Informace o vydání elektronických palubních zařízení
požárních automobilů
osvobozených od zpoplatnění užití zpoplatněné pozemní komunikace pro jednotky SDH
a HZS podniků :
V souvislosti s novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů (dále jen „Zákon“) proběhlo jednání mezi
MV-generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a firmou
Kapsch. Jednání bylo zaměřeno k přípravě výroby elektronických palubních zařízení pro
vozidla HZS ČR i pro vozidla jednotek SDH a HZS podniků, která jsou osvobozená od
zpoplatnění.
Na základě dopisu z MV GŘ HZS č.j. MV-89504-1/PO-2009 ze dne 26. listopadu 2009 a
jednání na kontaktním místě firmy Kapsch v Hradci Králové vám sdělujeme další postup pro
jednotky SDH a HZS podniků :
Žádosti o vydání elektronického palubního zařízení podávají zřizovatelé jednotek SDH obcí
a HZS podniků přímo na krajské pobočce Kapsch .
Kontaktní místo pro Královéhradecký kraj
Krajská hospodářská komora - Hradec Králové - Škroupova 957/4
paní Hálová nebo Prouzová, tel.: 495521671 nebo 495 530 569

Při vydávání elektronického palubního zařízení pro jednotky SDH obcí a HZS
podniků mohou nastat následující případy:
I.

Nemají zřízenou žádnou smlouvu (tzn. „nemají evidovanou požární techniku nad 12 tun“)

Vezmou sebou :
vyplněný formulář "Žádost o vydání jednotky premid osvobozené od platby
mýtného" (viz příloha č.3-Žádost, nebo je na www.premid.cz nebo ho dostane přímo
na Kontaktním místě),
kopii zřizovací listiny jednotky a Doklad o přidělení IČO, nebo jiný doklad o existenci
obce,
kopie Občanského průkazu / služebního průkazu,
/nebo pokud nebude věc vyřizovat oprávněná osoba Plnou moc,
el. palubní zařízení dostanou obratem

II. Mají zřízenou smlouvu a evidovanou požární techniku nad 12 tun
Vezmou sebou
pokud budou evidovat jedno vozidlo (bude se „pouze přidávat do stávající smlouvy“)
uvede se do zmíněného formuláře, pokud více vozidel mohou použít tabulku viz
příloha č.1 „seznam“ nebo podobný seznam,
pokud nebude věc vyřizovat oprávněná osoba (tj. osoba jednající za obec či dříve
uvedená Plnou mocí apod.) potřebuje opět zplnomocnění,
el. palubní zařízení dostanou obratem.

III.
-

Mají evidovanou požární techniku nad 12 tun, ale ve smlouvě HZS kraje :
zaregistrují se stejně jako bod I. a domluví se, kdy provedou výměnu jednotek ze
smlouvy „HZS kraje“ na sebe,
dostaví se v dohodnutý termín s el. palubním zařízením na Kontaktní místo, kde jim
bude provedena změna údajů, případně jim bude vystavena nová jednotka

Další informace:
Mýtná povinnost na zpoplatněných pozemních komunikacích se bude podle novely
Zákona nově vztahovat na vozidla s nejméně čtyřmi koly, jejichž největší povolená hmotnost
činí více než 3,5 tuny, tj. jedná se o vozidla nad 3,5 tuny nikoli o soupravy (pokud tedy např.
má vozidlo n.p. hmotnost 2.900 kg a může táhnout přívěs o hmotnosti 1.000 kg, tak sem
nespadá, existují vozidla s n.p. hmotností 3.500 kg přesně – ty sem rovněž nespadají).
S ohledem na termín účinnosti novely Zákona je nutné registraci, případně přeregistraci
provést co nejdříve.
Případné další informace :
por. Ing. Ivan Hynek, tel.: 602 938 924, mail : ivan.hynek@hkk.izscr.cz
por. Ing. Jiří Mohyla, tel: 775 262 467, mail . jiri.mohyla@hzshk.cz

