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Informace pro metrologická pracoviště ohledně základního školení a 
doškolení pro digitální tachografy Stoneridge SE5000 I.generace:   
Zůstáva nezměněno 

přístroj digitální tachografy, které lze ověřit přístrojem 
MK II, Rev. 3.0 a vyšší SE5000 I. generace 
OPTIMO SE5000 I. generace 
OPTIMO po upgrade  
software + zařízení DSRC 

SE5000 I. generace 
SE5000 II. generace (inteligentní) 

OPTIMO2 SE5000 I. generace 
OPTIMO2  po upgrade 
software + zařízení DSRC 

SE5000 I. generace 
SE5000 II. generace (inteligentní) 

Pro digitální tachografy SE5000 II. generace (inteligentní): 

- Vystavení osvědčení na základní školení, nebo doškolení bude vydáno
v případě, že AMS splňuje podmínky:

o Vlastní zařízení OPTIMO, OPTIMO2 se softwarem 6.1. pro inteligentní
tachografy se systémem GNSS pro určení pozice

o DSRC testovací zařízení od výrobce Stoneridge pro přenos dat

- Doposud provedené školení, či doškolení, bylo pouze pro digitální
tachografy SE5000 I.generace, které je nedostačující pro
inteligentní tachografy SE5000 II.generace a je nutno provést nové
doškolení, viz odkaz na vyjádření ÚNMZ:

Informace ÚNMZ k doškolení 

http://ams.halenb.cz/?page_id=222
http://www.unmz.cz/files/metrologie/informace%20pro%20AMS/3.%20Informace%20%C5%98O%20k%20zabezpe%C4%8Den%C3%AD%20dodr%C5%BEov%C3%A1n%C3%AD%20PA.pdf


ceny roku 2019-8/2021 pro školení a vybavení: 
Základní školení: analogové nebo digitální tachografy (I. nebo II.generace) 
Délka 2 dny, cena 14.900,- Kč / na osobu bez DPH, uvedená cena je bez 
stravování a ubytování 

Doškolení na SE5000 (II.generace - inteligentní) 
Pracovník AMS již vlastní osvědčení na digitální tachografy SE5000 I.generace 
Délka 1 den, cena 6.000,- Kč / na osobu bez DPH 

Doškolení SE5000 digitálních I.generace a analogových tachografů 
Délka 1 den, cena 6.000,- Kč / na osobu bez DPH 

Doškolení pouze analogových tachografů 
Délka 1 den, cena 3.000,- Kč / na osobu bez DPH 

Zaváděcí ceny vybavení pro ověřování tachografů Stoneridge: 

OPTIMO2   vyexpedované od výrobce v roce 2019 se software rev. 4.10.3000 
 cena 64.990,- Kč bez DPH  bez kalibrace od ČMI 

Upgrade  na 5.1  cena: zdarma  

Upgrade software 5.1. pro OPTIMO a OPTIMO2  vyexpedovaných od výrobce do 
31.12.2018            cena:  11.990,- Kč bez DPH 

na základě objednaného softwaru bude vystavena faktura. Po jejím uhrazení provedeme 
objednání softwaru u výrobce na konkrétní typ OPTIMO podle výrobního čísla 

DSRC - testovací zařízení 38.950,- Kč bez DPH 

Plomby 100 ks bez gravírování
Plomby 100 ks s gravírováním zvl. značky
direkt kabel

2.900,- Kč  bez DPH
4.400,- Kč  bez DPH
3.900,- Kč  bez DPH

závazná objednávka  povinného vybavení pro tachografy Stoneridge SE5000 1C 

na základě odeslané objednávky na vybavení Vám bude vystaven daňový doklad a po jeho 
proplacení Vám bude zboží dodáno. Podle vyjádření výrobce Stoneridge dodány v 2Q 2019 

v Ústí n.L., dne 17.8.2021 

http://ams.halenb.cz/?page_id=222



