO/1

Vyřizuje / linka
Tichý Martin, Ing. / 225131347

Praha
03.03.2020

Věc: Informace o způsobu nahlašování svolávacích akcí

V souvislosti s požadavky § 28 zákona č. 56/2001 Sb., a článku 32 směrnice 2007/46/ES
informuje Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) o novém způsobu nahlašování
svolávacích akcí týkajících se vozidel, konstrukčních částí, systémů a samostatných
konstrukčních celků.
Výrobce nebo jeho akreditovaný zástupce je povinen informovat ministerstvo o skutečnosti,
že jím dodávaný výrobek nebo výrobek již dodaný na trh představuje nebezpečí pro bezpečnost
provozu na pozemních komunikacích, životní prostředí nebo život nebo zdraví člověka
a neprodleně zajistit odstranění těchto nedostatků.
Dále je výrobce, který je držitelem schválení uděleného ministerstvem, povinen předat
informaci i o svolávacích akcích, které sice nejsou bezpečnostního charakteru, ale mají přímý vliv
na schválení technické způsobilosti vozidla, konstrukční části, systému nebo samostatného
konstrukčního celku. Předmětná informace se v těchto případech poskytuje vždy, pokud vozidlo
není ve shodě se schváleným typem a schválení bylo uděleno ministerstvem.
Toto nahlášení se provádí formou e-mailové zprávy. Použije se výhradně následující
e-mailová adresa: svolavaci.akce@mdcr.cz
V případě, že se jedná pouze o informaci a není požadován výdej dat pro účely zjištění
provozovatelů vozidel se do kolonky „předmět“ napíše „Informace výrobce“ přičemž místo
slova „výrobce“ se použije předmětná tovární značka. Tedy např. „Informace BMW“ nebo
„Informace Toyota“.
V případě, že se jedná zároveň o žádost o výdej dat pro účely zjištění provozovatelů vozidel
se do kolonky „předmět“ napíše „Výdej výrobce“ přičemž místo slova „výrobce“ se použije
předmětná tovární značka. Tedy např. „Výdej BMW“ nebo „Výdej Toyota“.
Touto informací se ruší předchozí způsob předávání informací o svolávacích akcích přes
jednotlivé referenty.
S pozdravem

Ing. Jiří Počta
zástupce ředitele
Odbor provozu silničních vozidel

Ing. Jiří Počta
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