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ROZHODNUTÍ 

Ministerstvo dopravy jako věcně příslušný orgán rozhodlo podle § 67 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení oddílu 1.8.4 
Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí vyhlášeného Sdělením Ministerstva 
zahraničních věcí č. 16/2021 Sb. m. s., kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva 
zahraničních věcí č. 22/2019 Sb. m. s., o vyhlášení nového znění Přípojku C - Řádu pro 
mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID) Úmluvy o mezinárodní železniční 
přepravě (COTIF), na základě žádosti společnosti CIMTO, s.r.o., se sídlem Líšeňská 2657/33a, 
Líšeň, 633 00 Brno, IČ: 04050657, doručené Ministerstvu dopravy dne 17. 1. 2023, evidované pod 
č.j. MD-4518/2023-130/2, o vydání pověření ke zkoušení, certifikaci a kontrole obalů, velkých 
obalů a velkých nádob IBC určených k přepravě nebezpečných věcí dle RID takto: 

 

Ministerstvo dopravy  
 

p o v ě ř u j e  
 

CIMTO, s.r.o., 
se sídlem Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 

633 00 Brno, IČ: 04050657, 

 
prováděním zkoušek, atestací, přidělování UN kódů obalům a kontrol dle RID. 

Specificky pak obalů – kapitola 6.1, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) – kapitola 6.5  
a velkých obalů – kapitola 6.6 určených k přepravě dle podmínek RID a za splnění podmínek 
stanovených v tomto rozhodnutí. 
 

Toto pověření se vydává na dobu určitou, a to do 31. ledna 2027. 

 
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 zkouškách, 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. 
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Účastník řízení: (§ 27 odst. 1 správního řádu) 

CIMTO, s.r.o., se sídlem Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 633 00 Brno, IČ: 04050657 

 

Odůvodnění: 

Dne 17. 1. 2023 obdrželo Ministerstvo dopravy od společnosti CIMTO, s.r.o., se sídlem 
Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 633 00 Brno, IČ: 04050657 (dále jen „žadatel“) žádost (č.j. MD-
4518/2023-130/2) o pověření k provádění zkoušek, atestací, přidělování UN kódů obalů a kontroly 
dle RID.  

Žádost se týkala obalů – kapitola 6.1, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC) – kapitola 
6.5 a velkých obalů – kapitola 6.6 určených k přepravě dle podmínek RID. V žádosti je odkazováno 
na stávající pověření Ministerstva dopravy vydané společnosti CIMTO, s.r.o., dne 9. března 2018 
(č. j. 23/2018-130-OST/1) k provádění zkoušek, atestací, přidělování UN kódů obalům  
a kontrol dle RID (platné do 21. 2. 2023). K žádosti byla přiložena kopie vydaného Osvědčení  
o akreditaci č. 41/2023, které bylo vystaveno na základě splnění akreditačních požadavků podle 
příslušných norem pro činnosti „Zkoušení výrobků a systému balení pro přepravu nebezpečných 
věcí vymezené přílohou tohoto osvědčení“. Osvědčení vydal Národní akreditační orgán – Český 
institut pro akreditaci dne 1. 2. 2023 s platností osvědčení do 1. 2. 2028.  

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, který 
prokázal odbornou způsobilost a splnění technických podmínek k výkonu činností uvedených ve 
výroku tohoto rozhodnutí.  

Z uvedených důvodů Ministerstvo dopravy rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku. 

 

Poučení   

         Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad u Ministerstva 
dopravy prostřednictvím Odboru drážní dopravy (§ 152 odst. 1 správního řádu).   
 
 
 

 
V Praze dne 8. února 2023 

 
 
 
Ing. Jindřich Kušnír 
ředitel 
Odbor drážní dopravy 

 
 
Rozdělovník:  

    - CIMTO, s.r.o., se sídlem Líšeňská 2657/33a, Líšeň, 633 00 Brno, IDS: tce3vc7  
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