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HLAVA 1 - DEFINICE 

Výrazy použité v tomto předpisu mají následující 
význam: 

Balík (Package) 

Konečný výsledek balení tvořený obalem a jeho 
obsahem připraveným k dopravě. 

Člen letové posádky (Flight crew member) 

Člen posádky s průkazem způsobilosti, pověřený 
povinnostmi nezbytnými pro provoz letadla během 
doby letové služby. 

Člen posádky (Crew member) 

Osoba určená provozovatelem do služby v letadle 
během doby letové služby.  

Incident s nebezpečným zbožím (Dangerous 

goods incident) 

Událost jiná než letecká nehoda s nebezpečným 
zbožím spojená a vztahující se k letecké dopravě 
nebezpečného zboží, k níž nemusí nutně dojít 
na palubě letadla, mající za následek zranění osoby, 
škodu na majetku nebo životním prostředí, požár, 
rozbití, rozlití, únik kapaliny nebo záření nebo jiný 
důkaz, že nebyla zachována neporušenost obalu. 
Každá událost vztahující se k dopravě nebezpečného 
zboží, která vážně ohrozí letadlo nebo jeho 
osazenstvo se rovněž pokládá za incident 
s nebezpečným zbožím. 

Jednotkové nákladové zařízení (Unit load device) 

Každý druh nákladového kontejneru, letadlového 
kontejneru, letadlové palety se sítí nebo letadlové 
palety se sítí přes iglú. 

Poznámka: Přebal není zahrnut v definici. 

Letecká nehoda s nebezpečným zbožím 

(Dangerous goods accident) 

Událost spojená a vztahující se k letecké dopravě 
nebezpečného zboží mající za následek smrtelné 
nebo těžké zranění osoby nebo velké škody na 
majetku nebo životním prostředí. 

Nákladní letadlo (Cargo aircraft) 

Každé letadlo, jiné než osobní letadlo, dopravující 
zboží nebo majetek. 

Nebezpečné zboží (Dangerous goods) 

Předměty nebo látky, které mohou ohrožovat zdraví, 
bezpečnost, majetek nebo životní prostředí  
a které jsou uvedeny na seznamu nebezpečného 
zboží v technických instrukcích nebo které jsou takto 
v těchto instrukcích klasifikovány. 

 

 

Obaly (Packaging) 

Schránky a všechny ostatní součásti a materiály 
nezbytné k tomu, aby schránka mohla plnit svoji 
funkci obalu. 

Poznámka: Pro radioaktivní materiál viz Část 2,  
ust. 7.2 Technických instrukcí. 

Osobní letadlo (Passenger aircraft) 

Letadlo dopravující jakoukoliv osobu jinou než je člen 
posádky, zaměstnanec provozovatele ve službě, 
oprávněný zástupce příslušného vnitrostátního úřadu 
nebo osoba doprovázející zásilku nebo jiné zboží. 

Provozovatel (Operator) 

Právnická nebo fyzická osoba, která provozuje letadlo 
nebo zaměstnává osoby k jeho provozu. 

Přebal (Overpack) 

Pouzdro použité jedním odesílatelem, aby obsahovalo 
jeden nebo více balíků a tvořilo manipulační celek 
k usnadnění manipulace a uložení. 

Poznámka: Jednotkové nákladové zařízení není v této 
definici zahrnuto. 

Schválení (Approval) 

Povolení udělené příslušným vnitrostátním úřadem 
pro: 

a) osobním a/nebo nákladním letadlem zakázanou 
dopravu nebezpečného zboží, pokud je 
v technických instrukcích uvedeno, že toto zboží 
může být dopravováno na základě schválení;  
nebo 

b) jiné účely uvedené v technických instrukcích. 

Poznámka: Neobsahují-li technické instrukce 
konkrétní odkaz, na jehož základě by bylo uděleno 
schválení, lze žádat o úlevu. 

Stát provozovatele (State of the operator) 

Stát, ve kterém má provozovatel hlavní místo 
obchodní činnosti nebo stát, ve kterém je registrován, 
nemá-li takové hlavní místo obchodní činnosti. 

Stát původu (State of origin) 

Stát, na jehož území má být zásilka poprvé naložena 
do letadla. 

Stát určení (State of destination) 

Stát, na jehož území má být zásilka naposledy 
vyložena z letadla. 
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Systém řízení bezpečnosti (Safety management 

system (SMS)) 

Systematický přístup k řízení bezpečnosti zahrnující 
nezbytné organizační struktury, odpovědnosti, zásady 
a postupy. 

Technické instrukce (Technical instructions) 

Dokument Technical Instructions for the Safe 
Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284) 
schválený a pravidelně uveřejňovaný v souladu 
s postupem stanoveným Radou ICAO. 

Těžké zranění (Serious injury) 

Zranění, které utrpěla osoba při letecké nehodě  
a které: 
 
a) vyžaduje hospitalizaci delší než 48 hodin, 

započatou do 7 dnů od vzniku zranění; nebo 
b) mělo za následek zlomeninu jakékoli kosti 

(s výjimkou jednoduchých zlomenin prstů na ruce, 
na noze nebo zlomení nosu); nebo 

c) způsobilo tržnou ránu mající za následek silné 
krvácení, poškození nervů, svalů nebo šlach; nebo 

d) způsobilo vnitřní zranění některého orgánu; nebo 
způsobilo popáleniny druhého nebo třetího stupně, 
nebo jakékoliv popáleniny zahrnující více než 5 % 
povrchu těla; nebo 

e) způsobilo prokazatelné vystavení se infekčním 
látkám nebo nebezpečné radiaci. 

Úleva (Exemption) 

Povolení, jiné než schválení, udělené příslušným 
vnitrostátním úřadem poskytující úlevu od ustanovení 
technických instrukcí.  

UN číslo (UN number) 

Čtyřmístné číslo přidělené k identifikaci předmětu 
nebo látky nebo zvláštní skupiny předmětů nebo látek 
Výborem expertů OSN pro dopravu nebezpečného 
zboží a podle Globálního harmonizovaného systému 
klasifikace a označování chemických látek. 

 

Určený poštovní provozovatel (Designated postal 

operator) 

Jakýkoliv vládní nebo nevládní subjekt oficiálně 
jmenovaný členskou zemí Světové poštovní unie 
(UPU) k provozování poštovních služeb a plnění 
příslušných povinností vyplývajících z Akt Úmluvy 
Světové poštovní unie na jejím území. 

Velitel letadla (Pilot-in-command) 

Pilot určený provozovatelem nebo v případě 
všeobecného letectví vlastníkem k velení a pověřený 
provedením bezpečného letu. 

Výjimka (Exception) 

Ustanovení tohoto předpisu, která vyjímají určité 
položky nebezpečného zboží z požadavků jinak 
vyžadovaných. 

Zásilka (Consignment) 

Jeden nebo více balíků nebezpečného zboží přijatých 
provozovatelem od jednoho odesílatele v určitou chvíli 
a na jednom určitém místě, které bylo najednou 
potvrzeno při jednom přijetí a jež má být dopraveno 
jedinému odběrateli na jednu určitou adresu. 

ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 
 


