
Sbírka mezinárodních smluv č. 23 / 2019Strana 4028 Částka 17

72 

1.8.3.18 Vzor osvědčení 

Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce  
pro přepravu nebezpečných věcí 

Osvědčení č: ..................................................................................................................................  

Poznávací značka státu vydávajícího osvědčení: ..........................................................................  

Příjmení: .........................................................................................................................................  

Jméno(a): .......................................................................................................................................  

Datum a místo narození: ................................................................................................................  

Státní příslušnost: ...........................................................................................................................  

Podpis držitele: ...............................................................................................................................  

Platné do ............... pro podniky, které přepravují nebezpečné věci, a pro podniky, které 

provádějí odesílání, plnění, balení, nakládku nebo vykládku spojenou s touto přepravou: 

 silniční dopravou  železniční dopravou  vnitrozemskou vodní dopravou 

Vydáno kým: ..................................................................................................................................  

Datum: ............................................ Podpis: ...................................................................................  

1.8.3.19 Rozšíření platnosti osvědčení 

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. 

1.8.4 Seznam příslušných orgánů a jimi pověřených organizací 

Smluvní strany oznámí Sekretariátu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů 
adresy příslušných orgánů a jimi pověřených organizací, které jsou kompetentní podle vnitrostátních 
předpisů pro uplatňování ADR, přičemž uvedou pro každý případ příslušné ustanovení ADR, jakož 
i adresy, na které je třeba zasílat příslušné žádosti.  

Sekretariát Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů pořídí na základě 
obdržených informací seznam a udržuje jej v aktuálním stavu. Oznamuje tento seznam a jeho změny 
smluvním stranám. 

1.8.5 Hlášení o nehodách a mimořádných událostech při přepravě nebezpečných 
věcí 

1.8.5.1 Dojde-li během nakládky, plnění, přepravy nebo vykládky nebezpečných věcí na území smluvní strany 
k závažné nehodě nebo mimořádné události, je nakládce, plnič, dopravce nebo příjemce povinen 
zajistit, aby byla pro příslušný orgán dotyčné smluvní strany vypracována a předložena zpráva podle 
vzoru předepsaného v pododdíle 1.8.5.4 nejpozději jeden měsíc po této události. 

1.8.5.2 Tato smluvní strana musí, je-li to žádoucí, zaslat zprávu Sekretariátu Evropské hospodářské komise 
Organizace spojených národů za účelem informování ostatních smluvních stran. 

1.8.5.3 Událostí, která podléhá povinnosti vypracování zprávy podle pododdílu 1.8.5.1, je událost, při níž došlo 
k úniku nebezpečných věcí nebo hrozilo bezprostřední riziko úniku látky, došlo-li ke zranění osob, 




