
Centrum sluZeb pro silnidni dopravu
Nam. 17. listopadu 408/5
Karlor,y Vary
360 05

V Praze dne 29.ffjna 2018

Zailatel a oSkozenf iidiE

protl

1)

ExzamEstnavatel
BUSCENTRUM dopravni spolednost s.r.o. Kamyck|235,l60 00 praha 6, Iao 61456659

2)
DEKRA CZ a.s., STK, T'urkova 100119, 149 00 praha 4 Chodov. ICO 49240188

vdc: Zidost dle z.i. 106/1999 Sb. ve znEni pozdEjlich piedpisrfr o svobodn6m pffstupu k
informacim

Timto Z6drim dle vf5e uveden6ho ustanoveni o poskytnuti informaci, zda-li

I.
od kv6tna 2018 do srpna 20_18 (6i 10 prosince 2017 co jsem podal na spoleinost trestni
ozndmenQ, byla provedena iSPSD Karlory vary silnidni konirola technick6 zpfisobilosti
busu v'.fse uvedend spolednosti BUSCENTRUM zn. Mercedes Tourismo 4 ato
na t14o zixady, ker6 pro5li STK Stodtlky v listopadu 2017, adkoliv projit nemohli a ro

1) od jara 2017 min. do srpna 2018 m6l odpojend- rryiazen€ z provozu Ad Blue a tudiz
nemohl dle m6ho n6zoru spliovat piedepsan6 emise (EURO 4-5). STK a emise
provedeny v listopadu 2017

2) Zktat na ohevu vysou5ede (nebezpedi zanrznuti brzdov6 soustavy)

u.

od 10. prosince 2017 do srpna 2018 byla provedena ispsD Karlor,y vary silnidni kontrola
na technickou nezpirsobilost busu spolednosti BUSCENTRUM TT. MA  a to
na z6vady, kter6 pro5li STK, adkoliv nemohli dle m6ho nrizoru projit a to
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Centrum sluieb pro silniéni dopravu
Ném. 17. listopadu 408/5
Karlovy Vary
360 05

V Praze dne 29.1‘ijna 2018

proti

1)
Exzaméstnavatel

_BUSCENTRUM dopravni spoleénost s.r.o. Kamycké 23 5, 160 00 Praha 6, ICO 61456659

2)
DEKRA CZ a.s., STK, T’firkova 1001/9, 149 00 Praha 4 Chodov, 160 49240188

véc: iédost dle LE. 106/1999 Sb. ve znéni pozdéj§ich pi‘edpisii o svobodném pi‘istupu k
informacim

Timto iédém dle vy§e uvedeného ustanoveni 0 poskytnuti informaci, zda-li

I.
od kvétna 2018 do srpna 2018 (éi 10 prosince 2017 co jsem podal na spoleénost trestni
oznémeni), byla provedena éSPSD Karlovy Vary silniéni kontrola technické zpfisobilosti
busu vyée uvedené spoleénosti BUSCENTRUM zn. Mercedes Tourismo_a to
ma tyto zévady, které pr0§li STK Stodfilky V listopadu 2017, aékoliv projit nemohli a to

1) 0d jara 2017 min. do srpna 2018 mél odpojené— vyfazené z provozu Ad Blue a tudii
nemohl dle mého nézoru splfiovat pfedepsané emise (EURO 4-5). STK a emise
provedeny v listopadu 2017

2) Zkrat na ohfevu vysouéeée (nebezpeéi zamrznuti brzdové soustavy)

II.

0d 10. prosince 2017 do srpna 2018 byla provedena CSPSD Karlovy V silniéni kontrola
na technickou nezpfisobilost busu spoleénosti BUSCENTRUM zn. MAlh a to
na zévady, které proéli STK, aékoliv nemohli dIe mého nézoru projit a to



1) Vysoce viditelnE osk6kan6 piedni pneu, kterd ztrdci piilnavost k vozovce (dle' 
doprauce zpr.isoben6 retard6rem) adkoliv bus (ani Truck) na piedni nripravd retard6r

nemii
2) Automatickri pievodovka m6 rysokou prodleru (3-5 sek.) od se5l6pnuti brzdov6ho

ped6lu (tj. Ze motor st6le tladi i pii brzdeni) coL znarnen6, Le se brzdov| dniha busu

dle rychlosti prodluZuje i o ndkolik desitek metru, nadmEmE zatEifie brzdovou

sestavu, nelzi lehce piibrzdit p otze tzy. zailiiLpnout brzdu na tvrdo. V dtsledku t6to

zavady mdl bus dle mich informaci jiZ nEkolik nehod, piedevSim z r z divodt, Le

dopravce o ziivadach v6d6l, zivady neodstranil, iididrim je z6m€m6 zamldel, tak jako

u nEkolika dal5ich vozri.

JelikoZ, tak jak je csPSD, PdR na rizemi eR i mne (vdetnE nEkolika stovek dalsich iididri)

min. od roku 2014 do soudasnosti zn6mo, Ze nejen spolednosti DEKRA na STK prochiizi

ndkolik 100 busri rodne, adkoliv nejsou technicky zpfisobil6, ba dokonce nebezpein6

(obecn6 ohroZeni, poruSeni povinnosti svdien6 jim st item), kdy na tdto nezprisobilostl se

podileji i dopravcilzisky jsou piedn6j5i neZ lidsk6 Livoty a zdravi) coZ mri za niisledek iadu

nehod, majetkou6 i nemajetkov6 timy, coZ z hlediska sprrivniho di trestniho je jednodussi

hodit vinnu na fidide nez na technickou nezprisobilost a dopravce (vyhnout se odpovEdnosti) a

vyplaceni nrihrady Skody.

BohuZel tisice cestujicich ani netuSi, v jak nebezpednich busech (di Srotech) je dopravci

piepraruj i vdetnE jejich d6ti, coZ bych mohl uv6st desitky piipadri, kdy v jednom piipadE i

znaiy koiega odmiti sv6 dit6 technicky nezprisobilim busem pustit na Skolni wjlet a po t6 co

informoval uditelku, byl celi rrilet zru5en, aby nedoSlo k ohroZeni dEti'

Pro urychleni iizeni lze informace zaslat i na mrij email:

potwdim dorudeni) di na dorudovaci adresu P.O.BOX I
d. sterba sezrram.cz

3, 150 00 Praha 5, Pre

(zp6tnd

slova 12

Piedem dEkuji zakladn6 vyiizeni t zilm:u cestujicich i iididri, kteii jsou pod pohniZkami a

ztr6tou zamEstnani (r".id6llcu) nuceni tdmito busy jezdit a jsou nahrazovri,r:i iididi z UKR a

jinfch st6tu Polsko, Mad'arsko, bivaldho Ruska apod., ktefi pracuji ndkolik let na dohodl o

provedeni prace , coZ vitaji i dopravci, nebot'za nd nemusi hradit dan6, zdravotni a sociii{ni

pojiSteni, poruSuji AETR, jezdi na dv6 karty di bez karty, stiidaj i kartu s koledkem,spdji na

,ajerd""ir'u bur""h, stiidaji spolednosti a kdyZ n6co provedou, odjedou zpEt na UKR a vr6ti

se se zmdndnou totoznosti aPod.

S pozdravem 
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1) Vysoce viditelné oskékané pfedni pneu, které ztréci pfilnavost k vozovce (dle
dopravce zpfisobené retardérem) aékoliv bus (ani Truck) na pfedni népravé retardér
nemé

2) Automatické pfevodovka ma vysokou prodlevu (3—5 sek.) 0d seslépnuti brzdove'ho
pedélu (tji ie motor stéle tlaéi i pf'i brzdéni) coi znamené, ie 56 brzdové dréha busu
dle rychlosti prodluiuje i o nékolik desitek metrfi, nadmérné zatéiuje brzdovou
sestavu, nelze lehce pfibrzdit pouze tzv. zaslépnout brzdu na tvrdo. V dfisledku te’to
zévady mél bus dle mych informaci jii nékolik nehod, pfedevsim z i z dfivodfi, ie
dopravce o zévadéch védél, zévady neodstranil, fidiéfim je zémérné zamléel, tak jako
u nékolika dalsich vozfi.

Jelikoi, tak jak je CSPSD, PCR na fizemi CR i mne (véetné nékolika stovek dalsich fidiéfi)
min. 0d roku 2014 do souéasnosti znémo, 2e nejen spoleénosti DEKRA na STK prochézi
nékolik 100 busfi roéné, aékoliv nejsou technicky zpl'isobilé, ba dokonce nebezpeéné
(obecné ohroieni, poruseni povinnosti svéfené jim stétem), kdy na této nezpfisobilosti se
podileji i dopravci (zisky jsou pfednéj §i nei lidské iivoty a zdravi) coi mé za nésledek fadu
nehod, majetkové i nemajetkové fijmy, co? 2 hlediska sprévniho éi trestniho je jednodussi
hodit vinnu na fidiée nei na technickou nezpfisobilost a dopravce (vyhnout se odpovédnosti) a
vyplaceni néhrady skody.

Bohuiel tisice cestujicich ani netusi, v jak nebezpeénych busech (éi srotech) je dopravci
pfepravuji véetné jejich déti, 002 bych mohl uvést desitky pfipadfi, kdy v jednom pfipadé i
znaly kolega odmitl své dité technicky nezpfisobilym busern pustit na skolni vy’let a po té co
informoval uéitelku, byl cely’ vilet zrusen, aby nedoslo k ohroieni déti.

Pro urychleni fizeni lze informace zaslat i na mfij email: d.sterba@seznam.cz, (zpétné
potvrdim doruéeni) éi na doruéovaci adresu P.O.BOX 13, 150 00 Praha 5, Preslova 12

Pfedem dékuji za kladné vyfizeni v zéjmu cestujicich i fidiéfi, ktefi jsou pod pohrfiikami a
ztrétou zaméstnéni (vi/délkfi) nuceni témito busy jezdit a jsou nahrazovéni fidiéi z UKR a
jinjrch stétfi Polsko, Mad’arsko, byvalého Ruska apod., ktefi pracuji nékolik let na dohodu o
provedeni price, coi vitaji i dopravci, nebot’ za né nemusi hradit dané, zdravotni a sociélni
pojisténi, porusuji AETR, jezdi na dvé karty 6i bez kaIty, stf‘idaji kartu s koleékem, spéji na
zéj ezdech v busech, stf'idaji spoleénosti a kdyi néco provedou, odjedou zpét na UKR a vréti

se se zménénou totoinosti apod.

S pozdravem-



CENTRUM SLUZEB

PRO SILNTNIDOPRAVU

Centrum sluZeb pro silniani dopravu

sEtni PI{sPEvkova organizace

nCbFeil Ludvika SvobodY 7222112

110 15 Praha 1

V5! dopis zn

Ze dne:

Naie zn.:

Vyiizu.ie

Tel:

Mobil:
E-mail:

RR67850000sc2

30. 10. 2018

csPSD/130/0032 54 I 2Ot8

VeIenV pa

obdrleli jsme V6mi podanou i6dost o poskytnuti informaci' S politov6nim VCm muslme

sdElit, Ie pies veSkerou zcvainost v5mi popisovan6ho stavu, vim nejsme schopni

poskytnout oaekiivan6 a poladovan6 informace a to z niie popsan6ho drjvodu:

centrum sluleb pro silniEni dopravu, ve zkratce csPsD' p0sobi v mnoha oblastech 
'innosti'

vymezen,ich ve Ziizovaci listin€ swm zlizovatelem, tedy Ministerstvem doPravy cR. ecst nalich

zamastnanc0 p0sobi i v systemu spolecn6ho vfkonu silnitnlch kontrol s orgdnY dopravn{ slulby RER

nebo plfslulniky celnich u;adg Gnc. cspsD a ani ieho mobilnl expertni jednotkY (MU) vsak nestojl

vzckonnempostavenlarolikontrolnlhoorgdnu.PracovnlcimobilnlchexpertnlchjednotekcsPsDse
vrimcispolecn6honasazenIdosyst6muwkonusilnltnlchkontrolnat.chtokontroldchpod[llpouze
jako expertni tfm na problematiku, dotfkaj{ci se silnitni dopravv a jsou odbornfm garantem a

materidlndtechnickouavEdomostntoporouzezekonaoprcvnEnfchkontrolnlchorg5ni.Vfsledky
wfchdillichkontrolnlchzjistEnlpfud6vaifbezezbytkukdalslmulizenlnamistEpFitomnfmorgcntlm
dopravni slulby ptR nebo pllslusnikim celnlch tladu. z tltulu sv6ho postavenl jako expertni slo'ky

nejsmeopr6vn6niuchov6vatad6lehospodalitscitliwmiosobnlmiridaiiaobecn.sdaty
z provedenVch kontrol. Velker6 materidly okamlitE po ukon'enf kontroly pledSvdme kdalsimu

vyuliti sloice, v jeiii prospEch a na je!lI podporu jsme pisobili'

Datum 06. 11. 2018

ZSdost dle z5kona t' 106/1999 Sb., ve znEnl pozdEJsich pledpls0' o svobdnSm plistupu

k informacim - sdElcnl

GErrRuM SLUZEB
lng. Milan MUDRUNKA

nCmEstek leditele
Fno stt rc l DoPRAVU

r Slot 6' 1222i t?
.r OrC cz 708 98 2t('

PracoviltE:

nCbFeil Ludvika SvobodY 7222h2

110 15 Praha 1

lC: 70898219

Dld:C270898219

+42O 225 717 773

podatelna@cspsd.cz

www.cspsd.cz

?0a 9E 2l

@

CENTRU M SLU1EB
Centrum sluieb pro silniém’ dopravu

stétni pfispévkové organizace

pRo SILNICN‘ DOPRAVU nébfeii Ludvika Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Vé§ dopis zn.: RR678500005C2
Ze dne: 30. 10. 2018

Na§e zn.: CSPSD/130/003264/2018

VyFizuje:
Tel:
Mobil:
E-mail:

Datum: 06. 11. 2018

Iédost dle zékona 15. 106/1999 5b., ve znéni pozdéjfiich pi‘edpisfi, o svobodném pi‘istupu

k informacim - sdéleni

obdrieli jsme Vémi podanou iédost o poskvtnuti informaci. S politovénim Vém musime

sdélit, ie pies ve§kerou zévainost Vémi popisovaného stavu, Vém nejsme schopni

poskvtnout oéekévané a poiadované informace a to z m'ie popsaného dflvodu:

Centrum sluieb pro silniéni dopravu, ve zkratce CSPSD, pflsobi v mnoha oblastech Einnosti,

vymezemich ve Zi‘izovaci Iistiné s zi‘izovatelem, tedy Ministerstvem dopravy CR. Cést na§ich

zaméstnancfl pfisobi i v systému spoleéného Wkonu silniénich kontrol s orgény dopravni sluiby PCR

nebo pflslu§niky celnich L’ziadfl GRC. CSPSD a ani jeho mobilnI expertni jednotky (MEJ) v§ak nestoji

v zékonném postaveni a roli kontrolnlho orgénu. Pracovnlci mobilnlch expertnlch jednotek CSPSD se

v rémci spoleéného nasazeni do systému Wkonu silniénlch kontrol na téchto kontroléch podfli pouze

jako expertni Wm na problematiku, doty'kajici se silniéni dopraw a jsou odbora garantem a

materiélné technickou a védomostnl oporou ze zékona oprévnénvch kontrolnich orgénfi. Vy’sledkv

svich diléich kontrolnlch zji§ténl pfedévajf beze zbytku k dal§imu i‘izeni na misté pi‘itoma orgénfim

dopravni sluiby PCR nebo pffslu§nikfim celnich fli‘adfl. Z tltulu svého postaveni jako expertm' sloiky

nejsme oprévnéni uchovévat a dale hospodai‘it s citlivy’mi osobnlmi fldaji a obecné s daty

z provedenVch kontrol. Ve§keré materiély okamiité po ukonéenl kontrolv pi‘edévéme kda1§imu

vyuiiti sloice, vjejii prospéch a na jejfi podporu jsme pfisobili.

. . ceu‘mum SLUZEB
Ing. Milan MUDRUNKA PR0 glcm DOPRAVU

, _ . ”1211015Plahu"
néméstek Fedltele Wail-,gggg’og‘ig‘ 262125 02103 93 219

Pracovifité:
77

+420 225 131 713

nébi‘eil Ludvika Svobody 1222/12 IC: 70898219 podatelna@cspsd.cz

110 15 Praha 1 DIC2CZ70898219 www.cspsd.cz




