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Bezpečnostní poradci

• Oddíl 1.8.3 Přílohy A

• Zkušební místo – Ministerstvo dopravy

• 50% úspěšnost uchazečů

• Osvědčení o odborné způsobilosti na 5 let

• Více než 1000 bezpečnostních poradců

• 1 z 10 bezpečnostních poradců třída 1

• 1 z 20 bezpečnostních poradců třída 7



Bezpečnostní poradci
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Bezpečnostní poradci

1.8.3.2 

Příslušné orgány smluvních stran mohou 

stanovit, že se tyto předpisy nevztahují na 

podniky:

(a) jejichž činnosti se týkají množství, která jsou 

v každé dopravní jednotce menší než meze 

(limity) uvedené v 1.1.3.6 a 1.7.1.4, jakož i 

v kapitolách 3.3, 3.4 a 3.5, nebo 

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí 

zákon o silniční dopravě



Bezpečnostní poradci

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí 

zákon o silniční dopravě

§ 17 Bezpečnostní poradci pro přepravu nebezpečných 

věcí

(1) Povinnosti právnických a fyzických osob týkající se 

bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných 

věcí silniční dopravou (dále jen "bezpečnostní poradci"), 

jak jsou uvedeny v dohodě, se nevztahují na osoby, 

jejichž činnost se týká přepravovaných množství 

nebezpečných věcí, která jsou v každé dopravní 

jednotce menší než limity uvedené v dohodě, příloze A, 

části 1 kapitole 1.1 bodu 1.1.3.6, části 2 kapitole 2.2 

bodu 2.2.7.1.2, části 3 kapitole 3.3 a části 3 kapitole 3.4.

BP ADR se nevztahuje na podlimitní a omezené množství



Bezpečnostní poradci

1.8.3.2 

Příslušné orgány smluvních stran mohou stanovit, že se 

tyto předpisy nevztahují na podniky:

(b) jejichž hlavní nebo vedlejší činnosti nejsou přeprava 

nebo související plnění, balení, nakládka nebo 

vykládka nebezpečných věcí, ale které se 

příležitostně zabývají vnitrostátní přepravou nebo 

souvisejícím plněním, balením, nakládkou nebo 

vykládkou nebezpečných věcí představujících jen 

velmi malé nebezpečí nebo riziko znečistění.

ČR nepřijato!



Řidiči ADR

• Kapitola 8.2 Přílohy A

• Zkoušky po celé ČR

• cca 85% úspěšnost

• Osvědčení o školení 

řidiče na 5 let

• 80.000 vydaných

osvědčení



Řidiči ADR

• http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_ce

rtificates.html

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_certificates.html


Legislativní činnost

• Pracovní skupiny EHK OSN

• Aktualizace každé 2 roky

• Poté zajištění překladu, jazykové korekce

a vyhlášení ve Sb.m.s.



Legislativní činnost

Zákon o silniční dopravě č. 111/1994

(navrhované změny)

§ 1

Předmět úpravy

(2) Ustanovení § 22 a 23 včetně souvisejících

ustanovení o státním odborném dozoru a o

pokutách se vztahují na veškerou silniční dopravu

nebezpečných věcí (za účelem podnikání i za

jiným účelem) po dálnicích, silnicích, místních

komunikacích a veřejně přístupných účelových

komunikacích a volném terénu s výjimkou dopravy

těchto věcí prováděné ozbrojenými silami nebo

ozbrojenými bezpečnostními bezpečnostními

sbory při plnění vlastních úkolů.



Legislativní činnost

Zákon o silniční dopravě č. 111/1994

(navrhované změny)

„§ 23

(1) Osoba předávající nebezpečné věci k přepravě 

(dále jen „odesílatel“) je při přepravě 

nebezpečných věcí povinna v souladu s Dohodou 

ADR

j) uchovávat po dobu 2 let 1 roku předepsané 

doklady

- dtto dopravce, u příjemce zcela vypuštěno



Legislativní činnost

Zákon o silniční dopravě č. 111/1994

(navrhované změny)

„§ 23

(4) Řidič vozidla je při přepravě nebezpečných 

věcí v souladu s Dohodou ADR povinen

a) provádět přepravu dopravní jednotkou 

vybavenou přepravním dokladem, písemnými 

pokyny, osvědčením o školení řidiče 

přepravujícího nebezpečné věci a osvědčením o 

schválení vozidel pro přepravu některých 

nebezpečných věcí,

b) provádět přepravu dopravní jednotkou 

označenou bezpečnostními značkami a 

označením vztahujícím se k nákladu,



Legislativní činnost
(navrhované změny)

c) převzít k přepravě pouze kontejner označený 

bezpečnostními značkami a označením 

vztahujícím se k nákladu,

d) používat dopravní jednotku vybavenou 

předepsanou výbavou pro obecnou a osobní 

ochranu a další dodatečnou výbavou,

e) používat dopravní jednotku vybavenou hasicími 

přístroji,

f) dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky, 

vykládky, manipulaci, zajištění nákladu a dozoru 

nad vozidly a

g) dodržet ustanovení pro omezení průjezdu 

tunely.“



Legislativní činnost

Zákon o silniční dopravě č. 111/1994

(navrhované změny)

„§ 37

Orgány Policie České republiky v rámci dohledu

nad bezpečností a plynulostí silničního provozu

podle zvláštního předpisu nebo celní úřady

kontrolují, zda je vozidlo v provozu vybaveno

doklady předepsanými tímto zákonem, zda vozidlo

v provozu je stanoveným způsobem označeno

nebo jinak vybaveno, zda jsou dodržovány

podmínky stanovené pro silniční dopravu

nebezpečných věcí….“



Mnohostranné dohody

• Oddíl 1.5.1 - Státy se mohou dohodnout, že určité přepravy

po jejich území se budou dočasně provádět odchylně od

předpisů ADR, pokud tím není snížena bezpečnost.

Iniciátor této dočasné odchylky je musí oznámit EHK OSN.

• Maximální platnost odchylky 5 let

• Zápis do přepravního dokladu

• Kopie uvedené dohody bude uchována v dopravní

jednotce.

• Přehled na webových stránkách MD, aktuálně M279

(Přeprava výrobků zábavní pyrotechniky UN 0335, 0336) a

M287 (Přeprava některých odpadů obsahujících

nebezpečné věci).

• Zveřejňovány ve Věstníku dopravy



Pověřování subjektů

• Dle § 22 odst. 5 zákona o silniční dopravě

• Pověření lze udělit subjektu na základě písemné

žádosti, který prokáže splnění technických

podmínek pro výkon požadovaných činností a který

prokáže odbornou způsobilost k výkonu

požadovaných činností (např. zkoušky, atestace a

kontroly obalů, zkoušky konstrukce a zkoušení

tlakových nádob, klasifikace, inspekce cisteren,

atd.)

• na dobu max. 5 let



Odborná stanoviska, metodická 

doporučení

• UN 3291 ODPAD KLINICKÝ NESPECIFIKOVANÝ, 

J.N. – přeprava ve volně loženém stavu dle 

zvláštního ustanovení VC3

 Uzavřená vozidla

 Ložné prostory snadno omyvatelné

 Těsné, hermeticky uzavřené plastové pytle, 

které jsou označeny UN kódem obalu

 U kapalných odpadů vhodný absorpční materiál 

dostatečného množství

 ….



Rozhodnutí pro konkrétní 

společnosti

• Povolení provádět přepravu E85 látky - UN 3475 

SMĚS ETHANOLU A BENZÍNU nebo SMĚS 

ETHANOLU A PALIVA PRO ZÁŽEHOVÉ MOTORY 

s více než 10 % ethanolu v případech, kdy je tato 

látka přepravována v témže cisternovém vozidle 

nebo dopravní jednotce společně s látkami UN 

čísel: 1202, 1203, 1223, 1268 nebo 1863, a to za 

použití označení těchto vozidel nebo jednotek podle 

ustanovení pododdílu 5.3.2.1.3



Rozhodnutí pro konkrétní 

společnosti

• MD vydalo rozhodnutí oproti 8.1 ADR pro tzv. 

dlouhou soupravu (Gigaliner), která může 

obsahovat 3 vozidla

• Rozhodnutí (kopie) musí být při přepravě 

nebezpečných věcí v dopravní jednotce

• Musí být splněna všechna ostatní relevantní 

ustanovení



Rozhodnutí pro konkrétní 

společnosti

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

• Přeprava pohonných hmot (cisternové kontejnery, 

nesnímatelná cisterna)

• Přeprava tlakových lahví se stlačeným vzduchem 

(dýchací přístroje)

• Bez plnění podmínek ADR i mimo zásah

• Platnost do 20.6.2023



Změny ADR 2019

1.1.3.6.3 Podlimitní množství

Ve výše uvedené tabulce se „nejvyšším celkovým 

množstvím na dopravní jednotku“ rozumí:

pro předměty celková (brutto) hmotnost v kilogramech 

celková (brutto) hmotnost v kilogramech bez jejich 

obalů (pro předměty třídy 1 čistá (netto) hmotnost 

výbušné látky v kilogramech); pro nebezpečné věci ve 

strojích a zařízeních vyjmenovaných v této příloze 

celkové množství nebezpečných věcí v nich 

obsažených v kilogramech nebo litrech, jak je to 

vhodné;



Změny ADR 2019

1.4.2.2.2 Povinnosti dopravce

Dopravce však se může v případech uvedených v 

1.4.2.2.1 a), b), e), a f) spolehnout na informace 

a údaje poskytnuté mu jinými účastníky. V případě 

uvedeném v 1.4.2.2.1 (c) se může spolehnout na to, 

co je uvedeno v „osvědčení o naložení 

kontejneru/vozidla“ vystaveném podle 5.4.2.

1.4.2.2.1

(c) vizuálně se přesvědčit, že vozidla a náklad jsou 

bez viditelných závad, netěsností nebo trhlin, že 

nechybí výbava atd.;



Změny ADR 2019

Bezpečnostní poradce
1.8.3.13 Smluvní strany mohou rozhodnout, že uchazeči, kteří 

hodlají pracovat pro podniky specializované na přepravu určitých 

druhů nebezpečných věcí mohou být zkoušeni pouze z témat, 

které jsou spojeny s jejich činností. Tyto druhy věcí jsou:

- třída 1,

- třída 2,

- třída 7,

- třídy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9.

- UN čísla 1202, 1203, 1223, 3475 a letecké palivo zařazené 

pod UN čísla 1268 nebo 1863.

1.8.3.19 Jestliže poradce rozšíří rozsah platnosti svého osvědčení 

během jeho doby platnosti splněním požadavků uvedených v 

1.8.3.16.2, zůstane doba platnosti nového osvědčení stejná jako 

doba platnosti předchozího osvědčení.



Změny ADR 2019

1.10.3.1.2 Vysoce rizikové nebezpečné věci

Třída Podtřída Látka nebo předmět Množství

Cistern

a (l)c

Volně 

ložené 

(kg)d

Kusy 

(kg)

2 Hořlavé, netoxické plyny

(klasifikační kódy zahrnující

jen písmena F nebo FC)
3000 a b

Toxické plyny (klasifikační

kódy zahrnující písmena T,

TF, TC, TO, TFC nebo

TOC), s výjimkou aerosolů

0 a 0



Změny ADR 2019

3.2.1 Tabulka A – nové položky



Změny ADR 2019

4.1.4.1 – nové pokyny pro balení



Změny ADR 2019

4.3.4.1.3 Hierarchie cisteren

Následující látky a skupiny látek, u kterých je ve

sloupci (12) tabulky A v kapitole 3.2 uvedeno za

kódem cisterny znaménko „(+)“, podléhají zvláštním

ustanovením. V tomto případě je dovoleno alternativní

použití cisteren pro jiné látky a skupiny látek pouze

tehdy, pokud je to uvedeno v osvědčení o schválení

typu. Cisterny vyšší hodnoty podle ustanovení na

konci tabulky v 4.3.4.1.2 mohou být použity se

zřetelem ke zvláštním ustanovením uvedeným ve

sloupci (13) tabulky A v kapitole 3.2. Požadavky na

tyto cisterny jsou dány následujícími kódy

cisteren doplněných příslušnými zvláštními

ustanoveními uvedenými ve sloupci (13) tabulky A

kapitoly 3.2.



Změny ADR 2019
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5.2.2.2.1.1.2 Bezpečnostní značky

Bezpečnostní značka musí mít tvar čtverce postaveného na vrchol pod 

úhlem 45° (tvar diamantu).

Minimální rozměry musí být 100 x 100 mm a minimální šířka vnitřní čáry 

tvořící diamant musí být 2 mm. Vnitřní okraj značky musí být rovnoběžný 

s vnějším okrajem a musí od něj být vzdálen 5 mm. 

Minimální rozměry musí být 100 x 100 mm. Uvnitř musí být čára 

tvořící diamant, hrana musí být rovnoběžná s vnějším okrajem a 

vzdálena přibližně 5 mm od vnější strany k okraji bezpečnostní 

značky.

V horní polovině bezpečnostní značky musí mít vnitřní čára stejnou barvu 

jako symbol a v dolní polovině musí mít stejnou barvu jako číslo třídy nebo 

podtřídy v dolním rohu. Tam, kde nejsou udány rozměry, musí všechny 

prvky proporčně odpovídat uvedenému obrázku.
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5.2.2.2.2 – nová tabulka se vzory bezpečnostních 

značek
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5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami

5.3.1.1.1 Pokud to vyžadují ustanovení tohoto oddílu, musí být velké

bezpečnostní značky umístěny na vnější povrch kontejnerů, MEGC,

MEMU, cisternových kontejnerů, přemístitelných cisteren

a vozidel. Velké bezpečnostní značky musí odpovídat bezpečnostním

značkám požadovaným ve sloupci (5) a popřípadě sloupci (6) tabulky A

kapitoly 3.2 pro nebezpečné věci obsažené

v kontejneru, MEGC, MEMU, cisternovém kontejneru, přemístitelné

cisterně nebo vozidle a současně odpovídat specifikacím uvedeným

v pododdílu 5.3.1.7. Velké bezpečnostní značky musí být umístěny na

podkladu v kontrastní barvě, nebo musí být ohraničeny buď

vytečkovanou, nebo plnou čarou. Velké bezpečnostní značky musí být

odolné proti povětrnostním podmínkám a musí zaručovat trvanlivé

označení po celou dobu přepravy.
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5.3.3 Značka pro zahřáté látky

Značka musí mít tvar rovnostranného trojúhelníka. Barva značky musí

být červená. Minimální rozměry stran musí být 250 mm. Tam, kde nejsou

udány rozměry, musí všechny prvky proporčně odpovídat uvedenému

obrázku. Pro cisternové kontejnery nebo přemístitelné cisterny s vnitřním

objemem nejvýše 3 000 litrů, kde je disponibilní plocha povrchu

nedostačující pro umístění předepsaných značek, mohou být minimální

rozměry stran zmenšeny na 100 mm. Značka musí být odolná proti

povětrnostním podmínkám a musí zaručovat trvanlivé označení po celou

dobu přepravy.
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5.3.6.1 Značka pro látky ohrožující životní prostředí

Je-li podle ustanovení oddílu 5.3.1 vyžadováno umístění velké

bezpečnostní značky, musí být kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery,

přemístitelné cisterny a vozidla obsahující látky ohrožující životní

prostředí splňující kritéria uvedená v 2.2.9.1.10 označeny značkou pro

látky ohrožující životní prostředí vyobrazenou v 5.2.1.8.3. Nevztahuje se

na výjimky uvedené v 5.2.1.8.1.

5.2.1.8.1 Kusy obsahující látky ohrožující životní prostředí splňující

kritéria uvedená v 2.2.9.1.10 musí být trvanlivě označeny značkou pro

látky ohrožující životní prostředí vyobrazenou v 5.2.1.8.3, s výjimkou

samostatných obalů a skupinových obalů, pokud takové samostatné

obaly nebo vnitřní obaly takových skupinových obalů mají:

- množství nejvýše 5 litrů pro kapaliny, nebo

- čistou hmotnost nejvýše 5 kg pro tuhé látky.
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5.4.1.1 Všeobecné údaje předepsané pro přepravní 

doklad 

(f) celkové množství každé položky nebezpečných 

věcí označené různým UN číslem, oficiálním 

pojmenováním pro přepravu nebo případně obalovou 

skupinou [jako objem nebo celková (brutto) hmotnost, 

nebo případně jako čistá (netto) hmotnost];

POZNÁMKA1: V případě předpokládaného použití 

podle pododdílu 1.1.3.6, musí být celkové množství a 

vypočítaná hodnota nebezpečných věcí pro každou 

přepravní kategorii uvedena v přepravním dokladu v 

souladu s 1.1.3.6.3 a 1.1.3.6.4.
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7.5.7.1 Manipulace a ukládání

Poznámka č. 1:

Návod k ukládání nebezpečných věcí je možno nalézt

v IMO/ILO/UNECE Praktická instrukce pro

nakládání nákladních dopravních jednotek (CTU

Code) (viz např. Kapitola 9 Balení nákladu do

nákladních dopravních jednotek a Kapitola 10

Dodatečné pokyny pro balení nebezpečných věcí)

a v publikaci Evropské komise European Best Practice

Guidelines on Cargo Securing for Road Transport.

Jiné návody jsou rovněž k dispozici u příslušných

orgánů a průmyslových institucí.



Platnost od ADR 2021



Děkuji za pozornost

Ministerstvo dopravy ČR

Ing. Jiří Kokeš

jiri.kokes@mdcr.cz

+420 225 131 271

mailto:jiri.kokes@mdcr.cz

