Informační bulletin

číslo 2/06

Asociace bezpečnostních poradců
P.O.BOX 17
530 04 Pardubice 4
www.dgsa-rid.cz
dgsa@seznam.cz

26.5.2006

Informační bulletin Asociace bezpečnostních poradců – 2/06

Obsah

Název článku
Strana
--------------------------------------------------------------------------------------

Úvodní slovo presidenta ABP

3

Valná hromada ABP

3

Setkání se zástupci sdružení bezpečnostních poradců v Polsku

5

Novelizace zákona č. 266/1994 Sb. a vyhlášky č. 100/1995 Sb.

6

Přehled platné legislativy

6

Střípky

8

-2-

Informační bulletin Asociace bezpečnostních poradců – 2/06

Úvodní slovo prezidenta ABP
Vážené kolegyně a kolegové,
Máme za sebou další valnou hromadu a já bych rád
poděkoval všem členům výkonného výboru a revizní
komise za jejich dosavadní práci a popřál jim mnoho
úspěchů a tvůrčích nápadů v jejich další práci.
S uspokojením mohu konstatovat, že ABP již není
některými institucemi vnímána jako pouhý „spolek“

bezpečnostních poradců, ale stává se významným
partnerem pro jednání s jasně ohraničenou členskou
základnou která disponuje obrovským množstvím dat a
poznatků z praxe.
Závěrem bych rád popřál všem mnoho pracovních
úspěchů při plnění jejich pracovních povinností.

Vladimír Zelený,
president ABP

Valná hromada ABP

Ve dnech 19. – 20.4.2006 se uskutečnila v hotelu Vltava v Řeži u Prahy valná hromada ABP které se zúčastnilo
49 z 87 platných členů. Z pozvaných hostů se valné hromady zúčastnili:
•

p. Michaela ŠARAPATKOVÁ (firma NACCO)

•

Ing. Stanislav ŘEČÍNSKÝ (firma NACCO)

•

Ing. Manfred SCHUBERT (sekretář SPV)

•

Ing. Martin VOŠTA (ministerstvo dopravy)

•

Ing. Vladimír HÁJEK (Drážní úřad)

V průběhu valné hromady byly zaznamenány následující připomínky jejichž realizací se bude zabývat výkonný
výbor na svém dalším zasedání:
-

spolupráce na překladu předpisu RID 2007

-

účast v pracovní skupině cisternových vozů u Drážního úřadu

-

začlenění a spolupráce se znalci dle odstavce 6.8.2.4.6 předpisu RID (vytvoření pracovní skupiny)

-

přesun uvažovaného semináře o změnách předpisu RID na měsíc listopad

-

zařazení dalšího semináře pro výměnu zkušeností bezpečnostních poradců
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Složení výkonného výboru a revizní komise odhlasované valnou hromadou:

1) Výkonný výbor
Ing. Josef BEDNAŘÍK (OKD, Doprava, a.s.)
p. Marie DOMSKÁ (DVI, a.s.)
p. Stanislav HÁJEK (ČD, a.s.)
p. Radek KLEIN (Unipetrol Doprava, a.s.)
p. Milan OTAJOVIČ, (Hexion, a.s.)
Ing. Vojtěch ŠÍP, (externí bezpečnostní poradce)
p. Vladimír ZELENÝ, (Unipetrol Doprava, a.s.)

2) Revizní skupina
p. Josef BITTNER, (externí bezpečnostní poradce)
Ing. Bohumil LIČMAN, (Ryko plus, spol. s r.o.)
p. Jan ŠTILLER, (Viamont, a.s.)
Bezprostředně po ukončení valné hromady se poprvé sešli členové výkonného výboru a revizní komise a následně
zvolili prezidenta, více-prezidenta a tajemníka:
Prezident:
Více-prezident:
Tajemník:

p. Vladimír Zelený
Ing.Vojtěch Šíp
p. Radek Klein

20.4. - přednášky:
p. Marie Domská –

představení společnosti DVI a jejich produktů pro bezpečnostní poradce. Část přednášky
byla věnována připravovanému školení žadatelů o vykonání zkoušky k prodloužení
platnosti osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce.

Ing. Martin Vošta -

postup pro přezkušování bezpečnostních poradců. Nadále se nabízí spolupráce při
provádění přezkušování – zástupce ABP by měl být i nadále členem komise.
Problematice přezkušování bezpečnostních poradců bude věnován některý z příštích
bulletinů.

Bc. Petr Děd -

představení elektronického systému sledování závad při přepravách nebezpečných věcí.
Radek Klein,
tajemník ABP
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Setkání se zástupci sdružení bezpečnostních poradců z Polska
Dne 17.5.2006 proběhlo v Ostravě setkání se zástupci sdružení bezpečnostních poradců z Polska. Tohoto jednání se
zúčastnili:
p. Anita Pilaszkiewicz – PKP Cargo
p. Krzysztof Irmiński – PKP Cargo
p. Sławomir Krzęcio - Wiceprezes Stowarzyszenia
Za ABP:
Ing. Josef Bednařík, p. Stanislav Hájek, p. Radek Klein, p. Petr Lubojatzky, p. Vladimír Zelený
Jednání zahájil p. Zelený představením Asociace bezpečnostních poradců. Následně jsme kolegům prezentovali
výsledky naší práce včetně nových úkolů.
Více-prezident polského sdružení bezpečnostních poradců p. Krzęcio informoval o situaci a postavení
bezpečnostních poradců jejich sdružení i o podmínkách získání osvědčení. Srovnání podmínek je opravdu zajímavé
– konečně posuďte sami: na rozdíl od ČR nepředkládá uchazeč doklad o zdravotní způsobilosti, ale naopak musí
předložit výpis z trestního rejstříku (standard v ČR u ADR). Zkoušky bezpečnostních poradců provádí UTK (obdoba
Drážního úřadu) a komise je složená pouze ze zaměstnanců UTK. Při zkoušce není dovoleno používat předpis RID !
Před polskými kolegy v současné době stojí nelehký úkol – snažit se přimět UTK ke změně zkušebních otázek
vzhledem k tomu, že se netýkají pouze přeprav nebezpečných věcí ale jsou zde zastoupeny i otázky z oblastí požární
ochrany a ochrany životního prostředí.
Členská základna sdružení čítá 60 osob s platným osvědčením bezpečnostního poradce pro RID (z 250 vydaných
osvědčení v Polsku – pro srovnání: ABP sdružuje 87 bezpečnostních poradců z 200 vystavených osvědčení). Cílem
sdružení je mít členskou základnu 150 bezpečnostních poradců. Zájemce o vstup do sdružení je povinen uradit
vstupní poplatek ve výši 100zł a každý rok členský příspěvek ve výši 60zł (nově vstupující člen tak musí uhradit
160zł – v ABP zaplatí člen pouze 300 Kč/rok). Ke své prezentaci využívá sdružení internetové prezentace na adrese:
www.dbpk.pl. Diskusní fórum je vyhrazené pouze pro potřebu členů sdružení a ostatní osoby na něj mají umožněn
vstup až po zaplacení poplatku.
Obě strany shodně konstatovali, že je zapotřebí zvýšit obecnou povědomost o bezpečnostních poradcích a
vzájemně spolupracovat při řešení obecných i konkrétních problémů pro zvýšení bezpečnosti přeprav nebezpečných
věcí. Z tohoto důvodu bude na příštím setkání podepsána smlouva o vzájemné spolupráci. Rád bych závěrem
poděkoval Ing. Bednaříkovi a p. Lubojatzkému za zajištění celého setkání.

Zleva: p. Krzysztof Irmiński, p. Anita Pilaszkiewicz,
p.Sławomir Krzęcio

Jednání probíhalo v příjemné atmosféře.

P.S.: Kolegové při jednání slíbili zaslání předpisu PKP Cargo pro přepravu nebezpečných věcí v železniční
dopravě. V elektronické podobě si jej můžete stáhnout z internetové prezentace ABP (0,5 MB):
www.dgsa-rid.cz/storage/PKP-RID.zip
Radek Klein,
tajemník ABP
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Novelizace zákona č. 266/1994 Sb. a vyhlášky č, 100/1995 Sb.
Uvedené legislativní dokumenty byly umístěny v elektronické podobě na internetovou prezentaci ABP.
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění platném od 1.7.2006:
www.dgsa-rid.cz/storage/legislativa/266_1994_2006.pdf
Vyhláška č. 100/1995 Sb. kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických
zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění platném od 1.1.2007 byla na
internetovou prezentaci umístěna ve dvou odlišných provedení.
1) text vyhlášky s vyznačenými změnami oproti původní verzi:
www.dgsa-rid.cz/storage/legislativa/vyhlaska_100_1995_2006_B.pdf
2) text vyhlášky bez vyznačených změn:
www.dgsa-rid.cz/storage/legislativa/vyhlaska_100_1995_2006.pdf
Veškeré dokumenty, vyhlášky a zákony umístěné na Internetové prezentaci ABP naleznete na odkazu:
www.dgsa-rid.cz/download.php?sekce=3
Poděkování patří Ing. Martinu Voštovi za spolupráci na tomto článku.
Radek Klein,
tajemník ABP

Přehled platné legislativy
Níže je uveden souhrn platné legislativy nejen z oblastí železniční dopravy pro práci bezpečnostního poradce.

Částka/
datum

Číslo

Částka 2
6.1.2005

7/2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 6
13.1.2005

32/2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční
způsobilosti dopravcem, ve znění vyhlášky č. 97/2001 Sb.

Částka 9
24.1.2005

41/2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady

Částka 18
15.2.2005

66/2005

Nařízení vlády o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů
v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky

Částka 33
8.3.2005

106/2005

Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak
vyplývá z pozdějších změn

Částka 35
14.3.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy
109/2005 nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění
na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno

Částka 47
7.4.2005

133/2005

Název

Nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost
evropského železničního systému
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Částka 87
17.6.2005

237/2005

Vyhláška, kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování
minerálních olejů

Částka 122
13.9.2005

345/2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 128
26.9.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů,
369/2005
týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických
přípravků

Částka 146
25.10.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních
423/2005 cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí,
ve znění vyhlášky č. 412/2004 Sb. a vyhlášky č. 666/2004 Sb.

Částka 150
1.11.2005

434/2005

Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích
a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka 157
15.11.2005

449/2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro
zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků

Částka 158
16.11.2005

Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního
450/2005 plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich
škodlivých následků

Částka 161
28.11.2005

460/2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah
bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku

Částka 4
12.1.2006

10/2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 164/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro
zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska
hořlavosti a oxidační schopnosti

Částka 5
12.1.2006

12/2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek

Částka 17
9.2.2006

35/2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 186/1996 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv
a maziv, ve znění pozdějších předpisů

59/2006

Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením
činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných
havárií)

Částka 29
15.3.2006

78/2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy
nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění
na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve
znění vyhlášky č. 109/2005 Sb.

Částka 64
12.5.2006

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb.,
o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
192/2006
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne
14. března 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 5. dubna 2006

Částka 67
16.5.2006

200/2006

Částka 25
8.3.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., o skladování
výbušnin, ve znění vyhlášky č. 342/2001 Sb.
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Mezinárodní
Částka 16
22. 3. 2005

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb.,
č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s.,
č. 65/2003 Sb. m. s. a č. 77/2004 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A 33/2005
Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní
silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Částka 17
31.3.2005

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb.,
č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb. č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s.,
34/2005 č. 46/2003 Sb. m. s. a č. 8/2004 Sb. m. s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy
o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené
pod č. 8/1985 Sb.

Částka 26
15.5.2006

49/2006

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu z 3. června 1999 o změně
Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980
Radek Klein,
tajemník ABP

Střípky
Občas se setkám při vyhledávání materiálů se skutečnými „perlami“ lidské tvořivosti a je mi líto Vám je
nepřiblížit. Proto jsem se rozhodl zřídit tuto rubriku. Samozřejmě budu rád, pokud mi nějakou tu „perlu“ sami
zašlete.
Italská železniční míchačka.
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