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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Bakalářská práce dokumentuje obchodní činnost v nákladní železniční 

dopravě.  Analyzuje současnou organizaci obchodní činnosti u největšího českého 

železničního dopravce ČD Cargo, a.s. Součástí práce je popis požadavků 

na odborné znalosti obchodních manažerů a pracovníků marketingu. 

        V další části se bakalářská práce zabývá stanovením  podmínek  pro 

 přepravu nebezpečných věcí po  železnici, rozdělením nebezpečných věcí dle tříd 

nebezpečnosti, které jsou stanoveny Řádem RID - Přípojkem C k Úmluvě, 

povinnostmi účastníků přepravy nebezpečných věcí a srovnání železniční a 

silniční  přepravy z hlediska bezpečnosti.  

         Při přepravě nebezpečných věcí je potřebné dbát na ochranu životního 

prostředí. Pokud dojde k ekologické havárii, podílí se na její odstranění 

Integrovaný záchranný systém.  

Klíčová slova: nebezpečné věci, obchodní činnost, přeprava, železnice 

 
SUMMARY 

My bachelor thesis documents business activity in cargo railway transit. It 

analyses contemporary organization of business activity of the biggest Czech 

railway transporter ČD Cargo, a.s.. The part of this work is transcription of 

requirements of special knowledges of business managers and marketing 

workers. 

In the other part bachelor thesis deals with determination of conditions for 

transport of dangerous things by railway, separation of dangerous things as per 

classes of dangerousness, which are determined by Rule RID – Addition C to 

Arrangement. It also deals with responsibilities of participants of trasport of 

dangerous things and comparation of railway and motorway transportation from 

safety aspect. 

It is necessary to take care of living environment during transportation of 

dangerous things. If ecological accident happened, Intergrated safety system 

takes part in its elimination.  

Keywords: dangerous things, business activity, transport, railway 



Zlatuše Švehlová: Obchodní činnost v železniční nákladní dopravě a přepravě 

2008/2009 

OBSAH 
1   ÚVOD........................................................................................................................... 1 

2   Obchodní činnost v železniční nákladní dopravě .................................................... 3 

2.1 Přepravní legislativa................................................................................................. 3 

2.1.1  Obecně závazné předpisy pro přepravu vozových zásilek po železnici................ 3 

2.1.2 Vnitrostátní a mezinárodní tarify............................................................................ 5 

2.2  Odborné znalosti obchodních manažerů................................................................. 6 

2.2.1 Profesní vzdělávání .............................................................................................. 7 

2.3 Obchodní činnost ČD Cargo, a.s. v nákladní dopravě.............................................. 8 

2.3.1 Základní údaje o společnosti a její cíl.................................................................... 8 

2.3.2 Analýza obchodní činnosti .................................................................................... 9 

3   Přeprava nebezpečných věcí po železnici.............................................................. 12 

3.1  Přeprava dle Řádu RID......................................................................................... 12 

3.1.1  Nebezpečné věci – pojem.................................................................................. 14 

3.2  Nehodové události  při přepravě zboží po železnici .............................................. 14 

3.2.1 Informační systémy v přepravě věcí po železnici ................................................ 15 

4   Porovnání přepravy nebezpečných věcí po železnici a po silnici......................... 18 

4.1 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.................. 18 

4.1.1 Struktura Evropské dohody................................................................................. 18 

4.2  Vývoj emisí ze silniční a železniční dopravy.......................................................... 20 

4.2.1  Likvidace nehodových událostí .......................................................................... 21 

5   ZÁVĚR....................................................................................................................... 23 

SEZNAM OBRÁZKŮ ...................................................................................................... 26 

SEZNAM TABULEK ....................................................................................................... 26 

SEZNAM PŘÍLOH........................................................................................................... 26 

 

  

 

 

 

 

 

 



Zlatuše Švehlová: Obchodní činnost v železniční nákladní dopravě a přepravě 

2008/2009 

 SEZNAM  POUŽITÝCH  ZKRATEK 
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ADRem Informační technologie 
CIM Smlouva o mezinárodní železniční přepravě zboží 
COTIF Úmluva o mezinárodní železniční přepravě 
CV Cisternový vůz 
ČD, a.s. České dráhy, akciová společnost 
ČDC,a.s. ČD Cargo akciová společnost 
DVI Dopravně vzdělávací institut 
ISOČ Informační systém obchodní činnosti 
IT Informační technologie 
IZS Integrovaný záchranný systém 
MTT Mezinárodní železniční tranzitní tarif 
NHM Harmonizovaná nomenklatura zboží 
NL Nákladní list pro vnitrostátní přepravu 
NL CIM Nákladní list pro mezinárodní přepravu 
NV Nebezpečné věci 
OPT Odúčtovna přepravních tržeb 
PP Provozní pracoviště 
PJ Provozní jednotka 
PTV Přepravní a tarifní věstník 
PTVZ Tarif pro průvozní přepravu vozových zásilek 
RID Řád pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí 
SMGS Dohoda o mezinárodní železniční přepravě zboží 
SOKV Středisko oprav kolejových vozidel 
SPP Smluvně přepravní podmínky 
TVZ Tarif pro přepravu vozových zásilek 
ÚDIV Ústřední dirigování vozů 
UN číslo 4 místný číselný kód 
ZT Zákaznický tarif 
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1  ÚVOD 
Železnice má své nezastupitelné  místo na dopravním trhu. České dráhy, 

státní organizace byly největším národním železničním dopravcem s dlouholetou 

tradicí.  

Na základě zákona 77/2002 Sb. vznikla dne 1.ledna 2003 jako jeden 

z nástupnických subjektů akciová společnost České dráhy. Byla založena jako 

společnost integrující v sobě činnosti dopravního podnikání v přepravě osob a zboží 

spolu s podnikáním v oblasti provozování železniční dopravní cesty v rozsahu 

celostátních a regionálních drah vlastněných státem. 

Transformací státní organizace České dráhy vznikly tři nástupnické 

organizace: akciová společnost České dráhy, která poskytuje služby v osobní 

a nákladní dopravě a zabezpečuje provozuschopnost železniční dopravní cesty, 

státní organizace Správa železniční dopravní cesty, která hospodaří s majetkem 

státu a mimo jiné poskytuje železničním dopravcům přístup na dopravní cestu 

a zabezpečuje modernizaci dopravní infrastruktury a Drážní inspekce jako 

organizační složka určená pro zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných 

událostí [12]. 

  Ke dni 1. 12. 2007 vznikla dceřiná společnost ČD Cargo, a. s. Hlavním 

předmětem činnosti je provozování drážní dopravy, provozování dráhy – vlečky, 

provozování celních skladů, skladování zboží a manipulace s nákladem, silniční 

motorová doprava nákladní, zasilatelství, činnosti bezpečnostního poradce pro 

přepravu nebezpečných věcí, zastupování v celním řízení.  

 Základním cílem při tvorbě organizační struktury nové firmy bylo důsledné 

rozdělení činností do několika základních úseků – úseku generálního a výkonného 

ředitele, úseku obchodního, provozního a finančního. V současné době zajišťuje ČD 

Cargo, a.s. přepravu průmyslových a zemědělských komodit, surovin, paliva a 

pohonných hmot, kontejnerů a nadměrných nákladů. Svým zákazníkům poskytuje 

služby nákladní dopravy celkem v 1066 železničních stanicích. Denně je 

přepravováno po železniční síti cca 25 tis. vozů ložených nejrůznějším zbožím.      

 Podstatnou část přeprav tvoří i přepravy nebezpečných věcí. Přepravy NV po 

železnici se uskutečňují dle podmínek Řádu pro mezinárodní přepravu 
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nebezpečných věcí (RID), Podmínek pro přepravu nebezpečných věcí s Českými 

drahami (RID) a Nařízení vlády č.1/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní 

nákladní dopravu. Velmi důležitý je i Zákon č.266/1994 Sb. o drahách, zvláště pak § 

37 Přepravní řád, který mimo jiné stanoví i podmínky, za nichž se přepravují věci ve 

veřejné drážní nákladní přepravě. Těmto přepravám je na železnici věnovaná 

maximální pozornost.  

 Za určitých podmínek se zpracovávají tzv. Bezpečnostní plány. Ty mají 

především preventivní účinek. Vhodným opatřením lze zabránit vzniku mimořádných 

událostí při přepravě nebezpečných věcí. Zpracovávají se pouze pokud jsou 

převáženy vysoce rizikové nebezpečné věci v určitých limitech  (pouze určité třídy 

nebezpečí a hmotnostní omezení). Dopravce je musí  zpracovat vždy, odesilatel a 

příjemce jen pokud překračuje limity vysoce rizikových nebezpečných věcí 

uvedených v Části 1Řádu RID, tabulce 1.10.5.  

 Na základě Nařízení vlády ČR č.1/2000 Sb. ze dne 22.11.1999 , ve znění 

nařízení vlády č.295/2000 Sb. ze dne 26.7.2000 o přepravním řádu pro veřejnou 

dopravu vznikla u společnosti ČD Cargo, a.s. skupina bezpečnostních poradců. Tito 

zaměstnanci jsou vysoce kvalifikovaní s bohatými zkušenostmi v železniční nákladní 

dopravě. 

 Cílem bakalářské práce je přiblížení obchodní činnosti železničního dopravce 

ČD Cargo, a.s., zmapování přepravy nebezpečných věcí po železnici, její 

zabezpečení, zdůraznění povinností odesilatele i přepravce a porovnání se silniční 

přepravou. Dále seznámení s činností Integrovaného záchranného systému, který se 

podílí na likvidaci vzniklých nehodových událostí. 
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2   Obchodní činnost v železniční nákladní dopravě 
 
   Základem úspěšnosti společnosti ČD Cargo, a.s. na trhu nákladní přepravy 

je obchodní spolupráce se zákazníky. Nezbytnými podmínkami úspěchu je kvalita a 

komplexnost služeb spolu s odpovídající cenou pro zákazníka. 

 

2.1 Přepravní legislativa 

Přepravní legislativa je závazná pro všechny  strany, které se zúčastní 

přepravy zboží po železnici. Účastníci přeprav se musí řídit obecně závaznými 

předpisy pro přepravu vozových zásilek po železnici, vnitrostátními a mezinárodními 

tarify. 

 

2.1.1  Obecně závazné předpisy pro přepravu vozových zásilek po železnici 

Nejdůležitější předpisy a nařízení, které se musí dodržovat při přepravě 

veškerých zásilek po železnici: 

   Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů upravuje 

podmínky pro stavbu drah železničních, tramvajových, trolejbusových a lanových a 

staveb na těchto drahách. Definuje pojem dráha, kategorie železničních drah. 

Stanovuje podmínky pro provozování drah a drážní dopravy na těchto drahách. 

Zabývá se právy a povinnostmi fyzických a právnických osob s tím spojené. 

Zákonem je zaváděna regulace přístupů jednotlivých dopravců na dopravní cestu. 

Zákon se nevztahuje na dráhy důlní, průmyslové a přenosné a na lyžařské vleky. 

   Nařízení vlády 1/2000 Sb., ze dne 22. 11. 1999 o přepravním řádu pro 

veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb., dále jen 

ŽPŘ – stanoví podmínky pro přepravu věcí nebo živých zvířat jako vozové zásilky 

nebo jako spěšniny. Dále stanoví podmínky pro odpovědnost dopravce z přepravní 

smlouvy. Upravuje vztahy mezi dopravcem a odesílatelem zásilky, mezi dopravcem a 

příjemcem zásilky a mezi dopravci navzájem při plnění jedné přepravní smlouvy více 

dopravci. ŽPŘ se vztahuje především na vnitrostátní přepravu vozových zásilek nebo 

spěšnin ve veřejné drážní nákladní dopravě. Pro mezinárodní přepravu vozových 

zásilek ve veřejné drážní nákladní dopravě se použije ustanovení železničního 
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přepravního řádu jen tehdy, stanoví-li to mezinárodní smlouva, kterou je Česká 

republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů. 

   Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu 
Českých drah vyhlášené v Přepravním a tarifním věstníku v souladu s § 31 Nařízení 

vlády č. 1/2000 dále jen SPP – dopravce je vyhlašuje v Přepravním a tarifním 

věstníku, vydávaném Ministerstvem dopravy, případně je zveřejňuje i na místě 

obvyklém pro podávání informací veřejnosti. SPP nesmějí být v rozporu 

s ustanoveními ŽPŘ ani s ustanoveními ostatních právních předpisů – obsahují 

podrobnosti postupů. Uzavřením přepravní smlouvy přistupuje odesílatel na smluvní 

přepravní podmínky vyhlášené dopravcem. 

Důležitým předpisem v mezinárodní přepravě je Úmluva o mezinárodní 

železniční přepravě (COTIF) z 9.května 1980 ve znění pozměňovacího protokolu 

z 3. června 1999. Tato úmluva sdružuje smluvní strany – členské státy do Mezivládní 

organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF). Členských států je 42. 

Úmluva byla podepsána v Bernu (1980), ratifikována (1983) a stala se právním 

předpisem platným i pro ČSSR (1985). Byla uveřejněna ve Sbírce zákonů, a to 

vyhláškou ministra zahraničních věcí č.8/1985 Sb. V litevském Vilniusu byl dne 

3.června 1999 podepsán pozměňovací protokol, tzv.COTIF 99.  

Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) sídlí v Bernu a 

jejím cílem je všestranně podporovat, zlepšovat a usnadňovat mezinárodní 

železniční přepravu, k tomuto účelu OTIF stanovuje jednotné právní předpisy. 

Železniční nákladní přepravy se týkají především: 

 Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě     

zboží (CIM) – Přípojek B k Úmluvě; 

 Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí  (RID) – 

Přípojek C k Úmluvě; 

 Jednotné právní předpisy pro smlouvu o používání vozů v mezinárodní 

železniční přepravě (CUV) – Přípojek D k Úmluvě. 

Jednotné právní předpisy jsou se svými přílohami součástí Úmluvy [1]. 
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2.1.2 Vnitrostátní a mezinárodní tarify 

Tarify pro přepravu vozových zásilek včetně jejich změn vydává dopravce.  

Tarif pro přepravu vozových zásilek (TVZ) č. 1154.00 – vyhlašuje ČD 

Cargo, a.s. v souladu s § 36 písmenem a) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve 

znění pozdějších předpisů. Základní obecně závazné předpisy platné pro přepravu 

vozových zásilek jsou: 

a) zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; 

b) Nařízení vlády č. 1/2000 Sb. ze dne 22. 11. 1999 o přepravním řádu pro veřejnou 

drážní nákladní dopravu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen ŽPŘ; 

c) Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní nákladní dopravu Českých drah 

vyhlášené v PTV v souladu s § 31 Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., dále jen SPP; 

d) Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží 

(CIM – Přípojek B k Úmluvě); 

e) Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID – Přípojek C 

k Úmluvě); 

f) Jednotné právní předpisy pro smlouvu o užívání vozů v mezinárodní železniční 

přepravě (CUV – Přípojek D k Úmluvě). 

Tarif pro přepravu vozových zásilek (TVZ) TR 1 obsahuje osm dílů: 

tarifní ustanovení, harmonizovanou nomenklaturu zboží, kilometrovník, ustanovení 

pro kombinovanou dopravu, sazebníky a tabulky dovozného, logistické služby, 

poplatky doplňující a nakonec přepravní výkony na vlečkách. 

Zavedení, změny a zrušení TVZ se vyhlašují v PTV. Se základními údaji o 

TVZ též ČD Cargo, a.s. seznamuje zákazníky na místě obvyklém pro podávání 

informací veřejnosti. Platné znění TVZ je zveřejňováno na internetových stránkách 

„www.cdcargo.cz“ v záložce „Zákaznická podpora – Tarify – Vnitrostátní tarify“. 

Tarif také stanoví poplatky doplňující za výkony, které dopravce provádí za 

přepravce a poplatky za přepravní výkony na vlečkách. Použije se při přepravě 

zásilek, u kterých zajišťuje přepravu dopravce ČD Cargo, a.s. po tratích ČD, jakož i 

na průvozních tratích sousedních států (peáž). 
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Tarif se použije pro výpočet přepravného za přepravu vozových zásilek v těchto 

případech: 

 ve vnitrostátní přepravě; 

 v mezinárodní přepravě podle Úmluvy COTIF, je-li ČD Cargo, a.s. železničním 

dopravním podnikem odesílacím, průvozním nebo určení, pokud se nepoužije 

pro příslušnou přepravu mezinárodní tarif; 

 u přeprav železnice – voda a naopak (§ 16 Dílu I tohoto tarifu). 

Tarif platí pro fyzické a právnické osoby. Použije se i pro stanovení částek poplatků 

doplňujících, pokud nejsou stanoveny v mezinárodních tarifech. 

Mezinárodní železniční tranzitní tarif / MTT / č.8100 / 

Tarif se použije pro přepravu zboží tranzitem po železnicích zúčastněných na tomto 

tarifu na základě Dohody o mezinárodní železniční přepravě zboží (SMGS), 

Jednotných právních předpisů pro Smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží 

(CIM) nebo jiného přepravního práva, s výjimkou přeprav zboží do/z Socialistické 

republiky Vietnam, ČLR, KLDR, Mongolska tranzitem po železnicích, které jsou 

zároveň členy Jednotného tranzitního tarifu (JTT). Dále se použije také při přepravě 

zboží přes přístavní stanice železnic, zúčastněných na tomto tarifu, jestliže se zboží 

přes tyto přístavy přepravuje tranzitem, pro přepravy s překládkou na/z 

automobilovou dopravu přes stanice železnic zúčastněných na tomto tarifu, jestliže 

se zboží přes tyto stanice přepravuje tranzitem. Tarif se použije pouze pro přepravu 

zboží přes pohraniční a přístavní stanice i stanice překládky na/z automobilovou 

dopravu v tranzitních spojích. Tarif se použije nezávisle na zápisu, uvedeném 

odesílatelem v nákladním listu [1]. 
 

2.2  Odborné znalosti obchodních manažerů 

Cílem je udržování odborných znalostí obchodních manažerů týkajících se 

nákladní železniční dopravy. Obchodní manažeři musí znát aktuální změny 

legislativních nařízení, přepravních a technických předpisů, tarifů apod. Dále musí 

aktivně spolupracovat s odbornými složkami ČD Cargo a.s., jako jsou ÚDIV (ústřední 

dirigování vozů), se zábranáři škod, bezpečnostními poradci, tvůrci grafikomu 

vlakové dopravy  atd. 
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2.2.1 Profesní vzdělávání 

Tato oblast v činnosti obchodních manažerů je velmi důležitá. Zaměřuje se 

především na:  

 navázání prvotního kontaktu se zákazníkem 

 profesionální vedení  obchodního jednání ( důkladná příprava na jednání,    

zjištění potřeb zákazníka apod.) 

 správná volba techniky při vyjednávání ( dokázat u zákazníka projevit zájem o 

danou věc, umět používat vhodné formulace apod.) 

 komunikace se zákazníkem ( kladení otázek směřující k určitému cíli, 

odpovídání na otázky zákazníka, naslouchání zákazníkovi apod.) 

 péče o zákazníka ( věnování se zákazníkovi i po uzavření kontraktu, řešení 

vzniklých problémů např. reklamace apod.) 

Pro obchodní manažery jsou na toto téma pořádány odborné semináře, které jsou 

vedeny zkušenými lektory. Výuka zde probíhá na konkrétních modelových situacích. 

 

Technické vzdělávání 

Technickým vzděláváním je myšleno především vzdělávání v oblasti 

výpočetní techniky. K základním znalostem obchodních manažerů v oblasti IT patří: 

 znalost základních kancelářských aplikací – textových editorů a tabulkových 

procesorů 

 znalost elektronické komunikace ( elektronická pošta ) 

 práce s internetem – v současné době je internet velmi významný zdroj 

informací 

 znalost vnitropodnikových aplikací určených ke komunikaci se zákazníkem, 

dále aplikace pro vlastní obchodní činnost – např. software pro kalkulaci 

smluvních cen, pro zadávání údajů do databáze CRM apod. 

Jazyková vybavenost 

Pro obchodní manažery je v současné době nezbytností komunikovat 

alespoň v jednom světovém jazyce. Některé obchodní kontakty jsou sjednávány se 
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zahraničními obchodními partnery. V nákladní dopravě  je nejdůležitější anglický a 

německý jazyk. V poslední době se rozrůstá obchodní činnost i na východ, nesmí být 

tedy opomíjen ani ruský jazyk. Obchodním manažerům jsou k dispozici jazykové 

kurzy ve zvoleném jazyce na různých stupních úrovně znalosti. Kurzy probíhají 

během školního roku, jsou zakončeny zkouškou. Po složení zkoušky  obdrží 

absolvent Certifikát o absolvování kurzu. 

 

2.3 Obchodní činnost ČD Cargo, a.s. v nákladní dopravě 

Vyčlenění ČD Carga, a.s. vyplynulo z legislativního i technologického vývoje 

situace na trhu nákladní železniční dopravy v EU. 

 
2.3.1 Základní údaje o společnosti a její cíl 

 

      V roce 2007 došlo k restrukturalizaci společnosti České 

dráhy, a.s.. Byly zahájeny práce směřující k vyčlenění 

jádrových oblastí podnikání společnosti České dráhy, a.s., do 

dceřiných společností. Společnost ČD Cargo, a.s. byla zapsána v obchodním 

rejstříku ke dni 1. 12. 2007. Majetek, který byl převeden na novou akciovou 

společnost, je v hodnotě 9,066 mld. Kč. Zahrnuje nemovitosti na údržbu a opravy 

kolejových vozidel a vozový park. Jedná se o 953 lokomotiv a 34 936 nákladních 

vozů. Do společnosti ČD Cargo, a.s. přešlo cca 12,5 tisíce zaměstnanců. 

Železniční nákladní doprava ČD přepraví ročně zhruba 90 mil. tun zboží a je tak 

pátou největší v Evropské unii. Českým drahám se daří v posledních letech také 

významně zvyšovat klíčové hospodářské ukazatele nákladní dopravy, viz tab.č.1 

 
Tabulka č. 1 : Objemy a výnosy z přepravy zboží   (Zdroj:ČD Cargo, a.s) 

  2005 2006 2007  

Objem přepraveného zboží (mil. tun) 83,9 89,6 92,0 

Výnosy z nákladní dopravy (mld. Kč) 16,7 17,4 18,0 
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  Potřeba vyčlenění společnosti ČD Cargo vyplynula z legislativního i 

technologického vývoje situace na trhu nákladní železniční dopravy v Evropské unii a 

jejím okolí. Prakticky u všech železničních společností v sousedních zemích, již 

postoupila liberalizace železnic dále než u nás – unitární železniční podniky se 

rozdělily na specializované podnikatelské subjekty. Výsledky těchto změn jsou 

pozitivní. Bez samostatného subjektu zajišťujícímu železniční nákladní dopravu by 

došlo k postupné izolaci nákladní dopravy Českých drah s jistými negativními 

dopady. Jen samostatný subjekt může být dostatečně flexibilní součástí 

rozsáhlejších domácích i zahraničních projektů a navazovat sofistikovanou 

partnerskou a obchodní spolupráci. ČD Cargo, a.s., bude také moci více investovat 

do svého rozvoje a hlavně pak do obnovy svého vozového parku [12]. 

  Základním strategickým cílem ČD Cargo, a.s. je vytvoření profitabilní 

společnosti podnikající na liberalizovaném evropském trhu nákladní dopravy a 

získání většího podílu na trhu. Dalším ze strategických cílů je nabízet komplexní 

služby v oblasti přepravy zboží, ne jen samostatnou přepravu. Vývoj na evropském 

dopravním trhu směřuje k propojování železničních nákladních dopravců 

s poskytovateli logistických služeb.  

 

2.3.2 Analýza obchodní činnosti 

 Podnikání firmy ČD Cargo, a.s. lze rozčelnit do dvou základních skupin: 

 přeprava vozových zásilek ( jedná se o hlavní podnikání ); 

 provozování neveřejných drah, spediční a logistické služby, pronájmy a nájmy 

vozidel apod. ( jedná se o vedlejší podnikání ). 

Níže uvedená analýza se zaměřuje na hlavní podnikání ČD Carga, a.s. Ceny 

železniční nákladní dopravy nejsou zákonně regulovány a vycházejí z vlastních 

nákladů. Sjednávat smluvní ceny jsou oprávněni obchodní manažeři a generální 

zástupci ČD Carga,a.s. v zahraničí resp. pracovníci dceřiných společností 

zastupujících zájmy této firmy v zahraničí (GZ). Obchodní manažeři jsou od roku 

2008 rozděleni do pěti oddělení: 

 oddělení komodit železa a strojírenských výrobků; 

 oddělení komodit chemie a potravin; 

 oddělení komodit dřeva a stavebnin; 
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 oddělení komodit pevných paliv; 

 oddělení mimořádných zásilek a ostatní komodity. 

V každém oddělení je vyčleněn jeden obchodní manažer, který je oprávněn 

sjednávat smluvní ceny na průvozní zásilky. V čele oddělení je vedoucí, který určuje 

strategii tvorby smluvních cen v daném oddělení. Spolupracuje s největšími 

zákazníky a řídí podřízené obchodní manažery ve svém oddělení. Dále mu při tvorbě 

cen podléhají i generální zástupci [2]. 

 

Zahraniční zastoupení: 
 

 Generální zastoupení Vídeň – rozvíjí obchodní činnost na území Rakouska, 

Itálie, států bývalé Jugoslávie, Maďarska a dalších zemí pokud jde o 

přepravní cestu přes Rakousko; 

 Generální zastoupení Bratislava – rozvíjí obchodní činnost na území 

Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharsko, států bývalé Jugoslávie pokud 

jde o přepravní cestu přes Slovensko; 

 Generální zastoupení Moskva – rozvíjí obchodní činnost na území Ruska 

a dalších států SNS; 

 ČD Generalvertretung GmbH se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem – 

rozvíjí obchodní činnost na území SRN, Francie, Švýcarska, Velké Británie, 

států BENELUXu, Švédska, Norska, Dánska a Finska; 

 ČD Koleje Czeskie Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě – rozvíjí obchodní 

činnost na území Polska a Pobaltských republik. 

ČD Cargo, a.s. má také zastoupení při Evropské unii v Bruselu, které se však 

nezabývá obchodní činností v nákladní dopravě. 

 Východiskem pro tvorbu smluvních cen je Tarif pro přepravu vozových 

zásilek. Za tarifní ceny je realizováno velmi malé množství přeprav. Téměř všechny 

přepravy jsou realizované dle smluvních cen. Metodiku tvorby a následného 

zpracování smluvních cen určují „Směrnice pro obchodní činost a cenotvorbu“. Jde o 

interní nařízení, kterým je povinnen se řídit každý obchodní manažer a generální 

zástupce. 
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Smluvní ceny mohou být vyhlášeny v těchto  dokumentech: 

 zákaznický tarif (ZT, jednostranná dohoda, podepisuje pouze obchodní 

manažer ); 

 smlouva o ceně za přepravu s platností na jeden rok (dvoustranná dohoda, 

podepisují obchodní manažer a zástupce firmy, se kterou je smlouva 

uzavřena); 

 víceletá smlouva (dvoustranná dohoda, kterou podepisuje Obchodní ředitel 

a zákazník, se kterým je smlouva uzavřena); 

 smlouva o ceně za celou přepravní cestu. 

 

 Pro kalkulaci smluvních cen je používán Informační  systém obchodní činnosti 

(ISOČ). Tento software obsahuje tarifní sazby vnitrostátního, průvozního 

i mezinárodních tarifů, nákladové sazby, vlakotvorbu a modul umožňující orientační 

porovnání připravované smluvní ceny s cenou silniční dopravy. Data jsou zde 

zadávána dle požadavků zákazníka. Zákazník ve svém požadavku na smluvní cenu 

musí uvést požadovanou relaci, harmonizovanou nomenklaturu zboží  (NHM ), počet 

náprav vozu, držitele vozu a způsob odbavení ( zda se jedná o jednotlivé zásilky 

nebo ucelený vlak) [2]. 

 Vyhlášení smluvních cen v zákaznickém tarifu nebo ve smlouvě o ceně za 

přepravu je jen jedním z článku řešení obchodního případu. Pro přepravu zboží je 

důležité zabezpečit i přistavení vhodného nákladního vozu. Včasné přistavení  vozu 

k nakládce ve většině případů nemůže obchodní manažer ovlivnit. 

Důležitý je výstup, který slouží pro automatizovanou rekalkulaci dovozného 

Odúčtovnou přepravních tržeb v Olomouci (OPT).   

 Údaje o obchodních jednáních zaznamenávají obchodní manažeři do 

databáze CRM, jejíž výstupy poté slouží pro manažerské rozhodování [11]. 
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3   Přeprava nebezpečných věcí po železnici 
 

Bezpečná přeprava zboží je jednou z priorit železniční dopravy prováděné 

firmou ČD Cargo, a.s. V rámci přepravy zboží jsou zajišťovány i přepravy 

nebezpečných věcí. 

 
3.1  Přeprava dle Řádu RID 

Přepravy nebezpečných věcí se uskutečňují podle podmínek Řádu pro mezinárodní 

železniční přepravu nebezpečných věcí ( RID ) a Nařízení vlády č.1/2000 Sb. o 

přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu. V Řádu RID je uveden mimo 

jiné seznam tříd a podtříd, viz tab.č.2 a příloha č.4. Hlavním posláním Řádu RID je 

určení podmínek, za jakých budou (nebo nebudou) nebezpečné věci přepravovány, 

např. přesné určení certifikovaných obalů dle norem EU, použití cisternových vozů 

na nebezpečné věci dle kódů cisternových vozů. „Srdcem“ Řádu RID jsou tabulky 

v části 3 ( 3A, 3B), kde jsou uvedeny potřebné podmínky pro přepravu nebezpečných 

věcí a vlastností nebezpečných věcí, viz příloha č.7 [3]. 

 

Tabulka č. 2: Seznam tříd a názvů nebezpečných věcí  (Zdroj Řád RID) 

 

Látky a předměty jsou  přiřazovány k obalovým skupinám a to na základě jejich 

stupně nebezpečnosti ( vyjma tříd 1,2,5.2,6.2 a 7 ). 

Třída   Název             

1 Výbušné látky a předměty 
2 Plyny         
3 Hořlavé kapaliny        

4.1. Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné výbušné tuhé látky 
4.2 Samozápalné látky 
4.3. Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny 
5.1. Látky podporující hoření       
5.2. Organické peroxidy 
6.1. Toxické látky        
6.2 Infekční látky        
7 Radioaktivní látky 
8 Žíravé látky        
9 Jiné nebezpečné látky a předměty 
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Obalová skupina znamená: 

Obalová skupina I  :    látky velmi nebezpečné 

Obalová skupina II :    látky středně nebezpečné 

Obalová skupina III:    látky málo nebezpečné 

 

Řád RID obsahuje část 1 – 7, tyto části obsahují: 

všeobecná ustanovení, klasifikace, vyjmenování nebezpečných věcí, ustanovení a 

používání obalů a cisteren, postupy při odesílání, požadavky na konstrukci a 

zkoušení obalů, ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky a vykládky. 

 Velmi důležité v přepravě nebezpečných věcí je správné použití 

předepsaného cisternového vozu, který svými technickými parametry odpovídá 

převážené nebezpečné věci. Dále je důležité označení železničních cisternových 

vozů a kontejnerů velkými bezpečnostními značkami a oranžovými tabulkami. 

Oranžová tabulka má  rozměr 40 x 30 cm, kde podklad tabulky je oranžový, okraj , 

vodorovná čára a číslice jsou černé barvy o tloušťce 15 mm. Čísla v horní části 

tabule udávají identifikační číslo nebezpečnosti, tzv. Kemlerův kód (2 nebo 3 číslice, 

případně s předřazeným písmenem X). Čísla ve spodní části udávají UN číslo viz 

příloha č.3. Tabulka musí být umístěna na každé podélné straně cisternového vozu. 

Zdvojení číslice označuje zvýšení příslušného nebezpečí. Postačuje-li k označení 

nebezpečnosti látky jediná číslice, doplní se tato číslice na druhém místě nulou. 

Pokud je před identifikačním číslem nebezpečnosti uvedeno písmeno X, znamená to, 

že látka reaguje nebezpečně s vodou. Identifikační číslo nebezpečnosti a UN číslo 

musí být nesmazatelné a musí zůstat čitelné po 15 minutách přímého působení ohně 

[3]. 
 
Bezpečnostní předpisy 

Tato ustanovení jsou součástí  všech předpisů pro přepravu nebezpečných 

věcí. Opatření vzniklo na základě událostí z 11.září 2001 v USA a následujících 

teroristických útoků v dalších letech v různých zemí světa. 

 Slovem „bezpečnost“ se rozumí opatření nebo preventivní kroky ke snížení 

nebezpečí, odcizení nebo zneužití nebezpečných věcí, v jehož důsledku by mohlo 

dojít k ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí [5]. 
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3.1.1  Nebezpečné věci – pojem  

Nebezpečné věci jsou věci, mající takové fyzikální a chemické vlastnosti, 

které vyžadují zvláštní specifickou pozornost při jejich přepravě od výrobce ke 

spotřebiteli z hlediska respektování bezpečnosti přeprav tohoto zboží. Tyto 

nebezpečné věci vyžadují např. certifikované obaly, které jsou uznány v Evropské 

unii, označení bezpečnostními značkami a oranžovými tabulkami, které jsou velmi 

důležité při eventuálním vzniku a likvidaci mimořádné události. K přepravě 

nebezpečných věcí se řadí i přepravy plynů. Tyto přepravy se uskutečňují například 

v cisternových vozech, viz obr.č.1 

 

 
Obrázek č. 1: Cisternový vůz pro přepravu plynů   (Zdroj ČD Cargo, a.s.) 

 

 

3.2  Nehodové události  při přepravě zboží po železnici 

Přeprava nebezpečných věcí po železnici se uskutečňuje po zabezpečené 

dopravní cestě. Jedná  se o systém zabezpečovacích zařízení v železničních 

stanicích, na tratích a přejezdech. Způsob zabezpečení se neustále zdokonaluje. 

Jsou vytvářeny hlavní železniční tratě a koridory. Výstavbou těchto koridorů se 

železnice stává bezpečnější a ekologičtější. Železniční doprava je schopna při jedné 
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přepravě přepravit mnohonásobně více zboží různých komodit než silniční doprava. 

Vzniká tak minimum emisí a daleko menší nehodovost oproti kamionové přepravě. 

Přes všechna tato opatření dochází i  na železnici k nehodovým událostem. 

K zajištění bezpečnosti kromě zabezpečovacího zařízení přispívá také 

pravidelné proškolování všech zaměstnanců, včetně proškolení o přepravě 

nebezpečných věcí.  

Průvodním dokladem pro přepravu veškerého zboží po železnici je nákladní 

list, viz příloha 1 a 2. Pokud je do vlaku zařazen vůz ložený nebezpečnými věcmi, je 

o této skutečnosti vyrozuměn písemně strojvedoucí vlaku tzv. Zprávou o brzdění. 

V tomto dokladu musí být číselně uvedeny vozy a kontejnery přepravující 

nebezpečné věci včetně uvedení jejich UN čísel a jejich hmotnosti.  

Pro každou zásilku s nebezpečnými věcmi je vystaven tzv. Bezpečnostní list. 

Tento list obsahuje především charakteristiku NV, tj. chemické a fyzikální vlastnosti, 

jejich zatřídění do tříd nebezpečnosti, způsob neutralizace jejich škodlivých vlastností 

při vzniku mimořádných událostí, označení cisternových vozů a kontejnerů. Vydává 

ho výrobce. Je v něm uvedena především identifikace látky a společnosti, 

identifikace nebezpečnosti, informace o složkách, pokyny pro první pomoc, opatření 

pro hašení požáru, opatření v případě náhodného úniku, zacházení a skladování, 

omezování expozice, fyzikální a chemické vlastnosti, stálost a reaktivita, 

toxikologické informace, ekologické informace, pokyny pro odstraňování (látky, 

znečištěného obalu), informace pro přepravu, informace o předpisech, ostatní 

informace. Záleží na dohodě mezi odesílatelem a příjemcem zboží, zda bude tento 

doklad  přiložen k nákladnímu listu.  

Zásilky s nebezpečnými věcmi nejsou pod stálým dohledem zaměstnanců 

Českých drah. Z tohoto důvodu může dojít při zastavení vlaku k násilnému otevření 

železničních vozů. Následkem toho může být ekologická havárie s možností 

zamoření ovzduší nebezpečnými plyny.  

 

3.2.1 Informační systémy v přepravě věcí po železnici 

 Veškeré zásilky přepravované po železnici, tedy i zásilky nebezpečných věcí 

jsou primárně zaznamenávány v CNP. Odtud se potřebné údaje přenáší do systému 

CEVIS. Zde je uvedeno číslo vozu, datum podání zásilky, datum dodání zásilky, 
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stanice odesílací, stanice určení, podací a dodací číslo zásilky, hmotnost vozu a 

hmotnost naloženého zboží, dále je zde uveden osmimístný kód NHM.  

Tento osmimístný kód je velmi důležitý pokud dojde k poškození zásilky a případné 

ztrátě nebo poškození průvodních dokladů při havárii. Dále ČD Cargo , a.s. využívají 

databázi MEDIS – ALARM, viz obr.č.2. Databáze obsahuje podrobné údaje o 

klasifikaci a vlastnostech více než 8700 nebezpečných látek. Zařazeny jsou 

informace o všech látkách ze „Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných 

chemických látek" podle vyhlášky č. 369/2005 Sb., včetně ropných produktů a 

derivátů v tomto seznamu uvedených. Jejich  klasifikace je uvedena podle předpisů 

pro přepravu nebezpečných věcí. Tento "Seznam" je doplněn o látky, které jsou 

vyjmenovány a klasifikovány jako nebezpečné podle předpisů ADR/RID, včetně 

informace o doporučených obalech. Průběžně jsou doplňovány i další nebezpečné 

látky. 

Identifikační část této databáze obsahuje mimo jiné tyto údaje : 

 název a synonyma (včetně názvů a synonym v různých jazycích); 

 registrační číslo Chemical Abstracts (CAS) ; 

 UN-ČÍSLO; 

 klasifikace podle "chemického zákona" (Vyhláška č. 369/2005 Sb.); 

 klasifikace pro jednotlivé druhy přepravy - ADR (silniční), RID (železniční); 

 Kemlerův kód; 

 výstražný symbol v grafickém provedení; 

 bezpečnostní značky RID/ADR [6]. 
 
Kromě identifikačních a klasifikačních údajů jsou obsaženy:  

 základní informace o vzhledu, rozpustnosti, jedovatosti, hořlavosti a reaktivitě 

látky;    

 požárně-technické vlastnosti ; 

 fyzikálně-chemické vlastnosti ; 

 přepravní a skladovací podmínky; 

 pravidla první pomoci a zdravotního ošetření [6]. 
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Obrázek č. 2: Informační systém MEDIS ALARM   (Zdroj Medistyl) 
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 4 Porovnání přepravy nebezpečných věcí po železnici a po 
silnici 
 Jak již bylo uvedeno, přeprava nebezpečných věcí po železnici se řídí 

Řádem RID. Při přepravě nebezpečných věcí po silnici musí všechny zúčastněné 

strany dodržovat Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných 

věcí (ADR). 

 
4.1 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí  
(ADR)  

 Dohoda byla sjednána v Ženevě dne 30. září 1957 pod patronací Evropské 

hospodářské komise (UNECE) , která vstoupila v platnost na základě svého článku 7 

odst. 1 dnem 20. ledna 1968 a její přílohy dnem 29. července 1968. Pro 

Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost Dohoda i její přílohy na 

základě téhož článku odst. 2 dnem 17 srpna 1986 [4]. 
 

4.1.1 Struktura Evropské dohody  

 Dohoda ADR je členěna do 9 částí a dále do 2 příloh, aby se dodrželo 

ustanovení článku 2 vlastní Dohody. 

Struktura dohody: 

Příloha A:Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a 

předmětů 

část 1  -  všeobecná ustanovení 

část 2  -  klasifikace 

část 3 -  vyjmenování nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí z platnosti pro 

omezená množství  

část 4  -  ustanovení pro užívání obalů a cisteren 

část 5  -  předpisy pro odeslání 

část 6  -  požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně ložené 

látky, velkých obalů a cisteren 

část 7  -  ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace 
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Příloha B: ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě  

část 8  -  požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady 

část 9  -  požadavky na konstrukci a schvalování vozidel 

Část 1 obsahuje všeobecná ustanovení a definice. Je zde uveden rozsah platnosti 

ADR. Obsahuje ustanovení týkající se školení, odchylek a přechodných ustanovení. 

Ústřední částí pro používání ADR je tabulka A kapitoly 3.2, která obsahuje seznam 

nebezpečných věcí v numerickém pořadí UN čísel, viz příloha č. 8. Jakmile se určí 

UN číslo určité nebezpečné věci, lze v této tabulce nalézt odkazy na zvláštní 

požadavky, které platí pro přepravu této látky a na kapitoly a oddíly, v nichž je možno 

tyto zvláštní požadavky nalézt [4]. 

 ADR je dohodou mezi státy, které jí akceptují. Silniční kontroly provádějí 

smluvní strany ADR. Při přepravě nebezpečných věcí po silnici odpovídá za zásilku 

řidič vozidla. Během přepravy musí mít u sebe průvodní doklady k zásilce, tj. 

přepravní list, bezpečnostní list a pokyny pro řidiče pro případ mimořádné události. 

Policisté – specialisté kontrolují použití vhodného typu vozidla, označení vozidla 

bezpečnostními značkami a dále vybavení vozidla předepsanými pomůckami, např. 

svítilnou, rouškou, zda je povolena kombinace NV v jednotlivých komorách vozidla, 

proškolení řidiče apod.  

V bezpečnostním listě je uvedena charakteristika nebezpečných věcí, jejich 

fyzikální a chemické vlastnosti, způsob ochrany před účinky převážených 

nebezpečných věcí, výrobce nebezpečného zboží, telefonní čísla pro naléhavé 

situace, opatření při haváriích, první pomoc při nehodové události.  

Pokyny pro řidiče obsahují podrobné postupy při mimořádné události. Pro 

zvýšení bezpečnosti při silniční přepravě nebezpečných věcí je používána informační 

technologie ADRem, viz obr. č. 3. Program umožňuje zjistit veškeré informace o tom, 

které požadavky musí být respektovány při přepravě nebezpečných věcí po silnici. 

Přehled některých funkcí programu: 

 Program vyhledává látky podle UN čísla, názvu látky; 

 Názvy látek zobrazuje v češtině, angličtině, francouzštině, němčině a názvy 

podle RID; 

 Obsahuje celé znění ADR; 

 Vede databázi nákladních listů; 
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 Zobrazuje označení vozidla; 

 Zobrazí, jaké technické požadavky musí vozidlo splnit; 

 Možnost ověřování zákazu společné nakládky pro více látek najednou; 

 Informace o omezení průjezdu tunely [6]. 

 

 

 
 Obrázek č. 3:  Informační technologie ADRem    (Zdroj Ministerstvo dopravy) 

 

 

4.2  Vývoj emisí ze silniční a železniční dopravy 

Devastace životního prostředí je jedním z nejzávažnějších problémů dnešní 

doby. Znečištěné ovzduší nejvíce ohrožuje zdraví člověka, flóru a faunu.  

Na znečištění ovzduší nežádoucími zplodinami má značný vliv doprava, které se 

podílí na spotřebě energie v rozsahu 13 až 20%. Hlavní podíl spotřeby kapalných a 

pohonných hmot připadá na silniční a železniční dopravu. Nejedná se pouze o 

znečišťování bezprostředního okolí pozemních komunikací a okolí v blízkosti 

železničních tratí, ale masivní poškozování životního prostředí v globálním měřítku. 

Délka železniční sítě je 9 470 km. Z toho je v současné době  3 037 km tratí 

elektrizovaných, viz příloha 5. Výstavbou elektrifikovaných tratí se stává železniční 

doprava stále více ekologičtější a tím dochází i ke snižování škodlivých látek 
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v ovzduší, viz tabulka č.3. Z uvedeného přehledu je patrné, že se železniční přeprava 

podílí na znečištění ovzduší v daleko menším měřítku než přeprava silniční.  Délka 

silniční a dálniční sítě je 55 583 km, viz příloha č.6. 

 

 
Tabulka č. 3: Měřené emise oxidu uhličitého (CO2) (kg/obyvatel) 

 2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Doprava celkem 1 194 1 537 1 636 1 777 1 800 1 862 

Individuální automobilová 

doprava 
703 876 908 957 943 974 

Silniční veřejná osobní doprava 

včetně autobusů MHD 
109 151 160 183 195 203 

Silniční nákladní doprava 286 399 433 501 534 551 

Železniční doprava - motorová 

trakce 
32 28 28 26 25 25 

Vodní doprava 2 1 2 1 2 2 

Letecká doprava 62 82 105 109 101 107 

 
 

 

4.2.1  Likvidace nehodových událostí 

 Na likvidaci nehodových událostí v přepravě po železnici i v silniční přepravě 

se podílí Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS). Základním právním 

předpisem je Zákon č.239/2000 Sb. Tento zákon stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost [10]. 

  IZS je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných 

a bezpečnostních složek orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických 

osob. Stanovuje společný postup provádění záchranných a likvidačních prací při 

odstraňování následků mimořádné události. 

Hlavní složky integrovaného záchranného systému : 

 Hasičský záchranný sbor České republiky; 

 Zdravotnická záchranná služba; 
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 Policie České republiky. 

Ostatními složkami IZS jsou: 

 vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil; 

 ostatní ozbojené bezpečnostní sbory; 

 ostatní záchranné sbory; 

 orgány ochrany veřejného zdraví; 

 havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby; 

 zařízení civilní ochrany; 

 neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a 

likvidačním pracím. 

  Základní složky integrovaného záchranného systému zajišťují nepřetržitou 

pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a 

neodkladný zásah v místě mimořádné události. Za tímto účelem rozmísťují své síly a 

prostředky po celém území České republiky. 

Stálé orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému jsou: 

 operační a informační střediska integrovaného záchranného systému; 

 operační a informační středisko generálního ředitelství hasičského 

záchranného sboru. 

Operační a informační střediska IZS jsou povinna: 

 přijímat a vyhodnocovat informace o mimořádných událostech; 

 zprostředkovávat organizaci plnění úkolů ukládaných velitelem zásahu;  

 plnit úkoly uložené orgány oprávněnými koordinovat záchranné a likvidační      

         práce ;  

 zabezpečovat v případě potřeby vyrozumění základních i ostatních složek IZS 

a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků podle 

dokumentace integrovaného záchranného systému [10]. 
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5  ZÁVĚR 
 

   V úvodu mé bakalářské práce jsem chtěla poukázat na nutnost vyčlenění 

společnosti ČD Cargo, a.s. od akciové společnosti ČD a.s. Základním cílem při 

tvorbě organizační struktury nové firmy bylo důsledné rozdělení činností do několika 

základních úseků. V bodě dvě vyzdvihuji obchodní činnost, která je důležitým 

článkem v této společnosti. Je zde uvedena  přepravní legislativa a obecně závazné 

předpisy, kterými se musí řídit všichni účastníci přepravy. Uvádím zde i nároky, které 

jsou kladeny na obchodní manažery. Ti musí být velice schopnými pracovníky 

s vysokou motivací a velkým nasazením. Musí znát nejen problémy ve svém 

oddělení, ale i v regionu, ve kterém mají sídlo. Jen tak mohou přispět ke zkvalitnění 

služeb vůči zákazníkovi. Toto se pak odráží i v  nárůstu přepravních objemů. 

     Zákazníci využívající služeb jsou nároční jak na kvalitu a rychlost přeprav, 

tak i na poskytované služby. Proto musí obchodní manažeři úzce spolupracovat 

např. s  dispečerským aparátem, s tvůrci grafikonu vlakové dopravy i s ostatními 

složkami zúčastněnými na přepravě zboží po železnici. V této kapitole jsou také 

uvedena základní data o vzniku společnosti a stručná analýza obchodní činnosti.  

   V bodě tři se věnuji přepravě nebezpečných věcí po železnici. Velmi stručně 

uvádím co je obsahem a jaká ustanovení nalezneme v Řádu RID včetně vymezení 

pojmu „nebezpečná věc“. Tato kapitola se věnuje také  bezpečnosti přepravy, na 

kterou je na železnici kladen velký důraz. Uvádím zde přehled informačních systémů, 

které mohou pracovníci železnice při své práci využívat.  

   V následující kapitole porovnávám přepravu nebezpečných věcí po železnici 

s přepravou nebezpečných věcí po silnici. Tak jako na železnici, kde platí při 

přepravě NV Řád RID, musí se v silniční přepravě dodržovat ustanovení Evropské 

dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR. Opět zde uvádím 

stručný obsah této Dohody.  

   Přepravě nebezpečných věcí po železnici i po silnici musí být věnována 

mimořádná pozornost. Je důležité dodržovat všechna ustanovení Řádu RID i Dohody 

ADR. Sebemenší pochybení při manipulaci se zásilkou, tj. např. při nakládce nebo 

vykládce zásilky vede k velkým ekologickým škodám. Na likvidaci nehodových 

událostí se podílí Integrovaný záchranný systém. V práci jsou uvedeny hlavní složky 

tohoto systému. Aby nedocházelo k haváriím při přepravách, jsou prováděny kontroly 
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dodržování ustanovení Dohod. Při zjištění závad mohou být uděleny pokuty. Za 

neplnění Řádu RID jsou sankce uvedeny v Zákoně o drahách č. 266/1994 Sb.část 7 

– Správní delikty § 50 přestupky. Pokuty se mohou pohybovat v částce  od 10 000 až 

do 10 milionů Kč. Sankce z nedodržení Dohody ADR jsou stanoveny  v Silničním 

zákoně č. 111/1994 Sb. I v přepravách po silnici mohou zúčastnění využívat 

informační technologie.  

   Dále zde uvádím vývoj emisí, ve kterém jsou porovnány emise oxidu 

uhličitého v silniční dopravě a v železniční dopravě. Z tohoto přehledu vyplývá, že 

železniční doprava je ekologičtější. Přispívá k tomu také postupná elektrifikace tratí a 

modernizace železničních koridorů.  

   Při porovnání Řádu RID a Dohody ADR jsem dospěla k závěru, že přeprava 

nebezpečných věcí po železnici i po silnici se uskutečňuje dle téměř shodných 

ustanovení. V obou případech se k nebezpečné věci musí přiřadit UN číslo, třída 

nebezpečnosti i obalová skupina. Rozdíl je v tom, že Řád RID udává do jakých 

železničních vozů se můžou nebezpečné věci ložit. V Dohodě ADR je mimo jiné 

uveden kód autocisterny nebo přepravní kategorie, ve které je uveden kód omezení 

pro tunely. Výhodou přepravy po železnici je využití většího ložného prostoru než při 

přepravě zboží po silnici. Zaměstnanci, kteří se na těchto přepravách podílejí jsou 

pravidelně proškolováni. Toto proškolení provádějí na železnici pracovníci DVI. 

Bezpečnostní poradci proškolují management PP a PJ případně zaměstnance 

SOKV. Každý bezpečnostní poradce má přidělen svůj obvod působení. Proškoleni 

musí být i řidiči kamionů. 

  Přeprava nebezpečných věcí je velice specifická. Touto problematikou se 

zabývá mnoho firem. V současné době existuje velké množství informací v různých 

databázích. Pro zjednodušení bych navrhla shrnout tyto informace do jedné 

internetové databáze.    
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    Příloha č.1 Nákladní list pro vnitrostátní nákladní železniční přepravu ( zdroj ĆD Cargo) 
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Příloha č.2 Nákladní list CIM pro železniční mezinárodní přepravu ( zdroj ČD Cargo) 
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Příloha č.3 Oranžová tabulka , vyjadřující přepravu nebezpečné věci – paliva pro vznětové motory  

(zdroj ČD Cargo) 
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Příloha č.4 Ukázka seznamu tříd a vlastností nebezpečných látek uvedených v Řádu RID (zdroj ČD Cargo) 
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Příloha č.5 Mapa železniční sítě s vyznačením hranic krajů ( zdroj ČD Cargo) 
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Příloha č.6 Mapa silniční sítě s vyznačením tříd ( zdroj Ministrerstvo dopravy ČR ) 
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Příloha č.7  Ukázka tabulky 3A v Řádu RID ( zdroj Řád RID)               
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Příloha č. 8:  Tabulka A kapitoly 3.2 Dohody ADR 1. část (zdroj Dohoda ADR) 
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Příloha č. 9 Tabulka A kapitoly 3.2 Dohody ADR  2.část (zdroj Dohoda ADR) 


