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Úvodní slovo prezidenta ABPZ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
V měsíci dubnu proběhla v Mikulově valná hromada Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s. Za účasti 33 členů byla zhodnocena práce našeho sdružení v roce 2011. Výkonný výbor
předložil zprávu o hospodaření, byl schválen
plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2012. Důstojný průběh naší valné hromady byl zakončen
širokou diskuzí. Na valné hromadě byli také voleni členové výkonného výboru a revizní komise.
Platnost mandátu nově zvoleného výboru je dva
roky. Chci poděkovat všem, kteří naši valnou
hromadu organizačně připravovali, ale hlavně
všem přítomným za jejich aktivní účast.
V příštím roce uplyne deset roků od založení
našeho sdružení. Věřím, že se nám podaří prvé
desetiletí naší činnosti dovršit úspěšnou činností
a aktivitou všech bezpečnostních poradců a
znalců. Největší odměna pro nás všechny bude
beznehodová a bezzávadová práce v oblasti
přeprav nebezpečných věcí po železnici. Pevně
věřím, že se nám také podaří získat mladší kolegy pro práci ve výkonném výboru nebo
v revizní komisi ABPZ.
Protože se blíží se doba dovolených tak mi dovolte, abych Vám i Vašim rodinám popřál pěknou dovolenou s mnoha nevšedními zážitky.
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Mnohostranná dohoda RID 9/2011
OZNÁMENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY
Ministerstvo dopravy ČR je příslušným orgánem ve smyslu Řádu pro mezinárodní železniční přepravu
nebezpečných věcí (RID). RID se řídí jak mezinárodní, tak vnitrostátní přeprava nebezpečných věcí.
Dne 3. ledna 2012 předložilo Ministerstvo dopravy Mezivládní organizaci pro mezinárodní přepravu po
železnici (OTIF) k notifikaci podepsanou Mnohostrannou dohodu RID 9/2011.
Uvedená dohoda tímto datem vstupuje v platnost pro ČR. Aktuální přehled států, které k dané dohodě
přistoupily, naleznete na stránkách OTIF (www.otif.org).

Mnohostranná dohoda RID 9/2011
podle oddílu 1.5.1 RID týkající se přepravy UN 1402 KARBID VÁPENATÝ, třída 4.3, obalová skupina I, v cisternách
(1) Odchylně od ustanovení kapitoly 3.2 tabulky A , sloupce 12, smí být UN 1402 KARBID VÁPENATÝ,
třída 4.3, obalová skupina I, přepravován v cisternách za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:
(a) Přeprava musí být uskutečněna pouze v cisternách s kódem S2.65AN(+).
(b) Na cisterně musí být kromě údajů požadovaných v odst. 6.8.2.5.2 uveden
následující text:
“NEOTVÍRAT BĚHEM PŘEPRAVY. VYVÍJÍ HOŘLAVÉ PLYNY PŘI STYKU S VODOU”.
Tento údaj musí být uveden v úředním jazyce země schválení a také, pokud tímto jazykem není angličtina, francouzština, němčina nebo italština, v angličtině, francouzštině, němčině nebo italštině, pokud případné dohody uzavřené mezi zeměmi dotčenými takovou přepravou nestanoví jinak.
(c) Během přepravy musí být přepravovaná látka pod vrstvou inertního plynu s přetlakem nejméně 50kPa
(0,5 bar).
(d) Nepoužije se ustanovení k hierarchii cisteren dle odst. 4.3.4.1.2.
(e) Cisterny smí být plněny jen do 90 % svého objemu.
(f) Prázdné nevyčištěné cisterny, které obsahují tuto látku, mohou být přepravovány, jestliže jsou podány
k přepravě s vrstvou inertního plynu s přetlakem nejméně 50kPa (0,5 bar).
(2) Kromě předepsaných údajů musí odesílatel v přepravním dokladu uvést:
„Přeprava dovolena podle podmínek stanovených v oddílu 1.5.1 RID (RID 9/2011)“.
(3) Tato dohoda platí do 31. prosince 2012 pro přepravu po území těch smluvních států RID, které tuto
dohodu podepsaly. Vypoví-li dohodu některý ze signatářů, zůstává dohoda v platnosti do výše uvedeného data pouze pro přepravu po území těch smluvních států RID, které tuto dohodu podepsaly a nevypověděly.
Praha, 3. ledna 2012
Příslušný orgán pro RID v České republice
Za Ministerstvo dopravy
Ing. Jindřich Kušnír
ředitel
Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Poskytujeme vzdělání v oblastech:
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Atestační zkoušky bezpečnostních poradců
Opětovně se přiblížil termín atestačních zkoušek u prvních Osvědčení bezpečnostních poradců
vydaných v roce 2002. Jak atestační zkouška probíhá? Co musíte mít u atestační zkoušky? Na
tyto a další otázky se Vám pokusím odpovědět v níže uvedeném článku.
K napsání tohoto článku vedla prosba doručená
do emailové schránky našeho sdružení
z Ministerstva dopravy:
Během letošního roku došlo na straně MD k cca
60% nárůstu elektronické komunikace a vůbec
administrativy co se týká přihlašování uchazečů
na jednotlivé termíny zkoušek bezpečnostních
poradců. Podotýkám, že zcela zbytečně. Tento
nárůst je způsoben samotnými uchazeči, kteří ve
většině nerespektují napsaná pravidla a nejsou
schopni přiložit k přihlášce požadované přílohy.
MD musí následně dané uchazeče oslovovat,
požadovat doplnění a to ve finále stojí bohužel v
celkovém součtu spoustu zbytečného času.
Stávající stav není možné navíc vzhledem k
mým častým služebním aktivitám mimo MD nadále tolerovat.
Jediným východiskem z této situace je dodržovat stávající pokyny a informace, uvedené
zejména v samotné přihlášce, a dále na stránkách MD a ABPZ.
Žádám Vás tedy tímto o osvětu mezi jednotlivými BP se zdůrazněním jediného, zcela jednoduchého hesla: "Přihlášku na zkoušku BP posílám na MD až v tom případě, že k ní mám přiložené všechny požadované dokumenty".
Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem.
Ing. Luboš Knížek
oddělení koncepcí a rozvoje
Ministerstvo dopravy
Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Jak je to tedy s atestací?
Atestaci na prodloužení Osvědčení bezpečnostního poradce je možné absolvovat nejdříve 12
měsíců před ukončením jeho platnosti. Platí při
tom, že platnost je prodloužena o 5 let od data
vydání osvědčení.
Před přihláškou na atestační zkoušku bezpečnostních poradců Vám výkonný výbor ABPZ
doporučuje absolvovat školení pro bezpečnostní
poradce ve společnosti DVI a.s. Nejenom že
obdržíte studijní materiály, ale na vstupním po-

hovoru budete podrobně informováni o přípravě
a vlastním průběhu atestační zkoušky.
Přihlášku ke zkoušce získáte na stránkách Ministerstva dopravy v sekci Přeprava nebezpečných věcí:
http://www.mdcr.cz/NR/rdonlyres/DFBB33A5-C57747DA-8AB2-CD22620A12A2/0/prihlaska2010.rtf

K přihlášce je nutné přiložit doklad o zdravotní
způsobilosti (podle § 2 písm. b) bod 1 vyhlášky
č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost při provozování
dráhy a drážní dopravy).
Přihlášku spolu s dokladem o zdravotní způsobilosti odešlete na adresu uvedenou v záhlaví přihlášky.
K vlastní zkoušce si poté musíte přinést:
- Řád RID v platném znění (pokud budete absolvovat zkoušku v přechodném období platnosti nového Řádu RID, zkouška se vykoná
ještě podle předchozího znění – např. v době
od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013 bude zkouška
vykonána dle znění Řádu RID platného od 1.
1. 2011)
- Kolek 50,- Kč. V případě, že máte Osvědčení
již jednou prodloužené, musíte přinést kolek
v hodnotě 200,- Kč pro vydání nového osvědčení
- Originál (nebo ověřenou kopii) dokladu o zdravotní způsobilosti vstupu do kolejiště
k nahlédnutí
- Výroční zprávu bezpečnostního poradce
v tištěné formě. POZOR! Výroční zpráva bude
přiložena k výsledkům Vaší zkoušky a nebude
Vám již vrácena! Tato zpráva může být skutečná nebo smyšlená. Pokud výroční zprávu
ke zkoušce nedodáte, budete z této části
zkoušky hodnoceni počtem 0 bodů.
- Průkaz totožnosti
- Psací potřeby
Dovolte mi, abych Vám na závěr popřál mnoho
úspěchů při atestační zkoušce.
Radek Klein
viceprezident ABPZ

Příprava nového zákona o železničních dráhách
Delší dobu se v odborných kruzích diskutuje o potřebě změny stávajícího zákona o drahách.
V této chvíli již představy nabízejí konkrétních podob – jednou z nich je i níže uvedený text, který
jsme obdrželi.
Vážení,
v příloze Vám zasíláme úvodní podkladový materiál pro zpracování věcného záměru nové
právní úpravy provozování železničních drah a
železniční dopravy. Tento materiál je východiskem pro Vaše připomínky a další diskuse v rámci pracovních skupin, jejichž cílem bude připravit
vhodná variantní řešení pro hodnocení dopadů
regulace nové právní úpravy.
Celá problematika je rozdělena do několika věcných okruhů, přičemž nezahrnuje provozování
drah a drážní dopravy na neželezničních dráhách (ostatních), jejichž právní úprava by měla
být zpracována samostatně.
Žádáme Vás tímto o připomínky, které mohou
směřovat k samotnému obsahu materiálu, ale
zároveň mohou zahrnovat vlastní návrhy variantních řešení. Upozorňujeme, že celý text je
zpracován tak, aby byl pro všechny zúčastněné
subjekty co nejpřehlednější a proto není zatím
zpracován zcela v souladu s Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace. Zároveň je
třeba zdůraznit, že se jedná o počáteční koncept, jehož cílem je předestřít některá možná
řešení a zahájit věcnou diskusi, nikoliv o finální
verzi materiálu.

Po zaslání Vašich připomínek budou probíhat
jednání v rámci tzv. malých kulatých stolů, přičemž Vás tímto zároveň žádáme o oznámení
těch okruhů, jejichž projednávání máte v úmyslu
se účastnit. S ohledem na snahu o zachování
efektivity příprav Vás nicméně žádáme, aby Vaše účast směřovala k okruhům, které se Vás
bezprostředně dotýkají. U ostatních okruhů můžete pochopitelně využít písemnou formu projednání.
Věcný záměr by měl obsahovat obecné teze,
nikoliv návrhy konkrétního paragrafového znění.
V souvislosti s tím Vás proto žádáme, aby Vaše
návrhy a připomínky směřovaly spíše k systémovému řešení uvedených okruhů a nezahrnovaly řešení podrobná. Ta budou následně projednávána v rámci přípravy vlastního zákona o
železničních dráhách.
S pozdravem
Ing. Jindřich Kušnír
ředitel odboru drah, železniční a kombinované
dopravy
Ministerstvo dopravy

S přiloženým materiálem se můžete seznámit na internetové prezentaci ABPZ (www.dgsa-rid.cz)

Valná hromada ABPZ 2012
Ve dnech 19. – 20. 4. 2012 se v Mikulově uskutečnila Valná hromada Asociace bezpečnostních
poradců a znalců, o.s. v příjemném prostředí hotelu Zámeček zástupci výkonného výboru a revizní komise seznámili přítomné členy našeho sdružení a pozvané hosty s činností našeho sdružení
za předchozí období.

Valné hromady se zúčastnilo 33 z celkem 111 členů ABPZ. Z tohoto důvodu, a v souladu s platným zněním stanov, byla na počátku valná hromada prohlášena za neusnášeníschopnou. O hodinu později pak
začala náhradní valná hromada, která již proběhla bez problémů.

Vlastní jednání zahájil prezident ABPZ p. Zelený přivítáním přítomných členů a hostů. Po schválení dál
řídil průběh valné hromady Ing. Křípal. V dalším průběhu zhodnotil p. Zelený činnost sdružení za rok
2011 a poděkoval přítomným hostům za spolupráci a podporu při činnosti sdružení.
Do plánu činnosti na rok 2012 bylo zapracováno uspořádání odborného semináře. Tento seminář bude
s největší pravděpodobností zamířen na problematiku kombinované přepravy nebezpečných věcí. Termín konání pak bude stanoven s ohledem na akce pořádané dalšími subjekty.
Dne 19. 6. 2012 proběhne v Ostravě setkání se zástupci sdružení polských bezpečnostních poradců.
Jednat se bude především o možnostech rozšíření další spolupráce.
V případě zájmu bude také ABPZ spolupracovat s agenturou Reviko na přípravě tradičního semináře.

Dalším bodem jednání byl návrh rozpočtu a stanovení výše členského příspěvku. Valná hromada tak
rozhodla o přijetí schodkového rozpočtu pro rok 2012 a odsouhlasila také návrh na zachování výše členského příspěvku.
Valná hromada také odsouhlasila návrh složení výkonného výboru a revizní komise pro další období.
Výkonný výbor i revizní komise tak bude pracovat i nadále ve stejném složení.

V poslední části valné hromady pak dostali prostor hosté. Ing Mičan nabídl ABPZ další spolupráci a možnost uspořádání semináře se zaměřením na legislativní dopady do oblasti chemických látek a odpadového hospodářství. Ing. Mičan vykonává v této oblasti činnost soudního znalce.
Problematiku přeprav nebezpečných věcí na Slovensku nastínil ve svém vystoupení Ing. Sedlák.
Ing. Knížek (MD ČR) ve svém vystoupení informoval o termínech atestačních zkoušek BP a požádal
Asociaci o podporu směrem k jednotlivým členům, aby se zkouškami neotáleli. ABPZ ve spolupráce
s Ing. Knížkem uspořádá seminář ke změnám v Řádu RID, které vejdou v platnost od 1. 1. 2013. Dále
informoval o spolupráci ministerstev dopravy ČR a SR.
Za DÚ Ing. Karkoš podtrhnul, že i DÚ naráží na problém nezávislosti, tak jako by měli být i BP. Informoval o rozšířené působnosti odboru RID, a to o oblast údržby vozidel. Nabídnul, aby do zkušební komise
pro oblast znalců byl přizván zástupce Asociace.
Ing. Děd za ČD Cargo vystoupil s dotazem, proč více dopravců nepřistupuje do UIC s cílem zlepšení a
urychlení kontaktu v přepravě NV (navrhuje spolupráci a podporu ze strany ČD Cargo).
Za SPV vystoupil Ing. Ličman a zdůraznil odpovědnost za údržbu vozů (certifikát vystaví DÚ). Nejdříve se
však musí certifikovat opravny a pak lze certifikovat držitele (vlastníky) vozů (povinnost od května 2013).
Na závěr valné hromady pak p. Zelený poděkoval všem zúčastněným za hladký průběh valné hromady a
za všechny podněty, kterými se bude na svých dalších zasedáních výkonný výbor zabývat.
Ing. Josef Bednařík
tajemník ABPZ
Radek Klein
viceprezident ABPZ

Vladimír Zelený (ABPZ) pro DN
„Bezpečnostní poradce má být nezávislý a jeho názor respektován“
Asociace bezpečnostních poradců a znalců (ABPZ) působí v České republice již devátým rokem. Co
se v oblasti přeprav nebezpečných věcí po železnici za tu dobu změnilo a jaká je dnes pozice bezpečnostních poradců ve firmách, o tom jsme hovořili s prezidentem asociace Vladimírem Zeleným.

„Jaká je v současné době členská základna
vaší asociace?“
„V příštím roce uplyne již deset let od založení
naší asociace. V současné době je v ní zapojeno
110 bezpečnostních poradců z České republiky
a Slovenska, přičemž platné osvědčení bezpečnostního poradce má nyní v ČR celkem zhruba
160 osob. Vedle poradců ABPZ sdružuje také
znalce podle předpisu RID, tedy osoby, které
kontrolují, revidují a uvádějí do oběhu železniční
cisterny.“
„Je podle vás tento počet poradců pro Českou republiku dostatečný?“
„Ano, je, protože bezpečnostní poradce nemusí
být přímo zaměstnancem společnosti. Existuje
řada poradců, kteří své služby poskytují firmám
na živnostenský list.“
„Jaká je pozice ABPZ na mezinárodním poli?“
„ABPZ je členem evropské asociace bezpečnostních poradců a znalců EASA a spolupracuje

také s podobnými ostatními organizacemi v ČR.
Například v červnu budeme mít již druhé setkání
s polskou organizací BP, na kterém se chceme
dohodnout, jak budeme řešit problémy vznikající
v přechodových železničních stanicích a při styku mezi polskou a českou železnicí.
Máme samozřejmě také plán činnosti, v němž se
zaměřujeme na vzdělávání členů, pořádáme
semináře k různým problémům nebo tématům,
jako jsou například konstrukce železničních cisteren, zásah požární záchrany, správné stáčení
železničních cisteren či plnění železničních cisteren a seznamujeme naše členy s novinkami
v těchto oblastech. Jak příklad mohu uvést seznámení s novými prvky ve výzbroji železniční
cisterny.
Členové ABPZ se také zúčastňují zkoušek a
přezkoušení a jsou zváni do komise MD, která
provádí atestaci bezpečnostních poradců, vydává osvědčení bezpečnostním poradcům a provádí přezkušování. Vydáváme vlastní bulletin,
kde členy informujeme o změnách v předpisech,
mimořádných událostech a problémech, které
pálí každého bezpečnostního poradce. Vedle
toho ABPZ vydává se souhlasem ministerstva
dopravy i předpis RID, protože ať chceme nebo
ne, v některých případech je předpis zapotřebí
také v tištěné podobě. Za jeho překlad však odpovídá Odbor drah, železniční a kombinované
dopravy Ministerstva dopravy.“
„Jaká je v současné době odborná úroveň
bezpečnostních poradců a jak probíhá zvyšování jejich kvalifikace?“
„Podle mého názoru jejich všeobecná úroveň
klesá, a to z důvodu, že podniky šetří tam, kde
by neměly. Ne přímo na samotné bezpečnosti,
ale na vzdělávání a zvyšování kvalifikace jednotlivých bezpečnostních poradců. Přitom právě ti
by měli školit všechny pracovníky, kteří se podílejí na přepravě nebo na manipulaci
s nebezpečnými věcmi. Ovšem když složí
zkoušku jednou za pět let a dále se neškolí a
neprohlubují své znalosti, je to v podstatě
k ničemu.

Bezpečnostní poradci by měli školit pracovníky
zúčastněné na manipulaci, to znamená plniče,
posunovače a komerční pracovníky, kteří vyplňují přepravní doklady, měli by je informovat i
o tom, jak kontrolovat dodržování ustanovení
předpisu RID. V důsledku ekonomické situace
v uplynulých letech však firmy šetří a zdráhají se
pouštět bezpečnostní poradce na školení či další
mimořádné akce, které pro ně pořádá naše asociace nebo jiné subjekty.“
„Firmy přepravující nebezpečné věci jsou
povinny mít své bezpečnostní poradce a je
přece v jejich vlastním zájmu, aby poradci
vykonávali svou práci kvalifikovaně…“

Dostávají i jiné úkoly, které mají vykonávat
v době nakládky a vykládky nebo v době plnění
a stáčení železniční cisterny, což by dělat neměli. Ze zákona totiž jasně vyplývá, že plnič po celou dobu manipulace s nebezpečnou věcí, musí
neustále dozorovat a hlídat stáčené nebo plněné
cisterny, aby nedošlo k nepředpokládanému
úniku média z cisterny.“
„Jaké jsou sankce za porušení tohoto nařízení?“

„Každá firma, která zmanipuluje více než 50 tun
nebezpečných věcí za rok, by měla mít bezpečnostního poradce. Velké podniky v České republice toto plní, ale obávám se, že mnohé podniky,
které manipulují menší množství nebezpečných
věcí, svého bezpečnostního poradce nemají.
Nejde však ani tak přímo o bezpečnostního poradce, jako především o informování a školení
pracovníků, kteří v závodech s nebezpečnými
věcmi manipulují, stáčejí a plní cisterny, rozvážejí je apod.“

„Sankce by podle mého názoru měly být velké,
ale pokud je mi známo, neukládají se, protože
dodržování předpisu zde nikdo nekontroluje.
Bezpečnostní poradce je v mnoha společnostech stále chápán pouze jak nástroj
k vypracování výroční zprávy, kterou jsou firmy
povinny předkládat za každý rok. Myslím si, že
bezpečnostní poradce by měl být skutečně nezávislý a jeho názor by měl být respektován
všemi pracovníky, včetně ředitelů společnosti.
Za vypracování výroční zprávu je zodpovědný
pouze bezpečnostní poradce, nemusí si ji proto
nechávat schvalovat, vyskytují se případy, kdy
mu ji jeho nadřízený chce kontrolovat a říká mu,
co do ní má uvést a co ne.“

„Jak se kontroluje dodržování příslušných
předpisů?“

„Jaké jsou vlastně kompetence a pravomoci
bezpečnostního poradce v drážní dopravě?“

„Dodržování stanovených podmínek by v každé
firmě měl kontrolovat nejen bezpečnostní poradce, ale i mistr či nadřízený, který je řádně proškolen a zodpovědný za dodržování předpisů.
Z nadřízených
orgánů
v České
republice
v drážní dopravě hlavní tíha padá na Drážní
úřad, který namátkově provádí kontroly manipulace nebezpečných věcí v drážní dopravě. Velkou rezervu však vidím v tom, že nejsou kontrolovány subjekty přímo v továrnách, tedy přímo
na plničkách a stáčírnách cisteren, kde se, pokud je mi známo, žádná kontrola neprovádí.
Problém tudíž není ani tak na železnici, při přepravě, při jízdě cisteren nebo při jejich posunu,
ale především při manipulaci s cisternou, tedy při
stáčení a plnění v místě její nakládky a vykládky.
Plniči a stáčeči nemají podle reglementu jednotlivých firem za povinnost pouze stáčet a plnit.
komisí ministerstva dopravy, získají osvědčení.
A vždy po pěti letech musejí projít přezkoušením. Vedle toho ale také musejí sami sledovat
změny v předpisu RID, k nimž dochází každé
dva roky a mají za povinnost seznamovat s nimi

„Bezpečnostní poradce je především poradcem.
Radí, má právo dozorovat. Vedení organizace je
za dodržování těchto předpisů však odpovědno.
Pokud vedení organizace přes doporučení BP
předpisy a regule nedodržuje, hodně riskuje.“
„Když pomineme průběžné doškolování, jaká
je úroveň nových poradců, kteří složí zkoušky?“
„I přes to, co jsem uvedl, je kvalita bezpečnostních poradců na železnici podle mých zkušeností stále na dobré úrovni. Je to dáno i tím, že ke
zkouškám se mohou přihlásit pouze pracovníci,
kteří mají minimálně pět let praxe v manipulaci
s nebezpečnými věcmi na železnici, musejí mít
patřičné vzdělání a jsou zdravotně způsobilí.
Pokud posléze úspěšně složí zkoušku před
i všechny pracovníky, kteří nějak manipulují
s nebezpečnými věcmi.“
„Jak se v průběhu let mění kvalita přeprav
nebezpečných věcí po železnici?“

„Ještě před deseti či patnácti lety nebyla úroveň
v této oblasti dobrá. Na základě toho, jak sleduji
vývoj a vidím vozidla, která k nám jezdí ze zahraničí, však mohu říci, že úroveň v této oblasti
v České republice stoupá a že se nemáme za co
stydět. Myslím si, že bez ohledu na to, jaké
podmínky mnozí poradci mají, je to výsledek
jejich dobré práce.
Mrzí mě proto, že některé společnosti, i když
jsou si vědomy, že mají mít bezpečnostního poradce, hledají cestičky jak se této povinnosti vyhnout. Opravdu nechápu proč.
Přitom dokonce i společnosti, které si stáčení,
plnění a dopravu sjednají na smlouvu, ale figuru-

jí jako odesílatel či příjemce, jsou za manipulaci
s těmito věcmi zodpovědné. Musejí si proto ve
smlouvách ošetřit, že organizace, které tyto činnosti pro ně provádějí, mají lidi proškolené a
fungované, aby nedocházelo k nekvalifikované
manipulaci s nebezpečnými věcmi. Je třeba si
uvědomit, že pokud by došlo k nějaké mimořádné události, nikdo nebude jednat s tím, kdo stáčel, ale s tím, kdo figuruje jako odesílatel nebo
příjemce.
Milan Frydryšek
Dopravní noviny

V.K.S. Vagon Komerc Speed, s.r.o.
Komornická 1982/7
160 00 Praha 6

-pronájem železničních cisteren pro přepravu nebezpečného zboží tř. 2 a 3 dle
RID
-pronájem vozů ř. Res, Rs, Lgs, Zas, Zaes, Shimmns, Eaos, Falls
Tel.:+420 233 324 734,-6,-7, +420 606 887 161, +420 724 214 136
Fax: +420 224 314 819
e-mail: info@vks.cz, www.vks.cz

Dopis RAIL CARGO HUNGARY AG
V průběhu měsíce ledna došel do některých emailových schránek dopis z Rail Cargo
Hungaria AG. Protože se tento dopis dotýká přímo přepravy nebezpečných věcí v železniční dopravě, uveřejňujeme jeho text.
Vážené dámy a páni,
chceli by sme Vás informovať o úradnom nariadení platnom od 1. Januára 2012 pre Maďarsko, ktoré
určuje úradné kontrolné úlohy a s tým spojené pokutovanie Národného generálneho riaditeľstva pre
ochranu pred katastrofami Ministerstva vnútra v súvislosti so železničnou prepravou nebezpečných tovarov pri účinnosti Nariadenia pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečných tovarov (RID) a dodatku 2 k SMGS.
Orgán ochrany pred katastrofami (BM OKF) vykoná od januára prísnejšie kontroly, týkajúce sa prepravných nariadení, platných v železničnej nákladnej doprave nebezpečných tovarov na železničných tratiach, v staniciach prevádzkovej výmeny, hraničných staniciach, v železničných prevádzkových zariadeniach, ako aj na železničných stanovištiach podľa dodatku 2 k nariadeniu vlády najmä so zreteľom na nasledujúce:
1. prítomnosť a vyplnenie prepravných listov a doplňujúcich dokumentov, úplnosť a správnosť informácií
o prepravovanom tovare, prepravné označenia, UN-kódy, obalové skupiny nebezpečných tovarov,
atď.
2. zhoda tovaru uvedeného v prepravných listoch a skutočne prepravovaného tovaru (popísaného na
vozni resp. uvádzaného na štítkoch);
3. ohľadom železničných nákladných vozňov:
a. predpisy týkajúce sa označovania a oštítkovania, najmä nesprávne, poškodené alebo chýbajúce
označenie, chýbajúce alebo poškodené oranžové štítky, atď.
b. upevnenie uzatváracích zariadení, zaslepovacie príruby (či je veko parojemu uzatvorené, či nie sú
skrutky zaslepovacích prírub uvoľnené alebo či nechýbajú, či nie sú uzatváracie kryty uvoľnené
alebo či nechýbajú, atď.)
c. či nemajú železničné nákladné vozne netesnosti, či z nich nekvapká, atď.
Orgán ochrany pred katastrofami vykonávajúci kontrolu stanoví v závislosti od eventuálne zistených nedostatkov opatrenia pre zabránenie ohrozeniam, pričom môže byť zakázané pokračovať v preprave resp.
môže byť zakázaný vstup zásielky do Maďarska. Okrem stanovených opatrení budú uložené vysoké pokuty v závislosti od rizikových kategórií.
Prostredníctvom úradných opatrení sa prenáša ešte väčšia zodpovednosť ako doposiaľ na spoločnosti,
ktoré sa podieľajú na preprave, ako aj na Rail Cargo Hungaria Zrt.

Žiadame našich ctených partnerov o spoluprácu pri prevencii. Za týmto účelom kladieme z našej strany
ešte väčší dôraz na kontrolu dovážaných a tranzitných zásielok.
Žiadame Vás o plnenie spoločných cieľov, teda o predchádzanie nebezpečným situáciám a o vykonávanie povinností podľa právnych predpisov, teda odovzdať len také zásielky, ktoré zodpovedajú predpisom
RID resp. prevziať len takéto zásielky od Vašich zákazníkov na prepravu.
Musíme odmietnuť prevzatie ponúknutých zásielok, ktoré však eventuálne majú nedostatky, zistené prostredníctvom RCH resp. zistené úradmi, v zmysle štvrtého zdôvodnenia „Bezpečnostné predpisy pre tovar RID neboli dodržané“ z odseku „Prípady, v ktorých môže byť odmietnuté prevzatie tovaru“ na záznamovom liste 03-02 („Odovzdávanie medzi dopravcami/ zaobchádzanie s tovarom“) z príručky Nákladná
doprava CIT (GTM-CIT). Pri vlakoch sme nútení na princípe vzájomnej dôvery prijať na jednej strane
preventívne opatrenia, na strane druhej preniesť na partnerov vzniknuté pokuty.
Dúfame, že právne predpisy slúžiace na bezpečnosť nás všetkých prispejú k uplatneniu už dlho platných
právnych predpisov ohľadom nebezpečných tovarov a že prispejú k spoločnej odbornej spolupráci.
Ďakujeme Vám vopred za pochopenie a vykonanie potrebných opatrení a tešíme sa na spoločné vynikajúce výsledky.
S priateľskými pozdravmi

Béla Salamon
Rail Cargo Hungaria AG
Výrobný riaditeľ

