
Záznam z úvodního jednání „Dočasné pracovní skupiny“ při Radě pro jakost - 
výrobky z oblasti dopravních zařízení a značek 

Praha,  25.4.2017,  ŘSD - Práčská ul. 
 

 

1. Zahájení jednání 

Jednání zahájila Ing. Šašinková, která poděkovala všem přítomným za jejich ochotu účastnit 
se činností v DPS.  

Poté se členové DPS představili. 

 

2. Předmět činnosti dočasné pracovní skupiny při Radě pro jakost  

Ing. Šašinková stručně informovala o posledním jednání Rady pro jakost OPK MD, kde byla 
řešena možnost zřízení DPS, což bylo po diskuzi odsouhlaseno. Tato skupina  odborníků by 
se zabývala  problematikou „upřesnění deklarovaného použití“ výrobků z oblasti dopravních 
zařízení a  značek pro účely „posuzování shody/vhodnosti výrobků“,  a to z toho důvodu, že 
se objevují případy s diskutabilním zařazením výrobku v oblasti vybavení pozemních 
komunikací  způsobené určitým nesouladem mezi výrobky vyjmenovanými a zařazenými ve 
Vyhlášce 294/2015 Sb., a výrobky uvedenými ve výrobkových normách, čímž může docházet 
k rozdílným přístupům při definování/deklaraci výrobku, resp. posuzování shody (tento 
nesoulad je znám i v některých členských státech EU, ale také mezi nimi navzájem).   

 

3. Pravidla jednání dočasné pracovní skupiny 

Rada pro jakost OPK MD má popsán Jednací řád Rady, který se vztahuje také na činnost 
DPS. V souladu s jednacím řádem byl na jednání DPS zvolen předseda (Ing. Šašinková) a 
také tajemník skupiny (Ing. Tóth). 

Jednací řád Rady však nekonkretizuje zcela práce v DPS, proto byl tento řád doplněn 
v některých bodech, což je popsáno v dokumentu „Zřízení dočasné pracovní skupiny pro 
řešení problematiky kategorizace/upřesnění deklarovaného použití výrobků z oblasti 
dopravních zařízení a značek pro účely posuzování shody/vhodnosti výrobků“. Takto 
navržené upřesnění činnosti DPS bylo všemi členy odsouhlaseno. 

 

4. Výrobky k projednání  

4a. Svislé dopravní značky X dopravní zařízení Z3 a Z4    

Všemi členy DPS bylo odsouhlaseno, že trvale instalovaná dopravní zařízení Z3 a Z4  se 
posuzují dle harmonizované ČSN EN 12899-1, výstupem je Osvědčení o stálosti vlastností. 

 

 

 



 4b. Informační tabule X proměnné dopravní značky 

Všemi členy DPS bylo odsouhlaseno, že informační tabule s nespojitým zobrazením (LED 
elementy) zobrazující údaje ve smyslu § 15 odstavce 1 e) vyhlášky č. 294/2015 Sb. tj. 
„dopravně bezpečnostní zařízení, kterými jsou zejména tlumiče nárazu a zařízení pro 
dopravně bezpečnostní informace“ se posuzují dle harmonizované ČSN EN 12966-1, 
výstupem je Osvědčení o stálosti vlastností. 

Informační tabule a informační panely instalované a užívané ve smyslu § 25 zákona č. 
13/1997 Sb. nejsou předmětem schvalování MD. 

 

4c. Retroreflexní svodidlový pás 

Výrobek retroreflexní svodidlový pás je instalován do svodidel a slouží ke zvýraznění 
směrových oblouků o malém poloměru. Všemi členy DPS bylo odsouhlaseno, že tento 
výrobek bude posuzován dle NV č. 163/2002 Sb., a dle přílohy č. 2 tohoto NV bude zařazen 
do skupiny „9. Zvláštní materiály, výrobky, konstrukce a zařízení“, položka 5c Stálá 
výstražná zařízení. Pro jednotný postup posuzování je třeba vypracovat TN, který bude  
postoupen na TZUS (zajistí Ing. Tóth ve spolupráci s Ing. Cvetlerem a panem Prášilem). 

 

4d. Směrové sloupky s dodatečnou úpravou (plašič zvěře, zvýrazňující LED prvky apod.) 

Všemi členy DPS bylo odsouhlaseno, že směrové sloupky uváděné na trh s dodatečnou 
úpravou (plašič zvěře, zvýrazňující LED prvky apod.) budou posuzovány jako nový výrobek 
podle harmonizované ČSN EN 12899-3, výstupem je Osvědčení o stálosti vlastností. Při 
posuzování lze využít Osvědčení o stálosti vlastností směrového sloupku stejného typu bez 
dodatečné úpravy.  

 

 

5. Různé 

Notifikace předpisů MD (TP, TKP apod.) v EU  

Byla diskutována nutnost notifikovat předpisy MD. Ing. Šašinková informovala, že v této 
oblasti má ČR notifikovány 3 dokumenty, a to na svislé dopravní značky, dopravní knoflíky a 
hmoty pro vodorovné dopravní značení (nicméně by bylo vhodné je revidovat, jsou z roku 
2008). Mgr. Holušová sdělila, že kontaktním místem je UNMZ (Mgr. Alžběta Vazačová, tel. 
221 802 212, e-mail: eu9834@unmz.cz) a dále, že postup notifikace je popsán v dokumentu 
„Metodické pokyny“ ( www.unmz.cz/urad/metodicke-pokyny-r172). Ing. Štejfová hovořila o 
povinnosti ČR notifikovat dokumenty. Rozvinula se živá diskuze týkající se obsahu 
zahraničních dokumentů, které se notifikují a dosavadních nepatrných aktivit ČR.  Vzhledem 
k tomu, že v tomto konkrétním případě se jedná o notifikaci předpisů pro svodidla, bylo 
odsouhlaseno, že zástupce ŘSD Ing. Kopřiva se obrátí na Mgr. Vazačovou s dotazem na další 
postup. 

 



6. Informace o výsledcích jednání DPS 

Členové DPS se zabývali otázkou dostupnosti výsledků jednání této skupiny. Po zvážení 
možností bylo všemi členy odsouhlaseno, že je třeba zveřejnit výsledky jednání na 
www.pjpk.cz (projedná Ing. Šašinková s Ing. Kopřivou) a také na stránkách TZUS – KKP 
(zajistí Ing. Studnička). 

Dále se členové DPS shodli, že by bylo vhodné umístit odkaz na Metodiku schvalování 
výrobků na PK do sekce schválených výrobků na www.pjpk.cz. (projedná Ing. Šašinková 
s Ing. Kopřivou). 

 

7. Ukončení jednání 

Na závěr jednání Ing. Šašinková poděkovala všem přítomným za účast a zejména za velmi 
konstruktivní přístup při řešení výše uvedených bodů. 

Termín dalšího jednání nebyl odsouhlasen, neboť se upřednostňuje komunikace elektronickou 
poštou.  

 

Zapsal: Martin Tóth 

Zápis ověřil: Irena Šašinková 

 

V Brně, dne 6.5.2017. 

 


