VĚSTNÍK DOPRAVY
Informace z resortu Ministerstva dopravy

Číslo 13/2018

21. prosince 2018
ISSN 1805-9627

Obsah

Část oznamovací .................................................................................................................................... 2
Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 002/2018-AG-Polyfelt P
a vydání Osvědčení SŽDC č. 626/2018-O13 (SŽDC) ........................................................................................... 2
Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 001/2018-AG-MTA 15-250 (300)
Extramat a vydání Osvědčení SŽDC č. 625/2018-O13 (SŽDC) ........................................................................... 3
Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 001/2018-MITOP a vydání Osvědčení SŽDC
č. 627/2018-013 (SŽDC) ..................................................................................................................................... 4
Oznámení o schválení TNŽ 36 5570 (SŽDC) ....................................................................................................... 5
Vydání 12. změny třetího aktualizovaného vydání Technických kvalitativních podmínek
staveb státních drah (SŽDC).............................................................................................................................. 5
Oznámení cen jednotlivých typů autobusů v roce 2019 pro výpočet přiměřeného zisku (MD) ....................... 6
Uvolnění člena a doplnění složení zkušební komise k ověření odborné způsobilosti pracovníků stanic
technické kontroly a stanic měření emisí (MD) ................................................................................................. 7
INSTRUKCE PRO ZKUŠEBNÍ STANICE č. 15/2018 – Druh papíru pro tisk protokolu o technické kontrole
kontrolním technikem typu „K“ (MD) ............................................................................................................... 8
Oznámení o vyhlášení termínů k přezkoušení odborné způsobilosti kontrolních techniků (KT)
a kontrolních techniků (KTE), jejichž oprávnění k provádění technických prohlídek omezeno
na měření emisí vozidel (MD) ............................................................................................................................ 9
Oznámení o vydávání Věstníku dopravy Ministerstva dopravy v roce 2019 (MD) ......................................... 10

1

Část oznamovací
Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 002/2018-AG-Polyfelt P a vydání
Osvědčení SŽDC č. 626/2018-O13 (SŽDC)
Dne 16. 11. 2018 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky
dodací č. 002/2018-AG-Polyfelt P 50,60, 70, 80, 100 a 120 pro netkané geotextilii Polyfelt P s funkcí filtrační,
oddělovací a ochrannou a na základě těchto schválených TPD bylo vydáno Osvědčení SŽDC č. 626/2018-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. 002/2018-AG-Polyfelt P objednat na adrese:
Amet-Geo, s.r.o
Pivovarská 98,
337 01 Rokycany

V Praze dne 16. listopadu 2018
Ing. Radova Kovařík, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty
(Vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, č.j. 56144/2018-SŽDC-GŘ-013)
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Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 001/2018-AG-MTA 15-250 (300)
Extramat a vydání Osvědčení SŽDC č. 625/2018-O13 (SŽDC)
Dne 16. 11. 2018 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky
dodací č. 001/2018-AG-MTA 15-250(300) Extramat pro protierozní georohož na ochranu zemního tělesa a na
základě těchto schválených TPD bylo vydáno Osvědčení SŽDC č. 625/2018-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. 001/2018-AG-MTA 15-250(300) Extramat objednat
na adrese:
Amet-Geo, s.r.o
Pivovarská 98,
337 01 Rokycany

V Praze dne 16. listopadu 2018
Ing. Radova Kovařík, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty
(Vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, č.j. 56145/2018-SŽDC-GŘ-013)
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Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 001/2018-MITOP a vydání
Osvědčení SŽDC č. 627/2018-013 (SŽDC)
Dne 26. 11. 2018 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky
dodací č. 001/2018-MITOP pro netkané geotextilie řady GEOFILTEX 73/…Z s funkcí filtrační a oddělovací,
a na základě těchto schválených TPD bylo firmě vydáno Osvědčení SŽDC č.627/2018-013.
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.001/2018-MITOP objednat na adrese:
MITOP, a.s.
Pertoltická 142/IV
471 24 Mimoň

V Praze dne 26. listopadu 2018
Ing. Radova Kovařík, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty
(Vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, č.j. 57158/2018-SŽDC-GŘ-013)
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Oznámení o schválení TNŽ 36 5570 (SŽDC)
Dne 21. 11. 2018 byla Generálním ředitelem Správy železniční dopravní organizace, státní organizace,
schválena technická norma TNŽ 36 5570 Transformátory a tlumivky pro železniční zabezpečovací zařízení,
která od 1. ledna 2019 nahrazuje původní normu ze dne 21. 06. 1989.
Norma je vydána pouze elektronicky a je zveřejněna na internetových stránkách Správy železničních dopravní
cesty v části „Další informace – Dokumenty a předpisy“.

V Praze dne 29. listopadu 2018
Ing. Martin Krupička, v. r.
ředitel odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky
Správa železniční dopravní cesty
(Vyřizuje: Milan Karban, tel. 972 244 475, č.j. 57361/2018-SŽDC-GŘ-014)

Vydání 12. změny třetího aktualizovaného vydání Technických kvalitativních podmínek
staveb státních drah (SŽDC)
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace vydala 12. změnu třetího aktualizovaného vydání
Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP) a to s účinností od 1. 9. 2018. Změnou
č. 12 se vydává novelizace Kapitoly č. 25 – Protikorozní ochrana úložných zařízení a konstrukcí, část
A – Ochrana proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy. Dokument byl schválen dne 29. 5. 2018
pod č. j. S18985/2018-SŽDC-GŘ-O24.
Aktualizované znění všech kapitol TKP je možné získat zdarma na internetových stránkách SŽDC
http://typdok.tudc.cz
TKP v tištěné podobě (komplet i jednotlivé kapitoly je možné objednat na adrese: Správa železniční dopravní
cesty, státní organizace, Technická ústředna dopravní cesty, Oddělení distribuce dokumentace, Nerudova 1,
772 58 Olomouc, tel.: 772 742 396, fax. 972 741 290, e-mail: typdok@tudc.cz).

V Praze dne 29. listopadu 2018
Ing. Jaromír Hrubý, v. r.
ředitel odboru elektrotechniky a energetiky
Správa železniční dopravní cesty
(Vyřizuje: Ing. Josef Dostál, tel. 972 244 476, č.j. 58173/2018-SŽDC-GŘ-O24)
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Oznámení cen jednotlivých typů autobusů v roce 2019 pro výpočet přiměřeného zisku
(MD)
Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě, ukládá
v § 3 odst. 4 Ministerstvu dopravy oznámit pro každý kalendářní rok ceny jednotlivých typů autobusů, které
se používají pro výpočet přiměřeného zisku.
Pro kalendářní rok 2019 oznamuje Ministerstvo dopravy tyto ceny autobusů MHD:
Kategorie do 7,5 m
Autobus nízkopodlažní

1 900 000,- Kč

Kategorie do 10,7 m
Autobus nízkopodlažní

4 650 000,- Kč

Kategorie do 13 m
Autobus nízkopodlažní

5 300 000,- Kč

Kategorie nad 13 m
Autobus nízkopodlažní

7 950 000,- Kč

Pro kalendářní rok 2019 oznamuje Ministerstvo dopravy tyto ceny autobusů MHD na plynový pohon:
Kategorie do 10,7 m
Autobus nízkopodlažní

6 000 000,- Kč

Kategorie do 13 m
Autobus nízkopodlažní

6 200 000,- Kč

Kategorie nad 13 m
Autobus nízkopodlažní

9 100 000,- Kč

Pro kalendářní rok 2019 oznamuje Ministerstvo dopravy tyto ceny linkových autobusů:
Kategorie do 7,5 m
Autobus standard

1 800 000,- Kč

Kategorie do 10,7 m
Autobus standard
Autobus nízkopodlažní

4 350 000,- Kč
4 450 000,- Kč

Kategorie do 13 m
Autobus standard
Autobus nízkopodlažní

4 700 000,- Kč
4 900 000,- Kč

Kategorie nad 13 m
Autobus standard
Autobus nízkopodlažní

4 620 000,- Kč
6 800 000,- Kč
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Pro kalendářní rok 2019 oznamuje Ministerstvo dopravy tyto ceny linkových autobusů na plynový pohon:
Kategorie do 10,7 m
Autobus standard
Autobus nízkopodlažní

4 850 000,- Kč
4 950 000,- Kč

Kategorie do 13 m
Autobus standard
Autobus nízkopodlažní

5 100 000,- Kč
5 700 000,- Kč

Kategorie nad 13 m
Autobus nízkopodlažní

8 200 000,- Kč

V Praze dne 30. listopadu 2018
Ing. Magdalena Faltýsková, v. r.
ředitelka odboru financí a ekonomiky
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Ing. Eliška Kleinerová, tel. 225 131 042, č.j. 2/2018-410-HO/12)

Uvolnění člena a doplnění složení zkušební komise k ověření odborné způsobilosti
pracovníků stanic technické kontroly a stanic měření emisí (MD)
Ministerstvo dopravy podle § 62 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve
znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uvolňuje člena
a) zkušební komise pro zkoušky a přezkoušení emisních techniků pana Ing. Petra Škaroupka a současně
doplňuje složení zkušební komise pro zkoušky a přezkoušení emisních techniků o nově jmenované členy
Jana Pirohaniče a Michala Hulana (DEKRA CZ a.s.).
b) současně doplňuje složení zkušební komise pro zkoušky a přezkoušení kontrolních techniků a emisních
techniků pana Ing. Antonína Jedličku a Ondřeje Bílka (TÜV NORD Czech, s.r.o.).

V Praze dne 30. listopadu 2018
Ing. Jiří Počta, v. r.
zástupce ředitele odboru provozu silničních vozidel
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Bc. Pavel Nosek, tel. 225 131 507, č.j.: 1/2018-150-ORG3/28)
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INSTRUKCE PRO ZKUŠEBNÍ STANICE č. 15/2018 – Druh papíru pro tisk protokolu
o technické kontrole kontrolním technikem typu „K“ (MD)
Tato instrukce je vydána z důvodu sjednocení činnosti zkušebních stanic a kontrolních techniků typu „K“ při
tisku technického protokolu pro schvalování technické způsobilosti vozidla, včetně jeho příloh (dále jen
„technický protokol“).
Ministerstvo dopravy tímto sděluje, že od 1. 1. 2019 technické protokoly, které byly vytvořeny
prostřednictvím aplikace Informačního systému technických prohlídek, se mohou tisknout na běžný
kancelářský papír. Tisk na očíslovaný chráněný papír s vodotiskem lze provádět do vyčerpání jejich zásob.
Důvody pro používání chráněného papíru pro tisk protokolů ztrácí na významu, protože jejich obsah je uložen
na chráněném serveru a je možné jejich obsah kdykoliv ověřit.
Zvláštní ustanovení:
Provozovatel STK se zkušební stanicí musí seznámit s obsahem instrukce kontrolní techniky typu „K“
nejpozději v den nabytí platnosti této instrukce. Do příručky jakosti zaznamená způsob, jak bude zabezpečeno
seznámení dotčených pracovníků STK s obsahem této instrukce.
Změny uvedené v této instrukci nabývají platnosti dnem zveřejnění ve Věstníku dopravy.

V Praze dne 10. prosince 2018
Ing. Jiří Počta, v. r.
zástupce ředitele odboru provozu silničních vozidel
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Ing. František Peldřimovský, tel. 225 131 498, č.j.: 1/2018-150-ORG3/27)
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Oznámení o vyhlášení termínů k přezkoušení odborné způsobilosti kontrolních techniků
(KT) a kontrolních techniků (KTE), jejichž oprávnění k provádění technických prohlídek
omezeno na měření emisí vozidel (MD)
přezkoušení KT
(kontrolní technici)

přezkoušení KTE
(emisní technici)
datum

místo

počet účastníků

datum

místo

počet účastníků

10.01.2019
14.02.2019
14.03.2019
11.04.2019
06.05.2019
06.06.2019
04.07.2019
01.08.2019
29.08.2019
26.09.2019
24.10.2019
20.11.2019
18.12.2019

Praha – MD
Praha – MD
Přerov – CSPSD
Praha – MD
Praha – MD
Praha – MD
Praha – MD
Praha – MD
Praha – MD
Přerov - DEKRA
Praha – MD
Praha – MD
Praha – MD

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
120
120

17.01.2019
21.02.2019
21.03.2019
18.04.2019
16.05.2019
13.06.2019
11.07.2019
08.08.2019
05.09.2019
03.10.2019
31.10.2019
28.11.2019
17.12.2019

Praha – MD
Praha – MD
Praha – MD
Praha – MD
Praha – MD
Tišnov - DEKRA
Praha – MD
Praha – MD
Brno – TÜV NORD
Praha – MD
Praha – MD
Praha – MD
Praha – MD

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
120
120

Podle § 61 odst. 2 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., je možné absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku
odborné způsobilosti kontrolního technika v posledním roce platnosti (dále jen „lhůta prodloužení“)
profesního osvědčení kontrolního technika a Ministerstvo dopravy (dále jen „ministerstvo“) záznamem do
profesního osvědčení kontrolního technika prodlouží jeho platnost na dobu tří let od uplynutí jeho dosavadní
platnosti.
S ohledem na tuto skutečnost je potřeba využívat lhůtu prodloužení tak, aby byly využívány výše uvedené
termíny, kdy není možné překročit kapacitu účastníků zveřejněných termínů. Přezkoušení bude na
ministerstvu probíhat vždy od 08:00 do 16:00 hodin, bližší informace budou zveřejněny na webových
stránkách ministerstva. Přezkoušení na ministerstvu bude zabezpečováno prostřednictvím Centra služeb pro
silniční dopravu s.p.o.
Přezkoušení v termínech 14.3., 13.6., 5.9. a 26.9.2019 budou zabezpečována pověřenými organizacemi
Centra služeb pro silniční dopravu, s.p.o., DEKRA CZ a.s. a TÜV NORD Czech, s.r.o.

V Praze dne 17. prosince 2018
Ing. Jiří Počta, v. r.
zástupce ředitele odboru provozu silničních vozidel
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Bc. Pavel Nosek, tel. 225 131 507, č.j.: 1/2018-150-ORG3/30)
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Oznámení o vydávání Věstníku dopravy Ministerstva dopravy v roce 2019 (MD)
V roce 2019 bude Ministerstvo dopravy vydávat Věstník dopravy podle potřeby, zpravidla jedenkrát měsíčně.
Termíny odevzdání příspěvků pro jednotlivá čísla jsou:
11. ledna, 8. února, 8. března, 5. dubna, 3. května, 31. května, 28. června, 26. července, 23. srpna,
20. září, 18. října, 15. listopadu, 13. prosince.
Věstník bude vycházet v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva dopravy
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Ministerstvo/Vestniky-dopravy. Věstník obvykle vyjde do pěti pracovních
dnů od uzávěrky.
Samotné příspěvky přijímá Ministerstvo dopravy výhradně ve formátu čitelném v programu MS Office (*.doc,
*.docx, *.rtf apod.). Příspěvky musí obsahovat název příspěvku psaný počátečním velkým písmenem
a následně malými písmeny, pokud pravidla spisovné češtiny nestanoví jinak. Dále všechny údaje o tom, kdo
dokument vydal a kdo jej vyřizuje (jméno a příjmení, telefon, číslo jednací).
Příspěvky do Věstníku dopravy jsou přijímány na e-mailové adrese vestniky@mdcr.cz.

V Praze dne 17. prosince 2018
Mgr. Jakub Stadler, v. r.
ředitel odboru komunikace
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Jana Rumlenová, tel. 225 131 584, č.j. 66/2018-072-ORG/1)
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Věstník dopravy č. 13 zpracovalo a vydalo v Praze 21. prosince 2018:

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