
Zápis z jednání technické redakční rady (TRR)  

pro aktualizaci kapitol technických podmínek 

a dalších technických předpisů MD ČR 

Praha, dne 17. 6. 2014 (10,00 – 12,00 hod.) 

Předmět jednání: 

TKP 14 – Dopravní značky a dopravní zařízení 

Jednání se zúčastnili členové TRR dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu. Ing. 
Jaroslav Šedý byl omluven. Zpracovatel revize (Ing. Irena Šašinková – Silniční vývoj – ZDZ 
spol. s.r.o.) připravila osnovu revize pro první připomínkové jednání. Osnovu obdrželi všichni 
členové TRR elektronicky. 

 

Mgr. Skovajsa vznesl obecný požadavek MD o systému evidence majetku, požaduje jednotný 
identifikátor dopravních značek v pasportu s tím, aby dopravní značení bylo řádně 
kontrolováno a bylo zřejmé, kdo DZ na danou lokalitu umístil. Tato problematika není 
součástí revize TKP 14. 
 
Ing. Šašinková představila členům TRR osnovu revize k TKP 14. Součástí revize nebude 
změna textu ve vztahu na TKP1 a Obchodní podmínky, které nejsou dosud dokončeny  
 
1. Odborné posouzení správnosti a úplnosti textu 

- úprava textu po formální stránce 
2. Aktualizace souvisejících právních předpisů 

- vyskytuje se řada neplatných předpisů a zastaralá data, bude revidováno 
3. Aktualizace souvisejících technických předpisů  

- z dokumentu budou vyloučeny zastaralé technické předpisy a odvolávky na tyto staré 
technické předpisy budou rovněž odstraněny 

4. Zohlednění nově tvořených ČSN 
- do dokumentu budou zapracovány nové ČSN, v dokumentu bude uvedeno s ohledem 

na Evropské normy  
5. Zapracování právní úpravy související s platností nařízení Evropského parlamentu a 

Rady č. 305/2011. 
– bude zohledněno CPR, prohlášení o vlastnostech apod. 

6. Změna textu zahrnující nové harmonizované normy 
- bude upraveno mezi kapitolami, normy na svislé značky, dopravní knoflíky apod.  
- bude změněno rozdělení výrobků do skupin v návaznosti na EN 

7. Revize textu týkajícího se předkládaných dokumentů 
- bude doplněn odkaz na Metodiku + technické listy 

8. Ověření požadavků ve vztahu na nově zavedené předpisy 
- bylo dohodnuto, že s ohledem na nedostupnost TP 66 budou relevantní články 

konzultovány s Ing. Tučkou 



9. Upřesnění použité terminologie – bude upřesněno ve vazbě na terminologii používanou v 
normách 

10. Zapracování nových poznatků z příslušných výrobkových skupin 
- bude promítnuto s ohledem na nové normy a aktuální změny 
- v rámci SSZ bude zpracovatel spolupracovat se společností PATRIOT 

 
Závěr z jednání: 
 
Členové TRR se dohodli, že k TKP 14 se uskuteční další max. 1 – 2 projednání. Následující 
jednání proběhne v úterý 2.9.2014 v 10:00 hod. na ŘSD v Praze. Zpracovatel zašle 14 dnů 
před jednáním členům TRR podklady, ke kterým se budou mít možnost vyjádřit formou revizí 
v dokumentu.  
Koordinátor (CDV) ve spolupráci s ŘSD připraví informace o tom, kdy budou dokončeny 

revize  TKP 1 a Obchodních podmínek (zpracovatelem aktualizace TKP 1 je Ing. Jaroslav 

Vodička, budou dokončeny do 30.9.2014, rozpracovaná verze bude zaslána Ing. Šašinkové). 

 Koordinátor (CDV) zašle zápis z jednání všem členům TRR k vyjádření. 

 

Zápis zpracovali: Ing. Pavel Tučka a Ing. Ondřej Valach, dne 17. 6. 2014 

 

 


