
 
 

Dozor a postupy pro posuzováním shody cisteren podle Řádu RID od 1. 7. 2009 

V návaznosti na zavedení změn předpisů Řádu RID (dále jen RID) platných od 1. 1.2009 a ukončení 

přechodného období použitelnosti dříve platných předpisů RID do 30. 6. 2009, dochází s účinností od 

1. 7. 2009 k rozšíření působnosti příslušného orgánu ve smyslu nových předpisů podle 1.8.6 RID pro 

administrativní dozor nad prováděním posuzování shody, periodických prohlídek a mimořádných 

kontrol a podle 1.8.7 RID pro postupy pro posuzování shody a periodickou prohlídku. Tyto nové 

předpisy se vztahují mimo jiné i na cisterny cisternových vozů a cisternových kontejnerů (dále jen 

cisterny) učené pro přepravu plynů a některých dalších zvlášť nebezpečných látek. Přestože tyto nové 

předpisy nemusí být pro uvedené cisterny podle přechodných ustanovení 1.6.3.35 a 1.6.4.34 RID 

aplikovány před 1. červencem 2011, může být některými subjekty v přechodném období od 1. 7. 

2009 do 30. 6. 2011 požadována aplikace administrativního dozoru podle 1.8.6 RID a postupů podle 

1.8.7 RID pro zvláštní ustanovení TA4 podle 6.8.4 c) RID a TT9 podle 6.8.4 d) RID. 

Vzhledem k tomu, že příslušným orgánem pro oblast uplatnění požadavků na cisterny podle 6.8 RID 

byl Ministerstvem dopravy určen Drážní úřad, je postup pro dosažení souladu se změnami předpisů 

RID na národní úrovni zajištěn následujícím způsobem: 

1.      „Příslušný orgán“ podle 1.8.6.1 RID je pro oblast cisteren Drážní úřad, který může schválit 

„inspekční organizaci“ podle 1.8.6.4 RID pro posuzování shody, periodické prohlídky, mimořádné 

prohlídky a zkoušky. Toto schválení musí mít i inspekční organizace, která byla akreditována podle 

normy EN ISO/IEC 17020:2004, typ A, resp. autorizována podle národních předpisů.   

2.      Administrativní dozor podle 1.8.6 RID nad prováděním posuzování shody a zkoušek cisteren 

podle 1.8.7 RID vykonává Drážní úřad. 

3.      Postupy pro schválení konstrukčního typu cisterny podle 1.8.7.2 RID musí být provedeny 

Drážním úřadem, jím pověřeným zástupcem nebo jím schválenou inspekční organizací. Pokud 

konstrukční typ cisterny vyhovuje všem platným ustanovením, vydá Drážní úřad, jím pověřený 

zástupce nebo jím schválená inspekční organizace osvědčení o schválení konstrukčního typu podle 

1.8.7.2.3. Na základě tohoto osvědčení vydá Drážní úřad ke každému novému typu cisterny osvědčení 

podle 6.8.2.3.1 RID. 

4.      Postupy pro posuzování shody a dohled nad výrobou podle 1.8.7.3 RID a zvláštního ustanovení 

TA4 6.8.4 c) RID musí být provedeny Drážním úřadem, jím pověřeným zástupcem nebo jím 

schválenou inspekční organizací. 

5.      Pro provedení první prohlídky a zkoušky musí být uplatněny postupy podle 1.8.7.4 RID, 

zvláštního ustanovení TT9 podle 6.8.4 d), 6.8.2.4.1 a 6.8.3.4 RID. Tuto prohlídku a zkoušku musí 

provést znalec podle 6.8.2.4.5 RID uznaný Drážním úřadem podle 6.8.2.4.6 RID s pověřením Drážního 

úřadu ve smyslu zvláštního ustanovení TT9 podle 6.8.4 d) RID. 

6.      Pro periodickou a mimořádnou prohlídku a zkoušku musí být uplatněny postupy podle 1.8.7.5 

RID, zvláštního ustanovení TT9 podle 6.8.4 d), 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4 a 6.8.3.4 RID. Tyto 

prohlídky a zkoušky musí provést znalec podle 6.8.2.4.5 RID uznaný Drážním úřadem podle 6.8.2.4.6 

RID s pověřením Drážního úřadu ve smyslu zvláštního ustanovení TT9 podle 6.8.4 d) RID. 

7.      Požadavky podle 1.8.6 a 1.8.7 RID a zvláštních ustanovení TA4 a TT9 podle 6.8.4 RID nemusí být 

v České republice aplikovány podle 1.6.3.35 a 1.6.4.34 RID před 1. červencem 2011. 


