Informace pro dopravce - nová evidence údajů o vozidlech
ČEPRO, a.s. provádí od 22. 2. 2018 aktualizaci dat o vozidlech, které jsou v našich skladech evidovány
k plnění PHL. Toto opatření je nezbytné pro zvýšení bezpečnosti při plnění AC a pro plnění požadavků
platné legislativy v oblasti ADR a Zákona č.111/1994 Sb. v platném znění.
Aktualizace dat o nyní evidovaných vozidlech v systému ČEPRO, a.s.:
Ukončení dosavadní praxe – aktualizace podle dokladů předkládaných řidičem operátorovi skladu








Dosavadní postup – založení nového vozidla na centrále společnosti s následným
předložením dokladů k vozidlu operátorovi skladu a aktualizace doby platnosti Osvědčení
ADR vozidla u operátorů skladů bude ukončena k 22. 2. 2018
Od tohoto data bude možno nové vozidlo dopravce zaevidovat pouze na základě žádosti
vyplněné dopravcem ve webové službě, ke které budou přiloženy všechny scany platných
dokladů k vozidlu.
Prodloužení platnosti Osvědčení ADR u stávajících evidovaných vozidel bude od 22. 2. 2018
možné pouze na základě kompletní vyplněné žádosti od dopravce ve webové službě
s přiloženými scany všech požadovaných platných dokladů.
Webová služba pro novou evidenci vozidel je již k dispozici: https://vjezdyac.ceproas.cz

Povinné přílohy nutné k zaevidování vozidla v systému ČEPRO (max. velikost do 5 MB):
o
o
o

Scan technického průkazu vozidla v PDF („velkého“)
Scan Osvědčení ADR v PDF (doklad dle ustanovení ADR 9.1.3; vzor 9.1.3.5)
Scan Inspekčního certifikátu (doklad dle ADR ust. č. 6.8.2.4.5) – pouze pro cisterny

Přechodné období určené pro aktualizaci dat o stávajících vozidlech:










Od 22. 2. 2018 do 15. 4. 2018 proběhne přechodné období, které je určeno pro zasílání
podkladů od dopravců a aktualizaci údajů u všech stávajících vozidel evidovaných v systému
ČEPRO.
Po 15. 4. 2018 již nebude možno z technických důvodů na skladech ČEPRO naplnit vozidlo,
jehož údaje nebyly aktualizovány.
Pro každé vozidlo dopravce vyplní ve webové aplikaci požadované údaje, připojí požadované
scany platných dokladů, a odešle je ke zpracování.
Jako potvrzení o odeslání obdrží automaticky generovaný verifikační e-mail, na kterém bude
mít potvrzeny základní údaje o vozidle, které požadoval zaevidovat.
Tyto žádosti budou vyřizovány postupně v průběhu několika týdnů, musí být však všechny
vyřízeny do 15. 4. 2018.
Z výše uvedených důvodů žádáme, aby dopravci zasílali údaje o svých vozidlech
v dostatečném předstihu co nejdříve, abychom do tohoto data byli schopni jejich údaje o
všech vozidlech zpracovat. Žádosti budou zpracovávány postupně.
Žádosti dopravců, které nesnesou odklad (aktualizace platnosti ADR a nová vozidla), budou
na základě písemného upozornění od dopravců vyřizovány dle možností dispečinku
přednostně. Toto písemné upozornění dopravce zašle formou odpovědi na automatické
potvrzení z webové služby o přijetí žádosti o registraci vozidla.

Další provoz







Operátoři na skladech nebudou řešit standardní provoz související s registrací vozidel a
prodlužováním platnosti Osvědčení ADR. Operátor bude řešit s řidičem jen závady, kdy je
jeho součinnost nutná.
U zaevidovaných vozidel se po 15. 4. 2018 se bude standardně prodlužovat platnost
Osvědčení ADR již pouze elektronicky prostřednictvím webové služby pro dopravce, kdy
dopravce zašle aktuální scany platných dokladů pro prodloužení platnosti.
Aplikace pro dopravce bude ještě dále vyvíjena, v první etapě aktualizujeme do 15. 4. 2018
data všech současných používaných vozidel.
Po 15. 4. 2018 budou v systému skladů ČEPRO již aktivovány funkce, které nakládku vozidel
bez aktualizovaných dat neumožní.

Očekávané FAQ:


Může operátor skladu po 22. 2. 2018 prodloužit platnost Osvědčení ADR?
Ne, nemůže, po 22. 2. 2018 všichni operátoři na skladech toto oprávnění v systému již
nebudou mít dostupné. Požadování tohoto úkonu po operátorovi skladu bude jen ztráta času
Vašeho auta a řidiče. Toto oprávnění bude mít jen dispečer CD, který tak ale může učinit
standardně pouze na základě předložení scanů požadovaných platných povinných dokladů.



Co se stane, když vozidlo přijede od 22. 2. 2018 do 15. 4. 2018 k nakládce, nebude ještě
řádně přeevidováno se všemi údaji v systému ČEPRO, a.s., a bude chtít jen prodloužit
platnost Osvědčení ADR?
Vozidlo nebude možno bez aktualizace údajů naložit, operátor nemá možnost od 22. 2. 2018
datum platnosti Osvědčení prodloužit.
Jsou dvě možnosti řešení:
Pokud dopravce pošle v tomto případě opožděně webovou žádost s přiloženými
scanovanými doklady urgentně obratem prostřednictvím webové služby, bude jeho žádost
zpracována dispečerem CD co nejdříve, ale rychlost zpracování nemůžeme zaručit. Dojde
k prostoji vozidla dopravce, za které nemůžeme přijímat odpovědnost. Vozidlo ale bude
řádně přeevidováno tímto úkonem a platnost bude standardně prodloužena podle doby
platnosti dokladů.
Pokud si řidič vyžádá spolupráci operátora skladu, a předloží v listinné podobě operátorovi
platné originální Osvědčení ADR, tak operátor tento doklad scanem odešle dispečerovi CD,
který potom prodlouží v systému ČEPRO, platnost Osvědčení ADR o 7 kalendářních dní, a to
potom bude moci být naloženo. Těchto 7 dní slouží k tomu, aby dopravce zaktualizoval
předepsaným způsobem údaje o vozidle v systému ČEPRO. Na celou dobu platnosti
Osvědčení však doba platnosti prodloužena až na základě řádné žádosti odeslané dopravcem
prostřednictvím webové služby, a to včetně všech požadovaných scanů dokladů. Opět ale
dojde k prostoji vozidla dopravce.



Co se stane, když vozidlo přijede po 15. 4. 2018 k nakládce a nebude předtím řádně
aktualizováno se všemi údaji v systému ČEPRO, a.s., i když bude mít ještě Osvědčení ADR
platné?
Vozidlo nebude možno bez aktualizace údajů o vozidle vůbec technicky naložit.
Jsou opět dvě možnosti řešení:
Pokud dopravce pošle v tomto případě opožděně kompletní webovou žádost s přiloženými
scanovanými doklady urgentně obratem prostřednictvím webové služby, bude jeho žádost
samozřejmě zpracována co nejdříve, ale rychlost zpracování nemůžeme zaručit. Dojde proto
k prostoji vozidla, za který nemůžeme přijímat odpovědnost.
Pokud si řidič vyžádá spolupráci operátora skladu, a předloží všechny požadované doklady
(kopie velkého TP, Osvědčení ADR, inspekční certifikát TÜV) v listinné podobě operátorovi
skladu, tak operátor tyto doklady scanem pošle dispečerovi CD, který potom na omezenou
dobu platnosti (na 7 dní) zavede toto vozidlo do systému ČEPRO, a to potom bude moci být
následně naloženo. Těchto 7 dní slouží k tomu, aby dopravce zaktualizoval předepsaným
způsobem ve webové službě údaje o vozidle v systému ČEPRO. Na celou dobu platnosti
Osvědčení ADR bude ale tato doba prodloužena až na základě řádné dodatečné žádosti
odeslané dopravcem prostřednictvím webové služby, včetně dodání všech požadovaných
scanů dokladů touto službou. Opět dojde k prostoji vozidla před nakládkou, za který bohužel
také nemůžeme přijímat odpovědnost.



Pokud v období od 22. 2. do 15. 4. 2018 prochází vozidlo pravidelnou kontrolou na STK,
nebo těsnostní, či tlakovou zkouškou:
Počkejte prosím na aktualizaci dokladů k vozidlu, a až po pravidelné prohlídce na STK nebo
periodické zkoušce potom pošlete k zaevidování vozidlo už se scany dokladů s novou
platností. Formou odpovědi na potvrzovací mail, který dostanete po odeslání žádosti,
potom avizujte, že toto vozidlo je třeba zadat do systému přednostně z důvodu aktualizace
platnosti Osvědčení ADR (nebo třeba tlakové zkoušky). Vozidlo potom bude bez dalších
komplikací zadáno do systému s novými termíny platnosti.



Pokud jste již do evidence zaslali vozidlo, které bude do 15.4.2018 procházet kontrolou
STK, nebo těsnostní, či tlakovou zkouškou:
Vozidlo bude vždy zadáváno do systému pouze s termíny platnosti, které jsou na
přiložených scanovaných dokladech doručených webovou službou (není to tedy možné emailem). V tomto přechodném období zatím ještě nelze aktualizovat pouze platnost
certifikátů, toto konkrétní vozidlo budete muset poslat jako kompletní po STK znovu. Můžete
v tomto případě avizovat formou odpovědi na potvrzovací mail k vozidlu, že žádost na toto
vozidlo pošlete znovu.



Jak bude v budoucnu postupováno při aktualizaci termínů platnosti Osvědčení ADR, či
tlakových a těsnostních zkoušek?

V dalším období bude aplikace ještě upravována. Současné provedení slouží primárně ke
komplexní aktualizaci stávající databáze vozidel, a i pro zaevidování nových v tomto
přechodném období. V budoucnu bude možno zvolit u dopravce pro již zaevidované vozidlo
jednoduše už jen aktualizaci platnosti certifikátů, a současně po provedené aktualizaci
dopravce obdrží po aktualizaci i potvrzení o provedené změně, což zatím ještě v této první
fázi také není technicky možné.
Pro každého dopravce bude v blízkém budoucnu (pod jeho přihlášením) dostupný jeho
profil a přehled již zaevidovaných vozidel pro nakládky v ČEPRO, a.s. Tuto funkčnost však
nelze zatím aplikovat, dokud není databáze vozidel aktualizovaná.


Kdy bude dostupný profil dopravce uživatelům?
Předpokládáme (podle stavu aktualizovaných dat a aktualizaci navazujících aplikací)
zpřístupnění profilu dopravce po 15. 4. 2018. Přesný termín ještě není možno v tuto chvíli
určit. Současně bude pro přihlášení třeba i distribuovat bezpečným způsobem dopravcům
přihlašovací údaje, což také zabere nějaký čas. Do zpřístupnění profilu dopravci bude však
stále funkční původní formulář webové služby, případné prodlužování osvědčení a
certifikátů po 15. 4. 2018 do zpřístupnění profilu dopravce, budeme řešit prostřednictvím
původního formuláře.

