Příručka pro zajištění měření emisí
OBSAH
Systém řízení pro zajštění měření emisí popsaný v této Příručce pro zajištění měření emisí obsahuje
tyto oddíly a dále uvedené číslované kapitoly řízených dokumentů:
I.

Titulní list příručky

II.

Titulní list SME
Obsahuje logo, název provozovatele, číslo SME
• Příloha - Instrukce pro SME č. 3/2016

III.

Titulní list – Obsah příručky
Obsahuje podrobný popis obsahu příručky

IV.

Kapitoly
1. Popis účelu, obsahu a způsobu vedení změn a revizí
2. Popis vnitřní organizační struktury a odpovědnosti
3. Popis informačního systému SME a způsob předávání informací v SME
4. Popis vedených evidencí a základní dokumentace SME v souladu s požadavky
Zákona, Vyhlášky a státního odborného dozoru
a) titulní list kapitoly – str. 1
b) záznamy o změnách – str. 2
c) obsah a údaje o stavu revizí – str. 3
1.
Popis – str. 4
1.1. Zřizovací listiny provozovatele SME
1.2. Žádosti, expertízy, oprávnění, osvědčení SME, rozšíření oprávnění
1.3. Pracovníci SME
1.3.1. Seznam a osvědčení mechaniků SME . podle bodu c) Instrukce č. 3/2016
1.3.2. Osobní karty mechaniků SME vč. Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění
měření emisí
1.3.3. Podpisový řád – razítka a zmocněné osoby – podle bodu a) Instrukce č. 3/2016
1.4.
Kontrolní list – abecední seznam značek a typů měření emisí, pro které má SME
oprávnění
1.5. Dokumentace, smlouvy a školení ke značkám vozidel, pro která má SME oprávnění
1.5.1. Informační systémy – databáze
1.5.2. Smlouvy a data od výrobců značek – smluvní zastoupení
1.5.3. Kontrolní listy školení mechaniků ME
a) Školení odborné způsobilosti v ŠZD vč. Osvědčení mechaniků k diagnostice a
opravám emisních systémů motorových vozidel uvedených značek a typů
b) Prohlubovací kurzy profesního osvědčení mechanika ME
Přístrojové vybavení SME - podle bodu e) Instrukce č. 3/2016 MD ČR
1.6.
1.6.1. Seznam přístrojového vybavení SME
1.6.2. Soupis měřidel a harmonogram kalibrací
1.6.3. Evidenční karty měřidel, u kterých je v SME požadována metrologická návaznost
podle Zákona, včetně kalibračních listů platných a předchozích
1.6.4. Seznam středisek zajišťujících kalibraci měřidel
1.6.5. Seznam ostatních dodavatelů SME

1.7.

Evidence vedené stanicí měření emisí s přílohami – vzory knih evidence ME a
Ochranných nálepek – podle bodu b) a d) Instrukce č. 3/2016 MD ČR

5. Popis systému vnitřní kontroly
6. Popis provádění nápravných opatření
7. Legislativní předpisy SME - Instrukcí nepožadované dokumenty příručky
a) titulní list kapitoly – str. 1
b) záznamy o změnách – str. 2
c) obsah a údaje o stavu revizí – str. 3

•
•
•

8.

•

9.

Přílohy:
Zákon č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, (ÚZ č. 1068 je k dispozici u vedoucího
SME)
Vyhláška č. 302/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Prováděcí právní předpisy, metodiky a instrukce vydávané ve Věstníku dopravy MD ČR od r.
1996 jsou k dispozici na CD. Věstníky dopravy po novele Zákona a Vyhlášky jsou k dispozici
v tištěné formě v 7. kapitole příručky s názvem „Legislativa“, oddíl 7C. Z hlediska
efektivnějšího přístupu k požadovaným infomacím jsou v příručce zpracovány přehledné
tabulky vydaných Věstníků dopravy a ve druhé části tematicky roztříděné VD podle obsahu.
Metodika měření emisí - Instrukcí nepožadované dokumenty příručky
a) titulní list kapitoly – str. 1
b) záznamy o změnách – str. 2
c) obsah a údaje o stavu revizí – str. 3
Přílohy:
Metodika měření emisí – v tomto oddílu jsou založené tištěné VD, které obsahují metodické
postupy měření emisí vč. jejich dodatků
Dodatky k příručce SME – Instrukcí nepožadované dokumenty příručky

Formou dodatků příručky jsou zde popsané další oblasti důležité pro činnost SME:
• Provozní řád SME-LPG vč. havarijního plánu a zásad první pomoci
• Interní směrnice „Pracovní prostředí SME“ z hlediska ochrany pracovního prostředí a
bezpečnosti pracovníků, z hlediska ergonomie a z hlediska řešení hygienických požadavků na
provozovny SME. Oblast BoZP a PO je řízena v samostatné složce a není součástí Příručky
SME.
• Souhrnný přehled informací k činnosti SME podle Zákona č. 56/2001 Sb. a souvisejícíh
předpisů
• Do této části Příručky se ukládají také ostatní písemnosti a doklady, které souvisí s činností
SME

Modrou barvou jsou označeny kapitoly minimálně požadované v Instrukci č. 3/2016
Černou barvou jsou označeny další kapitoly, přílohy a dodatky, které jsou pro činnost SME důležité, ale
nejsou Instrukcí přímo požadovány.

