
 
Subjekt:   ……………………………………………………………………………….. 

Se sídlem:  ………………………………………………………………………………..      

autorizovaný Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jako 
Autorizované metrologické středisko pro ověřování stanovených měřidel  
v oboru měření mechanický pohyb s přidělenou úřední značkou CZ K …  

 

POTVRZENÍ č. ............. 

O ZKOPÍROVÁNÍ DAT / O NEMOŽNOSTI ZKOPÍROVÁNÍ DAT*) 

Z DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU  

Autorizované metrologické středisko...................... jako orgán provádějící výkon ověřování stanovených 
měřidel v souladu s § 4, § 9 a § 16 zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) a § 5 vyhlášky č. 262/2000 Sb., v platném znění (dále jen „vyhláška“), kterou se 
zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, provedl stažení dat z velkokapacitní paměti 
záznamového zařízení – digitálního tachografu: 

Typ:     Výrobní číslo:    Výrobce: 

Umístěn ve vozidle:  Typ      Výrobce:       

Výr. číslo podvozku (VIN):     Registrační značka: 

Uživatel: 
 

Tachograf    byl/nebyl*)  z vozidla demontován a nahrazen platně ověřeným*) 

z důvodu: poruchy/poškození/nevyhovění při ověřování*) 
 

Data uložená v digitálním tachografu*) 

(a) byla zkopírována a mohou být dána k dispozici uživateli (viz následující podmínky) 

(b) nemohla být zkopírována a nejsou k dispozici, z důvodu .........................................................., byly 
podniknuty následující pokusy, které měly umožnit zkopírování dat :  .................................... 

 

Podmínky pro nakládání s daty digitálního tachografu: 

(a) Stažená data  jsou uložena na CD a mohou být dána k dispozici pouze majiteli (uživateli) vozidla, a to 
pouze data, která se k němu vztahují, tedy v rozsahu omezeném odemčením a uzamčením jeho kartou 
vozidla. 

(b) Pro přístup k datům je zapotřebí příslušné oprávnění vydané majitelem vozidla. 

(c) Data AMS vydává k dispozici pouze na vyžádání. Žádost musí být zaslána písemně na výše uvedenou 
adresu AMS. V žádosti se musí uvést, jakým způsobem mají být data předána (např. doporučenou 
zásilkou, osobně pověřenému zástupci majitele, atd.). 

(d) Data jsou po předání uživateli v databázi AMS zničena. 
 
 
 
 
V ........................................... dne ..................                ........................................... 
          razítko AMS         vedoucí AMS (jméno, podpis) 

                                                           
*) Nevyhovující text vynechat 


