
HLAVA 11  PŘEDPIS L 18 

  12.11.2015 
 11 - 1 Změna č. 12 

HLAVA 11 – SOULAD

11.1 Kontrolní systémy 

Ministerstvo dopravy musí vytvořit postupy pro 
kontrolu, dozor a prosazování pro všechny subjekty 
vykonávající jakýkoliv úkol stanovený v národních 
předpisech pro leteckou dopravu nebezpečného 
zboží, za účelem dosažení souladu s těmito předpisy.    

Poznámka 1: Předpokládá se, že tyto postupy 
budou zahrnovat ustanovení o: 

- kontrole zásilek s nebezpečným zbožím, které jsou 
připravovány, předkládány, přijímány nebo 
dopravovány subjekty uvedenými v ust. 11.1; 

- kontrole postupů subjektů uvedených v ust. 11.1; 
a 

- vyšetřování údajného porušení předpisů (viz 
ust. 11.3). 

Poznámka 2: Poradenský materiál o kontrolách 
nebezpečného zboží a prosazování je možné nalézt 
v Doplňku k Technickým instrukcím (Část S-5, 
Hlava 1 a Část S-7, Hlava 5 a 6). 

11.2 Spolupráce mezi státy 

Ministerstvo dopravy by se mělo v případě porušování 
pravidel při dopravě nebezpečného zboží podílet na 
spolupráci s ostatními státy s cílem vyloučit taková 
porušování. Snaha o spolupráci by měla zahrnovat 
koordinaci mezi vyšetřováním a opatřeními pro 
prosazování, výměnu informací o záznamech 
o souladu regulovaných subjektů s předpisy pro 
leteckou dopravu nebezpečného zboží, společné 
kontroly a ostatní technickou spolupráci, výměnu 
technického personálu a společné schůzky 
a konference. Příslušné informace, které by mohly být 
vyměňovány, zahrnují bezpečnostní varování, 
věstníky nebo výměny informací mezi odbornými 
poradci pro dopravu nebezpečného zboží, 
navrhovaná a konečná regulační opatření, hlášení 
o incidentech, dokumenty a ostatní důkazy získané při 
vyšetřování incidentů, navrhnutá a dokončená 
opatření pro prosazování a vydávání studijních 
materiálů vhodných pro veřejné šíření. 

11.3 Sankce 

11.3.1 Ministerstvo dopravy musí přijmout 
taková opatření, která považuje za dostačující 
k dosažení souladu s předpisy o nebezpečném zboží, 
včetně stanovení příslušných sankcí za porušení 
těchto předpisů. 

11.3.2 Ministerstvo dopravy by mělo přijmout 
taková opatření, kterými dosáhne souladu s národními 
předpisy o dopravě nebezpečného zboží, včetně 
stanovení příslušných sankcí za jejich porušení 
v případě obdržení informace o jejich porušení od 
jiného smluvního státu, například kdy zásilka 
obsahující nebezpečné zboží je shledána jako 
nevyhovující ustanovením Technických instrukcí při 
vstupu do jiného smluvního státu a tento smluvní stát 
tuto událost ohlásí státu původu. 

11.4 Nebezpečné zboží v letecké poště 

Postupy určených poštovních provozovatelů pro 
řízené zavádění nebezpečného zboží do letecké 
dopravy prostřednictvím poštovních služeb musí být 
schváleny úřadem pro civilní letectví toho státu, v 
němž je tato pošta přijata. V ČR je tímto úřadem 
Ministerstvo dopravy. 

Poznámka 1: V souladu s Úmluvou Světové 
poštovní unie (UPU) nesmí být nebezpečné zboží 
přepravováno v poště, není-li v Technických 
instrukcích stanoveno jinak. 

Poznámka 2: Světová poštovní unie stanovila 
postupy pro řízené zavádění nebezpečného zboží do 
letecké dopravy prostřednictvím poštovních služeb 
(viz dokumenty Světové poštovní unie (UPU) Řád 
poštovních balíků a Řád listovních zásilek). 

Poznámka 3: Poradenský materiál pro schvalování 
postupů vytvořených určenými poštovními 
provozovateli pro řízené zavádění nebezpečného 
zboží do letecké dopravy lze nalézt v Dodatku 
k Technickým instrukcím (Část S-1, Hlava 3). 
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