Ministerstvo dopravy – Odbor silniční dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1
Č. j.: 71/2020-110-SDNA/3

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo dopravy jako věcně příslušný orgán dle § 22 odst. 5 zákona č. 111/1994 Sb.
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo podle § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci udělení pověření takto:
Ministerstvo dopravy v souladu s ustanovením § 22 odst. 5 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů a s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě
nebezpečných věcí ADR uveřejněnou Vyhláškou ministra zahraničních věcí o Evropské dohodě
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) pod č. 64/1987 Sb. a jejích příloh
uveřejněných pod č. 23/2019 Sb. m. s. Sdělením Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení přijetí
změn a doplňků Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek
a předmětů a Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), (dále jen „Dohoda ADR“)
pověřuje
CIMTO, s.r.o., se sídlem Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno, IČ: 04050657
prováděním zkoušek, atestací, přidělování UN kódů obalů a kontrol dle Dohody ADR. Specificky
pak obalů kapitoly 6.1, velkých obalů kapitoly 6.6 a velkých nádob pro volně ložené látky (IBC)
kapitoly 6.5, určených k přepravě dle podmínek Dohody ADR.
Společnost CIMTO, s.r.o., se sídlem Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno, IČ: 04050657 musí
vykonávat tyto činnosti v souladu s požadavky Dohody ADR, souvisejícími předpisy a technickými
normami.
Platnost pověření se podle § 74 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, stanovuje od 18.6.2020 do 18.6.2025.
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Odůvodnění
Ministerstvo dopravy obdrželo dne 27.4.2020 od společnosti CIMTO, s.r.o., se sídlem
Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno, IČ: 04050657, žádost o vydání pověření k provádění zkoušek,
atestací, přidělování UN kódů obalů a kontrol dle Dohody ADR. Specificky pak obalů kapitoly 6.1,
velkých obalů kapitoly 6.6 a velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) kapitoly 6.5, určených
k přepravě dle podmínek Dohody ADR. K žádosti byla přiložena kopie Osvědčení o akreditaci
č. 303/2019 (Zkoušky výrobků a systémů pro přepravu nebezpečných látek), které bylo vystaveno
na základě splnění akreditačních požadavků podle příslušných norem. Osvědčení vydal Národní
akreditační orgán – Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Podle § 22 odst. 5 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
Ministerstvo dopravy je oprávněno podle Dohody ADR pověřit právnické osoby se sídlem na území
České republiky nebo fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky výkonem
činností souvisejících s prováděním Dohody ADR. Pověření lze na základě písemné žádosti udělit
osobě, která prokáže splnění technických podmínek pro výkon požadovaných činností a která
prokáže odbornou způsobilost k výkonu požadovaných činností. Ministerstvo dopravy může
udělené pověření odebrat, pokud pověřená osoba nedodržuje podmínky stanovené v pověření nebo
v Dohodě ADR.
Vydání takovéhoto zvláštního pověření podléhá zaplacení správního poplatku, dle zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Příloha Sazebník, Část II,
položka 34 bod 12, ve výši 5.000 Kč. Účastník řízení tento správní poplatek uhradil dne 15.5.2020
na účet Ministerstva dopravy.
Na základě uvedených skutečností Ministerstvo dopravy rozhodlo podle § 67 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, o žádosti účastníka řízení tak, že
jeho žádosti vyhovělo a výkonem činností souvisejících s prováděním Dohody ADR jej pověřilo,
když účastník řízení prokázal odbornou způsobilost a splnění technických podmínek k výkonu
uvedených činností Osvědčením o akreditaci č. 303/2019.
Ministerstvo dopravy si vyhrazuje právo kontroly provádění uvedených činností a dodržování
příslušných obecně závazných právních předpisů a mezinárodních dohod kdykoliv během platnosti
pověření. V případě zjištění nedostatků při činnostech, na které se vztahuje toto pověření, nebo při
nedodržení podmínek stanovených právními předpisy nebo tímto rozhodnutím, může Ministerstvo
dopravy požadovat zjednání nápravy, popřípadě pověření zrušit.
Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 152 odst. 1 a odst. 5 a § 83 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, do 15 dnů od jeho doručení podat rozklad k ministrovi
dopravy, a to podáním učiněným prostřednictvím Ministerstva dopravy, odboru silniční dopravy,
nábřeží L. Svobody 1222/22, 110 15 Praha 1, Česká republika.
V Praze
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