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1. Přesun nadměrné a těžké techniky po silnicích I. třídy mezi kraji – méně formalit 

Ministerstvo dopravy ČR v červenci vyslyšelo námitky zemědělské praxe k nesmyslnosti plnění 
detailních požadavků při povolování průjezdu nadměrné a těžké techniky v rámci 
zemědělských kampaní po silnicích I. třídy při pohybu mezi kraji. 

Ministerstvo dopravy nyní sděluje, že dosavadní praxe, kdy žadatel o přejezd silnice I. třídy 
s nadměrnou přepravou zemědělskou technikou musel dokládat mj. stanovisko Policie ČR, je 
upravena: dne 27.07.2020 udělilo Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR 
souhlas se zvláštním užíváním silnic I. třídy na území ČR pro zajištění nezbytných zemědělských 
sezónních přeprav po silnicích I. třídy na území ČR (č.j. PPR-23691-2/ČJ-2020-990440). 

Pokud žadatel (podrobnosti viz https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Pozemni-
komunikace/Preprava-nadmernych-a-nadrozmernych-nakladu) plánuje dopravu nadměrné a 
těžké zemědělské techniky v rámci více krajů, nemusí tedy specifikovat konkrétní úseky silnic 
I. třídy s dosavadní přesností, a hlavně dokládat jednotlivé žádosti stanoviskem Policie ČR, 
neboť MD ČR jej má k dispozici. 

Platnost toto opatření je zatím nastavena do 31.12.2020. Současně Ministerstvo dopravy 
přislíbilo, že se zainteresovanými stranami dále jedná o  vydání opatření obecné povahy i pro 
silnice I. třídy.  

Stávající opatření obecné povahy č.j. 308/2019-120-SSU/19 pro užití vozidly nadměrných 
hmotností a rozměrů platí pro silnice II. a III. třídy. 

Dopis náměstkyně MD ČR viz příloha. 

2. Zahraniční veletrhy ještě v roce 2020 

Zatím jediná firma reagovala na naši poslední výzvu k specifikaci zahraničních veletrhů, kde 
bychom měli požádat o podporu MPO ČR a připravit oficiální českou účast. 

MPO zvažuje možnost dodatečného zařazení některého veletrhu ještě do konce letošního 
roku (ideálně v rozmezí říjen až prosinec), kde by se dala reálně zorganizovat česká oficiální 
účast. Vzhledem k tomu, že by se muselo jednat o relativně rychlou přípravu akce, šlo by 
o účast v kategorii C, tedy samostatné expozice vystavovatelů. 

Pokud by to pomohlo, bylo by možné  požádat o výjimku ze stávajících podmínek tak, aby bylo 
možné mít např. přihlášené minimálně alespoň 3 firmy, aby se ČOÚ mohla uskutečnit (podle 
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současných podmínek se jedná o min. 5 firem), nebo umožnit vedle úhrady výstavní plochy a 
některých služeb i úhradu základní stavby stánku. 

Situace kolem veletrhů je velmi špatná, nicméně jsou země, kde se veletrhy opět konají (např. 
oblast východní Evropy, Asie). Pokud byste měli námět na některý vhodný veletrh, informujte 
nás prosím emailem na zet.agro@post.cz do 21.08.2020, do konce srpna bychom projednali 
s MPO ČR. 

3. Druhý průzkum SP ČR o zavádění prvků Průmyslu 4.0 ve firmách 

Svaz průmyslu a dopravy ČR nás požádal  o spolupráci na jeho už druhém reprezentativním 
průzkumu, který mapuje, jak firmy v ČR zavádějí prvky a řešení Průmyslu 4.0. SP ČR tak 
navazuje na loňský průzkum, který odborné veřejnosti poskytl řadu zajímavých a užitečných 
informací. Loňské výsledky na stránkách SP ČR. 

Cílem letošní ankety je zjistit, jak se situace v oblasti Průmyslu 4.0 ve srovnání s loňským rokem 
v českých firmách změnila, také bude zajímavé, jak firemní úvahy o Průmyslu 4.0 ovlivnila 
koronavirová krize. Z předběžných informací vyplývá, že firmy, které investovaly do své 
digitální transformace, krizi zvládly lépe. 

Dovolujeme si Vás požádat o účast v průzkumu, aby byl vzorek firem co nejreprezentativnější. 
Součástí dotazníku je také otázka na členství v asociacích. Pokud se z našich členů průzkumu 
zúčastní více než pět firem, bude zpracováno také vyhodnocení čistě za naše členy.  

Věříme, že i pro vás budou taková data užitečná. Vyplnění dotazníku zabere maximálně 15 
minut. 

Dotazník lze vyplnit do 4. září na adrese: 
https://limesurvey.spcr.cz/limesurvey/index.php/968127?lang=cs 

Výsledky průzkumu v anonymizované formě budou použity v práci expertních týmů a 
pracovních skupin SP ČR, které se tímto tématem zabývají. Budou využity také v externí 
komunikaci Svazu průmyslu a dopravy ČR před a na Sněmu, který se uskuteční 05.10.2020. 

V případě dotazů se obraťte na pan Jana Stuchlíka, manažera pro komunikaci se členskou 
základnou SP ČR (jstuchlik@spcr.cz). 

4. Poptávky 

Dodávka traktoru 
Popis: 

• předmětem veřejné zakázky je dodávka traktoru 

• motor čtyřválcový, min. 4,5 l, výkon motoru min. 95 kW 
 Kontaktní osoba: Martin Kofroň, Kamenice 21 , Březová 356 01 
    T: 724 746 842 
    E: Kofis720@seznam.cz 

 Více informací v přílohách: 
7_cc3a1ee7968520b0137396c63fa3a7f5.pdf 
9_636431e883cf017202fdb55dce40cb9a.docx 
1_65a594c75a370a630368b3e340704b05.docx 
5_1d9d33ee13e36308bd8c7af0f98a8868.txt 

 
Starší kombajn Grimme 
Popis: starší kombajn Grimme 

https://www.spcr.cz/aktivity/z-hospodarske-politiky/13110-vysledky-pruzkumu-sp-cr-o-zavadeni-prumyslu-4-0-ve-firmach?acm=179_493
https://www.spcr.cz/index.php?subid=179&option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=2437&mailid=493
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https://ba-space.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/attachments/67/5f2af0018d47a.docx
https://ba-space.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/attachments/56/5f2af000dae49.txt
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• specifikace: jednořádek 

• množství: 1 ks 

• termín: 1 měsíc 

• max. cena: nabídněte 
Kontaktní osoba:  Vladimír Murko, Vodní, Senice na Hané 783 45 

T: 777 553 263 
E: v.murkoster@seznam.cz 

 
Traktor Zetor Crystal 8011 - 120 11 

• počet - 1 ks, musí být s doklady a celý 

• odhad ceny: 600 000 Kč 
Kontaktní osoba:  Josef Slunéčko, Lesní 253 , Mašťov 431 56 

T: 723 210 482 
E: pepa.slunecko@seznam.cz 

  
 
 


