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ABSTRACT  

       Bakalářská práce se zabývá procesem plnění silničních cisteren. Fungování 

aktuálního systému plnění cisteren včetně bezpečnostních a zákonných požadavků je 

podrobně popsáno v první polovině práce. V její další části jsou analyzovány přednosti 

systému a je poukázáno na jeho problémové momenty. V závěrečné části, v návrhu na 

zlepšení procesu, jsou navržena technická a organizační opatření směřující ke zlepšení 

systému  a zvýšení plynulosti plnění cisteren.  

 
ABSTRACT 
 
       The bachelor thesis deals with the process of road tank car (RTC) loading. In Part I  

of  the thesis, the operation of the currently installed RTC loading is given a minute 

description, including relevant safety and statutory requirements. Part II of the thesis 

provides an analysis of the strong points of the system -  along with some of the 

bottlenecks thereof. The final part of the thesis deals with process improvement 

proposals. Appropriate technical and organisational measures are proposed as a way of 

improving the system, and of enhancing the smoothness of RTC loading.  
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1. CÍL BAKALÁ ŘSKÉ PRÁCE 

Hlavním cílem této práce je podrobit systém analýze a na jejím základě navrhnout 

řešení nedostatků. Součástí práce je představení stávajícího systému řídícího proces 

plnění silničních cisteren ve společnosti Česká rafinérská, a.s. se zaměřením na 

motorová paliva a asfalty, počínaje zadáváním dat, plnícím procese řízeným počítačem, 

evidencí dat a následně přehledy a podklady pro účetnictví či produktové plánování  a 

tokem informací.  

 

1.1 Úvod 

Společnost Česká rafinérská, a.s. je jedním z nejvýznamnějších výrobců 

motorových paliv.  Všichni tyto výrobky známe, setkáváme se s nimi téměř na každém 

kroku, jezdíme auty, autobusy, větší vzdálenosti překonáváme letadly, silnice jsou 

pokryty asfaltovou směsí. Benzíny a naftu tankujeme do aut na čerpacích stanicích, ale 

jak se tam tato paliva dopravují od výrobce, co vše přeprava obnáší, jaká rizika a 

nebezpečí, to si mnozí z nás možná ani nedovedou představit.  

Logistika patří k poměrně mladým vědním disciplínám. Cílem logistiky je, aby  

požadované zboží, v požadovaném množství, ve správný čas a za minimální náklady 

bylo dopraveno ke správnému zákazníkovi. Distribuce, která je součástí logistiky a 

uskutečňuje se v prostředí distribučních řetězců, ovlivňuje konečnou cenu výrobku. 

Distribuční řetězce mají mnoho funkcí, mezi něž patří funkce kompletační, skladovací, 

přepravní, informační a komunikační. Kompletační funkce zajišťuje sběr požadavků 

zákazníků, skladovací funkce se snaží snižovat stav zásob, přepravní zabezpečuje 

efektivní přepravu. Informační a komunikační funkce jsou nenahraditelné, neboť 

v distribučním řetězci je nutné zajistit plynulý tok informací od požadavků zákazníků 

(formou objednávek, faktur, dodacích listů celní dokumentace a informací o stavu 

zásob) až k plánování výroby. [1]  

Doprava motorových paliv je zajišťována železnicí, která je velmi výhodná 

z hlediska přepravovaného množství na velké vzdálenosti. Železnice však nezasáhne 

všechny lokality a proto je nutno tuto dopravu kombinovat.  

Produktovod je využíván nejvíce pro dopravu motorových paliv. Sklady 

produktovodní sítě jsou však dostupné nejméně.  
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Největší objem přepravy motorových paliv zaujímá přeprava silničními cisternami 

a to buď přímo od výrobce nebo ze skladů, kam jsou dopraveny produktovodem.  Asfalt 

je v současné době přepravován pouze silničními cisternami. Z tohoto důvodu jsem se 

zaměřila na distribuci nebezpečných látek silničními cisternami.  

 

1.2 Stávající systém řídící proces plnění silničních cisteren 

V České rafinérské, a.s. proces plnění silničních cisteren řídí systém COTAS, jež 

automatizuje plnící proces počínaje zadáním kontraktu, evidencí dat o zákaznících, 

silničních cisternách a jejich řidičích, dávkováním aditiv  (přísad, kterých se používá ke 

zlepšení mazivosti, ochraně ventilů motoru a zlepšení spalování a emisí, a zároveň 

upravující nízkoteplotní vlastnosti produktů), tisku nákladních listů s parametry 

plněných produktů, sledování skladového hospodářství. Zároveň lze ze systému získat 

denní či měsíční přehledy a podklady pro účetnictví nebo produktové plánování. Na 

provozu systému se podílejí nejen pracovníci informačních technologií, ale také měření 

a regulace, laboratoří, logistiky a expedice, kteří buď data vkládají nebo se o ně starají.  

 

1.3 Rafinérie 

Česká rafinérská, a.s., Litvínov zpracovává sirnou ropu, která je do společnosti 

dopravována ropovodem a vyrábí z ní ropné produkty, především  automobilové 

benzíny, motorové nafty, letecká paliva, zkapalněná plynná paliva (LPG), topné oleje, 

asfalty, suroviny pro petrochemické a chemické výroby, pro výrobu mazacích olejů a 

látky pro další průmyslové využití.  Společnost byla založena v roce 1995 odloučením 

rafinérií v rámci průmyslových rafinérsko-petrochemických areálů v Litvínově a 

v Kralupech nad Vltavou. Vlastní podnikatelskou činnost zahájila 1.1.1996 s celkovou 

kapacitou zpracování ropy 8,2, mil. t/rok (v roce 2005 zpracovala 7,1 mil. tun ropy). 

Česká rafinérská, a.s. Litvínov, rafinérie Litvínov je součástí areálu  společnosti 

Unipetrol RPA. Terminál pro plnění motorových paliv a topných olejů do silničních 

cisteren je mimo areál.  

Areál Unipetrolu RPA o rozloze cca 758 000 m2 je situován po obou stranách 

frekventované silnice Most–Litvínov.  Po severní a východní straně areálu je rozsáhlá 

síť železniční dopravy.  
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Česká rafinérská, a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001, získala titul 

Bezpečný podnik a Responsible Care. 

 

1.4 Přepracovací rafinérie 

V současné době je Česká rafinérská, a.s. společným podnikem tří akcionářů 

Unipetrolu, Eni a Shell viz obr. 1 a 2. Na základě rozhodnutí svých akcionářů se v roce 

2003 stala Česká rafinérská, a.s. tzv. přepracovací (processingovou) rafinérií. 

Processingové uspořádání znamená, že obchodní afilace akcionářů nakupují ropu a 

ostatní suroviny, které společnost přepracovává dle jejich technických požadavků. 

Vlastnictvím rafinérie je pouze zařízení, nikoliv suroviny a výrobky. Přepracování 

probíhá za dohodnuté ceny a společnost tak nenese obchodní rizika.  Rovněž expedice 

hotových výrobků probíhá na základě požadavků akcionářů, kteří odvážejí požadované 

produkty silničními cisternami přímo na své čerpací stanice nebo si zboží nechají 

dopravit železnicí či produktovodním systémem do velkoobchodních skladů po celé 

České republice. K expedici výrobků jsou využívány moderní silniční a železniční 

terminály splňující technické, enviromentální a logistické požadavky odběratelů. 

 

Obrázek 1: Vlastnické podíly akcionářů 

                                                                          

        51,23 %                                      32,44 %                                         16,33 % 
    Unipetrol, a.s.                      ENI International B.V.            Shell Overseas Investments 
Praha, Česká republika         Amsterdam, Nizozemsko                  Haag, Nizozemsko 

Obrázek 2: Vlastnické podíly akcionářů [6] 

Unipetrol 51,23 % 

Eni 32,44 % 

Shell 16,33 % 
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1.5 Produkty České rafinérské, a.s. 

Největší podíl výroby zaujímá motorová nafta, která je v poslední době 

nejvyužívanějším motorovým palivem. Používá se téměř celé století jako palivo 

vznětového spalovacího motoru. Vyrábí se dva druhy motorové nafty – letní a zimní. 

Přímo v rafinérii se do motorových naft přidávají aditiva pro zlepšení užitných 

vlastností paliva.  

Automobilové benzíny jsou využívány pro pohon automobilů vybavených 

zážehovým motorem. Základním měřítkem kvality benzínů je oktanové číslo, které 

určuje vlastnosti benzínů. Tyto jsou dány poměrem jednotlivých uhlovodíků a dalšími 

přísadami, jež mají benzín stabilizovat, omezit rychlost oxidace z důvodu zamezení 

detonačního hoření.   

Letecký petrolej je vyráběn v kralupské rafinérii pro potřeby mezinárodního 

letiště Praha – Ruzyně.  

Topný olej extralehký (TOEL, ETO), dříve nazývaný také topná nafta, je 

vzhledem ke svému nízkému obsahu síry určen pro použití jako topné médium ve 

zvláště ekologicky zatížených a chráněných krajinných oblastech a pro vytápění 

domácností. 

Zkapalněné ropné plyny (LPG) jsou také využívány jako topné médium, ale 

v současné době patří k nejrozšířenějším představitelům plynných motorových paliv.  

Asfalty a asfaltové výrobky jsou hojně využívány k výstavbě a údržbě netuhých 

asfaltových vozovek, k výstavbě vozovek za studena. Charakteristickou vlastností 

asfaltu je jeho přilnavost k podkladu, využívá se k izolaci staveb, pokrývání střech.  

Ostatními rafinérskými výrobky jsou: síra, olejové hydrogenáty pro výrobu 

základových mazacích a speciálních olejů a další suroviny pro následné petrochemické 

zpracování. 

 

1.6 Distribuce – produktovod, železnice, silniční přeprava 

Největší podíl z celkového objemu produktů rafinérie zaujímají motorová paliva, 

pro jejichž přepravu je využíván produktovod, železnice a silniční cisterny.  
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Produktovodní systém spojuje potrubím sklady a střediska akciové společnosti 

ČEPRO s rafineriemi v Litvínově, v Kralupech nad Vltavou a v Bratislavě viz obr 3. 

Systém umožňuje přímé čerpání a zásobování mezi jeho jednotlivými úseky. 

Produktovod je využíván v České republice cca 50 let, jeho délka v současné době 

přesahuje 1 100 km. [5]  

Jedním z hlavních úkolů České rafinérské, a.s. je ochrana zásob státních 

hmotných rezerv. V 16 střediscích a skladech jsou uloženy různé druhy motorových 

paliv v takovém množství, které v souladu s našimi závazky vyplývajícími z členství 

v Evropské unii představuje 90denní  spotřebu. [3]   

 

Obrázek 3: Síť produktovodu  Čepro  

Železniční přeprava motorových paliv je zajišťována společností Unipetrol 

Doprava, s.r.o. Litvínovská vlečka je ze všech vleček, které společnost provozuje, 

nejdelší. Celková délka kolejiště je téměř 100 km. 

Silniční cisterny přepraví téměř 50 % objemu motorových paliv viz obr 4. Asfalt 

je přepravován výhradně silničními cisternami.  
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Expedice jednotlivými distribu čními kanály  
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Obrázek 4: Procentuální vyjádření distribuce motorových paliv z CRC  

                     k  zákazníkovi jednotlivými distribučními kanály  
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2. POPIS STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ŘÍDÍCÍHO PROCES 

PLNĚNÍ SILNI ČNÍCH CISTEREN 

Řídící systém Cotas byl vytvořen pro plnící stanice silničních cisteren. Modulární 

struktura systému Cotas se vyznačuje velmi vysokou flexibilitou a adaptabilitou. Tyto 

dvě hlavní přednosti umožňují využít individuální přístup k sestavení technických 

parametrů pro zákaznické terminálové plnící pracoviště. Toto vše umožňuje 

automatizaci plnícího procesu realizovat nejen jednorázově, ale tento plnící proces je 

možné dle aktuálního požadavku rozšířit či doplnit. Systém je vyvinut dle požadavků 

České rafinérské, a.s.,  je sestaven z řídících prvků dle nejlepšího poměru užitku k ceně. 

Systém Cotas je systémem otevřeným, je neustále zdokonalován a rozšiřován dle 

aktuálních poznatků vývoje a požadavků zákazníků. Jednotlivé komponenty celého 

systému Cotas se vyznačují velmi vysokou technickou úrovní a kvalitou. 

Celý řídící systém je řízen osobním počítačem. Systém má dvě části – OFFICCE a 

VIZUAL. 

Systém obsahuje:  

• Čtení ID karet aut a zákazníků, 

• Tisk nákladních listů a odběratelských faktur, 

• Tisk různých hlášení o naplněných automobilových cisternách, 

• Řízení regulačních ventilů, čerpadel, měření stavů tanků a proces plnění 

silničních cisteren produkty pomocí vizualizace viz obr. 5, 

• Bilance. 

 

2.1 Toky informací  

Významnou funkci  v distribučním řetězci má komunikace a toky informací, od 

požadavků zákazníků formou objednávek, faktur, dodacích listů, celní dokumentace až 

po informace o stavu zásob. [2]  

Cotas je pouze expediční software, nikoliv účetní. Účetním softwarem České 

rafinérské, a.s. je SAP. Data z Cotasu jsou automaticky přenášena do SAPu. Tato data 

jsou rovněž postupována na portál – Internet, kde si mohou akcionáři  (procesoři) 

ověřovat prodej výrobků.  
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Obrázek 5: Toky informací ze systému a do systému Cotas 

Z pohledu programového vybavení lze systém COTAS rozčlenit následovně: 

• CotasControl – zajišťuje on-line komunikaci mezi regulačními prvky MFX 

(zavírání a otevírání ventilů, pomocí kterého je odměřováno množství produktů 

a aditiv) a PLC (hlídá logiku plnění a uzavírání) a LISA (laboratorním 

informačním systémem) a operátory – obsluhou zařízení v České rafinérské, a.s. 

a navazujícími aplikacemi, 

• CotasOffice – aplikace umožňující uživatelům pracovat s daty tohoto systému, 

• CotasParking – aplikace, která umožňuje řidičům cisteren prostřednictvím 

dotykových panelů umístěných na vjezdu do areálu vytvořit objednávku pro 

odběr produktů,  

• CotasGate – aplikace, která ostraze objektu umožňuje provést odbavení vozidla 

a řidiče na vstupu do prostor plnění, 

Pro komunikaci do jednotlivých systémů Cotas pro silniční expedici se používá 

program SAPcomXML. 

Pro komunikaci směrem k akcionářům se používá SAP BusinessConnector. 
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Cotas Office  
 

Cotas Office je databázová aplikace spravující informace nezbytné 

k automatizovanému plnění produktů na silničním terminálu.  

Přihlašování do systému Cotas je chráněno přihlašovacím jménem a heslem.  

Hlavní menu systému obsahuje následující položky: 

1) Plnění 

a) Vozidla na tankovišti  - evidence vozidel na plnícím místě, viz obr. 6                      

b) Stav skladu                 - evidence zůstatkového množství produktů 

c) Stav skladu aditiv       - evidence zůstatkového množství aditiv 

 

2) Soubory 

a) Dodavatelé                 - evidence údajů o dodavatelích (procesoři) 

b) Zákazníci                   - evidence údajů o zákaznících  

c) Koncoví zákazníci     - evidence údajů o koncových zákaznících (např. konkrétní  

                                           čerpací stanice) 

d) Přepravci                   - evidence údajů o přepravcích majících oprávnění  

                                           přepravovat konkrétní produkty 

e) Vozidla                      - evidence údajů o vozidlech, jejíž pomocí lze kontrolovat  

                                           technické parametry a oprávněnost vjezdu na plnící místo 

f) Řidiči                         - evidence údajů o řidičích, jež mají oprávnění přepravovat  

                                           konkrétní produkty 

g) Produkty                   - evidence údajů o vlastnostech produktů 

h) Aditiva                      - evidence údajů o vlastnostech aditiv 

i) ID karty                    - evidence ID karet vozidel a zákazníků 

j) Kontrakty                 - evidence kontraktů, zde jsou použita data o produktech  

                                         a zákaznících 

k) Příjem                        - evidence údajů o množství produktů přijatých z výroby 

l) Příjem aditiv              - evidence údajů o množství aditiv 

m) Tanky                       - evidence údajů o tanku včetně produktu a jeho atestu –  

                                          certifikátu jakosti pohonných hmot s udáním požadavku  

                                          normy a skutečně naměřených hodnot 

n) Průtokoměry            - evidence údajů o průtokoměrech  
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3)  Archiv 

a) Nákladové listy     - archiv nákladových listů, zde je možné dotisk 

b) Bilance                   - zde je možné získat  denní či měsíční přehledy a podklady 

                                       pro účetnictví či produktové plánování 

 

4) Operátor 

a) Odhlášení               - zde se odhlašují a přihlašují operátoři terminálů při střídání  

                                       směn 

b) Hesla                      - možnost změny hesla operátorů pro přihlášení 

 

5)  Nápověda 

a) O aplikaci              - nápověda uživatelům pro práci se systémem 

 

 

 

Obrázek 6: Cotas Office – přehled o plnění konkrétní silniční cisterny,  
                     množství navolených produktů a již naplněných komorách silniční  
                     cisterny 
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Cotas Vizual 

Cotas Vizual je grafická část systému Cotas. Její spuštění je možné po spuštění 

první části systému Cotas.  

V této části jsou graficky znázorněny jednotlivé stopy. Ve spodní části obrazovky 

jsou přepínací tlačítka umožňující přepínání mezi jednotlivými procesy řízení a 

obrazovkou zobrazující alarmová hlášení.  

 

Obrázek 7: Cotas Vizual – vizualizace procesu plnění konkrétní  

                     silniční cisterny 
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2.2 Požadavky na stávající systém 

Úkolem systému Cotas je vést a spravovat evidenci dat o dodavatelích, 

zákaznících, koncových zákaznících, přepravcích, vozidlech a jejich řidičích, 

produktech, aditivech, ID kartách, kontraktech, ale i o příjmu produktů z výroby, o 

tancích a průtokoměrech. Nedílnou součástí této evidence je tisk nákladních listů a 

daňových dokladů. Pro produktové plánování jsou důležité přehledy, které je možné 

získat z různých časových intervalů či období. Rovněž umožňuje sledovat skladové 

hospodářství. Tyto požadavky splňuje CotasOffice. CotasVizual umožňuje sledovat 

plnění produktů do jednotlivých silničních cisteren na konkrétních plnících místech – 

stopách. Je důležité zajištění on-line komunikace mezi regulačními prvky a 

navazujícími aplikacemi. Mezi další požadavky patří samoobslužnost řidičů, kteří si 

vytvářejí objednávku pro odběr produktů prostřednictvím dotykových panelů. 

Billboardy umístěné na parkovištích umožňují plynulé najíždění řidičů na určená plnící 

místa – stopy. Odbavení řidiče a vozidla při vjezdu do areálu společnosti zajišťuje 

aplikace, kterou využívá ostraha objektu.  

   Systém Cotas se velice rychle rozvíjí a inovuje. Programové vybavení je 

aktualizováno každé tři měsíce. Systém je zálohován každou hodinu a je přístupný vždy 

aktuální rok. Starší data lze dohledat v historii.  

 

2.3 Plnění silničních cisteren 

Pokud má odběratel uzavřený kontrakt, může vyslat své dopravní jednotky pro 

požadované produkty na plnící terminál. Řidiči musí být vybavení potřebnými doklady 

a oprávněními jak pro řidiče, tak pro vozidlo. Veškeré údaje musí být zadány v systému, 

který s nimi dále pracuje. V případě, že jsou splněny všechny podmínky, údaje o řidiči a 

vozidle jsou zadány v databázi, a řidič je vybaven magnetickými nebo čipovými kartami 

pro plnění a pracovními ochrannými prostředky, a zároveň cisterny mají čisté a prázdné 

komory, může řidič pomocí těchto karet a objednávky (kontraktu) přistoupit k registraci 

a navolení požadavků do systému. Poté se řidič řídí pokyny na displeji čtecího zařízení 

a billboardu, který ho vyzve k vjezdu na konkrétní plnící lávku/stopu. Jakmile cisternu 

naplní dle navolených požadavků, opouští terminál, kde obdrží nákladový list a daňový 

doklad.  
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2.3.1 Kontrakt 

Zákazník, který chce odebírat produkty vyrobené v České rafinérské, a.s., musí 

mít uzavřený kontrakt s jedním ze tří akcionářů společnosti. Zákazníkovi  je přiřazeno 

jednoznačné číslo, které generuje sekce expedice České rafinérské, a.s. a k tomuto číslu 

jsou přiřazovány identifikační karty, které řidič přepravce používá při odběru produktů. 

Zákazník může mít dále definovány koncové příjemce (např. svoje čerpací stanice). 

V kontraktu je stanoveno množství konkrétních produktů, které může zákazník odebrat 

ve stanoveném období.  Není možné odebrat větší množství, než je uvedeno 

v kontraktu.  

 

2.3.2 Vybavení řidiče 

Řidič silniční cisterny, který je vyslán pro produkty do České rafinérské, a.s. musí 

být vybaven platným řidičským průkazem, platným osvědčením o školení ADR, které 

se musí pravidelně po 5 letech obnovovat, platným osvědčením ADR i pro vozidlo, 

tahač i návěs, které musí být řádně označeny pro přepravu nebezpečného nákladu a také 

musí mít platnou technickou kontrolu, technický průkaz, bezpečnostní školení v České 

Rafinérské, a.s., ochranné pomůcky, karty pro automatizované naložení zboží. Všechny 

tyto údaje jsou zadávány zaměstnanci České rafinérské, a.s. do systému. V případě 

uplynutí lhůty platnosti některého dokladu, systém neumožní následné čerpání produktů 

dokud není zjednána náprava a řidič se neprokáže platnými doklady. Dle údajů 

technického průkazu je v systému zaznamenáno jaké množství produktu je možné 

čerpat do jednotlivých komor cisteren. To znamená, že není možné navolit větší 

množství produktu do jakékoliv komory, než takové, které povolují technické vlastnosti 

vozidla. Stáčení není také možné dokud není řidič seznámen s bezpečnostními předpisy 

plničky. Bezpečnostní školení provádějí pracovníci terminálu, ti řidiče seznámí 

s bezpečností práce  a  požární ochranou, vystaví  doklad  o  školení,  který  má  platnost 

1 rok. 
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2.3.3 Zákonná úprava 

V režimu ADR má naše společnost postavení „odesilatele“ a v souvislosti s tímto 

postavením musí plnit následující povinnosti, které jsou specifikovány ve dvou právních 

předpisech, a to v: 

1.- dohodě ADR, která vyšla ve Sbírce mezinárodních smluv viz příloha 1.   

2.- zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě viz příloha 2. 
 
Stav plnění povinností  režimu ADR v podmínkách společnosti 

Česká rafinérská, a.s. plní v podstatě všechny povinnosti stanovené v uvedených 

předpisech a v  souladu s povinnostmi výše uvedenými: 

- předává přepravní doklady, jejichž obsah odpovídá legislativě, 

- předává pokyny pro případ nehody ke každé komoditě, která je podle dohody 

  ADR nebezpečnou věcí, 

- systém COTAS kontroluje, zda řidiči a vozidla mají předepsaná platná 

   osvědčení, 

- realizuje školení osob, které se na přepravě ADR podílejí, 

- má zajištěného bezpečnostního poradce pro ADR, 

- látky, které jsou předmětem přepravy, jsou správně zařazeny dle ust. ADR (mají 

  přiřazeno  správné UN číslo, třídu nebezpečnosti, popř. obalovou skupinu atd.) 

- správně označena oranžovými tabulemi (obsahují údaj o povaze naložené věci – 

  UN číslo a  tzv. Kemmlerův kód o stupni hořlavosti, reagence s vodou apod.),  

- správně označena bezpečnostními značkami (každé nebezpečné látce je dohodou 

  ADR přiřazena bezpečnostní značka), 

- kontrola průvodních dokladů  – nákladního listu a pokynů pro případ nehody; 

  obojí musí odesílatel vydat nejpozději s nakládkou, 

- zda řidič má oprávnění k přepravě v režimu ADR (školení), 

- zda vozidlo má platné osvědčení o možnosti přepravy v režimu ADR.[8] [10] 
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2.3.4 Postupy plnění pohonných hmot – motorových paliv 

V případě, že má odběratel uzavřený kontrakt,  může řidič silniční  cisterny přijet 

pro vybrané produkty na plnící terminál. Pokud řidič ještě nikdy nečerpal tyto produkty 

na plnícím terminálu, musí předložit všechny identifikační doklady. Veškeré údaje jsou 

zadány pracovníky expedice do systému, který s nimi dále pracuje. Řidič je následně 

proškolen z bezpečnosti práce a požární ochrany na plničce. V případě, že jsou splněny 

všechny podmínky, řidič je zadán v databázi, vybaven magnetickými nebo čipovými 

identifikačními kartami dopravních prostředků (tahače  a cisteren) a kartami pro  plnění  

a dále osobními ochrannými prostředky a výbavou vozidla dle ADR a cisterny mají 

prázdné a čisté komory, může se přistoupit k dalšímu kroku.  

Řidič přistoupí k dotykové obrazovce, vloží do čtecího zařízení identifikační kartu 

vozidla a identifikační kartu zákazníka v požadovaném pořadí a vyplní potřebné údaje 

na dotykové obrazovce. Systém není složitý, řidiče vždy vyzve k jednotlivým krokům a 

zároveň kontroluje oprávněnost vjezdu a platnost požadovaných dokladů (např. ADR) a  

technických parametrů cisterny. Pokud je některý z kroků neplatný, řidič je automaticky 

upozorněn a nemůže pokračovat v zadávání dalších údajů viz obr. 8. Po zaregistrování a 

navolení veškerých potřebných údajů pro plnění, se řidič řídí pokyny na displeji čtecího 

zařízení a billboardu, který je umístěn na parkovišti před vjezdem na plnící terminál. 
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Obrázek 8: Zadání objednávky řidičem prostřednictvím dotykového panelu 

Zboží lze odebrat proti kontraktu, proti plnící instrukci nebo je také možné využít 

jednorázový odběr.  

• řidič vloží kartu nádoby, kam se bude provádět plnění. Pokud se jedná o tahač 

s návěsem, vloží kartu návěsu, pokud má autocisternu, použije její ID kartu. 

V případě, že bude plnit přívěs za autocisternou, musí vložit ID kartu tohoto 

přívěsu.  

• jako druhou použije ID kartu zákazníka. 

• v případě, že zákazník, pro kterého se provádí plnění vyžaduje zadávání 

příjemce, musí řidič zadat kód příjemce. 

•  zadá číslo plněné komory. 

•  zvolí produkt. 

• Nakonec zadá požadované množství produktu. 

V případě, že je některý údaj nesprávný, stačí vrátit se o krok zpět.  
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Při odběru proti plnící instrukci  musí být v systému zadána předem plnící instrukce – 

objednávka. Postup se liší pouze v tom, že místo karty zákazníka zadá číslo plnící 

instrukce – objednávky.  

V průběhu zadávání plnící instrukce - objednávky provádí systém následující kontroly: 

• požadované množství odpovídá objemu plněné komory, 

• požadovaný produkt lze plnit do dopravního prostředku, 

• plnění pro daného zákazníka není pozastaveno, 

• není překročeno množství zboží kontraktu pro zákazníka a stále platí kontrakt, 

• plnění produktu pro daného příjemce není pozastaveno, 

• není překročen denní limit pro příjemce a produkt – pokud existuje, 

• není překročen měsíční limit pro příjemce a produkt – pokud existuje, 

• celková hmotnost dopravního prostředku a náplně – brutto váha – nepřesáhne 

povolenou hmotnost pro vozidlo či soupravu.  

Jestliže jsou splněny všechny podmínky, systém Cotas  založí Příkaz k plnění a 

zařadí požadavky na produkty do příslušných front požadavků na odběr produktů. 

Displej čtecí jednotky vyzve  řidiče, aby pokračoval na parkoviště. V případě, že údaje 

nejsou v pořádku, může se řidič spojit s obsluhou hlasovým dorozumívacím zařízením - 

intercomem a pokusit se problém vyřešit. 

Jakmile je volná pozice-lávka/stopa, kde jsou k dispozici požadované produkty, 

světelný displej na parkovišti zobrazí číslo SPZ s určením čísla stopy, které je nutno 

respektovat. Nelze plnit na jiné stopě.  Po této výzvě vjede řidič do prostoru terminálu. 

Vjezd do terminálu kontrolují pracovníci bezpečnostní agentury, kteří potvrzují 

provedení kontroly do systému Cotas.  

Po příjezdu na stopu viz obr. 9 musí řidič před zahájením plnění zajistit řádné 

uzemnění cisterny na vyznačených zemnících bodech, připojí k vozidlu okruh proti 

přeplnění Civanon a uvolní hadici ramene pro zpětný odvod par z parkovací pozice a 

následně plnící rameno produktu. Cotas prověří, zda vozidlo stojí na správné lávce a zda 

je vše řádně připojeno. Řidič opět zadá na dotykovém panelu objednané produkty 

v požadovaném množství a potvrdí. Tím dojde ke spuštění plnění. Odstartováním je dán 

signál pro PLC, že pro plnící lávku může být spuštěno plnění viz obr. 10. Ke každému 

produktu (benzínu nebo motorové naftě lze přimísit jedno ze čtyř možných aditiv 
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v nastavitelném mísícím poměru 300 – 500 ppm obj.). Jsou-li veškeré podmínky plnění 

splněny dostává MFX do ovládání signál a plnění je zahájeno. Regulační ventil otevírá 

a řídí průtok plněného produktu, dále po dosažení nastaveného přetlaku v plnící komoře 

otevírá ventil na odvodu odplynů a po naplnění navoleného množství řídící ventil zavírá 

a nakonec se uzavře ventil odplynů. Když se během plnění vyskytne závada, např. 

odpadlé zemnění, pak se plnění automaticky přeruší. Signálka produktu hlásí poplach, 

jakmile je závada odstraněna – uzemnění je opět připojeno, stiskem klávesy produktu je 

znovu spuštěno plnění. 

Jednotlivé fáze plnění produktů sleduje operátor velínu na monitorech. V případě, 

že si řidič neví rady, spojí s operátorem intercomem a požádá o pomoc.   

Plnění komor silničních cisteren se provádí buď spodním či horním plněním za 

použití schválených typů plnících ramen. Jednotlivé komory se plní max. na 95 % 

objemu. Naplnění cisterny trvá cca 20 min.  

Po naplnění řidič potvrdí ukončení plnění. Na terminále si odebere nákladní listy a 

daňové doklady k nákladu. Řidič potvrdí svým podpisem převzetí zboží. Od okamžiku 

opuštění areálu SDS zodpovídá za obsah cisterny řidič. [7] 
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Obrázek: 9 Vozidlo na plnící stopě se spodním plněním  

 
Obrázek 10: Vozidlo na plnící stopě se spodním plněním – řidič sleduje stav 
                       plnění na  čtecí jednotce 
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2.3.5 Stáčení asfaltu do cisteren 

Tankoviště – plnící terminál asfaltu se nachází uvnitř areálu společnosti. Řidiči 

silničních cisteren si navolí požadovaný produkt (k dispozici jsou 3 druhy asfaltů) na 

dotykové obrazovce, zadá požadované údaje a vyčká až se uvolní parkoviště uvnitř 

areálu, kde mohou čekat pouze čtyři cisterny. Na dotykové obrazovce řidič zjistí 

v jakém je pořadí a jak dlouho bude čekat. Před vjezdem do areálu je provedena 

kontrola řidiče a vozidla. Řidič silniční cisterny dojede na vyhrazené parkoviště 

tankoviště asfaltů nejkratší možnou cestou. Zde je po protažení ID karty před 

billboardem informován na jakou plnící stopu má najet. Vjede na příslušnou stopu pod 

plnící rameno a vystoupá na lávku, kde opět protáhne ID kartu tahače čtecí jednotku 

umístěnou u sklopných schůdků k plnícímu rameni. Sklopí schůdky k plnícímu rameni a 

plnící rameno zasune do cisterny vozidla a zajistí přítlak plnícího ramene. Nyní  

protáhne svoji ID kartu čtecí jednotkou, zadá požadované množství, které si již navolil 

před vjezdem do areálu. Nelze zde navolit větší množství, než které již zvolil. 

Odstartuje plnění dle instrukcí na displeji čtecí jednotky. Systém Cotas zahájí plnění. Po  

naplnění požadovaného množství odstaví systém Cotas plnění produktu do cisterny. 

Řidič vytáhne plnící tubus z cisterny a umístí ho do parkovací polohy. Pokud je vše opět 

řádně zajištěno, může řidič opustit plnící stanici a vyzvednout si nákladní list a daňový 

doklad.   

 

2.3.6  Doklady související s distribucí pohonných hmot 

Nákladní list (viz příloha 3) obsahuje údaje o dodavateli (procesor), zákazníkovi, 

dopravci a příjemci, místu nakládky a vykládky, registrační značce tahače/autocisterny, 

návěsu/přívěsu, číslo kontraktu a údaje o konkrétních produktech v jednotlivých 

komorách silniční cisterny a jejich atesty.  Daňový doklad (viz příloha 4) je vystaven 

dle  § 5 zákona 353/2003 Sb. nebo se daňový doklad nevystavuje a to v případě, že jsou 

vybrané výrobky osvobozené od daně dle § 6  zákona 353/2003 Sb. Nákladní list se 

pomocí Internetu dostane až k procesorům, kteří mohu on-line sledovat odebírání 

produktů.[11] 
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2.4 Výhody současného systému  

Analýzou řídícího procesu  plnění silničních cisteren jsem identifikovala výhody a 

nevýhody v různých fázích procesu.  

 

2.4.1 Ochrana zájmů obchodních partnerů 

V zájmu udržení konzistence dat v systému při současném požadavku na 

maximální flexibilitu a ochranu zájmů  obchodních partnerů jsou každému akcionáři 

přiřazena  čísla, která jsou dále používána na dokladech, v databázových záznamech a 

používá ho i řidič při zadávání plnící instrukce na dotykové obrazovce. Toto číslo je 

využíváno při všech způsobech expedice produktů.  

 

2.4.2 Komunikace 

Řídící systém je propojen prostřednictvím sítě LAN na centrální počítač, který 

zajišťuje komunikaci jak s jednotlivými expedičními místy, tak s informačním 

systémem SAP České rafinérské, a.s., ale i SAPy akcionářů, předává data pro bilanční 

účely a pro extranet. Pro potřeby akcionářů se zde publikují data o uskutečněných 

odběrech a o kontraktech, platných pro jednotlivé akcionáře. Komunikace je 

obousměrná a data se přenáší do cca 5 min.  

 

2.4.3 Expedice produktů na vysoké úrovni 

Cotas – řídící systém plnění silničních cisteren se vyznačuje vysokou flexibilitou 

a adaptabilitou. Zajišťuje expedici produktů na vysoké úrovni, s minimální obsluhou 

zaměstnanců - operátorů České rafinérské, a.s. na plnících místech. Cotas umožňuje 

díky široké databázi dodržovat podmínky kontraktů jednotlivých akcionářů a jejich 

zákazníků, rovněž kontrolu silničních cisteren,  jež musí splňovat přísné bezpečnostní 

podmínky a to platnost osvědčení pro přepravu nebezpečných látek v režimu ADR a 

technickou kontrolu. Velkým přínosem je možnost kontroly zadaného množství 

produktu do jednotlivých komor v porovnání s jejich objemem. Z toho vyplývá, že tento 

systém nedovolí přetížení silniční cisterny, jejíž celková hmotnost a náplň nepřesáhne 

povolenou hmotnost pro vozidlo či soupravu.   
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2.5 Nedostatky současného systému  

2.5.1 Vizuální kontrola přepravní jednotky  

S ohledem na značné množství přepravních jednotek, které do areálu České 

rafinérské, a.s.  vjíždí denně za účelem plnění silničních cisteren pohonnými hmotami a 

asfaltem, je přirozenou snahou způsob kontroly zefektivnit, a to jak z hlediska 

personální náročnosti, tak i z hlediska časového. Předepsanou tzv. „vizuální“ kontrolu  

technického stavu přepravní jednotky, jejího označení oranžovými tabulemi a 

bezpečnostními značkami, vybavenost přepravními doklady a pokyny pro případ 

nehody, nelze vykonávat jinak, než fyzicky, a to buď prostřednictvím zaměstnanců nebo 

dodavatelsky jinými subjekty – ostrahou objektu.  

Tuto objektivní nevýhodu, která nesouvisící přímo s procesem plnění silničních 

cisteren, lze postupně odstranit důsledným proškolováním a systematickou kontrolou 

ostrahy objektu.  

 

2.5.2 Kontrola řidičů 

Problémovým  se jeví řešení otázky kontroly – ověření, zda konkrétní řidič, který 

s přepravní jednotkou vjíždí do areálu společnosti, aby naplnil silniční cisternu 

pohonnými hmotami a asfaltem, má předepsaná školení pro přepravu v režimu ADR 

nebo již neuplynula lhůta pro obnovu tohoto školení, zda má platné bezpečnostní 

školení pro vjezd do areálu České rafinérské, a.s. a v neposlední řadě i to, zda řidič, 

který přijede plnit produkty je skutečně tím člověkem, který má tato oprávnění. 

Vzhledem k tomu, že jsem této části věnovala velkou pozornost, zjistila jsem, že  

dochází i k takovým případům, kdy si řidiči vzájemně půjčují doklady. Problémům 

může též napomoci lidský faktor v podobě nedůslednosti ostrahy objektu, a je tedy 

reálné, že do areálu vjede úplně jiný řidič.  

       Nikoliv ideální  je také situace, kdy do prostoru vjezdu do areálu vjíždějí řidiči, 

kteří nemají platné oprávnění. Těmto řidičům není povolen vjezd a musí tento prostor 

opustit 

A tím vzhledem k prostorám vjezdu do areálu vytvářejí složitou dopravní situaci a 

komplikují odbavení ostatním řidičům.  
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2.5.3 Informa ční tabule – billboard 

Informační tabule – billboard napomáhá plynulému odbavení řidiče přijíždějící 

plnit produkty na terminály a jejich plnící místa. Tento billboard je umístěn pouze na 

parkovišti terminálu pohonných hmot.  

Terminál pro stáčení asfaltů se nachází téměř uprostřed rozlehlého areálu 

Unipetrolu RPA, kde jsou jen čtyři čekací místa. Tento prostor je již billboardem 

vybaven. Ovšem řidiči, kteří postupně přijíždějí a zadávají si objednávku před vjezdem, 

jsou informováni pouze z dotykové obrazovky a délce čekání a ta je vypočítána podle 

počtu čekajících silničních cisteren. V systému je nastaven čas 20 minut na odbavení 

každé silniční cisterny. Tento čas však není vždy dodržen, neboť řidiči si pravidelně 

musejí obnovovat bezpečnostní a požární školení České rafinérské, a.s., případně 

využijí sociální zařízení, které je umístěné až v prostorách tankoviště asfaltů. Přesto, že 

je vše řádně označeno a řidiči jsou proškoleni o průběhu plnění, ne vždy řidič, který 

přijede prvně, dokáže plnění stihnout v tomto čase. Toto jsou nejčastější příčiny, proč 

čas, o kterém byli informováni, neodpovídá skutečnosti.  

 

2.5.4 Bezpečnostní a požární školení 

Školení bezpečnosti a požární ochrany provádějí operátoři terminálů. Za tímto 

účelem využívají mimo jiné videokazety s natočenými instrukcemi o postupu plnění, 

osobních ochranných pomůckách, kterými musí být řidiči při plnění produktů chráněni, 

nesmějí používat mobilní telefony, které musí být zde zcela vypnuty a uloženy ve 

schránce vozidla a samozřejmostí je i to, že se zde nesmí kouřit, atd. Při shlédnutí 

videokazety používané pro školení řidičů plnících asfalt, jsem zjistila, že informace jsou 

již zastaralé a operátoři musí řidičům vysvětlovat, že takto to fungovalo dříve, ale nyní 

již systém využívá modernější technologie. Mezi časté zákazníky patří německé firmy a 

to vzhledem k nevelké vzdálenosti rafinérie od hranic. Z tohoto důvodu mají operátoři 

terminálů k dispozici i videokazety v německém jazyce. Ovšem se stejně zastaralými 

informacemi a proto někdy není jednoduché toto vše řidičům v cizím jazyce vysvětlit.  
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3. NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ SYSTÉMU LOGISTIKY 

PLNĚNÍ SILNI ČNÍCH CISTEREN   

Stávající systém řídící proces plnění silničních cisteren je systémem otevřeným, je 

neustále zdokonalován a rozšiřován dle aktuálních poznatků vývoje a požadavků 

zákazníků. Jednotlivé komponenty celého systému Cotas se vyznačují velmi vysokou 

technickou úrovní a kvalitou.  

 

3.1 Kontrola řidičů 

Řešení otázky  kontroly řidičů je složitější. Jedná se o kontrolu „fyzických osob“, 

a tak každé shromažďování dat o takové osobě, relevantních pro jejich identifikaci, je 

třeba řešit v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Možnost této kontroly, která 

vyžaduje vytvoření určité databáze obsahující osobní údaje, je podmíněna v první řadě 

souhlasem fyzických osob (v našem případě řidičů silničních cisteren) a v řadě 

neposlední též souhlasem k takovému shromažďování osobních údajů ze strany Úřadu 

na ochranu osobních údajů, který již vytváření databáze považuje za zpracování. [9] 

      Volba způsobu „technického“ řešení takových kontrol je odvislá od možnosti 

konkrétního subjektu, a to od možnosti technické, personální a finanční  a dále i od 

výkonových požadavků na takový systém.  

Jedinečnost daktyloskopického otisku prstu každého lidského jednice je možné 

využít pro systém kontroly pomocí tzv. „biometrické metody“, která v současné  době 

představuje nejdokonalejší metodu identifikace konkrétních osob. Papilární linie na 

prstech a dlani jsou digitálně zpracovány a přetransformovány na určitý numerický nebo 

alfanumerický kód. V případě využití biometrických metod v přístupovém systému by 

tento kód byl uložen  v databázi přístupového systému a zároveň na čipové kartě řidiče. 

Tento kód by odpovídal určité osobě s relevantními daty. 

Použití biometrických údajů pro verifikaci je z hlediska ochrany soukromí 

přijatelnější než při použití pro identifikaci, protože verifikace je pouze ověřování, zda 

ten, kdo o sobě prohlašuje, že někým je, jím opravdu je; jestli doklad, o kterém tvrdí, že 

je jeho, skutečně patří jemu. 
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Kontrola osob pomocí biometrické metody je již využívána v jiných 

společnostech a proto se domnívám, že by se tento způsob kontroly mohl zavést i v 

České rafinérské, a.s. 

Pro zavedení kontroly řidičů pomocí biometrických údajů je nezbytné, aby 

terminály byly vybaveny vhodnými snímači, které dokážou vyhodnotit a ztotožnit 

přiložený otisk s uloženým numerickým či alfanumerickým kódem. Pokud dojde 

k takovému ztotožnění, systém vygeneruje potřebné informace o platnosti  ŘP, školení a 

osvědčení pro přepravu ADR apod. 

Sejmutí otisků prstů řidičů je možné provést na střediscích pro zákazníky České 

rafinérské, a.s.  Po ověření totožnosti řidiče by mu byla přidělena osobní čipová karta, 

kam by se nasmínané otisky dvou prstů přetransformovaly na určitý numerický či 

alfanumerický kód.  

Řidič vybavený touto osobní čipovou kartou by se prokazoval již při zadávání 

objednávky na parkovišti před terminálem. Tudíž v případě, že by neměl platné školení 

či osvědčení, by byl včas upozorněn, že nemůže přepravovat nebezpečné látky a 

zároveň by se předešlo případnému couvání z prostor pro povolení vjezdu. V případě, 

že by měl řidič platné doklady, školení a osvědčení, po vyzvání k plnění, které se 

řidičům zobrazuje na billboardu na parkovišti před terminálem pro plnění pohonných 

hmot, by najel do prostor pro povolení vjezdu, kde by byl ostrahou zkontrolován a 

potvrzen do systému. Nyní by již bylo skutečně zamezeno vjezdu do areálu osobám, 

které nejsou v databázi systému a tudíž nejsou proškoleni. Což je velmi důležité nejen 

z hlediska bezpečnosti osob samotných, ale i celé společnosti.  

 

3.2 Informa ční tabule – billboard 

V návaznosti na zjištění v kapitole 2.5.3 a k dalšímu zvýšení  plynulosti procesu 

plnění silničních cisteren, navrhuji umístit informačního billboardu  na parkoviště, před 

vjezdem do areálu, neboť  billboard umístěný uvnitř areálu na plnícím terminálu není 

dostačující. Vytvořila jsem návrh billboardu viz obr. 11, kde by po zadání objednávky 

na dotykové obrazovce, byl řidič, pokud bude volné místo k parkování či přímo ke 

stáčení asfaltu, ihned vyzván k vjezdu do areálu. Na billboardu by se v první části 

zobrazila SPZ a informace VJEZD DO AREÁLU POVOLEN. V tomto případě, pokud 

bude mít řidič v pořádku veškeré náležitosti, týkající se vjezdu do areálu a přepravy 
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nebezpečných látek, může vjet do prostor k odbavení ostrahou objektu. Po této kontrole 

může pokračovat na plnící terminál asfaltu.  

V případě, že by prostor  plnícího terminálu nebyl volný,  řidiči by byli 

prostřednictvím billboardu informováni o pořadí, ve kterém si zadali objednávky na 

dotykové obrazovce. Při postupném uvolňování prostor plnícího terminálu asfaltu 

v areálu, by řidiči tento stav zaregistrovali na billboardu, který by je plynule informoval   

o aktuálním pořadí. Řidiči by tak byli informování o tom, kolik cisteren v je pořadí před 

nimi a lépe by mohli využít čekací dobu. Tyto informace by  zajistily plynulost vjíždění 

silničních cisteren na plnící terminál. Nedocházelo by k tomu, že do areálu vjede 

silniční cisterna, která není v pořadí,  blokuje tak omezená parkovací místa a překáží 

v dalším provozu ostatní dopravy uvnitř areálu.  

 

 
 Obrázek 11: Návrh informační tabule – billboardu 
 
 
 
 
 
 
 

                         Plnící terminál asfaltu 

SPZ                                             VJEZD DO AREÁLU POVOLEN 

SPZ                                   ČEKEJTE NA POVOLENÍ 
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3.3 Bezpečnostní a požární školení  

Ke zvýšení bezpečnosti práce a větší plynulosti celého procesu plnění by mohlo 

pomoci vytvoření nové prezentace BP a PO, která je využívána ke školení řidičů, v níž 

by byly zahrnuty vždy všechny změny uskutečněné na plničce, změny v legislativě a 

změny v normách společnosti. Místo finančně nákladné filmové prezentace se nabízí 

možnost vytvoření foto-dokumentu s psaným komentářem  a jeho využití v počítačové 

prezentaci. Tato prezentace by byla vytvořena např. v aplikaci MS PowerPoint a byla by 

poskytnuta včetně prezenčních listin odběratelům a ti sami by si zajistili proškolení 

svých řidičů. Podepsané prezenční listiny by odběratelé elektronicky zasílali naší firmě 

jako kontrolní doklad. Řidiči by tak přijížděli již seznámeni s areálem plnícího 

terminálu a zásadami BP a PO, které musí dodržovat během plnění. 
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4. ZÁVĚR 

Automobilová přeprava je pružná a rychlá, jejím prostřednictvím lze přepravit 

zboží až na konkrétní místo, což ne vždy umožňuje produktovod a železnice. V mnoha 

případech je využívána doprava kombinovaná a ke konečnému výrobci je zboží 

dopraveno po silnici. Rychlý nárůst automobilové dopravy přináší rostoucí požadavky 

na jednotlivé funkce distribučního řetězce.  

Při analyzování distribuce výrobků (produktů) České rafinérské, a.s. silničními 

cisternami, jsem zjistila, že největší podíl přepravy pohonných hmot je zajišťován právě 

silničními cisternami a asfalty jsou v současné době přepravovány již jen silničními 

cisternami.  

Tato bakalářská práce byla věnována analýze procesu plnění silničních cisteren 

v České rafinérské, a.s. a návrhy na jeho zlepšení.  

Z analýzy stávajícího systému řídícího proces plnění silničních cisteren vyplývá, 

že systém Cotas, který automatizuje tento proces, zahrnuje značné množství oblastí, jež 

v distribučním řetězci zaujímají funkce kompletační, skladovací, přepravní, informační 

a komunikační.  

V důsledku potřeby neustále zvyšovat ochranu a bezpečnosti osob, ochranu 

životního prostředí, osobních údajů, ale i ochranu majetku společnosti, je nutností 

využívat stále dokonalejší způsoby, k naplnění těchto požadavků v nejvyšší možné míře 

a v souladu s platnou legislativou. 

            Aplikací těchto co nejmodernějších systémů bude snáze dosaženo 

společného cíle a naplnění zájmů, jak podnikatelského prostředí, tak veřejnosti. 
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ZKRATKY 

ADR            Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí  

                    (z fr. Accord Dangereuses Route) 

COTAS        the Computer Operated Terminal Automation System 

ID                identifikační 

LISA            laboratorní informační systém 

MFX            zařízení, které odměřuje množství produktu a aditiva                     

PLC            Programmable Logic Controller 

ppm            Pats per milion (z angličtiny, v překladu dílů na jeden milion) 

Sb.              Sbírka zákonů 

SDS            silniční distribuční středisko 

SPZ            státní poznávací značka 

ŘP              řidičský průkaz  

UN             Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté  

                   ze Vzorových  předpisů OSN  
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Příloha 1:  Část  dohody ADR 

1.4.2.1 Odesilatel 

1.4.2.1.1 Odesilatel nebezpečných věcí je povinen předat k přepravě jen zásilky, které 
odpovídají požadavkům ADR. Musí zejména: 

a. přesvědčit se, že nebezpečné věci jsou zařazeny a připuštěny k přepravě podle 
ADR;  

b. předat dopravci informace a údaje a popřípadě požadované přepravní a průvodní 
doklady (povolení, schválení, oznámení, osvědčení atd; použít pouze obaly, 
velké obaly, velké nádoby pro volně ložené látky (IBC) a cisterny (cisternová 
vozidla, snímatelné cisterny, bateriová vozidla, MEGC, přemístitelné cisterny a 
cisternové kontejnery) schválené a vhodné pro přepravu dotyčných látek a 
označené podle ADR;  

c. splnit požadavky tykající se způsobu odeslání a omezení přepravy;  
d. zajistit aby i vyprázdněné nevyčištěné a neodplyněné cisterny (cisternová 

vozidla, snímatelné cisterny, bateriová vozidla, MEGC, přemístitelné cisterny a 
cisternové kontejnery) nebo vyprázdněná nevyčištěná vozidla a vyprázdněné 
nevyčištěné velké nebo malé kontejnery pro volně ložené látky byly příslušně 
označeny a opatřeny bezpečnostními značkami a aby vyprázdněné nevyčištěné 
cisterny byly uzavřeny a poskytovaly stejné záruky těsnosti, jako kdyby byly 
plné.  

1.4.2.1.2 Jestliže odesilatel používá služeb jiných účastníků (balič, nakládce, plnič atd.), 
musí učinit přiměřená opatření, aby bylo zajištěno, že zásilka splňuje předpisy ADR. 

1.4.2.1.3 Pokud odesilatel jedná z pověření třetí osoby, pak tato musí odesilatele 
písemně upozornit, že se jedná o nebezpečné věci a poskytnout mu všechny informace a 
doklady potřebné ke splnění jeho povinností. 

1.4.2.2 Dopravce 

1.4.2.2.1Dopravce musí zejména: 

a. ověřit si, že nebezpečné věci, které se mají přepravovat, je dovoleno přepravovat 
podle ADR;  

b. přesvědčit se, že předepsané doklady jsou v dopravní jednotce;  
c. vizuálně se přesvědčit, že vozidla a náklad jsou bez viditelných závad, netěsností 

nebo trhlin, že nechybí výbava atd.;  
d. přesvědčit se, že neprošlo datum příští zkoušky cisternových vozidel, 

bateriových vozidel, snímatelných cisteren, přemístitelných cisteren, 
cisternových kontejnerů a MEGC;  

e. přesvědčit se, že vozidla nejsou přetížena;  
f. přesvědčit se, že byly připevněny bezpečnostní značky a označení předepsané 

pro vozidla;  
g. přesvědčit se, že je ve vozidle výbava předepsaná v písemných pokynech pro 
řidiče.  
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Příloha 2:  §23 zákona č. 111/1994 Sb. 

 
 

§ 23  zákona č. 111/1994 Sb. 
 

(1) Subjekt předávající nebezpečné věci k přepravě (dále jen "odesílatel") je 
povinen podle Dohody ADR zejména 
 

a) zatřídit, zabalit a označit nebezpečné věci, 
b) dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky, pokud ji provádí, 
c) nepředat k přepravě nebezpečné věci, jejichž přeprava není dovolena, 
d) předat dopravci v písemné formě pokyny pro řidiče, 
e) uvést správně a úplně údaje v přepravním dokladu, včetně prohlášení, 
f) předat řidiči kopii povolení podle zvláštních právních předpisů, 
g) přezkoumat před nakládkou průvodní doklady a provést vizuální kontrolu, zda 

vozidlo a jeho zařízení splňují předepsaná ustanovení, 
h) označit kontejnery, 
i) zabezpečit předepsané školení ostatních osob podílejících se na přepravě,  
j)    ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí. 

 
(2) Dopravce je povinen podle Dohody ADR při přepravě nebezpečných věcí 

zejména 
 

a) použít pouze vozidla, která jsou k tomu způsobilá, 
b) zabezpečit, aby řidič měl povinnou výbavu, včetně výstražných oranžových 

tabulek, případně bezpečnostních značek, 
c) zabezpečit přítomnost závozníka ve vozidle, pokud je to předepsáno, 
d) zabezpečit, aby přepravu prováděli pouze řidiči, kteří jsou k tomu vyškoleni, 
e) zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě, 
f) ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí, 
g) zajistit, aby řidič 

  1. měl během přepravy s sebou a na požádání předložil oprávněným osobám ke 
kontrole průvodní doklady, funkční hasicí přístroje, povinnou výbavu 
vozidla, 

  2. nepřevzal k přepravě a nepřepravoval kus, jehož obal je poškozen nebo 
netěsný, 

  3. provedl v případě nehody nebo mimořádné události opatření uvedená v 
písemných pokynech pro řidiče, 

  4. dodržel předpisy týkající se nakládky, vykládky a manipulace, pokud ji sám 
provádí, včetně zákazu společné nakládky, provozu vozidla a dozoru nad 
vozidly. 

 
(3) Povinnost podle § 23 odst. 1 písm. j) se vztahuje i na subjekt zajišťující 

vykládku nebezpečných věcí (dále jen „příjemce“). 
 
(4) Povinnosti odesílatele a dopravce a příjemce musí být zajištěny i v případě, 

že jde o přepravu pro vlastní potřeby. 
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Příloha 3:  Nákladní list 
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Příloha 4:  Daňový doklad 

 

 


