Ministerstvo dopravy – Odbor drážní a vodní
dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1
Č. j.: 358/2018-130-NPL/1

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo dopravy České republiky ve funkci Námořního úřadu (dále jen Úřad) jako příslušný
správní orgán podle ustanovení § 3 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen námořní zákon) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), ve
znění pozdějších předpisů
rozhodlo
ve věci žádosti účastníka řízení – společnosti CIMTO, s.r.o. se sídlem Líšeňská 2657/33a, Líšeň,
636 00 Brno, IČ: 04050657, o vydání pověření pro provádění zkoušek, atestací, přidělování UN
kódů obalům a kontrol dle Předpisu IMDG ze dne 02.03.2018
takto:
Úřad podle § 3 námořního zákona a Kapitoly 1.1, pododstavec 1.1.1.4 Předpisu Mezinárodní
námořní organizace IMO pro přepravu nebezpečného zboží po moři IMDG (dále jen Předpis
IMDG) pověřuje společnost CIMTO, s.r.o. se sídlem Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 636 00 Brno,
IČ: 04050657 (dále jen společnost CIMTO) ke zkoušení, atestacím a kontrole funkční způsobilosti
obalových prostředků a jednotek balení určených pro námořní přepravu nebezpečného zboží podle
Kapitoly 6 Předpisu IMDG.
1. Pověření se vydává na dobu do 21.02.2023 ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Společnost CIMTO bude provádět:


zkoušky kondicionováním pro obaly a obalové prostředky podle kapitoly 6.1; 6.5;
6.6 Předpisu IMDG;



zkoušky volným pádem pro obaly a obalové prostředky podle kapitoly 6.1; 6.5; 6.6
Předpisu IMDG;



zkoušky vibracemi pro obaly a obalové prostředky podle kapitoly 6.5 Předpisu
IMDG;



zkoušky stohováním/stlačováním pro obaly a obalové prostředky podle kapitoly 6.1;
6.5; 6.6 Předpisu IMDG.
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3. Provádění inspekcí a zkoušek musí být v souladu s příslušnými ustanoveními Předpisu
IMDG a nejnovější platnou verzí tzv. Příručky zkoušek a kritérií OSN.
4. Společnost CIMTO bude po celou dobu platnosti pověření splňovat akreditační kritéria
definovaná v Osvědčení o akreditaci č. 85/2018 včetně přílohy, která je nedílnou součástí
osvědčení č. 85/2018 pro zkušební laboratoř č. 1075 (společnost CIMTO) vydaného dne
21.02.2018 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., se sídlem Olšanská 54/3,
130 00 Praha 3.
5. Úřad si vyhrazuje právo kontroly provádění předmětné činnosti a dodržování příslušných
obecně závazných právních předpisů a mezinárodních dohod. V případě zjištění závažných
nedostatků v činnostech, na které se vztahuje toto pověření, může Úřad požadovat zjednání
nápravy, popřípadě pověření zrušit.
Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:
společnost CIMTO, s.r.o. se sídlem Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 636 00 Brno, IČ: 04050657
O d ů v o d n ě n í:
Na základě předložené žádosti a dokumentu Osvědčení o akreditaci č. 85/2018 včetně přílohy, která
je nedílnou součástí Osvědčení č. 85/2018 pro zkušební laboratoř č. 1075 (společnost CIMTO) pro
zkoušení funkční způsobilosti obalů a obalových prostředků a jednotek balení nebezpečného zboží
dle specifikovaných ustanovení Předpisu IMDG, vydaného dne 21.02.2018, Úřad shledal, že
společnost CIMTO splnila podmínky k provádění zkoušek obalů a obalových prostředků dle
příslušných ustanovení Předpisu IMDG definovaných ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Pověření společnosti CIMTO se vydává v souladu s předloženým Osvědčením o akreditaci
č. 85/2018 ze dne 21.02.2018, a to na dobu do 21.02.2023.
Z výše uvedených důvodů Úřad rozhodl jako správní orgán tak, jak je shora uvedeno.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu
rozklad do 15-ti dnů ode dne jeho doručení, a to k ministru dopravy, prostřednictvím odboru drážní
a vodní dopravy Ministerstva dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1.
V Praze 15. března 2018

Ing. Jindřich Kušnír
ředitel
Odbor drážní a vodní dopravy

Digitálně podepsal

Ing. Jindřich Ing. Jindřich Kušnír
Datum: 2018.03.15
Kušnír
14:43:43 +01'00'

Rozdělovník: společnost CIMTO, s.r.o. se sídlem Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 636 00 Brno
1x spis MD
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Ministerstvo dopravy – Odbor drážní a vodní
dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1
Č. j.: 358/2018-130-NPL/2

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo dopravy České republiky ve funkci Námořního úřadu (dále jen Úřad) jako příslušný správní
orgán podle ustanovení § 3 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
námořní zákon) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), ve znění pozdějších předpisů
rozhodlo
ve věci žádosti účastníka řízení – společnosti CIMTO, s.r.o. se sídlem Líšeňská 2657/33a, Líšeň,
636 00 Brno, IČ: 04050657, o vydání pověření pro provádění zkoušek, atestací, přidělování UN kódů obalům
a kontrol dle Předpisu IMDG ze dne 02.03.2018 a následného věcného doplnění ze dne 21.03.2018
takto:
Úřad podle § 3 námořního zákona a Kapitoly 1.1, pododstavec 1.1.1.4 Předpisu Mezinárodní námořní
organizace IMO pro přepravu nebezpečného zboží po moři IMDG (dále jen Předpis IMDG) pověřuje
společnosti CIMTO, s.r.o. se sídlem Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 636 00 Brno, IČ: 04050657 (dále jen
společnost CIMTO) ke zkoušení, atestacím a kontrole funkční způsobilosti obalových prostředků a jednotek
balení určených pro námořní přepravu nebezpečného zboží podle Kapitoly 6 Předpisu IMDG.
1. Pověření se vydává na dobu do 21.02.2023 ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Společnost CIMTO bude provádět:


zkoušky těsnosti pro obaly a obalové prostředky podle kapitoly 6.1; 6.5 Předpisu IMDG;



zkoušky vnitřním hydraulickým tlakem pro obaly a obalové prostředky podle kapitoly 6.1;
6.5 Předpisu IMDG;



zkoušky roztržením pro obaly a obalové prostředky podle kapitoly 6.5 Předpisu IMDG;



zkoušky vztyčováním pro obaly a obalové prostředky podle kapitoly 6.5 Předpisu IMDG;



zkoušky zdvihem shora pro obaly a obalové prostředky podle kapitoly 6.5; 6.6 Předpisu
IMDG;



zkoušky zdvihem zdola pro obaly a obalové prostředky podle kapitoly 6.5; 6.6 Předpisu
IMDG;



zkoušky překlápění FIBC pro obaly a obalové prostředky podle kapitoly 6.5 Předpisu
IMDG.

3. Provádění inspekcí a zkoušek musí být v souladu s příslušnými ustanoveními Předpisu IMDG
a nejnovější platnou verzí tzv. Příručky zkoušek a kritérií OSN.

358/2018-130-NPL/2
4. Společnost CIMTO bude po celou dobu platnosti pověření splňovat akreditační kritéria definovaná
v Osvědčení o akreditaci č. 85/2018 včetně přílohy, která je nedílnou součástí osvědčení č. 85/2018
pro zkušební laboratoř č. 1075 (společnost CIMTO) vydaného dne 21.02.2018 Českým institutem
pro akreditaci, o.p.s., se sídlem Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3.
5. Úřad si vyhrazuje právo kontroly provádění předmětné činnosti a dodržování příslušných obecně
závazných právních předpisů a mezinárodních dohod. V případě zjištění závažných nedostatků
v činnostech, na které se vztahuje toto pověření, může Úřad požadovat zjednání nápravy, popřípadě
pověření zrušit.
Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:
společnost CIMTO, s.r.o. se sídlem Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 636 00 Brno, IČ: 04050657
O d ů v o d n ě n í:
Na základě předložené žádosti a dokumentu Osvědčení o akreditaci č. 85/2018 včetně přílohy, která je
nedílnou součástí Osvědčení č. 85/2018 pro zkušební laboratoř č. 1075 (společnost CIMTO) pro zkoušení
funkční způsobilosti obalů a obalových prostředků a jednotek balení nebezpečného zboží dle
specifikovaných ustanovení Předpisu IMDG, vydaného dne 21.02.2018 a na základě věcného doplnění ze
dne 21.03.2018 Úřad shledal, že společnost CIMTO splnila podmínky k provádění zkoušek obalů
a obalových prostředků dle příslušných ustanovení Předpisu IMDG definovaných ve výrokové části tohoto
rozhodnutí. Toto rozhodnutí navazuje svým věcným rozšířením ve věci zkoušení obalů a obalových
prostředků podle Předpisu IMDG na rozhodnutí č.j. 358/2018-130-NPL/1 ze dne 15.03.2018 ve věci
pověření pro provádění zkoušek, atestací, přidělování UN kódů obalům a kontrol dle Předpisu IMDG.
Pověření společnosti CIMTO se vydává v souladu s předloženým Osvědčením o akreditaci č. 85/2018 ze dne
21.02.2018, a to na dobu do 21.02.2023.
Z výše uvedených důvodů Úřad rozhodl jako správní orgán tak, jak je shora uvedeno.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ustanovení § 152 odst. 1 správního řádu rozklad
do 15-ti dnů ode dne jeho doručení, a to k ministru dopravy, prostřednictvím odboru drážní a vodní dopravy
Ministerstva dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1.
V Praze 6 . dubna 2018

Ing. Jindřich Kušnír
ředitel
Odbor drážní a vodní dopravy

Rozdělovník:

Ing.
Jindřich
Kušnír

Digitálně podepsal
Ing. Jindřich Kušnír
Datum: 2018.04.05
09:47:30 +02'00'
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