Externí bezpečnostní
poradce ADR
Činnost provádí
kvalifikovaný

Odesíláte nebo přepravujete
nebezpečné věci?
Zajišťujete jejich balení, nakládku
nebo vykládku?

bezpečnostní
poradce s platným
osvědčením vydaným
Ministerstvem
dopravy.

Pak máte povinnost ustanovit
bezpečnostního poradce.

CIMTO nabízí službu externího bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných
věcí po silnici v souladu s dohodou ADR, včetně poradenství v oblasti testování
a certifikace obalů pro balení nebezpečných věcí.

Můžeme vám pomoci v těchto oblastech:
• konzultace, poradenství a služby ve všech fázích
silniční dopravy, manipulace, balení nebezpečných
věcí,
• poradenství v oblasti testování a certifikace obalů
pro balení nebezpečných věcí,
• podpora v oblasti nakládání s nebezpečnými věcmi,
s ohledem na zaměření zákazníka v přepravním řetězci,

• nastavení správných postupů při přepravě, v souladu
s platnými předpisy – minimalizace případných sankcí
vyplývajících ze špatného postupu při přepravě nebezpečných věcí,
• zpracování plánu pro přepravu vysoce rizikových nebezpečných věcí,
• vyhotovení zprávy o nehodě při přepravě v režimu ADR,
• zpracování povinné výroční zprávy.

Nabídka školení:
• možnost proškolení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí.

Nabízíme poradenství pro nebezpečné věci v těchto třídách nebezpečnosti:
Třída 1:

Třída 5.1:

Výbušné látky a předměty

Látky podporující hoření

Třída 2:

Třída 5.2:

Plyny

Organické peroxidy

Třída 3:

Třída 6.1:

Hořlavé kapaliny

Toxické látky

Třída 4.1:
Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky

Třída 6.2:

a znecitlivěné tuhé výbušné látky
Třída 4.2:
Samozápalné látky
Třída 4.3:
Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny

Infekční látky
Třída 8:
Žíravé látky
Třída 9:
Jiné nebezpečné látky a předměty

CENA služeb externího bezpečnostního poradce ADR: 1 350,- Kč / hod. + DPH nebo
dohodou ve formě měsíčního/ročního paušálu.

Kontakty:
CIMTO, s. r. o.
Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno
Pracoviště: Olbrachtova 1740, 666 03 Tišnov
Jankovcova 938/18a, 170 00 Praha 7
Kontaktní osoby:
Ing. Jiří Cejpek – bezpečnostní poradce
e-mail: cejpek@cimto.cz

Magdalena Bambousková, Dis. - vedoucí certifikačního oddělení
e-mail: bambouskova@cimto.cz

