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Část oznamovací
Změna podmínek pro přidělování jednorázových zahraničních vstupních povolení
pro nákladní dopravu (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 nové podmínky pro přidělování
jednorázových zahraničních vstupních povolení pro nákladní dopravu.
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.

Nedostatkové relace
Na celé období roku 2019 bude uvolněno 25% ročního kontingentu s tím, že 22% ročního kontingentu bude
přiděleno adresně dopravcům a 3% budou pro tato období rozdělena na jednotlivé regiony jako rezerva.
Nedostatkové relace:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

* Poznámka: platnost tohoto povolení byla ve Věstníku dopravy č. 8/2018 uvedena chybně – povolení je platné pro
bilaterální přepravy s tím, že se povoluje přeprava nákladů ze třetích zemí, na tranzitní přepravy se platnost povolení
nevztahuje

Ostatní relace
Pro ostatní relace zahraničních vstupních povolení platí tzv. volný výdej, kdy na uvedené období bude
uvolněna záloha ve výši maximálně 1/3 ročního kontingentu.
Pro určení bodové váhy motorových vozidel platí následující rozložení bodového ohodnocení motorových
vozidel:
Ekologická způsobilost EURO III, IV
Ekologická způsobilost EURO V a lepší

5 bodů
7 bodů

Z trvalých povolení budou pro rok 2019 přidělována pouze roční povolení CEMT, 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 prováděna redukci bodové váhy vozidel ve výši 5 bodů,
za případný příděl měsíčních povolení CEMT snížení bodové váhy vozidel nebude prováděno.
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Termíny pro příděl povolení na rok 2019:
Ukončení rozdělovacího procesu pro jednotlivá čtvrtletí:
Pro 1. čtvrtletí 2019: nejpozději do 31. 12. 2018
Pro 2. čtvrtletí 2019: nejpozději do 29. 3. 2019
Pro 3. čtvrtletí 2019: nejpozději do 28. 6. 2019
Pro 4. čtvrtletí 2019: nejpozději do 27. 9. 2019
Zahájení výdeje jednorázových povolení pro jednotlivá období:
Pro 1. čtvrtletí 2019: nejpozději do 2. 1. 2019
Pro 2. čtvrtletí 2019: nejpozději do 1. 4. 2019
Pro 3. čtvrtletí 2019: nejpozději do 1. 7. 2019
Pro 4. čtvrtletí 2019: nejpozději do 1. 10. 2019
Ukončení výdeje jednorázových povolení v jednotlivých obdobích:
Pro 1. čtvrtletí 2019: 31. 1. 2019
Pro 2. čtvrtletí 2019: 30. 4. 2019
Pro 3. čtvrtletí 2019: 31. 7. 2019
Pro 4. čtvrtletí 2019: 31. 10. 2019
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.
Tato změna nabývá účinnosti od 1. dubna 2019.

V Praze dne 19. února 2019
Mgr. Pavol Baran, v. r.
ředitel odboru silniční dopravy
Ministerstvo dopravy
(Vyřizuje: Ing. Jiří Kokeš, tel. 225 131 271, č.j. 62/2019-110-SDNA/1)
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Vydání změny č. 3 předpisu SŽDC S3 „Železniční svršek“ (SŽDC)
S účinností od 1. 3. 2019 byla generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
schválena změna č. 3 předpisu SŽDC S3 „Železniční svršek“. Tento předpis je předpisem provozovatele dráhy
vydávaným na základě § 22 zákona 266/1994 Sb. o dráhách v platném znění a jedná se o základní technický
předpis definující zásady konstrukce železničního svršku.
Vydání změny č. 3 předpisu SŽDC S3 vychází z potřeby úprav jednotlivých ustanovení tohoto předpisu
s ohledem na zavedení nových součástí železničního svršku, vývoj související legislativy a technických norem
a reaguje na poznatky z projektování, výstavby a provozování železničního svršku. Formální i obsahová
koncepce předpisu se nemění.
Samostatná změna předpisu i jeho úplné znění se zapracovanými změnami je v elektronické podobě
k dispozici na internetových stránkách SŽDC (www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html).
Tištěnou verzi je možno objednat na adrese:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Oddělení distribuce dokumentace
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
(tel. 972 742 369, fax. 725 039 782, e-mail: typdok@tudc.cz)
K zavedení změny č. 3 předpisu SŽDC S3 byl vydán pokyn generálního ředitele PO-06/2019-GŘ, který byl
zveřejněn pouze elektronicky a je k dispozici rovněž na výše uvedených internetových stránkách SŽDC.

V Praze dne 8. března 2019
Ing. Radovan Kovařík, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty
(Vyřizuje: Ing. Jan Čihák, tel. 972 244 488, čj.: 5033/2019-SŽDC-GŘ-O13 a 5453/2019-SŽDC-GŘ-O13)
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Nové vydání pokynu provozovatele dráhy č. 5/2010 „Pravidla pro měření a zjišťování na
železniční dopravní cestě prováděné v zájmu externích subjektů“ (SŽDC)
S účinností od 8. 3. 2019 bylo generálním ředitelem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
schváleno nové vydání pokynu provozovatele dráhy PPD 5/2010 stanovujícího pravidla pro měření
a zjišťování na železniční dopravní cestě prováděné v zájmu externích subjektů.
Nové vydání dává znění pokynu do souladu s aktuální organizační strukturou SŽDC a drobně upřesňuje
některé formulace. Základní principy stanovené tímto pokynem se nemění.
Pokyn byl vydán pouze v elektronické podobě a je zveřejněn na internetových stránkách SŽDC
(www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html).

V Praze dne 8. března 2019
Ing. Radovan Kovařík, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty
(Vyřizuje: Ing. Jan Čihák, tel. 972 244 488, čj.: 55848/2018-SŽDC-GŘ-O13)
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Schválení 1. vydání TPD č. 202-09 „Srdcovkové a jazykové kolejnice pro výhybky“ (výrobce
Třinecké železárny, a. s.), (SŽDC)
S účinností od 1. 1. 2019 bylo ředitelem odboru traťového hospodářství generálního ředitelství SŽDC
schváleno 1. vydání Technických podmínek dodacích č. 202-09 „Srdcovkové a jazykové kolejnice pro výhybky“
výrobce Třinecké železárny, a. s., se sídlem Průmyslová 1000, 739 61 Třinec (dále jen „TPD“).
Tyto TPD platí pro výrobu, ověřování kvality, přejímku a dodávání srdcovkové kolejnice tvaru S49 a jazykových
kolejnic tvaru R65, 49E1A3 a 60E2A2 z oceli třídy R260 používaných pro výrobu součástí železničních výhybek
a výhybkových konstrukcí společností DT-Výhybkárna a strojírna, a. s. Tyto TPD plně nahrazují
vnitropodnikový dokument Třineckých železáren PN TŽ 42 0195 (účinný od 15. 2. 2016), který dne 1. 1. 2019
pozbyl platnosti pro nové dodávky.
Distribuce TPD:
Organizační jednotky SŽDC a provozovatelů železničních drah v majetku ČR, které s tímto materiálem
hospodaří, obdrží TPD v elektronické podobě. V případě potřeby mohou TPD v papírové podobě 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)
Schválené TPD jsou také k dispozici v elektronické podobě na Intranetu na adrese: http://typdok.tudc.cz.
Ostatní organizace si mohou TPD vyžádat u firmy Třinecké železárny, a.s., na adrese:
Třinecké železárny, a.s.
Průmyslová 1000
739 61 Třinec
Přehled schválené technické dokumentace je také k dispozici v elektronické podobě na Internetu na adrese:
www.szdc.cz a http://typdok.tudc.cz.

V Praze dne 12. března 2019
Ing. Radovan Kovařík, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty
(Vyřizuje: Ing. Martin Táborský, tel. 9723 41191, č.j.: 7465/2019-SŽDC-GŘ-O13)
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Schválení 2. vydání TPD č. 202-14 „Spojky, podkladnice, můstkové desky a svěrky pro
železniční svršek“ (výrobce Třinecké železárny, a. s.), (SŽDC)
S účinností od 1. 1. 2019 bylo ředitelem odboru traťového hospodářství generálního ředitelství SŽDC
schváleno 2. vydání Technických podmínek dodacích č. 202-14 „Spojky, podkladnice, můstkové desky a svěrky
pro železniční svršek“ výrobce Třinecké železárny, a. s., se sídlem Průmyslová 1000, 739 61 Třinec (dále jen
„TPD“). Tyto TPD plně nahrazují TPD č. 20-14-15 (účinné od 16. 3. 2015), které dne 1. 1. 2019 pozbyly platnosti
pro nové dodávky.
Oproti předchozím TPD došlo ke dvěma výrazným obsahovým změnám. V 2. vydání TPD 202-14 je nově
doplněna možnost objednat veškerý nabízený sortiment s povrchovou antikorozní úpravou žárovým
zinkováním dle normy ČSN EN ISO 1461. Dodatečné provádění antikorozní povrchové úpravy výrobků
realizované cestou jejich odběratelů je nepřípustné. Dále byly zrevidovány parametry deformací podkladnic,
můstkových desek a svěrek, související s dělením z válcovaného polotovaru stříháním a děrováním otvorů.
Distribuce TPD:
Organizační jednotky SŽDC a provozovatelů železničních drah v majetku ČR, které s tímto materiálem
hospodaří, obdrží TPD v elektronické podobě. V případě potřeby mohou TPD v papírové podobě 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)
Schválené TPD jsou také k dispozici v elektronické podobě na Intranetu na adrese: http://typdok.tudc.cz
Ostatní organizace si mohou TPD vyžádat u firmy Třinecké železárny, a.s., na adrese:
Třinecké železárny, a.s.
Průmyslová 1000
739 61 Třinec
Přehled schválené technické dokumentace je také k dispozici v elektronické podobě na Internetu na adrese:
www.szdc.cz a http://typdok.tudc.cz.

V Praze dne 12. března 2019
Ing. Radovan Kovařík, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty
(Vyřizuje: Ing. Martin Táborský, tel. 9723 41191, č.j.: 7588/2019-SŽDC-GŘ-O13)
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Schválení Technických podmínek dodacích č. 3/2018 pro kolejnicové spojky (výrobce
Aciéries et laminoirs de Rives, Francie), (SŽDC)
S účinností od 11. 2. 2019 byly ředitelem odboru traťového hospodářství generálního ředitelství SŽDC
schváleny Technické podmínky dodací č. 3/2018 pro kolejnicové spojky výrobce Aciéries et laminoirs de Rives
se sídlem 52 route de Colombe, Rives 38140, Francie (dále jen „TPD“).
Tyto TPD platí pro objednávání, výrobu, kontrolu a ověření kvality, dodávku a přejímku kolejnicových spojek
výsledně určených do tratí železničních drah v majetku České republiky, se kterými má právo hospodařit
SŽDC, a dalších železničních drah provozovaných SŽDC. Podle těchto TPD je možné objednávat kolejnicové
spojky T4, S1, S, R, U60, S49I a U60I v rozměrech dle příslušných vzorových listů kolejnicových spojek
a lepených izolovaných styků.
Distribuce TPD:
Organizační jednotky SŽDC a provozovatelů železničních drah v majetku ČR, které s tímto materiálem
hospodaří, obdrží TPD v elektronické podobě. V případě potřeby mohou TPD v papírové podobě 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)
Schválené TPD jsou také k dispozici v elektronické podobě na Intranetu na adrese: http://typdok.tudc.cz
Ostatní organizace si mohou TPD vyžádat u firmy Aciéries et laminoirs de Rives na adrese:
Aciéries et laminoirs de Rives
52 route de Colombe
Rives 38140
Francie
Přehled schválené technické dokumentace je také k dispozici v elektronické podobě na Internetu na adrese:
www.szdc.cz a http://typdok.tudc.cz.

V Praze dne 12. března 2019
Ing. Radovan Kovařík, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty
(Vyřizuje: Ing. Martin Táborský, tel. 9723 41191, č.j.: 8373/2019-SŽDC-GŘ-O13)
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Schválení a podepsání Technických podmínek dodacích č. 003/2018-Marcador a vydání
Osvědčení SŽDC č. 637/2019-O13 (SŽDC)
Dne 21. 2. 2019 byly ředitelem Odboru traťového hospodářství schváleny a podepsány Technické podmínky
dodací č. 003/2019-Marcador pro georohož a geokompozit TRINTER a na základě těchto schválených TPD
bylo firmě vydáno Osvědčení SŽDC č. 637/2019-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. 003/2019-Marcador objednat na adrese:
MARCADOR spol. s r.o.
Klazarova 1237
544 01 Dvůr Králové nad Labem

V Praze dne 12. března 2019
Ing. Radovan Kovařík, v. r.
ředitel odboru traťového hospodářství
Správa železniční dopravní cesty
(Vyřizuje: Ivana Borovská, tel. 972 244 283, č.j. 8917/2019-SŽDC-GŘ-013)
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Věstník dopravy č. 3 zpracovalo a vydalo v Praze 15. března 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
10

