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Pořadové 

číslo1) 
Obor inspekce Typ a rozsah inspekce Identifikace postupu 

1.* Inspekce plavidel vnitrozemské 

plavby 

Inspekce novostaveb 

vnitrozemských 

plavidel  

a vnitrozemských 

plavidel v provozu 

včetně jejich 

speciálního vybavení 

pro přepravu 

nebezpečného zboží 

(věcí) 

Vyhláška Ministerstva dopravy 

o způsobilosti plavidel 

k provozu na vnitrozemských 

vodních cestách č. 223/1995 

Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 

Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 

2016/1629/EU 

Evropská dohoda 

o mezinárodní přepravě 

nebezpečných věcí po 

vnitrozemských vodních 

cestách (Dohoda ADN) 

T-101 Plavidla vnitrozemské 

plavby, WPQR (inspekční 

postup, revize 9, příloha 4 a 7, 

30.12.2021) 

 

 

  Inspekce elektrických 

zařízení na plavidlech 

vnitrozemské plavby 

(včetně UTZ elektro) 

Měření hluku 

 

T-504 Měření hluku na 

plavidlech (inspekční postup, 

revize 4, 10.01.2022) 

2.* Inspekce rekreačních plavidel  

a námořních jachet 
Inspekce rekreačních 

plavidel, částečné 

zhotovených 

rekreačních plavidel 

a jejich vybraných 

částí, vodních skútrů 

a pohonných motorů 

rekreačních plavidel 

a vodních skútrů  

a námořních jachet 

Pravidla pro klasifikaci a stavbu 

rekreačních plavidel (Praha, 

2010)  

T-201 Rekreační plavidla 

a jachty (inspekční postup,  

revize 3, 15.03.2021) 
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Pořadové 

číslo1) 
Obor inspekce Typ a rozsah inspekce Identifikace postupu 

3.* Inspekce kontejnerů a přepravních 

obalů 

Inspekce kontejnerů, 

nádržkových 

kontejnerů včetně 

příslušenství, IBC 

kontejnerů 

a přepravních obalů 

pro přepravu 

a skladování včetně 

přepravy 

nebezpečného zboží 

(věcí) 

Mezinárodní úmluva  

o bezpečnosti kontejnerů (CSC) 

Mezinárodní předpisy IMDG 

Code, UIC, ADR, RID, IATA 

DGR  

Pravidla pro kontejnery (2012) 

Pravidla pro technický dozor 

(inspekce) nad kontejnery 

(2012)   

T-301 Bezpečnost kontejnerů 

(inspekční postup, revize 5, 

31.01.2022)  

T-302 Bezpečnost nádržkových 

kontejnerů (inspekční postup,  

revize 2, 11.01.2021) 

4.* Kvalifikace postupů svařování  

a pájení kovových materiálů 

Postupy pro 

svařování a pájení 

kovových materiálů 

T-101 Plavidla vnitrozemské 

plavby, WPQR (inspekční 

postup, revize 9, příloha 5, 

30.12.2021) 

1) hvězdička u pořadového čísla označuje, že inspekční orgán může v rozsahu akreditace průběžně zařazovat 

nové/aktuální/revidované normativní dokumenty vůči kterým se posuzuje shoda. Aktuální seznam normativních 

dokumentů v rámci flexibilního rozsahu akreditace je k dispozici v inspekčním orgánu u manažera kvality. 

 

Vysvětlivky:  

IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code (Mezinárodní kodex pro námořní 

přepravu nebezpečného zboží) 

UIC - Mezinárodní železniční unie 

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

RID - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí 

IATA DGR - IATA Dangerous Good Regulations 

CSC – International Convention for Safe Containers (vydal IMO, 1972) 

T-xxx  - vlastní inspekční postup vydaný společností Československý Lloyd 

WPQR - Welding Procedure Qualification Record (Záznam o kvalifikaci postupu svařování) 

UTZ – Osvědčení určených technických zařízení 

 


