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PODĚKOVÁNÍ 
 
 
Aktuální vydání připravila mezisekretariátní pracovní skupina (IWG.Trans), jejímiž členy jsou Khou 
Sid'Ahmed (EHK/OSN), Mario Barreto (ITF) a Hans Strelow (Eurostat). 
 
Jednotlivé kapitoly byly konzultovány s četnými národními experty a úředníky mezinárodních i nevládních 
organizací. Členové pracovní skupiny EHK/OSN pro oblast dopravní statistiky (WP.6) přezkoumali a schválili 
proces přepracování na svém jednání v květnu 2008. 
 
Hlavní práce na přepracování měl na starost expertní tým. Tento tým tvořili: 

• Roland Fischer, který vedl práce v oblasti železniční dopravy a podílel se na oblasti letecké 
dopravy, 

• Erik Grib, který vedl práce v oblasti silniční a intermodální dopravy, 

• Franz Justen, zodpovědný za oblast vnitrozemské vodní a potrubní dopravy, 

• Lars Sjöberg, který se podílel na oblasti železniční dopravy, 

• Richard Butchart, který vedl práce v oblasti letecké dopravy a koordinoval technickou stránku 
projektu a  

• Karen Ifrahová (Artemis Information Management), která zodpovídala za výzkum, koordinaci 
netechnických stránek projektu a jazykovou korekturu.  
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ÚVOD K TERMINOLOGICKÉMU SLOVNÍKU 
 
Terminologický slovník pro dopravní statistiku byl 
poprvé vydán v roce 1994 s cílem napomoci 
členským zemím při sběru údajů o přepravě 
prováděném EHK/OSN, ITF a Eurostatem 
prostřednictvím společného dotazníku. 
 
Nynější čtvrté vydání je výsledkem pokračující 
přínosné spolupráce mezi třemi organizacemi, 
které – prostřednictvím mezisekretariátní pracovní 
skupiny – vynakládaly trvalé úsilí na splnění 
potřeby sladit dopravní statistiku na mezinárodní 
úrovni. Terminologický slovník nyní obsahuje xxx 
definic a je referenčním dokumentem pro 
všechny, kdo se zabývají dopravní statistikou. 
Dodržování pokynů obsažených v těchto 
definicích bude významným přínosem ke zlepšení 
kvality údajů a jejich porovnatelnosti. 
 
V tomto čtvrtém vydání byly výrazně 
přepracovány kapitoly o železniční, silniční, 
vnitrozemské vodní, potrubní a intermodální 
dopravě. Byla přidána nová kapitola o letecké 
dopravě. U železniční dopravy přihlíží revize k 
měnícímu se prostředí, v němž působí 
provozovatelé železniční dopravy, a to zvláště v 
Evropě. Dále byl připojen zcela nový oddíl o 
nehodách v železniční dopravě. Také kapitoly o 
silniční a vnitrozemské vodní dopravě prošly 
důkladnou revizí, aby odrážely aktuální záležitosti. 
Ke kapitole o vnitrozemské vodní dopravě byl 
připojen oddíl o nehodách. Kapitola o potrubní 
dopravě byla rozšířena takovým způsobem, aby 
zahrnovala plynovody i ropovody vzhledem k 
jejich rostoucímu významu v zásobování trhu s 
energií. Nová kapitola o letecké dopravě se řídí 
pokyny vydanými ICAO, ale využívá také další 

údaje z IATA a ACI. Všechny tři uvedené 
organizace byly při přípravě této kapitoly 
konzultovány a poskytly užitečné informace. Také 
u dalších oblastí proběhly podrobné konzultace s 
příslušnými mezinárodními odvětvovými 
organizacemi. Všechny tyto revize přihlížejí k 
nejnovějším evropským právním předpisům v 
dané oblasti a také zajišťují podporu při sběru dat 
v tomto konkrétnějším kontextu. 
 
Kromě doplnění materiálu bylo rozhodnuto také o 
zjednodušení oddílů zabývajících se Podniky, 
ekonomickou výkonností a zaměstnaností. Nebylo 
tomu tak proto, že by byl tento materiál 
považován za nedůležitý, to zdaleka ne. Více to 
odráží skutečnost, že se činnosti tří partnerských 
organizací při sběru údajů o přepravě zaměřují na 
tyto oblasti méně než na čistě přepravní stránku. 
 
V tomto vydání byly možné pouze drobné změny 
v kapitole o námořní dopravě. Práce však bude 
pokračovat v rámci pracovní skupiny IWG.Trans. 
Do budoucna se práce zaměří na doplnění oddílu 
o nehodách ve vztahu k námořní dopravě i na to, 
aby terminologie dále odrážela vývoj v ostatních 
odvětvích. Další oblastí, kde mohlo dojít k 
pokroku, avšak nebylo to v tomto případě možné, 
je dopad dopravy na životní prostředí. 
 
Třetí vydání bylo přeloženo do všech úředních 
jazyků Evropské unie a do ruštiny. Stejně tomu 
bude v případě tohoto nového čtvrtého vydání. 
Dalším krokem je příprava ilustrované verze. 
Cílem je zajistit uživatelům lepší pochopení 
koncepcí, které stojí za definicemi, na základě 
skutečnosti, že jeden obrázek vydá za tisíc slov. 

 
 
Bližší informace k této publikaci je možné získat na těchto adresách: 
EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ (EHK/OSN) 
Oud Khou Sid’Ahmed, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10 
E-mail: ould.khou.sid'ahmed@unece.org 
Web: http://www.unece.org/trans/ 
 
MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ FÓRUM  
Mario Barreto, 2/4 rue Louis David, F-75016 Paris 
E-mail: Mario.Barreto@oecd.org  
Web: http://www.oecd.org/cem & www.internationaltransportforum.org 
 
EUROSTAT 
Hans Strelow, Transport Statistics Unit, L-2920 Luxembourg 
E-mail: Hans.Strelow@ec.europa.eu  
Web: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
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POZNÁMKA 
 
 
Kurzivou vyznačené vysvětlivky uvedené pod některými definicemi jsou určeny k tomu, aby napomohly 
porozumění a usnadnily zemím vyplňování dotazníků. Tyto poznámky nejsou součástí vlastních definic. 
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A.I INFRASTRUKTURA 

A.I-01 Kolej 

 
Pár kolejnic, po kterých se mohou pohybovat železniční vozidla. 
 
Rozchod kolejí: Vzdálenost mezi párem kolejnic měřená mezi vnitřními temeny hlav kolejnic. 
 
Užívají se tyto rozchody kolejí: 
- Normální rozchod:  1,435 m 
- Široký rozchod: 1,520 m (příklad: Společenství nezávislých států) 
   1,524 m (příklad: Finsko) 

   1,600 m (příklad: Irsko) 
   1,668 m (příklad: Portugalsko) 

- Úzký rozchod: 0,60 m, 0,70 m, 0,75 m, 0,76 m, 0,785 m, 0,90 m, 1,00 m. 
 

 

A.I-02 Elektrizovaná kolej 

 
Kolej opatřená svrchní řetězovkou – zavěšeným trolejovým vedením nebo napájecí kolejnicí 
pro umožnění elektrické trakce. 
Užívají se tyto druhy elektrické trakce: 

 
-     střídavý proud 25 000 voltů, 50 Hz 
  15 000 voltů, 16 2/3 Hz 
-     stejnosměrný proud   3 000 voltů 
    1 500 voltů 
       750 voltů 
       660 voltů 
       630 voltů 

A.I-03 Dopravní kolej 

 
Kolej určená pro vlaky umožňující plynulé přímé spojení mezi stanicemi nebo místy 
vyznačenými v tarifech jako nezávislá místa odjezdu nebo příjezdu (tarifní body) pro přepravu 
osob nebo zboží. 
 

A.I-04 Manipulační koleje 

 
Koleje odbočující z dopravních kolejí. 
 
Délka manipulačních kolejí je započtena do délky kolejí, jestliže jsou manipulační koleje 
spravovány správcem infrastruktury, avšak soukromé odstavné koleje (vlečky) jsou vyjmuty. 
 

A.I-05 Soukromá odstavná kolej (vlečka) 

 
Kolej nebo kolejová skupina, která není spravována správcem infrastruktury, která je však 
propojena s kolejí správce infrastruktury tak, aby: 
 
a) provozovatelé železniční dopravy nebo poskytovatelé podpůrných služeb mohli vykonávat 
 potřebné činnosti; 
b) průmyslový, obchodní, přístavní nebo jiný podnik nebo skupina podniků mohly využívat 

železničních služeb bez překládky. 
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A.I-06 Trať 

 
Jedna nebo několik sousedních dopravních kolejí, které tvoří trasu mezi dvěma body. Je-li 
úsek železniční sítě tvořen dvěma nebo více souběžnými tratěmi, existuje tolik tratí jako tras, 
pro které jsou koleje výhradně určeny. 

 

A.I-07 Elektrizovaná trať 

 
Trať s jednou nebo více elektrizovanými dopravními kolejemi. 
 
Užívají se tyto druhy elektrické trakce: 
 
-  střídavý proud 25 000 voltů, 50 Hz 
  15 000 voltů, 16 2/3 Hz 
-  stejnosměrný proud   3 000 voltů 
    1 500 voltů 
       750 voltů 
       660 voltů 
       630 voltů   
 
Úseky tratí přilehlé k železničním stanicím, které jsou elektrizované jen pro umožnění posunu 
a nejsou elektrizované až k příštím stanicím, je třeba považovat za tratě neelektrizované. 
 

A.I-08 Metro  

 
Elektrizovaná kolejová trať pro přepravu cestujících zejména ve městě s dostatečnou 
kapacitou pro zvládnutí silného přepravního objemu při velmi častých pohybech vlaků. Tratě 
metra mají dále stanice blízko sebe, obvykle činí vzdálenost mezi stanicemi zhruba 1000 m. 
 
Metro je známé také pod názvem „podzemní dráha“, „městská rychlodráha“ nebo 
„podpovrchová dráha“. 
 

A.I-09 Městská dráha 

 
Kolejová trať převážně pro městskou přepravu cestujících, často elektrizovaná. 
Stanice/zastávky jsou obvykle vzdáleny méně než 1200 m. 
 
V porovnání s metrem se městská dráha vyznačuje lehčí konstrukcí, je určena pro nižší 
intenzitu provozu a obvykle se pohybuje nižší rychlostí. Normálně se elektrická energie čerpá 
z vrchního elektrického vedení prostřednictvím troleje nebo pantografu. Někdy je obtížné 
přesně rozlišovat mezi městskou dráhou a tramvajemi; tramvaje obvykle nejsou odděleny od 
silniční dopravy, zatímco městská dráha může být oddělena od jiných systémů. 
 

A.I-10 Tramvaj 

 
Železnice instalovaná a dobře začleněná do městského silničního systému. Tramvaje jsou 
napájeny buď elektricky, nebo dieselovým motorem, zvlášť u speciálních kolejových silničních 
vozidel.  
 
Označuje se také jako vůz pouliční elektrické dráhy. 
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A.I-11 Železniční trať 

 
Kolejemi tvořená dopravní cesta určená výhradně pro železniční vozidla. 
 
Dopravní komunikace je prostor vybavený pro provoz kolejové dopravy. 
 

A.I-12 Hlavní železniční trať 

 
Hlavní železniční tratě zahrnují vysokorychlostní železniční tratě a důležité hlavní klasické 
železniční tratě, definované vnitrostátními a mezinárodními orgány. 
 
V rámci Evropského společenství jsou například definovány konkrétní hlavní tratě v rámci 
transevropské dopravní sítě (TEN), která je považována za důležitou na úrovni Společenství  
 

A.I-13 Klasická železniční trať 

 
Všechny železniční tratě, které nejsou klasifikovány „vyhrazené vysokorychlostní tratě“ nebo 
„modernizované vysokorychlostní železniční tratě“. 
 

A.I-14 Vyhrazená vysokorychlostní železniční trať 

 
Trať speciálně vybudovaná pro umožnění provozu na hlavních úsecích o rychlostech zpravidla 
nejméně 250 km/h. 
 
Vysokorychlostní tratě mohou zahrnovat přípojné tratě, zejména přípojné úseky k nádražím ve 
středu města, kde může být rychlost přizpůsobena místním podmínkám. 
 

A.I-15 Modernizovaná vysokorychlostní železniční trať 

 
Klasická trať speciálně modernizovaná pro umožnění provozu na hlavních úsecích 
o rychlostech řádově 200 km/h. 
 
Započteny jsou specificky modernizované vysokorychlostní tratě se zvláštními 
charakteristikami v důsledku topografických, terénních nebo urbanistických omezení, na 
kterých musí být rychlost přizpůsobena dané situaci. 
 

A.I-16 Provozní délka trati 

 
Celková provozní délka tratě pro osobní dopravu, nákladní dopravu nebo pro oba druhy 
dopravy. 
 
Je-li trať provozována několika železničními podniky současně, započítává se jen jednou. 
 

A.I-17 Železniční síť 

 
Všechny železnice v dané oblasti. 
 
Nezahrnuje úseky silnic nebo vodních ploch, i kdyby byl vozidlový park přepravován po 
takových tratích, např. silničními podvalníky nebo trajekty. Tratě užívané pouze pro turistické 
účely jsou vyjmuty, stejně jako železnice, které byly vybudovány výlučně na obsluhu dolů, lesů 
nebo jiných průmyslových nebo zemědělských podniků a které nejsou přístupné veřejné 
dopravě. 
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A.I-18 Úsek železniční sítě 

 
Konkrétní železniční trať spojující dva nebo více zeměpisných referenčních bodů. Každý úsek 
trati má začátek a konec a je jím kolejová křižovatka, hranice země nebo železniční stanice. 

 

A.I-19 Nejvyšší provozní rychlost 

 
Nejvyšší rychlost přípustná na dopravních kolejích vzhledem k technickým podmínkám 
infrastruktury. 
 

A.I-20 Ložná míra (průjezdní profil vozidla) 

 
Profil, kterým musí projet železniční vozidlo a jeho náklad, vezmou-li se v úvahu tunely a 
překážky ze strany infrastruktury. 
 
Existují 3 mezinárodní ložné míry schválené Mezinárodní železniční unií (UIC): 
 
- MÍRA A: Celková výška 3,85 m nad kolejnicí a 1,28 m od osy koleje na každé straně. 
- MÍRA B: Celková výška 4,08 m nad kolejnicí a 1,28 m od osy koleje na každé straně. 
- MÍRA C: Celková výška 4,65 m nad kolejnicí a 1,45 m od osy koleje na každé straně. 
 
Další mírou zvláštního významu je MÍRA B+, kdy celková výška nad kolejnicí je 4,18 m a na 
každé straně je od osy koleje 1,36 m. 
Železniční sítě obecně rozlišují mnohé další ložné míry. 

A.I-21 Železniční stanice 

 
Železniční zařízení, které buď je nebo není přístupné veřejnosti, je běžně obsazeno 
personálem a je určeno k provádění jedné nebo více následujících činností: 
- sestavování, vypravování, příjem a dočasné odstavení vlaků 
- odstavení a sestavování železničních vozů 
- nastupování a vystupování cestujících 
- obvykle, pokud jsou přístupné veřejnosti, zajišťování služeb pro zakoupení jízdenek  
- nakládka a vykládka zboží. 
 

A.I-22 Společná železniční stanice 

 
Uzlová stanice mezi železničními společnostmi, jejíž provoz se řídí dohodou mezi 
zainteresovanými státy nebo společnostmi. 
 

A.I-23 Zastávka 

 
Místo přerušení jízdy přístupné osobní dopravě a obvykle bez personálu. 
 

A.I-24 Seřaďovací nádraží 

 
Stanice nebo součást stanice speciálně vybavená větším množstvím kolejí nebo jiným 
zařízením pro seřaďovací (posunovací) operace. 
 
Někdy se označuje jako třídící nádraží. 
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A.I-25 Intermodální železniční dopravní terminál  

 
Místo vybavené pro překládku a skladování intermodálních dopravních jednotek (ITU) mezi 
druhy dopravy, z nichž jeden je železniční. 
 
„Dostředivá“ koncepce označuje shromažďování prostřednictvím ústředního bodu (střed) a 
distribuci různými směry (paprsky). Střed je centrálním bodem pro sběr, třídění, překládku a 
distribuci zboží pro konkrétní region. 
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A.II DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ 

A.II.A VOZIDLA 
 

A.II.A-01 Železniční vozidlo 

 
Mobilní zařízení pohybující se výhradně po kolejích buď vlastním pohonem (hnací vozidla) 
nebo tažené jiným vozidlem (osobní vozy, přívěsné motorové vozy, zavazadlové vozy a 
nákladní vozy). 
 
Do statistiky pro železniční podnik se zahrnují tato vozidla: 
 
- Všechna železniční vozidla, která patří železničnímu podniku, jsou tímto podnikem najatá 

a jsou mu skutečně k dispozici, a to včetně vozidel, která se opravují nebo jsou určena 
k opravě, nebo odstavná vozidla provozuschopná nebo neschopná provozu a vozidla cizí 
železniční správy, která jsou podniku k dispozici, jakož i vozidla podniku nacházející se 
dočasně v běžném provozu v cizině. 

 
- Nákladní vozy soukromých vlastníků, tj. nákladní vozy nepatřící železničnímu podniku, 

který je však oprávněn je za stanovených podmínek provozovat, spolu s nákladními vozy 
pronajatými železničním podnikem třetím stranám a provozovanými jako nákladní vozy 
soukromých vlastníků. 

 
- Ze statistik pro železniční podnik jsou vyjmuta vozidla, která mu nejsou k dispozici, tj. 
 

 Vozidla cizí železniční správy nebo vozidla nepatřící železničnímu podniku, která se 
pohybují po železniční síti. 

 
 Vozidla, která jsou pronajata jiným železničním podnikům nebo jsou jim jinak 

k dispozici. 
 
 Vozidla vyhrazená výlučně pro dopravní obsluhu nebo určená k prodeji, k vyřazení 

nebo prohlášená za nepoužitelná. 
 

A.II.A-02 Vysokorychlostní železniční vozidlo 

 
Železniční vozidlo určené k jízdě rychlostí nejméně 250 km/h na vyhrazených 
vysokorychlostních tratích. 

 

A.II.A-03 Výkyvné vysokorychlostní železniční vozidlo 

 
Železniční vozidlo s výkyvnou skříní určené k jízdě provozní rychlostí nejméně 200 km/h na 
modernizovaných vysokorychlostních tratích. 
  

A.II.A-04 Klasické vysokorychlostní železniční vozidlo 

 
Jakékoliv železniční vozidlo, které není výslovně určeno k provozu na vyhrazených nebo 
modernizovaných vysokorychlostních tratích, je však schopné dosahovat nejvyšší provozní 
rychlosti přibližně 200 km/h. 
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A.II.A-05 Vlaková souprava 

 
Nedělitelná skupina jednoho nebo více motorových vozů a jednoho nebo více přívěsných 
motorových vozů nebo jedné nebo více lokomotiv a jednoho nebo více osobních železničních 
vozů. 

 
Zahrnují se vlakové soupravy, které jsou sice technicky dělitelné, obvykle se však zachovávají 
ve stejné konfiguraci. Jedna vlaková souprava může být připojena na jinou vlakovou soupravu. 
Každá vlaková souprava může mít více než jedno tažné vozidlo. 
 

A.II.A-06 Hnací vozidlo 

 
Vozidlo vybavené hnacím strojem a motorem nebo jen motorem, které je určeno buď pro 
tažení jiných vozidel (dále jen „lokomotiva“) nebo jak pro tažení jiných vozidel, tak i pro osobní 
a/nebo nákladní dopravu (dále jen „motorový vůz“). 

 

A.II.A-07 Lokomotiva 

 
Hnací železniční vozidlo o nejnižším výkonu 110 kW, na tažném háku, vybavené hnacím 
strojem a motorem nebo jen motorem, které se užívá pro tažení železničních vozidel. 
 
Vyjímají se průmyslové lokomotivy. 
 
Druhy lokomotiv 
 
- Elektrická lokomotiva 
 

Lokomotiva s jedním nebo více elektromotory odebírajícími elektrický proud hlavně 
z trolejového vedení, z napájecí kolejnice nebo z akumulátorů uložených v lokomotivě. 
 
Takto vybavená lokomotiva, která má také motor (dieselový nebo jiný motor) pro napájení 
elektromotoru proudem, pokud nelze proud odebírat z trolejového vedení nebo z napájecí 
kolejnice, se klasifikuje jako elektrická lokomotiva. 

 
- Motorová lokomotiva 
 

Lokomotiva, jejímž hlavním zdrojem energie je dieselový motor, bez ohledu na druh 
instalovaného hnacího ústrojí. 
 
Motorové lokomotivy vybavené k odběru proudu z trolejového vedení nebo z napájecí 
kolejnice se však klasifikují jako elektrické lokomotivy. 

 
- Parní lokomotiva 
 

Lokomotiva poháněná pístovým pohonem nebo turbínou, jejímž zdrojem energie je pára 
bez ohledu na druh užívaného paliva. 

 

A.II.A-08 Průmyslová lokomotiva 

 
Hnací železniční vozidlo o výkonu nižším než 110 kW, na tažném háku (spojce). 
 
Užívá se obvykle pro posun nebo pro pracovní vlaky při dopravě na krátké vzdálenosti nebo 
pro nízkotonážní obsluhu v konečné stanici. Definice různých kategorií lokomotiv (elektrické, 
motorové) platí obdobně pro průmyslové lokomotivy. 
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A.II.A-09 Motorový vůz 

 
Hnací železniční vůz s motorem určený pro přepravu osob nebo zboží po železnici.  
 
Definice různých kategorií lokomotiv (elektrické, motorové) platí obdobně pro motorové vozy. 
 
Soupravu sestávající z motorových vozů a přívěsných motorových vozů lze považovat za: 
 
- „vícevozovou jednotku“, je-li modulová,  
- „vlakovou soupravu“, je-li pevná. 
 
Ve statistice hnacích vozidel se každý motorový vůz v nedělitelné soupravě započítává zvlášť; 
ve statistice osobních vozidel a nákladních vozidel se každé vozidlo způsobilé k přepravě osob 
nebo zboží (ať už je hnací nebo ne) počítá za jednotku. Nezávisle na tom, jestli jsou 
namontovány části pro strojvedoucí, musí být každá jednotka s hnací silou považována za 
tažné vozidlo. Pokud mají dvě jednotky společný podvozek s pohonem, budou obě jednotky 
považovány za jedno tažné vozidlo.  

 

A.II.A-10 Osobní železniční vůz 

 
Železniční vůz pro přepravu osob, i když zahrnuje jeden nebo více oddílů s prostory zvlášť 
vyhrazenými pro zavazadla, balíky, poštu atd. 
 
K těmto vozům patří speciální vozy, např. lůžkové vozy, salonní vozy, jídelní vozy a 
zdravotnické vozy převážející osobní silniční vozidla. Každý jednotlivý vůz nedělitelné 
soupravy pro přepravu osob se počítá za osobní železniční vůz. Patří sem motorové vozy, 
jsou-li určeny k přepravě osob. 

 

A.II.A-11 Vůz metra  

 
Elektrické železniční vozidlo navržené pro použití v metru. 
 
Obvykle odebírá energii z třetí koleje. 

 

A.II.A-12 Tramvaj (vůz pouliční dráhy) 

 
Osobní nebo nákladní silniční vozidlo určené pro použití na tramvajové dráze. 

 

A.II.A-13 Městská dráha 

 
Kolejové vozidlo navržené pro použití na trati městské dráhy. 

 

A.II.A-14 Přívěsný motorový vůz 

 
Tažený osobní železniční vůz připojený na jeden nebo více motorových vozů. 
 
Vozy pro přepravu zboží, i když jsou taženy motorovým vozem, se považují za nákladní vozy. 
 

A.II.A-15 Osobní vůz 

 
Osobní železniční vůz jiný než motorový vůz nebo přívěsný motorový vůz. 
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A.II.A-16 Přepravní kapacita: sedadla a lehátka 

 
Počet sedadel a/nebo lůžek, která jsou k dispozici v osobním voze při zajišťování dopravní 
obsluhy, pro kterou je určen. 
 
Místa v jídelních vozech a v bufetových oddílech jsou vyjmuta. 
 

A.II.A-17 Přepravní kapacita: místa k stání 

 
Přípustný počet míst k stání, která jsou k dispozici v osobním voze při zajišťování dopravní 
obsluhy, pro kterou je určen. 
 

A.II.A-18 Zavazadlový vůz 

 
Tažený železniční vůz, který je součástí osobního nebo nákladního vlaku a je užívaný 
obsluhou vlaku a případně k přepravě zavazadel, balíků, jízdních kol, osobních silničních 
vozidel atd. 
 
Vozy, které mají jeden nebo více oddílů pro cestující, se nezapočítávají jako zavazadlové 
vozy, nýbrž jako osobní železniční vozy. Poštovní vozy se započítávají do zavazadlových 
vozů, pokud nemají oddíl pro cestující. 
 

A.II.A-19 Nákladní vůz nebo vagón 

 
Železniční vůz určený zpravidla k přepravě zboží. 

 

A.II.A-20 Nákladní vůz ve vlastnictví železničního podniku  

 
Jakýkoliv nákladní vůz patřící železničnímu podniku. 
 
Vyjmuty jsou nákladní vozy v soukromém vlastnictví. 
 

A.II.A-21 Nákladní vůz v soukromém vlastnictví 

 
Nákladní vůz, který železničnímu podniku nepatří, je mu však k dispozici a byl schválen 
k provozování za stanovených podmínek, nebo nákladní vůz pronajatý železničním podnikem 
třetím stranám. 
 

A.II.A-22 Krytý nákladní vůz 

 
Nákladní vůz, který se vyznačuje uzavřenou konstrukcí se střechou a zcela uzavřenými boky a 
který je možno uzamknout a/nebo zapečetit.  
 
Započteny jsou nákladní vozy s otvírací střechou, jakož i izolované, vytápěné a chladicí vozy. 
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A.II.A-23 Izolovaný nákladní vůz 

 
Krytý nákladní vůz, jehož skříň tvoří izolační stěny, dveře, podlaha a střecha umožňující 
omezit výměnu tepla mezi vnitřkem a vnějškem skříně tak, že celkový součinitel přestupu tepla 
(dále jen „součinitel K“) bude mít hodnotu, podle které lze zařízení zařadit do jedné z těchto 
dvou kategorií:  
- IN = Normálně izolovaný: charakterizovaný součinitelem K nižším nebo rovnajícím se 
hodnotě 0,7 W/m2 °C 
- IR = Silně izolovaný: charakterizovaný součinitelem K nižším nebo rovnajícím se hodnotě 
0,4 W/m2 °C 
 

A.II.A-24 Chladicí nákladní vůz 

 
Izolovaný vůz využívající zdroj chlazení. K těmto zdrojům patří: 
 
- Přírodní led, s přídavkem nebo bez přídavku soli 
- Eutektické desky; suchý led, s regulací anebo bez regulace sublimace; 
- Zkapalněné plyny, též s regulací odpařování; atd.; jiné než strojní nebo „absorpční“ 

chladicí zařízení. 
Takový nákladní vůz je při průměrné venkovní teplotě +30 °C schopen snížit teplotu uvnitř 
prázdné skříně na níže uvedené hodnoty a potom je udržovat: 
  
- nejvýše na +7 °C u třídy A 
- nejvýše na -10 °C u třídy B 
- nejvýše na -20 °C u třídy C a 
- nejvýše na 0 °C u třídy D 
 

A.II.A-25 Nákladní vůz se strojním chlazením 

 
Izolovaný vůz buď osazený vlastním chladicím zařízením, nebo obsluhovaný společně s jinými 
takovými jednotkami externím chladicím systémem. Tato zařízení zahrnují: 
 
- Mechanické kompresory 
- „Absorpční“ jednotky. 
 
Mechanicky chlazený vůz by měl být schopen, při střední venkovní teplotě +30 °C, snížit 
teplotu uvnitř prázdné skříně a následně ji trvale udržovat na úrovních podle následujících 
standardů: 
 
Třída A. Teplota uvnitř vozu by měla být udržována mezi +12 °C a 0 °C včetně. 
 
Třída B. Teplota uvnitř vozu by měla být udržována mezi +12 °C a 10°C včetně. 
 
Třída C. Teplota uvnitř vozu by měla být udržována mezi +12 °C a -20 °C včetně. 
 

A.II.A-26 Vytápěný nákladní vůz 

 
Izolovaný nákladní vůz vybavený vytápěcím zařízením. 
 
Třída A. Vytápěcí zařízení užívané tehdy, je-li průměrná venkovní teplota -10 °C a 
Třída B. Vytápěcí zařízení užívané tehdy, je-li průměrná venkovní teplota -20 °C. 
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A.II.A-27 Vysokostěnný nákladní vůz 

 
Nákladní vůz bez střechy a s pevnými bočnicemi vyššími než 60 cm. 
 

A.II.A-28 Plošinový vůz 

 
Nákladní vůz bez střechy nebo bočnic nebo nákladní vůz bez střechy, ale s bočnicemi 
o maximální výšce 60 cm nebo vůz s kolébkovým podvozkem běžného nebo speciálního typu. 
 

A.II.A-29 Cisternový vůz 

 
Nákladní vůz určený k hromadné přepravě kapalin nebo plynů. 
 

A.II.A-30 Vůz s nádobami 

 
Nákladní vozy pro přepravu volně ložených zásilek, jako je cement, moučka, sádra atd.  
 

A.II.A-31 Vůz pro intermodální dopravu (viz G.II-10) 

 
Nákladní železniční vůz speciální konstrukce vybavený pro přepravu intermodálních 
přepravních jednotek (ITU) nebo nákladních silničních vozidel.  
 
Typy vozů jsou: 
 
- Kapsový vůz Nákladní vůz se zapuštěnou kapsou pro soubor nápravy/kol návěsu 
- Košový vůz: Železniční nákladní vůz s odnímatelným podpůrným rámem a osazený 

zařízeními pro svislou manipulaci, aby se umožnila nakládka a vykládka návěsů nebo 
silničních motorových vozidel 

- Vůz s páteřovým rámem: Železniční nákladní vůz s centrálním podvozkem určeným 
k přepravě návěsu 

- Nízkopodlažní vůz: Železniční nákladní vůz s nízkou nakládací plošinou určený k přepravě 
ITU apod. 

- Ro-La vůz: Železniční nákladní vůz s nízkou průběžnou podlahou, která po pospojování 
tvoří zvlněnou plochu 

- Dvoupatrový nákladní vůz: Železniční nákladní vůz určený k přepravě kontejnerů 
stohovaných na sobě 

- Bimodální návěs: Silniční návěs, který je možno konvertovat na železniční nákladní vůz 
přidáním železničních podvozků. 

 

A.II.A-32 Přepravní kapacita nákladního vozu 

 
Přepravní kapacitou nákladního vozu se rozumí maximální přípustná přepravovaná hmotnost. 
 

A.II.A-33 Stáří železničního vozidla 

 
Počet let od první registrace železničního vozidla bez ohledu na zemi registrace. 
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A.II.B KONTEJNERY ATD. 

A.II.B-01 Nákladová (přepravní) jednotka 

 
Kontejner, výměnná nástavba. 
 
„Plošinové kontejnery” (viz A.II.B-09 dále) používané v námořní dopravě jsou zahrnuty jako 
speciální typ kontejneru. 
 

A.II.B-02 Intermodální přepravní jednotka (ITU) 

 
Kontejner, výměnná nástavba nebo návěs / nákladní silniční motorové vozidlo vhodné pro 
intermodální dopravu.  
 

A.II.B-03 Kontejner 

 
Speciální prostorová konstrukce (skříň) pro přepravu nákladu, zpevněná a stohovatelná a 
umožňující horizontální nebo vertikální překládku. 
Formálnější technická definice kontejneru zní: 
 
„Přepravní prostředek, který je: 
 
a) trvalé povahy a dostatečné pevnosti pro opakované použití; 
b) speciální konstrukce umožňující přepravu zboží jedním nebo více druhy dopravy bez 

překládky zboží; 
c) vybavený zařízením pro okamžitou manipulaci, zejména pro přemístění z jednoho druhu 

dopravy na jiný; 
d) takové konstrukce, která umožňuje snadné naplnění a vyprázdnění; 
e) stohovatelný a  
f) o vnitřním objemu nejméně 1 m³.“ 
 
Výměnné nástavby jsou vyjmuty. 
 
I když plošinové kontejnery nemají vnitřní objem, a proto nesplňují shora uvedené kritérium 
bodu f), měly by se plošinové kontejnery (viz A.II.B-09 dále) užívané v námořní dopravě 
považovat za zvláštní druh kontejneru, a proto jsou zde zahrnuty. 
 

A.II.B-04 Rozměry kontejnerů  

 
Hlavní rozměry kontejnerů: 
 
a) ISO kontejner o délce 20 stop (délka 20 stop a šířka 8 stop) 
b) ISO-kontejner o délce 40 stop (délka 40 stop a šířka 8 stop) 
c) Velkoobjemový kontejner (kontejner o mimořádně velkém objemu) 
d) Letecký kontejner (kontejner splňující technické normy stanovené pro leteckou přepravu). 
 
Kontejnery mají normálně výšku 8 stop, ale existují také jiné výšky. „Vysoké kontejnery“ jsou 
kontejnery o výšce 9,5 stopy. Velkoobjemové kontejnery jsou kontejnery překračující rozměry 
podle ISO. Patří sem kontejnery s délkou 45 stop, 48 stop a 53 stop. Kontejnery rozměrů 
podle bodů a) až c) se označují jako velké kontejnery. 
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A.II.B-05 Hmotnost prázdného kontejneru  

 
Hmotnost prázdného kontejneru je zahrnuta v celkové hmotnosti zboží přepravovaných 
v kontejneru, označované také jako hrubá hmotnost zboží včetně přepravní jednotky. Hrubou 
hmotnost zboží přepravovaných v kontejneru lze vypočítat z hrubé hmotnosti zboží včetně 
přepravní jednotky odečtením hmotnosti prázdného kontejneru a naopak. Pokud informace 
o hmotnosti obalu schází, lze hmotnost obalu odhadnout pomocí následujících průměrných 
hodnot. 
 
Hmotnost prázdného kontejneru lze odhadnout jako: 
 
a) ISO-kontejner o délce 20 stop   2,3 tuny 
b) ISO-kontejner o délce 40 stop   3,7 tuny 
c) ISO-kontejner o délce větší než 20 stop a menší než 40 stop  3,0 tuny 
d) ISO-kontejner o délce více než 40 stop  4,7 tuny 

 

A.II.B-06 Druhy kontejnerů  

 
Hlavní druhy kontejnerů podle definice v normě ISO pro nákladní kontejnery: 
 
1. Univerzální kontejnery 
 
2. Speciální kontejnery 

- uzavřený kontejner s ventilací 
- kontejner s odnímatelným vrchem 
- plošinový kontejner s otevřenými bočními stěnami 
- plošinový kontejner s otevřenými bočními stěnami a úplnou nástavbou 
- plošinový kontejner s otevřenými bočními stěnami, neúplnou nástavbou a pevnými 

čelními stěnami 
- plošinový kontejner s otevřenými bočními stěnami, neúplnou nástavbou a sklopnými 

čelními stěnami 
- plošinový kontejner bez čelních a bočních stěn 
 

3. Kontejnery pro specifický náklad 
- izotermický kontejner 
- tepelně izolovaný kontejner 
- chladicí kontejner - (výměnné chladivo) 
- chladicí a mrazicí kontejner 
- vyhřívaný kontejner 
- chladicí a vyhřívaný kontejner 
- cisternový kontejner 
- kontejner na volně ložený pevný náklad 
- kontejner na ujednaný náklad (např. automobily, hospodářská zvířata a jiné) 
- letecký kontejner. 

 

A.II.B-07 TEU (ekvivalentní jednotka dvaceti stop)  

 
Statistická jednotka vycházející z délky ISO-kontejneru o délce 20 stop (6,10 m), aby se zajistil 
normalizovaný rozměr kontejnerů různých obsahů a pro popis obsahu kontejnerových lodí 
nebo terminálů. Jeden ISO-kontejner o délce 20 stop se rovná jedné TEU. 
 
− Jeden ISO-kontejner o délce 40 stop se rovná dvěma TEU. 
− Jeden kontejner o délce mezi 20 a 40 stop se rovná 1,50 TEU. 
− Jeden kontejner o délce přesahující 40 stop se rovná 2,25 TEU. 
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A.II.B-08 Výměnná nástavba  

 
Nástavba k přepravě nákladu optimalizovaná pro rozměry silničního vozidla a opatřená 
manipulačními zařízením pro přesun v kombinované dopravě, obvykle silniční/železniční.  
 
Tyto jednotky nebyly původně určeny ke stohování, pokud jsou plné nebo zdvihané za víko. 
Mnoho jednotek však lze dnes stohovat, i když ne do takové míry, jako kontejnery. Hlavní 
znak, kterým se odlišují od kontejnerů, je to, že jsou optimalizovány pro rozměry silničního 
vozidla. Tato jednotka by měla mít schválení UIC pro použití na železnici. Některé výměnné 
nástavby jsou vybaveny skládacími nohami, na kterých jednotka stojí, když není na vozidle. 
 

A.II.B-09 Plochý kontejner  

 
Plošina bez nástavby uzpůsobená k uložení nákladu, která má však stejnou délku a šířku jako 
podlaha kontejneru a je vybavena horními a spodními rohovými prvky. 
 
Jedná se o alternativní výraz užívaný pro určité druhy speciálních kontejnerů, a to plošinové 
kontejnery a plošinové kontejnery s neúplnou nástavbou. 

 

A.II.B-10 Paleta  

 
Manipulační jednotka pro vidlicovou manipulaci a stohování zboží. 
 
Palety jsou obvykle ze dřeva a mají tyto normalizované rozměry: 
1000 mm x 1200 mm (ISO) a 800 mm x 1200 mm (CEN). 
 

A.II.B-11 Odvalovací klec, odvalovací kontejner, odvalovací paleta 

 
Malá, nestohovatelná, normálně hranatá jednotka na kolech určená k usnadnění nakládky a 
vykládky zboží.  
 

A.II.B-12 Jednotka typu Ro-Ro  

 
Prostředek vybavený koly pro přepravu zboží, např. nákladní automobil, přívěs nebo návěs, 
který může najíždět nebo být tažen do plavidla nebo na vlak. 
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A.III PODNIKY, EKONOMICKÁ VÝKONNOST A ZAMĚSTNANOST 

A.III-01 Železniční podnik 

 
Jakýkoliv veřejný nebo soukromý podnik působící převážně jako provozovatel železniční 
dopravy, správce infrastruktury nebo jako integrovaná společnost. 
 
Podnik, jehož hlavní obchodní činnost se nevztahuje k železnicím, by měl být započten tehdy, 
má-li na železničním trhu nezanedbatelný podíl. Oznamovat by se měly pouze činnosti 
vztahující se k železnicím. 
 

A.III-02 Provozovatel železniční dopravy 

 
Jakýkoli veřejný nebo soukromý podnik poskytující služby pro přepravu věcí nebo osob po 
železnici. 
 
Započteni jsou provozovatelé dopravy, kteří disponují trakcí nebo ji poskytují. Vyjmuti jsou 
provozovatelé železniční dopravy působící výhradně nebo hlavně v průmyslových nebo 
podobných zařízeních, včetně přístavů, a provozovatelé železniční dopravy poskytující hlavně 
místní turistické služby, jako například chráněné historické parní železnice. Někdy se užívá 
výraz „železniční dopravce“. 
 

A.III-03 Správce infrastruktury 

 
Jakýkoliv veřejný subjekt nebo dopravce odpovědný zejména za zřizování a správu železniční 
infrastruktury, jakož i za provozování řídicích a zabezpečovacích systémů. 
 
Správce infrastruktury může delegovat na jiný železniční podnik tyto činnosti: správu 
železniční infrastruktury a provozování řídicího a zabezpečovacího systému. 
 

A.III-04 Integrovaná společnost 

 
Provozovatel železniční dopravy, který je současně správcem infrastruktury. 
 

A.III-05 Zaměstnanost 

 
Průměrný počet osob pracujících během daného období u železničního podniku, jakož i osoby 
pracující mimo tento podnik, které však k němu patří a jsou jím přímo placeny. 
 
Statistika by měla zahrnovat celkový počet zaměstnanců přepočtený na plnou pracovní dobu, 
kteří vykonávají všechny hlavní a související pomocné činnosti (železniční provoz, obnova, 
nová výstavba, dopravní a expediční služby, výroba elektrické energie, hotely a restaurace 
atd.). 
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A.III-06 Druhy zaměstnání 

 
Patří sem tyto hlavní kategorie zaměstnání: 
 
- Všeobecná administrativa zahrnuje ústřední a oblastní řídící pracovníky (např. finanční, 

právní, personální atd.) a správní rady. 
 

Řídící pracovníci specializovaných oddělení (provoz a dopravní obsluha, trakce a vozidlový 
park, správy dopravní cesty) jsou vyjmuti a začleňují se do statistik stanovených pro 
každou z těchto služeb. 

 
- Provoz 

 
Zaměstnanci stanic (kromě obslužného personálu řídicích a bezpečnostních systémů), 
vlakové čety (kromě čet hnacích vozidel) a přidružené ústřední a oblastní kanceláře. Patří 
sem cestovní ruch a propagační činnost. 
 

- Trakce a vozidlový park 
 

Čety hnacích vozidel, dílenský personál, pracovníci kontroly a přidružené ústřední a 
oblastní kanceláře. 

 
- Rozvoj a údržba železničního svršku 
 
- Pracovníci stálé údržby a inspekce tratí (včetně obsluhy řídicích a zabezpečovacích 

systémů). 
 
- Jiné provozy 

 
Vlakový personál osobní a nákladní dopravy, personál spedičních služeb, elektráren, 
hotelů atd. 

 

A.III-07 Obrat 

 
Celková částka fakturovaná železničním podnikem ve sledovaném období. Odpovídá tržbám 
za prodej zboží nebo služeb dodaných třetím stranám. Obrat zahrnuje všechna cla a daně ze 
zboží nebo služeb fakturované podnikem, s výjimkou DPH fakturované jednotkou jejím 
zákazníkům. Zahrnuje také všechny ostatní poplatky účtované zákazníkům. Odečíst se musejí 
slevy, rabat a diskont, jakož i hodnota vrácených obalů, avšak s výjimkou slevy za platbu 
v hotovosti. 

 
Obrat nezahrnuje prodej dlouhodobých aktiv. Vyjmuty jsou také provozní dotace obdržené od 
orgánů veřejné správy. 

 
 

A.III-08 Investiční výdaje na infrastrukturu  

 
Výdaje na novou výstavbu a na rozšíření stávající infrastruktury, včetně rekonstrukcí, obnovy a 
větších oprav infrastruktury. 
 
Na rozdíl od vozidlového parku zahrnuje infrastruktura pozemky, stavby železničního svršku, 
budovy, mosty a tunely, jakož i neoddělitelné příslušenství, svrškový materiál a technické 
zařízení s nimi spojené (signalizace, telekomunikace, trolejové vedení, elektrické podružné 
stanice atd.). 
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A.III-09 Investiční výdaje na vozidlový park 

 
Výdaje na nákup nových železničních vozidel. 
 

A.III-10 Výdaje na údržbu infrastruktury  

 
Výdaje na udržování infrastruktury v provozuschopném stavu. 
 

A.III-11 Výdaje na údržbu vozidlového parku 

 
Výdaje na udržování železničních vozidel v provozuschopném stavu. 
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A.IV PROVOZ  

A.IV-01 Železniční provoz 

 
Jakýkoliv pohyb železničního vozidla na provozovaných železničních tratích. 
 
Jestliže se železniční vozidlo přepravuje na jiném vozidle, započítává se jen pohyb 
přepravujícího vozidla (aktivní režim). 
 

A.IV-02 Posun 

 
Posunování kolejového vozidla nebo soupravy kolejových vozidel v železniční stanici nebo 
v jiných železničních zařízeních (depo, dílna, seřaďovací nádraží atd.). 
 

A.IV-03 Železniční provoz na vnitrostátním území 

 
Jakýkoliv pohyb železničních vozidel na vnitrostátním území bez ohledu na to, v které zemi 
jsou tato vozidla registrována. 
 

A.IV-04 Jízda železničního vozidla 

 
Jakýkoliv pohyb železničního vozidla ze stanoveného místa vypravení do stanoveného místa 
určení.  
 
Jízda se může dělit na řadu úseků nebo etap. 
 

A.IV-05 Vlak 

 
Jeden nebo více železničních vozů tažených jednou nebo několika lokomotivami nebo 
motorovými vozy nebo jeden motorový vůz pohybující se samotný a jedoucí pod daným číslem 
nebo specifickým označením z pevného místa vypravení do konečného místa určení. 
 
Lokomotivní vlak, to znamená lokomotiva jedoucí samostatně, se za vlak nepovažuje. 
 

A.IV-06 Druhy vlaků 

 
Patří sem tyto hlavní kategorie: 
 
- Nákladní vlak: Vlak pro přepravu zboží sestávající z jednoho nebo více nákladních vozů a 

případně zavazadlových vozů, který se pohybuje buď prázdný nebo naložený 
- Osobní vlak: Vlak pro přepravu osob sestávající z jednoho nebo více osobních 

železničních vozů a případně zavazadlových vozů, který se pohybuje buď prázdný nebo 
naložený 

- Smíšený vlak: Vlak sestávající z osobních železničních vozů a nákladních vozů 
- Jiné vlaky: Vlaky jedoucí pouze pro potřebu železničního podniku, které se netýkají 

přepravy 
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A.IV-07 Vlakový kilometr 

 
Měrná jednotka představující pohyb vlaku na vzdálenost jednoho kilometru.  
 
Započítává se skutečně ujetá vzdálenost. 
 

A.IV-08 Vozový kilometr hnacího vozidla 

 
Měrná jednotka představující jakýkoliv pohyb aktivního hnacího vozidla na vzdálenost jednoho 
kilometru.  
 
Patří sem tažná vozidla pohybující se nalehko (bez tažení nákladu). Posuny jsou vyjmuty. 
 

A.IV-09 Vozový kilometr taženého vozidla 

 
Měrná jednotka představující jakýkoliv pohyb taženého vozidla na vzdálenost jednoho 
kilometru. 
 
Započteny jsou pohyby motorových vozů. Posuny jsou vyjmuty. 
 

A.IV-10 Nabízený tunokilometr   

 
Měrná jednotka představující přepravu jedné tuny v nákladním voze při provádění služeb, pro 
které je v první řadě určen, na vzdálenost jednoho kilometru. 
 
Započítává se skutečně uletěná vzdálenost. Posuny a jiné podobné pohyby jsou vyjmuty. 
 

A.IV-11 Vozový kilometr 

 
Měrná jednotka představující jakýkoliv pohyb naloženého nebo nenaloženého nákladního 
vozu na vzdálenost jednoho kilometru. 
 
Započítává se vzdálenost skutečně překonaná (každá země počítá počet kilometrů 
překonaných na svém území). Posuny a jiné podobné pohyby jsou vyjmuty. Patří sem všechny 
jízdy nákladního vozu bez ohledu na vlastnictví nákladního vozu. 
 

A.IV-12 Nabízený sedadlový kilometr 

 
Měrná jednotka představující pohyb jednoho obsaditelného místa v osobním železničním voze 
při provádění služeb, pro které je v první řadě určen, na vzdálenost jednoho kilometru. 
 
Započítává se skutečně uletěná vzdálenost. Posuny a jiné podobné pohyby jsou vyjmuty. 
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A.IV-13 Celkový hrubý tunokilometr  

 
Měrná jednotka představující pohyb jedné tuny železničního vozu na vzdálenost jednoho 
kilometru, včetně hmotnosti hnacího vozidla. 
 
Započítává se hmotnost: hnací jednotky, taženého železničního vozu a jeho nákladu. Osoby a 
jejich zavazadla jsou vyjmuty. Posuny a jiné podobné pohyby jsou vyjmuty. 
 

A.IV-14 Hrubý tunokilometr 

 
Měrná jednotka představující pohyb jedné tuny tažených vozů (a motorových vozů) a jejich 
obsahu na vzdálenost jednoho kilometru. 
 
Započítává se hmotnost motorových vozů, avšak hmotnost lokomotiv je vyjmuta. Osoby a 
jejich zavazadla jsou vyjmuty. Posuny a jiné podobné pohyby jsou vyjmuty. 
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A.V MĚŘENÍ DOPRAVY 

A.V-01 Železniční doprava 

 
Jakákoliv přeprava zboží a/nebo osob pomocí železničního vozidla v dané železniční síti. 
 
Jestliže se železniční vozidlo přepravuje na jiném železničním vozidle, započítává se pouze 
pohyb přepravujícího vozidla (aktivní režim). 
 

A.V-02 Druhy železniční dopravy 

 
Hlavní kategorie jsou: 
 
- Smluvní železniční doprava: Doprava uskutečněná pro třetí stranu za úhradu. 
 
- Železniční doprava pro vlastní potřebu: Doprava, kterou železniční podnik vykonává proto, 

aby plnil své interní potřeby bez ohledu na to, zda taková doprava přináší nebo nepřináší 
zisk. 

 

A.V-03 Vnitrostátní železniční doprava 

 
Železniční doprava mezi dvěma místy (místem nakládky/nástupu a místem vykládky/výstupu) 
nacházejícími se ve stejné zemi. 
 
Může zahrnovat tranzit jinou zemí. 
 

A.V-04 Mezinárodní železniční doprava 

 
Železniční doprava mezi místem nakládky/nastoupení nebo vykládky/vystoupením v jedné 
zemi a místem nakládky/nastoupení a vykládky/vystoupení v jiné zemi  
 
Může zahrnovat tranzit přes jednu nebo několik dalších zemí. Aby se zamezilo dvojímu 
počítání, každá země si započítá pouze své osobokilometry nebo tunokilometry překonané na 
svém území. Počet cestujících nebo hmotnost přepraveného nákladu se počítá v každé zemi. 
 

A.V-05 Železniční tranzit 

 
Železniční doprava některou zemí mezi dvěma místy (místem nakládky/nástupu a místem 
vykládky/výstupu) mimo její území. 
 
Operace, při kterých dochází ke změně rozchodu mezi dvěma různými rozchody trati v zemi, 
se považují za tranzit, nikoliv za vykládku a nakládku.  
 
Dopravní činnosti zahrnující nakládku/nástup do železničního vozidla nebo vykládku/výstup ze 
železničního vozidla na hranicích dané země z jednoho druhu dopravy na jiný, například 
změna z železniční dopravy na námořní dopravu v přístavech, se za tranzit nepovažují. 
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A.V-06 Cestující po železnici 

 
Jakákoliv osoba, vyjma členů doprovodu vlaku, která je přepravována po železnici. 
 
Cestující, kteří cestují pouze železnicí provozovanou trajektovou nebo autobusovou dopravou, 
jsou vyjmuti. 
 

A.V-07 Platící cestující po železnici 

 
Cestující, za jehož dopravu dostává železniční podnik finanční úhradu. 
 

A.V-08 Osobokilometr (oskm) 

 
Měrná jednotka představující přepravu jednoho cestujícího po železnici na vzdálenost jednoho 
kilometru. 
 
Započítávat by se měla vzdálenost, kterou cestující skutečně ujel v dotyčné síti. Aby se 
zamezilo dvojímu počítání, každá země si započítá pouze své osobokilometry překonané na 
svém území. Pokud uvedené není k dispozici, měla by se započítávat účtovaná nebo 
odhadovaná vzdálenost. 
 

A.V-09 Cestující, který nastoupil do vlaku 

 
Cestující, který nastoupí do železničního vozidla, aby jím byl přepraven. 
 
Přestup cestujícího z jednoho železničního vozidla přímo na druhé, bez ohledu na 
provozovatele železniční dopravy, se nepovažuje za výstup/nástup. Kdykoliv se při přestupu 
použije jiný druh dopravy, je třeba to považovat za výstup z železničního vozidla s následným 
nástupem do železničního vozidla. 
 

A.V-10 Cestující, který vystoupil z vlaku 

 
Cestující vystupující ze železničního vozidla po přepravení tímto vozidlem. 
 
Přestup cestujícího z jednoho železničního vozidla přímo na druhé, bez ohledu na 
provozovatele železniční dopravy, se nepovažuje za výstup/nástup. Kdykoliv se při přestupu 
použije jiný druh dopravy, je třeba to považovat za výstup z železničního vozidla s následným 
nástupem do železničního vozidla. 

 

A.V-11 Jízda cestujícího po železnici 

 
Spojení mezi místem nástupu a místem výstupu cestujících přepravovaných po železnici po 
kterékoli cestovní trase v železniční síti. 
 

A.V-12 Místo nástupu 

 
Místo, v kterém cestující po železnici nastoupí do železničního vozidla, aby jím byl přepraven. 
 
Přestup cestujícího z jednoho železničního vozidla přímo na druhé, bez ohledu na 
provozovatele železniční dopravy, se nepovažuje za výstup/nástup. Kdykoliv se při přestupu 
použije jiný druh dopravy, je třeba to považovat za výstup z železničního vozidla s následným 
nástupem do železničního vozidla. 
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A.V-13 Místo výstupu 

 
Místo, ve kterém cestující po železnici vystupuje z železničního vozidla, kterým byl přepraven. 
 
Přestup cestujícího z jednoho železničního vozidla přímo na druhé, bez ohledu na 
provozovatele železniční dopravy, se nepovažuje za výstup/nástup. Kdykoliv se při přestupu 
použije jiný druh dopravy, je třeba to považovat za výstup z železničního vozidla s následným 
nástupem do železničního vozidla. 
 

A.V-14 Zásilka 

 
Soubor zboží přepravovaného pod stejným přepravním dokladem v souladu s platnými 
přepravními podmínkami nebo tarify, jsou-li k dispozici. 
 

A.V-15 Druhy zásilky 

 
Hlavní kategorie jsou: 
 
- Ucelená vlaková zásilka: Jakákoliv zásilka skládající se z nákladu jednoho nebo několika 

vozů, kterou současně zasílá stejný odesílatel ze stejného místa nakládky a která se 
dopravuje beze změny seřazení vlaku do stejného místa vykládky 

- Ucelená vozová zásilka: Jakákoliv zásilka zboží, pro jejíž přepravu je použito 
samostatného nákladního vozu, nezávisle na tom, zda je plně využita jeho nosnost či 
nikoli; vyjímají se vozy v ucelené vlakové zásilce 

- Malá zásilka: Jakákoliv jiná zásilka než ucelené vlakové nebo vozové zásilky. 
 

A.V-16 Zboží přepravované po železnici 

 
Jakékoliv zboží přepravované kolejovými vozidly. 
 
Patří sem veškeré obaly a přepravní prostředky, jako jsou kontejnery, výměnné nástavby nebo 
palety, jakož i silniční nákladní vozidla přepravovaná po železnici. 
 

A.V-17 Celková hrubá hmotnost zboží včetně přepravní jednotky 

 
Celková hmotnost převáženého zboží, všech obalů a vlastní hmotnost prázdné přepravní 
jednotky (např. kontejnerů, výměnných nástaveb a palet pro zboží i nákladních silničních 
vozidel převážejících zboží a přepravovaných po železnici). 
 
Jde o hmotnost, která se použije při tvoření železniční přepravní statistiky 
 

A.V-18 Hrubá hmotnost zboží 

 
Celková hmotnost převáženého zboží, včetně obalů, ale bez hmotnosti prázdné přepravní 
jednotky (např. kontejnerů, výměnných nástaveb a palet pro zboží i nákladních silničních 
vozidel převážejících zboží). 
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A.V-19 Vlastní hmotnost přepravní jednotky  

 
Hmotnost přepravní jednotky (např. kontejnerů, výměnných nástaveb a palet pro uložení 
zboží, jakož i silničních nákladních vozidel převážejících zboží a přepravovaných po železnici) 
před tím, než se do ní naloží náklad. 
 

A.V-20 Tunokilometr (tkm) 

 
Měrná jednotka nákladní dopravy představující přepravu jedné tuny zboží po železnici na 
vzdálenost jednoho kilometru.  
 
Je třeba započítat vzdálenost skutečně ujetou v dotyčné síti. Aby se zamezilo dvojímu 
počítání, každá země si započítá pouze své tunokilometry překonané na svém území. Pokud 
není k dispozici, měla by se započítávat účtovaná nebo odhadovaná vzdálenost. 
 

A.V-21 Kategorie zboží přepravovaného po železnici  

 
Dopravované zboží je možno klasifikovat podle druhu. 
 
Příklady klasifikačních schémat jsou NST 2007 (Jednotná klasifikace zboží pro statistiku 
dopravy), která nahrazuje nomenklaturu CSTE (Klasifikace komodit pro statistiku dopravy 
v Evropě - EHK OSN), a nomenklatura NST/R (Jednotná klasifikace zboží pro statistiku 
dopravy/revidovaná – Eurostat). 
 

A.V-22 Druhy přepravovaného nákladu  

 
Přepravované zboží lze klasifikovat podle EHK OSN – Kódy typů nákladu, obalů a obalových 
materiálů, Doporučení 21, Ženeva, březen 1986. Třídy nákladu jsou: 
- Hromadně přepravovaný kapalný náklad 
- Hromadně přepravovaný pevný náklad 
- Velký nákladní kontejner 
- Jiný nákladní kontejner 
- Paletizované zboží 
- Předem svázané zboží 
- Mobilní, samohybné jednotky 
- Jiné mobilní jednotky 
- Ostatní druhy nákladu 
 

A.V-23 Kilometr TEU (ekvivalentní jednotka dvaceti stop)  

 
Měrná jednotka představující pohyb jedné TEU na vzdálenost jednoho kilometru. 
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A.V-24 Nebezpečné zboží 

 
Třídy nebezpečného zboží přepravovaného po železnici jsou definovány v patnáctém 
revidovaném vydání Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí, OSN, Ženeva 2007. 
- Třída 1: Výbušniny 
- Třída 2: Plyny 
- Třída 3:  Hořlavé kapaliny 
- Třída 4:  Hořlavé tuhé látky, samozápalné látky, látky, které při styku s vodou 

vytvářejí hořlavé plyny 
- Třída 5:  Oxidující látky a organické peroxidy 
- Třída 6:  Toxické a infekční látky 
- Třída 7:  Radioaktivní látky 
- Třída 8:  Žíraviny 
- Třída 9:  Různé nebezpečné látky a výrobky 

 

A.V-25 Naložené zboží 

 
Zboží uložené do železničního vozidla a odeslané po železnici. 
 
Na rozdíl od silniční dopravy a vnitrozemské vodní dopravy se překládky z jednoho 
železničního vozidla přímo na druhé a výměna hnacího vozidla nepovažují za 
vykládku/nakládku. Jestliže se však zboží vykládá z železničního vozidla, nakládá na jiný druh 
dopravy a znovu nakládá na jiné železniční vozidlo, považuje se to za vykládku z prvního 
železničního vozidla s následnou nakládkou na druhé železniční vozidlo. 
 

A.V-26 Vyložené zboží 

 
Zboží odebrané z železničního vozidla po přepravě železnicí. 
 
Na rozdíl od silniční dopravy a vnitrozemské vodní dopravy se překládky z jednoho 
železničního vozidla přímo na druhé a výměna hnacího vozidla nepovažují za 
vykládku/nakládku. Jestliže se však zboží vykládá z železničního vozidla, nakládá na jiný druh 
dopravy a znovu nakládá na jiné železniční vozidlo, považuje se to za vykládku z prvního 
železničního vozidla s následnou nakládkou na druhé železniční vozidlo. 
 

A.V-27 Mezinárodní železniční přeprava zboží – vývoz (odesílané) 

 
Zboží přepravované po železnici mezi místem nakládky ve vykazující zemi a místem vykládky 
v jiné zemi. 
 
Zboží, které je celou cestu v tranzitu, se nezapočítává. Započteny jsou nákladní vozy naložené 
v železniční síti a přepravované trajektem do zahraniční sítě. 
 

A.V-28 Mezinárodní železniční přeprava zboží – dovoz (příchozí) 

 
Zboží přepravované po železnici mezi místem nakládky v cizí zemi a místem vykládky ve 
vykazující zemi. 
 
Zboží, které je celou cestu v tranzitu, se nezapočítává. Započteny jsou nákladní vozy naložené 
v zahraniční železniční síti a přepravované trajektem do sítě vykazující země. 
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A.V-29 Tranzitní přeprava zboží 

 
Zboží přepravované po železnici přes vykazující zemi mezi dvěma místy (místem 
nakládky/vykládky) mimo území vykazující země. 
 
Započítávají se nákladní vozy vstupující do sítě a/nebo opouštějící síť vykazující země 
trajektem. 
 

A.V-30 Spoj železniční nákladní dopravy 

 
Spojení mezi místem nakládky a místem vykládky zboží přepravovaného po železnici po 
kterékoli cestovní trase.  
 

A.V-31 Místo nakládky 

 
Místo, v kterém se zboží nakládá na železniční vozidlo, kterým má být přepraveno. 
 
Na rozdíl od silniční dopravy a vnitrozemské vodní dopravy se překládky z jednoho 
železničního vozidla přímo na druhé a výměna hnacího vozidla nepovažují za 
vykládku/nakládku. Jestliže se však zboží vykládá z železničního vozidla, nakládá na jiný druh 
dopravy a znovu nakládá na jiné železniční vozidlo, považuje se to za vykládku z prvního 
železničního vozidla s následnou nakládkou na druhé železniční vozidlo. 
 

A.V-32 Místo vykládky 

 
Místo, v kterém se zboží vykládá z železničního vozidla po přepravě tímto vozidlem. 
 
Na rozdíl od silniční dopravy a vnitrozemské vodní dopravy se překládky z jednoho 
železničního vozidla přímo na druhé a výměna hnacího vozidla nepovažují za 
vykládku/nakládku. Jestliže se však zboží vykládá z železničního vozidla, nakládá na jiný druh 
dopravy a znovu nakládá na jiné železniční vozidlo, považuje se to za vykládku z prvního 
železničního vozidla s následnou nakládkou na druhé železniční vozidlo. 
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A.VI SPOTŘEBA ENERGIE  

A.VI-01 Spotřeba energie železniční dopravou 

 
Konečná energie spotřebovaná hnacími vozidly na trakci, vlakovou dopravu a technické 
zařízení (topení, klimatizace, osvětlení atd.). 

 

A.VI-02 Tuna ropného ekvivalentu (TOE) 

 
Měrná jednotka spotřeby energie: 1 TOE = 0,041868 TJ. 
 
Mezinárodní agentura pro energii (IEA) přijala pro rok 1991 tyto převodní koeficienty: 
 
- Motorový benzin  1,070 
- Plynový olej/motorová nafta  1,035 
- Těžký topný olej  0,960 
- Zkapalněný ropný plyn  1,130 
- Zemní plyn   0,917 
 
Převodní koeficient užívaný IEA pro elektrickou energii: 1 TWh = 0,086 Mtoe. 
 

A.VI-03 Joule 

 
Měrná jednotka spotřeby energie: 
 
- 1 terajoule = 1012 Joule = 2.78 x 105 kWh, 
- 1 terajoule = 23,88459 TOE. 
 

A.VI-04 Motorový benzin (benzin) 

 
Lehké uhlovodíkové palivo pro použití ve spalovacích motorech s výjimkou letadlových 
motorů. 
 
Motorový benzin se destiluje při teplotě 35 °C až 215 °C a je používán jako palivo pro pozemní 
zážehové motory. Motorový benzin může obsahovat aditiva, oxygenáty a činidla zlepšující 
oktanové číslo, včetně sloučenin olova, jako např. TEL (tetraethylolovo) a TML 
(tetramethylolovo). 
Spalné teplo: 44,8 TJ/1 000 t. 
 

A.VI-05 Plynový olej / motorová nafta (destilovaný topný olej) 

 
Olej získaný z nejnižší frakce destilací ropy za atmosférického tlaku.  
 
Plynový olej / motorová nafta zahrnuje těžké plynové oleje získávané vakuovou redestilací 
zbytku z destilace za atmosférického tlaku. Plynový olej/motorová nafta se destiluje při teplotě 
200 °C až 380 °C, z toho méně než 65 objemových procent při teplotě 250 °C, včetně ztrát, a 
nejméně 80 procent při teplotě 350 °C. Bod vzplanutí je vždy vyšší než 50 °C a jejich hustota 
je vyšší než 0,81. Těžké oleje získávané směšováním patří do stejné skupiny s plynovými 
oleji, pokud jejich kinematická viskozita nepřekračuje 25 cST při teplotě 40 °C. 
 
Spalné teplo: 43,3 TJ/1 000 t. 
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A.VI-06 Těžký topný olej (zbytkový topný olej) 

 
Těžký olej, který tvoří destilační zbytek. 
 
Patří sem všechny zbytkové topné oleje (včetně těch, které se získávají směšováním). 
Viskozita těžkého topného oleje je vyšší než 25 cST při teplotě 40 °C. Bod vzplanutí je vždy 
vyšší než 50 °C a jejich hustota překračuje 0,90. 
 

A.VI-07 Zkapalněný ropný plyn (LPG) 

 
Lehké uhlovodíky parafinové řady, které se získávají výhradně destilací ropy. 
 
LPG obsahuje propan a butan nebo směs těchto dvou uhlovodíků. Ty mohou být při nízkém 
tlaku (5 - 10 atmosfér) zkapalněny. V kapalném stavu a při teplotě 38 °C mají relativní tenzi 
páry nejvýše 24,5 bar. Jejich měrná hustota se pohybuje v rozmezí od 0,50 do 0,58. 

 

A.VI-08 Černé uhlí 

 
Černý přírodní fosilní sediment organického původu s spalným teplem vyšším než 
23 860 kJ/kg (5 700 kcal/kg) ve stavu bez popelovin a s obsahem vlhkosti, která při teplotě 
30 °C a relativní vlhkosti vzduchu dosahuje 96 procent, a se střední odrazností vitrinitu 
nejméně 0,6. 
 

A.VI-09 Hnědé uhlí - lignit 

 
Nespékavé uhlí se spalným teplem nižším než 23 860 kJ/kg (5 700 kcal/kg) ve stavu bez 
vlhkého popela a obsahující více než 31 procent těkavých složek bez obsahu minerálů za 
suchého stavu. 
 

A.VI-10 Elektrická energie 

 
Energie vyráběná v hydroelektrárnách, geotermálních, jaderných a klasických tepelných 
elektrárnách, jakož i energie z obnovitelných zdrojů atd., s výjimkou energie vyráběné 
přečerpávacími vodními elektrárnami, měřená spalným teplem elektrické energie 
(3,6 TJ/GWh). 
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A.VII NEHODY  

A.VII-01 Nehoda 

 
Nechtěná nebo nezamýšlená náhlá událost nebo konkrétní řetězec takových událostí, které 
mají škodlivé následky.  
 
Železniční nehody jsou nehody, na kterých se podílí alespoň jedno pohybující se kolejové 
vozidlo. 
Dělí se do následujících kategorií: 
 
- Srážky 
- Vykolejení 
- Nehody na úrovňových přejezdech 
- Nehody osob způsobené pohybujícími se železničními vozidly 
- Požáry železničních vozidel 
- Jiné. 
 
Podle definice se vyjímají sebevraždy, protože se jedná o úmyslný čin. 
Z tohoto důvodu je nebere v úvahu ani UIC ve svých statistikách železničních nehod ani se 
neuvádějí v mezinárodních statistikách silničních nehod. Kvůli svému významu pro 
bezpečnost a provoz železnic by se měly statistiky sebevražd shromažďovat samostatně. 
Vyloučeny jsou teroristické činy. 
 

A.VII-02 Sebevražda 

 
Sebevraždou se rozumí úmyslné zranění sebe sama s následkem smrti, jak je registrováno a 
klasifikováno příslušným vnitrostátním orgánem. 
 

A.VII-03 Pokus o sebevraždu 

 
Pokusem o sebevraždu se rozumí úmyslné zranění sebe sama, které sice má za následek 
vážně zranění, avšak nikoli smrt, jak je registrováno a klasifikováno příslušným vnitrostátním 
orgánem. 
 

A.VII-04 Vážná nehoda 

 
Vážnou nehodou se rozumí každá nehoda, na které se podílí nejméně jedno železniční 
vozidlo v pohybu a při níž je vážně zraněna nebo usmrcena nejméně jedna osoba nebo při níž 
dojde ke značným věcným škodám na vozidle, na kolejích, na jiných zařízeních nebo na okolí 
nebo která má za následek rozsáhlé narušení dopravy. Vyjímají se nehody v dílnách, skladech 
a vozovnách. 
 
Tuto definici používá UIC. 
 

A.VII-05 Značné věcné škody na vozidle, na kolejích, na jiných zařízeních nebo na životním 
prostředí 

 
Škody, které překračují mezinárodně dohodnutou minimální hodnotu. 
 
Tato minimální hodnota pro značné věcné škody, přijatá UIC (Union Internationale des 
Chemins de Fer), byla v roce 2007 stanovena na 150 000 €. 
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A.VII-06 Rozsáhlé narušení dopravy 

 
K rozsáhlému narušení dopravy dochází, pokud jsou vlakové linky na nejméně jedné hlavní 
železniční trati přerušeny na více než šest hodin. 
 

A.VII-07 Nehoda se zraněním osob 

 
Nehodou se zraněním osob se rozumí nehoda, na které se podílí nejméně jedno železniční 
vozidlo v pohybu a při níž je zraněna nebo usmrcena nejméně jedna osoba. Vyjímají se 
nehody v dílnách, skladech a vozovnách. 
 
Tato definice zahrnuje nehody s lehce zraněnými osobami a je podobná definici, která se 
používá při statistice silničních nehod. 

 

A.VII-08 Nehoda s těžce zraněnými  

 
Nehodou s těžce zraněnými se rozumí nehoda, na které se podílí nejméně jedno železniční 
vozidlo v pohybu a při níž je vážně zraněna nebo usmrcena nejméně jedna osoba. Vyjímají se 
nehody v dílnách, skladech a vozovnách. 
 
Tuto definici běžně používá UIC pro železniční nehody a vylučuje nehody s lehce zraněnými 
osobami. Údaje shromážděné na základě této definice nelze přímo srovnávat s počty 
silničních nehod, které zahrnují nehody s lehce zraněnými. 
 

A.VII-09 Usmrcená osoba (Smrtelný úraz) 

 
Osoby, které byly bezprostředně usmrceny nebo zemřely na následky nehody do 30 dnů po 
nehodě.  
 
Patří sem cestující, zaměstnanci a jiné specifikované nebo nespecifikované osoby, které se 
podílely na nehodě se zraněním osob na železnici. 
 

A.VII-10 Zraněná osoba 

 
Těžce zraněná osoba 
 
Zraněná osoba, která byla v důsledku nehody hospitalizována na dobu delší než 24 hodin. 
 
Lehce zraněná osoba 
 
Jakákoliv zraněná osoba kromě osob zabitých nebo těžce zraněných. 
 
Osoby s menšími zraněními, jako jsou drobné řezné rány a modřiny, se normálně 
nezaznamenávají jako zraněné. 
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A.VII-11 Srážky (srážky vlaků), včetně srážek s překážkami v průjezdném profilu 

 
Čelní srážka nebo náraz zezadu mezi dvěma vlaky nebo (boční) náraz mezi jedním vlakem a 
částí druhého vlaku, který byl v průjezdném profilu, nebo náraz vlaku, který narazil: 
 
a) při posunovacích pohybech, 
b) do pevných předmětů, jako jsou nárazníky nebo 
c) do předmětů, které se nacházely přechodně na nebo v blízkosti trati (s výjimkou 

úrovňových přejezdů), jako jsou kameny, sesuvy půdy, stromy, ztracené části železničních 
vozidel, silničních vozidel a strojů nebo zařízení pro údržbu trati. 

 

A.VII-12 Vykolejení 

 
Každý případ, při kterém alespoň jedno kolo vlaku opustí koleje. 
 
Vyjímají se vykolejení v důsledku srážek. Ta se klasifikují jako srážky. 
 

A.VII-13 Nehody na úrovňových přejezdech 

 
Každá nehoda na úrovňových přejezdech, na které se podílí nejméně jedno železniční vozidlo 
a jedno nebo více přejíždějících vozidel, jiní uživatelé silnice jako chodci nebo předměty 
přechodně přítomné na nebo v blízkosti trati. 
 
- Úrovňové křížení: Každé úrovňové křížení mezi železnicí a silnicí, povolené správcem 

infrastruktury a přístupné veřejným nebo soukromým uživatelům silnic. Vyjímají se 
přechody mezi nástupišti v rámci nádraží. 

 
- Silnice: Pro účely statistiky nehod na železnici každá veřejná nebo soukromá silnice, ulice 

nebo dálnice, včetně stezek pro pěší a pro cyklisty. 
 

A.VII-14 Nehody osob způsobené pohybujícími se železničními vozidly 

 
Nehody jedné nebo více osob, které jsou buď zasaženy železničním vozidlem nebo jeho částí 
nebo předmětem připevněným k tomuto vozidlu, nebo předmětem, který se od vozidla uvolnil. 
Zahrnují se osoby, které vypadnou z železničních vozidel, i osoby, které vypadnou nebo jsou 
zasaženy volnými předměty, když cestují na palubě těchto vozidel. 
 

A.VII-15 Požáry železničních vozidel 

 
Požáry a výbuchy, které se vyskytnou u železničních vozidel (včetně jejich nákladu), když se 
pohybují mezi výchozím nádražím a cílovým nádražím, včetně jejich zastavení na výchozím 
nádraží, cílovém nádraží nebo na mezizastávkách, i během seřaďovacích operací. 
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A.VII-16 Kategorie osob ve statistice nehod na železnici 

 
- Cestující po železnici: Jakákoliv osoba, vyjma členů doprovodu vlaku, která je 

přepravována po železnici. 
 

Pro účely statistiky nehod k nim patří také cestující, kteří se snaží naskočit na jedoucí vlak 
nebo z jedoucího vlaku vyskočit  

 
- Zaměstnanci (patří sem personál dodavatelů a samostatně výdělečně činní dodavatelé): 

Osoba, jejíž zaměstnání souvisí se železnicí a která vykonává pracovní činnost v době 
nehody. Patří sem obsluha vlaku a osoby manipulující vozovým parkem a zařízeními 
infrastruktury. 

 
- Uživatelé úrovňových přejezdů: Osoby využívající úrovňové přejezdy k přechodu 

železniční tratě jakýmkoli dopravním prostředkem nebo pešky. 
 
- Nepovolané osoby v prostoru železnice: Všechny osoby, které se nacházejí v areálu 

železnice, kde je jejich přítomnost zakázaná, s výjimkou uživatelů úrovňových přejezdů. 
 

A.VII-17 Počet nehod spojených s přepravou nebezpečných nákladů 

 
Každá nehoda nebo incident, které podléhají hlášení podle RID/ADR odstavec 1.8.5. 
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B.I INFRASTRUKTURA 

B.I-01 Silnice 

 
Komunikace (cesta) přístupná veřejné dopravě, hlavně pro použití silničními motorovými 
vozidly, využívajícími zpevněný podklad jiný než kolejnice nebo přistávací plochy. 
 
Zahrnuty jsou silnice se zpevněným povrchem nebo jiné silnice se zpevněným podkladem, 
např. štěrkové cesty. Pojem silnice zahrnuje také ulice, mosty, tunely, nosné konstrukce, 
křižovatky, úrovňové železniční přejezdy a mimoúrovňové křižovatky Zahrnuty jsou také 
zpoplatněné silnice. Vyloučeny jsou vyhrazené cyklistické stezky 
 

B.I-02 Silnice se zpevněným povrchem 

 
Silnice s povrchem z drceného štěrku (makadamu) s uhlovodíkovým pojivem nebo asfaltovými 
materiály, z betonu nebo dlažebních kostek. 
 

B.I-03 Silnice s nezpevněným povrchem  

 
Silnice se zpevněným podkladem bez povrchu z drceného štěrku, uhlovodíkového pojiva nebo 
asfaltových materiálů, betonu nebo dlažebních kostek. 
 

B.I-04 Silniční síť 

 
Všechny silnice v dané oblasti. 
 
Silnice mohou být klasifikovány podle povrchu, např.:  
 
a) Silnice se zpevněným povrchem 
b) Silnice s nezpevněným povrchem  
 

B.I-05 Kategorie silnic: 

 
Silnice se dělí do kategorií podle tří mezinárodně srovnatelných typů:  
 
a) Dálnice 
b) Silnice uvnitř zastavěné oblasti 
c) Jiná silnice (mimo zastavěnou oblast). 
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B.I-06 Dálnice  

 
Pozemní komunikace speciálně navržená a vybudovaná pro provoz motorových vozidel, která 
neslouží k dopravní obsluze pozemků, jež s ní sousedí, a která: 
 
a) má, s výjimkou jednotlivých míst nebo na dočasnou dobu, samostatné pruhy pro dopravu 

ve dvou směrech, které jsou od sebe odděleny buď dělícím pruhem, jenž není určen pro 
dopravu, nebo výjimečně jinak; 

 
b) se nekříží na stejné úrovni s žádnou silnicí, železniční nebo tramvajovou tratí nebo 

s cestou pro pěší; 
 
c) je opatřena speciálním značením jako dálnice a je vyhrazena pro konkrétní kategorie 

silničních motorových vozidel. 
  
Bez ohledu na umístění dopravních značek sem patří příjezdové a výjezdové pruhy.  
 
Zahrnuty jsou také městské komunikace dálničního typu. 
 

B.I-07 Rychlostní silnice 

 
Pozemní komunikace vybudovaná pro provoz motorových vozidel, která neslouží k dopravní 
obsluze pozemků, jež s ní sousedí, a která 
  
a) nemá běžně oddělené pruhy pro dopravu ve dvou směrech 
 
b)  je přístupná pouze z mimoúrovňových křižovatek nebo křižovatek s řízeným provozem. 
 
c)  je opatřena speciálním značením jako rychlostní silnice a je vyhrazena pro konkrétní 

kategorie silničních motorových vozidel. 
 
d)  je na ní zakázáno zastavení a parkování na jízdních pruzích 
 
Bez ohledu na umístění dopravních značek sem patří příjezdové a výjezdové pruhy. Zahrnuty 
jsou také městské rychlostní silnice. 
 

B.I-08 Silnice uvnitř zastavěné oblasti: městské (místní) komunikace 

 
Silnice v hranicích zastavěné oblasti, s vjezdy a výjezdy označenými příslušným značením. 
 
Silnice uvnitř zastavěné oblasti mají často nejvyšší dovolenou rychlost kolem 50 km/h. 
Vyloučeny jsou dálnice, rychlostní komunikace a jiné silnice s vyšší rychlostí přetínající 
zastavěnou oblast, pokud nejsou opatřeny značkami jako silnice uvnitř zastavěné oblasti. Patří 
sem ulice. 
 

B.I-09 Silnice mimo zastavěnou oblast 

 
Silnice mimo hranice zastavěné oblasti, což je oblast s vjezdy a výjezdy označenými 
příslušným značením. 
 

B.I-10 Silnice pro mezinárodní provoz „E“ 

 
Mezinárodní síť evropských silnic pro mezinárodní provoz je tvořena systémem páteřních 
silnic zavedeným Evropskou dohodou o hlavních silnicích s mezinárodním provozem, 
podepsanou dne 15. listopadu 1975 v Ženevě a jejími změnami. 
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Páteřní a mezilehlé silnice (silnice A třídy) mají dvojciferná čísla; odbočné, propojovací a 
připojovací silnice (silnice B třídy) mají trojciferná čísla. 
 

B.I-11 Vozovka 

 
Část silnice určená pro pohyb silničních motorových vozidel; součástí vozovky nejsou části 
silnice tvořící krajnici pro horní a spodní vrstvy silničního krytu, ani části silnice určené pro 
provoz silničních vozidel bez vlastního pohonu nebo pro parkování vozidel, i když se v případě 
ohrožení mohou někdy používat pro průjezd vozidel. Šířka vozovky se měří kolmo k ose 
silnice. 
 

B.I-12 Jízdní pruh 

 
Jeden z podélných pruhů, do kterých lze vozovku rozdělit, vymezený nebo nevymezený 
vodorovným dopravním značením, který je dostatečně široký pro jednu řadu pohybujících se 
motorových vozidel jiných než motocykly. 
 

B.I-13 Pruh pro autobusy  

 
Část vozovky vyhrazená pro autobusy a odlišená od zbytku vozovky vodorovným dopravním 
značením. 
 
Používat pruh pro autobusy mohou mít povoleno taxi a v některých případech vozidla 
obsazená několika cestujícími. 
 

B.I-14 Tramvajová dráha 

 
Dopravní komunikace tvořená párem kolejnic a určená pro jízdu tramvají (vozů pouliční 
elektrické dráhy). 
 
Patří sem jak tramvajová dráha položená na silnici užívanou jinými motorovými vozidly, tak i 
tramvajová dráha oddělená od silnice.  

 

B.I-15 Pruh pro cyklisty  

 
Část vozovky vyhrazená pro jízdní kola a odlišená od zbytku vozovky vodorovným dopravním 
značením. 
 
Užití pruhu pro cyklisty může být povoleno také pro mopedy. 
 

B.I-16 Stezka pro cyklisty 

 
Samostatná silnice nebo část silnice vyhrazená pro jízdní kola a označená jako taková. Stezka 
pro cyklisty je oddělena od jiných silnic nebo jiných částí téže silnice stavebními prvky. 
 
Užití stezky pro cyklisty může být povoleno také pro mopedy. 
 

B.I-17 Délka silnice  

 
Délka silnice je vzdálenost mezi jejím počátečním a koncovým bodem. 
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Pokud je jeden ze směrů vozovky delší než druhý, potom se délka vypočítá jako souhrn 
polovin vzdáleností každého směru vozovky od prvního místa vjezdu k poslednímu místu 
výjezdu. 

B.I-18 Městská oblast 

 
Oblast uvnitř administrativní hranice nebo soustavy administrativních hranic městského jádra 
(sídla). 
 
Městské oblasti se mohou dělit podle velikosti podle počtu obyvatel: 
 
a) 10 000 až 49 999 – malé, 
b) 50 000 až 249 999 – střední, 
c) více než 250 000 – velké. 
 
Městské oblasti tvoří územní jednotky s větším počtem obyvatel, z nichž většina, ale ne 
nezbytně všichni, žije v zastavěných oblastech. Mezi zastavěné oblasti, jak jsou vymezeny v 
B.I-05, mohou patřit vesnice a města ve venkovských oblastech. 
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B.II DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ 

B.II.A VOZIDLA 

B.II.A-01 Silniční vozidlo 

 
Vozidlo pohybující se po kolech a určené k jízdě po silnicích. 
 

B.II.A-02 Park silničních vozidel 

 
Počet silničních vozidel registrovaných k určitému datu v některé zemi s povolením k provozu 
na veřejných komunikacích. 
 
Patří sem i silniční vozidla osvobozená od ročních daní nebo licenčních poplatků; patří sem 
také dovezená ojetá vozidla a jiná silniční vozidla podle vnitrostátních zvyklostí. Ze statistiky 
by měla být vyjmuta vojenská vozidla. 
 

B.II.A-03 Vnitrostátní silniční vozidlo 

 
Silniční vozidlo registrované ve vykazující zemi a opatřené tabulkami registrační značky 
vykazující země nebo vozidlo registrované zvlášť (tramvaje, trolejbusy atd.). 
 
Jestliže se registrace silničního vozidla nevztahuje na danou zemi, rozumí se vnitrostátním 
silničním vozidlem vozidlo vlastněné nebo pronajaté daňovým rezidentem (osobou či firmou) 
v dané zemi. 
 

B.II.A-04 Zahraniční silniční vozidlo 

 
Silniční vozidlo registrované v zemi jiné než ve vykazující zemi a opatřené tabulkami 
registrační značky příslušné cizí země.  
 

B.II.A-05 Jízdní kolo 

 
Silniční vozidlo, které má dvě nebo více kol a je obvykle poháněno výhradně svalovou energií 
osob jedoucích na tomto vozidle, konkrétně pomocí soustavy pedálů, páky nebo řídítka (např. 
jízdní kola, tříkolová a čtyřkolová vozidla a vozíky pro invalidy). 
 
Patří sem jízdní kola s pomocnou hnací jednotkou. 
 

B.II.A-06 Silniční motorové vozidlo 

 
Silniční vozidlo vybavené motorem jako jediným pohonem, které se zpravidla užívá pro 
přepravu osob nebo zboží nebo pro tažení vozidel užívaných pro dopravu osob nebo zboží po 
silnici. 
 
Ze statistiky jsou vyjmuta motorová vozidla pohybující se po kolejích. 
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B.II.A-07 Osobní silniční vozidlo 

 
Silniční vozidlo určené výhradně nebo hlavně k přepravě jedné nebo více osob. 
 
Vozidla určená pro přepravu jak osob, tak i zboží, by měla být zařazena buď mezi osobní 
silniční vozidla, nebo mezi nákladní silniční vozidla, v závislosti na jejich hlavním účelu 
stanoveném jejich technickým popisem nebo kategorií pro daňové účely. 
 

B.II.A-08 Osobní silniční motorové vozidlo 

 
Silniční motorové vozidlo určené výhradně nebo hlavně pro dopravu jedné nebo více osob. 
 
Patří sem: 
 
a) Motocykly 
b) Mopedy  
c) Osobní automobily 
d) Dodávky navržené a používané hlavně k přepravě cestujících 
e) Taxi 
f) Automobily z půjčovny  
g) Sanitky 
h) Autobusy, autokary a minibusy 
i) Tramvaje 
j) Obytné vozy  
 
Vyloučena jsou lehká nákladní vozidla, viz definice B.II.A-22. 
 

B.II.A-09 Moped 

 
Dvoukolové, tříkolové nebo čtyřkolové silniční vozidlo vybavené motorem se zdvihovým 
objemem válců menším než 50 cm3 (3,05 krychlových palců) a s nejvyšší přípustnou 
konstrukční rychlostí v souladu s vnitrostátními předpisy. 
 
Patří sem používané registrované a neregistrované mopedy vybavené státní poznávací 
značkou nebo bez ní. Některé země neregistrují všechny mopedy. 
 

B.II.A-10 Motocykl 

 
Dvoj-, tří- nebo čtyřkolové silniční motorové vozidlo nepřekračující pohotovostní hmotnost 400 
kg (900 liber). Zahrnují se všechna taková vozidla se zdvihovým objemem válců nejméně 
50 cm3, jakož i ta, která mají menší zdvihový objem válců než 50 cm3, avšak nesplňují definici 
mopedu. 
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B.II.A-11 Osobní automobil 

 
Silniční motorové vozidlo jiné než motocykl určené pro dopravu osob a dimenzované na počet 
míst k sezení nejvýše devíti osob (včetně řidiče). 
 
Patří sem:  
 
a) Osobní automobily 
b) Dodávky navržené a používané hlavně k přepravě cestujících 
c) Taxi 
d) Automobily z půjčovny  
e) Sanitky 
f) Obytné vozy 
 
Vyloučena jsou lehká nákladní silniční vozidla, viz definice B.II.A-22, autokary a autobusy, viz 
definice B.II.A-15, a minibusy/malé autokary, viz definice B.II.A-17.  
 
K „osobním automobilům" patří mikroautomobily (nevyžadující povolení k řízení), taxi a 
automobily z půjčovny, pokud mají méně než deset sedadel. 
 

B.II.A-12 Taxi 

 
Koncesovaný osobní automobil k pronajmutí s řidičem bez předem určených tras. 
 
Metoda pronajmutí je běžně:  
 
a) mávnutím na ulici,  
b) nasednutím na vyhrazeném stanovišti, 
c) telefonickým objednáním vyzvednutí. 
 

B.II.A-13 Obytný přívěs 

 
Silniční vozidlo navržené jako příbytek k tažení motorovým vozidlem. 
 
Obytný přívěs je určen hlavně k rekreačním účelům. Nepoužívá se k přepravě zboží ani 
cestujících. Vyloučeny jsou stanové přívěsy se zabudovaným stanem. Ty jsou považovány za 
přívěsovou soupravu pro přepravu zboží. 
 

B.II.A-14 Autokar, malý autokar, autobus nebo minibus 

 
Osobní silniční vozidlo dimenzované na počet míst k sezení více než devíti osob  (včetně 

řidiče). 
 
Do statistik se také započítávají mikrobusy dimenzované na počet míst k sezení více než 9 
osob (včetně řidiče). 
 

B.II.A-15 Autobus 

 
Osobní silniční motorové vozidlo navržené tak, aby uvezlo více než 24 osob (včetně řidiče), a 
vybavené k přepravě sedících i stojících cestujících. 
 
Tato vozidla mohou být konstruována s částmi pro stojící cestující, aby umožňovala častý 
pohyb cestujících, nebo navržena tak, aby umožnila přepravu stojících cestujících v uličce. 
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B.II.A-16 Autokar 

 
Osobní silniční motorové vozidlo navržené tak, aby pojalo více než 24 osob (včetně řidiče), a 
zkonstruováno výhradně pro přepravu sedících cestujících. 
 

B.II.A-17 Minibus / malý autokar 

 
Osobní silniční motorové vozidlo navržené tak, aby pojalo 10-23 sedících nebo stojících osob 
(včetně řidiče). 
 
Tato vozidla mohou být zkonstruována výhradně k přepravě sedících cestujících nebo 
k přepravě sedících i stojících cestujících. 

B.II.A-18 Trolejbus 

 
Osobní silniční vozidlo dimenzované na počet míst k sezení více než devíti osob (včetně 
řidiče), které je připojeno na trolej a není kolejovým vozidlem. 
 
Tento pojem zahrnuje vozidla, která se mohou používat buď jako trolejbusy, nebo jako 
autobusy, jestliže mají motor nezávislý na hlavním přívodu elektrického proudu. 
 

B.II.A-19 Tramvaj (vůz pouliční dráhy) 

 
Osobní nebo nákladní silniční vozidlo navržené tak, aby pojalo více než devět osob (včetně 
řidiče), nebo přepravilo náklad; jedná se o kolejové vozidlo, připojené k elektrickým vodičům 
nebo poháněné vznětovým motorem. Tramvaj je obecně začleněna do městské silniční sítě. 
 

B.II.A-20 Přepravní kapacita autokarů, autobusů a trolejbusů 

 
Počet sedadel/lůžek a míst k stání, včetně sedadla/lůžka řidiče, která jsou ve vozidle 
k dispozici při vykonávání jeho provozu, ke kterému je v první řadě určeno. 
 
V případě nejistoty by měl být zahrnut nejvyšší počet sedadel/lehátek, která jsou k dispozici. 
 

B.II.A-21 Nákladní silniční vozidlo 

 
Silniční vozidlo určené výhradně nebo hlavně pro přepravu zboží. 
 
Patří sem: 
 
a) Lehká nákladní silniční vozidla s hrubou hmotností vozidla maximálně 3 500 kg , která 

jsou navržena, výhradně nebo hlavně, k přepravě zboží, např. dodávky a polododávky 
b) Těžká nákladní silniční vozidla s hrubou hmotností vozidla vyšší než 3 500 kg, která jsou 

navržena, výhradně nebo hlavně, k přepravě zboží 
c) Silniční tahače 
d) Zemědělské traktory s povolením využívat silnice přístupné veřejné dopravě 
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B.II.A-22 Lehké nákladní silniční vozidlo 

 
Nákladní silniční vozidlo s hrubou hmotností maximálně 3.500 kg, navržené, výhradně nebo 
hlavně, k přepravě zboží. 
 
Patří sem dodávky navržené a používané pro přepravu zboží, polododávky a malé nákladní 
automobily s hrubou hmotností maximálně 3 500 kg. 
 

B.II.A-23 Těžké nákladní silniční vozidlo 

 
Nákladní silniční vozidlo s hrubou hmotností vyšší než 3.500 kg, navržené, výhradně nebo 
hlavně, k přepravě zboží. 
 

B.II.A-24 Druhy karoserie nákladního silničního vozidla 

 
Klasifikace nákladních silničních vozidel podle druhů jejich karoserií. 
 
Platí tato klasifikace druhů karoserií nákladních silničních vozidel:  
 

(1) Běžný otevřený valník  
− krytý 
− plochý  

(2) Sklápěcí automobil 
(3) Cisternový vůz 

− pro pevné látky 
− pro kapalné látky 

(4) Skříňová karoserie s řízenou teplotou  
(5) Jiná uzavřená skříňová karoserie 
(6) Nosič výměnných nástaveb kontejnerový  
(7) Vůz pro přepravu dobytka 
(8) Jiné. 

 

B.II.A-25 Nákladní silniční motorové vozidlo 

 
Jakékoliv jednotlivé silniční motorové vozidlo určené k přepravě zboží (např. kamion) nebo 
jakákoliv spojená souprava silničních vozidel určená k přepravě zboží (tj. nákladní automobil 
s přívěsem (přívěsy) nebo silniční tahač s návěsem a s přívěsem nebo bez přívěsu). 
 

B.II.A-26 Nákladní automobil  

 
Rigidní silniční motorové vozidlo určené výhradně nebo hlavně k přepravě zboží. 
 

B.II.A-27 Silniční tahač 

 
Silniční motorové vozidlo určené výhradně nebo hlavně k tažení jiných silničních vozidel, která 
nemají vlastní pohon (zejména návěsů). 
 
Zemědělské traktory jsou vyjmuty. 
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B.II.A-28 Zemědělský traktor 

 
Motorové vozidlo určené výhradně nebo hlavně k zemědělským účelům, s oprávněním nebo 
bez oprávnění užívat veřejné komunikace. 

B.II.A-29 Přívěs 

 
Nákladní silniční vozidlo určené k tažení silničním motorovým vozidlem. 
 
Z této skupiny jsou vyjmuty zemědělské přívěsy a obytné přívěsy. 
 

B.II.A-30 Zemědělský přívěs 

 
Přívěs určený výhradně nebo hlavně pro zemědělské účely a k tažení zemědělským traktorem 
s oprávněním nebo bez oprávnění užívat veřejné komunikace. 
 

B.II.A-31 Návěs 

 
Nákladní silniční vozidlo bez přední nápravy konstruované tak, že část vozidla a podstatná 
část jeho ložné hmotnosti spočívá na silničním tahači. 
 

B.II.A-32 Návěsová souprava 

 
Silniční tahač spojený s návěsem. 
 

B.II.A-33 Přívěsová souprava 

 
Nákladní silniční motorové vozidlo spojené s přívěsem. 
 
Patří sem návěsová souprava s dalším připojeným přívěsem. 
 

B.II.A-34 Speciální silniční motorové vozidlo 

 
Silniční motorové vozidlo určené pro účely jiné než pro přepravu osob nebo zboží. 
 
Do této kategorie patří: 
a) Hasičská vozidla 
b) Automobilové jeřáby 
c) Samohybné válce 
d) Buldozery s kovovými koly nebo pásy 
e) Vozidla pro natáčení filmů, rozhlasového a televizního vysílání 
f) Vozy pojízdných knihoven 
g) Odtahová vozidla pro vozidla vyžadující opravu 
h) Jiné speciální silniční motorové vozidlo 
 

B.II.A-35 Povolené zatížení 

 
Nejvyšší hmotnost zboží prohlášená příslušným orgánem země registrace vozidla za 
přípustnou. 
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B.II.A-36 Povolený objem nákladu 

 
Maximální objem k dispozici ve vozidle (měřen např. v metrech krychlových) pro přepravu 
zboží. 
 

B.II.A-37 Ložná plocha na karoserii vozidla 

 
Maximální ložná plocha k dispozici na karoserii vozidla (měřena např. v metrech čtverečních) 
k dispozici pro přepravu zboží. 
 

B.II.A-38 Celková hmotnost vozidla (nejvyšší povolená hmotnost) 

 
Celková hmotnost vozidla (nebo jízdní soupravy) včetně jeho nákladu ve stavu klidu a 
připravenosti k jízdě, prohlášená příslušným orgánem země registrace za přípustnou. 
 
Započtena je hmotnost řidiče a maximálního počtu osob, které je povoleno přepravovat. 
 

B.II.A-39 Stáří silničního vozidla 

 
Doba od první registrace silničního vozidla bez ohledu na zemi registrace. 
 

B.II.A-40 Zdvihový objem válců 

 
Zdvihový objem válců motoru stanovený příslušným orgánem země registrace. 
 

B.II.A-41 Hmotnost nenaloženého vozidla 

 
Celková hmotnost vozidla (nebo jízdní soupravy) bez nákladu ve stavu klidu a připravenosti 
k jízdě, stanovená příslušným orgánem země registrace. 
 
Hmotnost nenaloženého vozidla může zahrnovat řidiče a palivo podle vnitrostátních zvyklostí 

 

B.II.A-42 Hnací energie 

 
Hlavní druh vozidlem používané hnací energie, jak je stanoven příslušným orgánem země 
registrace. 
 
Pro vozidla s hybridním pohonem nebo dvoupalivovým motorem přizpůsobená k užívání více 
než jednoho druhu hnací energie (např. LPG a motorový benzin, nebo elektrická energie a 
motorová nafta atd.) by mělo být hlavním druhem hnací energie pokud možno alternativní 
palivo. 
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B.II.A-43 Alternativní palivo 

 
Druh hnací energie jiný než jsou klasická paliva, motorový benzin a motorová nafta. 
 
K alternativním palivům patří elektrická energie, LPG, zemní plyn (zkapalněný nebo stlačený), 
alkoholy, směsi alkoholů s jinými palivy, vodík, biopaliva (např. bionafta) atd. (Tento seznam 
není vyčerpávající). K alternativním palivům nepatří bezolovnatý benzin, reformovaný benzin 
nebo motorová nafta s nízkým obsahem síry. 
 
 

B.II.A-44 Datum první registrace motorového vozidla 

 
Datum první registrace motorového vozidla je první registrací vozidla jako nového v centrálním 
registru vozidel, bez ohledu na zemi registru. 
 
Datování registrace je datum, ve kterém byla registrace zaznamenána v úřadu pro registraci 
vozidel. Registrace dovezeného ojetého vozidla není první registrací, ale měla by se 
považovat za přeregistraci. 
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B.II.B KONTEJNERY ATD. 
 

B.II.B-01 Nákladová (přepravní) jednotka 

Kontejner, výměnná nástavba. 
 
„Plošinové kontejnery” (viz B.II.B-09 dále) používané v námořní dopravě jsou zahrnuty jako 
speciální typ kontejneru. 
 

B.II.B-02 Intermodální přepravní jednotka (ITU) 

 
Kontejner, výměnná nástavba nebo návěs / nákladní silniční motorové vozidlo vhodné pro 
intermodální dopravu.  
 

B.II.B-03 Kontejner 

 
Speciální prostorová konstrukce (skříň) pro přepravu nákladu, zpevněná a stohovatelná a 
umožňující horizontální nebo vertikální překládku. Formálnější technická definice kontejneru 
zní:  
 
„Přepravní prostředek, který je: 
 
a) trvalé povahy a dostatečné pevnosti pro opakované použití; 
b) speciální konstrukce umožňující přepravu zboží jedním nebo více druhy dopravy bez 

překládky zboží; 
c) vybavený zařízením pro okamžitou manipulaci, zejména pro přemístění z jednoho druhu 

dopravy na jiný; 
d) takové konstrukce, která umožňuje snadné naplnění a vyprázdnění; 
e) stohovatelný a  
f) o vnitřním objemu nejméně 1 m³.“ 
 
Výměnné nástavby jsou vyjmuty.  
 
I když plošinové kontejnery nemají vnitřní objem, a proto nesplňují shora uvedené kritérium 
bodu f), měly by se plošinové kontejnery (viz B.II.B-09) užívané v námořní dopravě považovat 
za zvláštní druh kontejneru, a proto jsou zde zahrnuty. 
 

B.II.B-04 Rozměry kontejnerů 

 
Hlavní rozměry kontejnerů: 
 
a) ISO-kontejner o délce 20 stop (délka 20 stop a šířka 8 stop) 
b) ISO-kontejner o délce 40 stop (délka 40 stop a šířka 8 stop) 
c) ISO-kontejner o délce větší než 20 stop a menší než 40 stop 
d) ISO-kontejner o délce přesahující 40 stop 
e) Velkoobjemový kontejner (kontejner o mimořádně velkém objemu)  
f) Letecký kontejner (kontejner splňující technické normy stanovené pro leteckou přepravu). 
 
Kontejnery mají běžně výšku 8 stop, ale existují také jiné výšky. „Vysoké kontejnery“ jsou 
kontejnery s výškou 9,5 stop. „Velkoobjemové“ kontejnery jsou kontejnery překračující rozměry 
podle ISO. Patří sem kontejnery s délkou 45 stop, 48 stop a 53 stop.  
Kontejnery rozměrů podle bodů a) až e) se označují jako velké kontejnery. 
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B.II.B-05 Hmotnost prázdného kontejneru  

 
Hmotnost prázdného kontejneru je zahrnuta v celkové hmotnosti zboží přepravovaných v 
kontejneru, označované také jako hrubá hmotnost zboží včetně přepravní jednotky. Hrubou 
hmotnost zboží přepravovaných v kontejneru lze vypočítat z hrubé hmotnosti zboží včetně 
přepravní jednotky odečtením hmotnosti prázdného kontejneru a naopak. Pokud informace o 
hmotnosti obalu schází, lze hmotnost obalu odhadnout pomocí následujících průměrných 
hodnot. 
 
Hmotnost prázdného kontejneru lze odhadnout jako: 
 
a) ISO-kontejner o délce 20 stop    2,3 tuny 
b) ISO-kontejner o délce 40 stop    3,7 tuny 
c) ISO-kontejner o délce větší než 20 stop a menší než 40 stop  3,0 tuny 
d) ISO-kontejner o délce více než 40 stop   4,7 tuny 
 

B.II.B-06 Druhy kontejnerů 

 
Hlavní druhy kontejnerů podle definice v normě ISO pro nákladní kontejnery: 
 
1.  Univerzální kontejnery 
 
2.  Speciální kontejnery 

- uzavřený kontejner s ventilací 
- kontejner s odnímatelným vrchem 
- plošinový kontejner s otevřenými bočními stěnami 
- plošinový kontejner s otevřenými bočními stěnami a úplnou nástavbou 
- plošinový kontejner s otevřenými bočními stěnami, neúplnou nástavbou a pevnými 
 čelními stěnami 
- plošinový kontejner s otevřenými bočními stěnami, neúplnou nástavbou a sklopnými 
 čelními stěnami 
- plošinový kontejner bez čelních a bočních stěn 

 
3.  Kontejnery pro specifický náklad 

- izotermický kontejner 
- tepelně izolovaný kontejner 
- chladicí kontejner - (výměnné chladivo); 
- chladicí a mrazicí kontejner 
- vyhřívaný kontejner 
- chladicí a vyhřívaný kontejner 
- cisternový kontejner 
- kontejner na volně ložený pevný náklad 
- kontejner na ujednaný náklad (např. automobily, hospodářská zvířata a jiné) 
- letecký kontejner. 

 

B.II.B-07 TEU (ekvivalentní jednotka dvaceti stop) 

 
Statistická jednotka vycházející z délky ISO-kontejneru o délce 20 stop (6,10 m), aby se zajistil 
normalizovaný rozměr kontejnerů různých obsahů a pro popis obsahu kontejnerových lodí 
nebo terminálů. Jeden ISO-kontejner o délce 20 stop se rovná jedné TEU.  
 
Jeden kontejner ISO o délce 40 stop se rovná dvěma TEU. 
Jeden kontejner o délce mezi 20 a 40 stop se rovná 1,50 TEU. 
Jeden kontejner o délce přesahující 40 stop se rovná 2,25 TEU. 
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B.II.B-08 Výměnná nástavba 

 
Nástavba k přepravě nákladu optimalizovaná pro rozměry silničního vozidla a opatřená 
manipulačními zařízením pro přesun v kombinované dopravě, obvykle silniční/železniční. 
 
Tyto jednotky nebyly původně určeny ke stohování, pokud jsou plné nebo zdvihané za víko. 
Mnoho jednotek však lze dnes stohovat, i když ne do takové míry, jako kontejnery. Hlavní 
znak, kterým se odlišují od kontejnerů, je to, že jsou optimalizovány pro rozměry silničního 
vozidla. Tato jednotka by měla mít schválení UIC pro použití na železnici. Některé výměnné 
nástavby jsou vybaveny skládacími nohami, na kterých jednotka stojí, když není na vozidle. 

B.II.B-09 Plochý kontejner 

 
Plošina bez nástavby uzpůsobená k uložení nákladu, která má však stejnou délku a šířku jako 
podlaha kontejneru a je vybavena horními a spodními rohovými prvky. 
 
Jedná se o alternativní výraz užívaný pro určité druhy speciálních kontejnerů, a to plošinové 
kontejnery a plošinové kontejnery s neúplnou nástavbou. 
 

B.II.B-10 Paleta 

 
Manipulační jednotka pro vidlicovou manipulaci a stohování zboží.  
 
Palety jsou obvykle ze dřeva a mají tyto normalizované rozměry: 
1000 mm x 1200 mm (ISO) a 800 mm x 1200 mm (CEN). 
 

B.II.B-11 Odvalovací klec, odvalovací kontejner, odvalovací paleta 

 
Malá, nestohovatelná, normálně hranatá jednotka na kolech určená k usnadnění nakládky a 
vykládky zboží.  
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B.III PODNIKY, EKONOMICKÁ VÝKONNOST A ZAMĚSTNANOST 

B.III-01 Doprava pro cizí potřebu 

 
Přeprava osob nebo zboží za odměnu. 
 

B.III-02 Doprava pro vlastní potřeby 

 
Doprava, která není dopravou pro cizí potřeby. 
 
Dopravou pro vlastní potřeby se rozumí přeprava vlastních zaměstnanců nebo nákladu, aniž 
by s ní byly spojeny jakékoliv finanční transakce. Přestože mohou takovou přepravu provádět 
jednotlivci, není zde tento případ zahrnut. 
 

B.III-03 Podnik 

 
Institucionální jednotka nebo nejmenší kombinace institucionálních jednotek, která zahrnuje a 
přímo nebo nepřímo řídí všechny funkce nezbytné k provádění svých produktivních činností. 
 
Podnik musí splňovat podmínku jednoho vlastnictví nebo řízení. Může však být smíšený, co se 
týče své ekonomické činnosti, jakož i sídla. 
 

B.III-04 Podnik silniční dopravy 

 
Podnik vykonávající v jednom nebo v několika místech činnosti pro poskytování služeb silniční 
dopravy pomocí silničních vozidel, jehož hlavní činností podle přidané hodnoty je silniční 
doprava. 
 
Z hlediska klasifikací činnosti sem patří tyto třídy: 
 
− ISIC/Rev.41: Oddíl 49, Třída 492 – Ostatní pozemní doprava; 

− Třída 4921 - Městská nebo příměstská osobní pozemní doprava  
− Třída 4922 – Ostatní osobní pozemní doprava, 
− Třída 4923 – Silniční nákladní doprava. 

 
− NACE/Rev.22: Oddíl 49, Třída 49,3 – Ostatní pozemní osobní doprava; 

− Třída 49.31 – Městská, příměstská nebo metropolitní osobní pozemní doprava 
− Třída 49.32 - Provozování taxislužby;  
− Třída 49,39 – Ostatní osobní pozemní doprava, 

 
− NACE/Rev.2: Oddíl 49, Třída 49.4 - Silniční nákladní doprava 

− Třída 49.41 – Silniční nákladní doprava. 
− Třída 49.42 – Stěhovací služby 

Započítávají se i podniky bez zaměstnanců pobírajících plat. Započteny by měly být pouze 
jednotky, které v průběhu sledovaného období skutečně vykonávají činnost. Jednotky, které 
činnost nevykonávají nebo činnost ještě nezahájily, jsou vyjmuty. 

                                                
1 ISIC Rev.4 – Mezinárodní standardní klasifikace všech ekonomických činností, Statistický úřad OSN. 
2 NACE Rev.2 – Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Úř. věst. L 393, 30.12.2006, 
s.1. 
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B.III-05 Podnik osobní silniční dopravy 

 
Podnik silniční dopravy nabízející a poskytující služby přepravy jedné nebo více osob 
(cestujících), nepočítaje v to řidiče, a jehož hlavní činností v oblasti silniční dopravy podle 
přidané hodnoty je osobní silniční doprava. 
 

B.III-06 Podnik nákladní silniční dopravy 

 
Podnik silniční dopravy nabízející a poskytující služby přepravy zboží, jehož hlavní činností 
v oblasti silniční dopravy podle přidané hodnoty je nákladní silniční doprava. 
 

B.III-07 Podnik městské hromadné osobní silniční dopravy 

 
Podnik osobní silniční dopravy poskytující hromadné, městské nebo podobné pravidelné nebo 
nepravidelné dopravní služby v jedné nebo více zastavěných oblastech, jehož hlavní činností 
v oblasti silniční osobní dopravy podle přidané hodnoty je městská hromadná osobní silniční 
doprava. 
 

B.III-08 Veřejný podnik silniční dopravy 

 
Podnik silniční dopravy, který je převážně ve vlastnictví státu nebo orgánů veřejné správy a 
jejich podniků (s více než 50 % podílem na základním jmění). 
 

B.III-09 Zaměstnanost 

 
Průměrný počet osob pracujících během daného období v podniku silniční dopravy (včetně 
majitelů pracujících v podniku, partnerů řádně pracujících v podniku a neplacených pracujících 
rodinných příslušníků), jakož i osob pracujících mimo podnik, které však k němu patří a jsou 
jím přímo placené. 
 
Zaměstnance je možné dělit následovně: 
 
a) Řidiči 
b) Automechanici 
c) Skladníci 
d) Zaměstnanci řízení vozového parku 
e) Jiní kancelářští pracovníci 

 

B.III-10 Obrat 

 
Celková částka fakturovaná podnikem silniční dopravy ve sledovaném období. Odpovídá 
tržbám za prodej zboží nebo služeb dodaných třetím stranám. Obrat zahrnuje „jiný příjem 
z provozu“, např. příjem z koncesí, licenčních dohod, patentů, ochranných známek a 
podobných hodnot. Obrat zahrnuje všechna cla a daně ze zboží nebo služeb fakturované 
podnikem, s výjimkou DPH fakturované podnikem jeho zákazníkům. Zahrnuje také všechny 
ostatní poplatky účtované zákazníkům. Odečíst se musejí slevy z ceny, rabaty a skonta, jakož 
i hodnota vrácených obalů, avšak s výjimkou slevy při platbě za hotové. 
 
Obrat zahrnuje pouze běžné činnosti, a proto nezahrnuje prodej dlouhodobých aktiv. Vyjmuty 
jsou také provozní dotace obdržené od orgánů veřejné správy. 
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B.III-11 Investiční výdaje na silnice 

 
Výdaje na novou výstavbu a rozšiřování stávajících silnic, včetně rekonstrukce, obnovy a 
větších oprav. 
 

B.III-12 Investiční výdaje na silniční vozidla 

 
Výdaje na nákup silničních vozidel. 

 

B.III-13 Výdaje na údržbu silnic 

 
Výdaje na udržování silnic v provozuschopném stavu. 
 
Patří sem údržba silničního povrchu, vysprávky a běžné opravy (práce vztahující se 
k nerovnosti obrusné vrstvy vozovky, okrajům vozovky atd.). 

 

B.III-14 Výdaje na údržbu silničních vozidel 

 
Výdaje na udržování silničních vozidel v provozuschopném stavu. 
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B.IV PROVOZ  

B.IV-01 Silniční provoz 

 
Jakýkoliv pohyb silničního vozidla v dané síti. 
 
Jestliže se vozidlo přepravuje na jiném vozidle, započítává se pouze pohyb přepravujícího 
vozidla (aktivní režim). 

 

B.IV-02 Silniční provoz na vnitrostátním území 

 
Jakýkoliv pohyb silničních vozidel na vnitrostátním území bez ohledu na to, v které zemi jsou 
tato vozidla registrována. 

 

B.IV-03 Provoz prázdných silničních vozidel 

 
Jakýkoliv pohyb silničního vozidla, u něhož je celková hrubá hmotnost přepravovaných věcí a 
přepravních prostředků, např. kontejnerů, výměnných nástaveb a palet, nulová. Jakýkoliv 
pohyb autokarů, autobusů, trolejbusů a tramvají bez cestujících. 
 
Pohyb silničního vozidla přepravujícího prázdné přepravní prostředky, např. kontejnery, 
výměnné nástavby a palety, se za jízdu prázdných vozidel nepovažuje. 

 

B.IV-04 Městský silniční provoz 

 
Doprava provozovaná v městské oblasti silničními vozidly. 
 
Úseky tranzitní jízdy zahrnující poměrně krátký průjezd po městských komunikacích se za 
městský silniční provoz nepočítají. 

 

B.IV-05 Provoz na silnicích uvnitř zastavěných oblastí 

 
Provoz na silnicích uvnitř zastavěných oblastí. 

 

B.IV-06 Cesta silničního vozidla 

 
Pohyb silničního vozidla ze stanoveného výchozího místa do stanoveného místa určení. 
 
Jízda se může dělit na řadu úseků nebo etap. 

 

B.IV-07 Vozový kilometr  

 
Měrná jednotka představující pohyb silničního motorového vozidla na vzdálenost jednoho 

   kilometru. 
 
Započítává se skutečně ujetá vzdálenost. Zahrnují se jízdy prázdných silničních motorových 
vozidel. Soupravy tvořené tahačem a návěsem nebo nákladním automobilem a přívěsem se 
započítávají jako jedno vozidlo. 
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B.IV-08 Vjezd silničního vozidla do země 

 
Jakékoliv naložené nebo prázdné silniční motorové vozidlo, které vstoupilo do země po silnici. 
 
Jestliže silniční vozidlo vstupuje do země jiným druhem dopravy, považuje se za vstup do 
země pouze aktivní režim. 
 

B.IV-09 Výjezd silničního vozidla ze země 

 
Jakékoliv naložené nebo prázdné silniční motorové vozidlo, které vystoupilo ze země po 
silnici. 
 
Jestliže silniční motorové vozidlo opouští zemi jiným druhem dopravy, považuje se za výstup 
ze země pouze aktivní režim. 
 

B.IV-10 Tranzit silničního vozidla 

 
Jakékoliv naložené nebo prázdné silniční motorové vozidlo, které vstupuje do země a opouští 
zemi v různých místech libovolnými dopravními prostředky, pokud se celá cesta v rámci země 
uskutečňuje po silnici a neprovádí se v ní nakládka ani vykládka. 
 
Započítávají se silniční motorová vozidla naložená na hranicích dané země na jiný druh 
dopravy nebo z jiného druhu dopravy vyložená. 
 

B.IV-11 Roční průměrný denní dopravní tok 

 
Průměrný tok vozidel kolem konkrétního sčítacího místa na silniční síti.  
 
Sčítání se může provádět ručně nebo automaticky, soustavně nebo ve zvolených obdobích. 
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B.V MĚŘENÍ DOPRAVY 

B.V-01 Silniční doprava 

 
Jakákoliv přeprava zboží a/nebo osob pomocí silničního vozidla v dané silniční síti. 
 
Jestliže se vozidlo přepravuje na jiném vozidle, započítává se pouze pohyb přepravujícího 
vozidla (aktivní režim). 
 

B.V-02 Vnitrostátní silniční doprava 

 
Silniční doprava mezi dvěma místy (místem nakládky/nástupu a místem vykládky/výstupu) 
nacházejícími se v téže zemi bez ohledu na to, v které zemi je silniční motorové vozidlo 
registrováno. Může zahrnovat tranzit jinou zemí. 
 
Odpojení přívěsu/návěsu od silničního motorového vozidla a připojení přívěsu/návěsu k jinému 
silničnímu motorovému vozidlo se považuje za vykládku a nakládku zboží v přívěsu/návěsu. 
 

B.V-03 Silniční kabotážní doprava 

  
Silniční doprava v rámci země jiné než je země registrace, prováděná silničním motorovým 
vozidlem registrovaným v ohlašující zemi 
 

B.V-04 Mezinárodní silniční doprava 

 
Silniční doprava mezi místem nakládky/nastoupení nebo vykládky/vystoupením v ohlašující 
zemi a místem nakládky/nastoupení a vykládky/vystoupení v jiné zemi  

 
Tato doprava může zahrnovat průjezd jednou nebo několika dalšími zeměmi. 
 

B.V-05 Třetizemní silniční doprava 

 
Silniční doprava provozovaná silničním motorovým vozidlem registrovaným v jedné zemi mezi 
místem nakládky/nastoupení ve druhé zemi a místem vykládky/vystoupení ve třetí zemi. 
 
Tato doprava může zahrnovat průjezd jednou nebo několika dalšími zeměmi. 
 

B.V-06 Silniční tranzitní doprava 

 
Silniční doprava určitou zemí mezi dvěma místy (místem nakládky a místem vykládky), z nichž 
každé se nachází v jiné zemi nebo v jiných zemích, pokud se celá cesta v dané zemi 
uskutečňuje po silnici a neprovádí se v ní nakládka ani vykládka. 
 
Započítávají se silniční motorová vozidla naložená na hranicích dané země na jiný druh 
dopravy nebo z jiného druhu dopravy vyložená. 
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B.V-07 Městská hromadná silniční doprava 

 
Doprava prováděná na městských komunikacích nebo tramvajových dráhách. 
 
Za městskou hromadnou dopravu se považuje pouze doprava prováděná hlavně nebo výlučně 
na městských komunikacích. 
 

B.V-08 Cestující po silnici 

 
Jakákoliv osoba, která cestuje silničním vozidlem. Řidiči osobních vozidel, vyjma řidičů 
taxislužby, se považují za cestující. Personál obsluhující autobusy, autokary, trolejbusy, 
tramvaje a nákladní silniční vozidla se za cestující nepovažuje. 
 

B.V-09 Silniční osobokilometr 

 
Měrná jednotka představující přepravu jednoho cestujícího po silnici na vzdálenost jednoho 
kilometru. 
 
Započítává se vzdálenost, kterou cestující skutečně ujel. 
 

B.V-10 Jízda cestujícího po silnici 

 
Spojení mezi místem nástupu a místem výstupu cestujících přepravovaných silničním 
vozidlem. 
 
Přestup cestujícího z jednoho vozidla přímo na druhé vozidlo stejného typu, bez ohledu na 
provozovatele dopravy, se nepovažuje za výstup/nástup. Kdykoliv se při přestupu použije jiný 
druh dopravy, je třeba to považovat za výstup z vozidla s následným nástupem do jiného 
vozidla. 
 

B.V-11 Veřejná silniční doprava 

 
Veřejná silniční doprava zahrnuje osobní dopravu autobusem nebo tramvají v pravidelné 
dopravě, ať už je provozována veřejným nebo soukromým podnikem. 

B.V-12 Jízda cestujícího po silnici ve veřejné silniční dopravě 

 
Spojení mezi místem nástupu a místem výstupu cestujících přepravovaných autobusem nebo 
tramvají. 
 
Přestup cestujícího z jednoho vozidla přímo na druhé vozidlo stejného typu, bez ohledu na 
provozovatele dopravy, se nepovažuje za výstup/nástup. Kdykoliv se při přestupu použije jiný 
druh dopravy, je třeba to považovat za výstup z vozidla s následným nástupem do jiného 
vozidla.  
 

B.V-13 Cestující po silnici, který nastoupil do vozidla veřejné silniční dopravy 

 
Cestující, který nastoupí do silničního vozidla, aby jím byl přepraven. 
 
Přestup cestujícího z jednoho vozidla přímo na druhé vozidlo stejného typu, bez ohledu na 
provozovatele dopravy, se pokud možno nepovažuje za výstup/nástup. Kdykoliv se při 
přestupu použije jiný druh dopravy, je třeba to považovat za výstup z vozidla s následným 
nástupem do jiného vozidla.  
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B.V-14 Cestující po silnici, který vystoupil z vozidla veřejné silniční dopravy 

 
Cestující vystupující ze silničního vozidla po přepravení tímto vozidlem. 
 
Přestup cestujícího z jednoho vozidla přímo na druhé vozidlo stejného typu, bez ohledu na 
provozovatele dopravy, se pokud možno nepovažuje za výstup/nástup. Kdykoliv se při 
přestupu použije jiný druh dopravy, je třeba to považovat za výstup z vozidla s následným 
nástupem do jiného vozidla. 
 

B.V-15 Dopravní spoj cestujícího po silnici 

 
Spojení mezi místem nástupu a místem výstupu cestujících přepravovaných po silnici po 
kterékoli cestovní trase. 
 
Místa jsou definována pomocí mezinárodních klasifikačních systémů, např. NUTS (Klasifikace 
územních statistických jednotek – Eurostat). 
 

B.V-16 Místo nástupu 

 
Započítává se místo, v kterém cestující nastoupil do silničního vozidla, aby jím byl přepraven. 
 
Přestup cestujícího z jednoho vozidla přímo na druhé vozidlo stejného typu, bez ohledu na 
provozovatele dopravy, se pokud možno nepovažuje za výstup/nástup. Kdykoliv se při 
přestupu použije jiný druh dopravy, je třeba to považovat za výstup z vozidla s následným 
nástupem do jiného vozidla. 
 

B.V-17 Místo výstupu 

 
Započítává se místo, v kterém cestující vystoupil ze silničního vozidla, kterým byl přepraven. 
 
Přestup cestujícího z jednoho vozidla přímo na druhé vozidlo stejného typu, bez ohledu na 
provozovatele dopravy, se pokud možno nepovažuje za výstup/nástup. Kdykoliv se při 
přestupu použije jiný druh dopravy, je třeba to považovat za výstup z vozidla s následným 
nástupem do jiného vozidla. 
 

B.V-18 Zboží přepravované po silnici 

 
Jakékoli zboží přepravované silničními nákladními vozidly. 
 
Započteny jsou veškeré obaly a přepravní prostředky, např. kontejnery, výměnné nástavby 
nebo palety. 

 

B.V-19 Celková hrubá hmotnost zboží včetně přepravní jednotky 

 
Celková hmotnost převáženého zboží, všech obalů a vlastní hmotnost prázdné přepravní 
jednotky (např. kontejnerů, výměnných nástaveb a palet pro zboží). 
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B.V-20 Hrubá hmotnost zboží 

 
Celková hmotnost převáženého zboží, včetně obalů, ale bez hmotnosti prázdné přepravní 
jednotky (např. kontejnerů, výměnných nástaveb a palet pro zboží). 

 
 

B.V-21 Vlastní hmotnost přepravní jednotky  

 
Hmotnost přepravní jednotky (např. kontejnerů, výměnných nástaveb a palet pro zboží) před 
naložením nákladu. 
 

B.V-22 Tunokilometr v silniční dopravě 

 
Měrná jednotka nákladní dopravy představující přepravu jedné tuny zboží po silnici na 
vzdálenost jednoho kilometru. 
 
Započítávanou vzdáleností je vzdálenost skutečně ujetá. 

 

B.V-23 TEU-kilometr v silniční dopravě 

 
Měrná jednotka kontejnerové dopravy představující přepravu jedné TEU po silnici na 
vzdálenost jednoho kilometru. 
 
Započítávanou vzdáleností je vzdálenost skutečně ujetá. 
 

B.V-24 Druhy přepravovaného zboží 

 
Dopravované zboží je možno klasifikovat podle druhu. 
 
Příklady klasifikačních schémat jsou NST 2007 (Jednotná klasifikace zboží pro statistiku 
dopravy), která nahrazuje nomenklaturu CSTE (Klasifikace komodit pro statistiku dopravy v 
Evropě - EHK OSN), a nomenklatura NST/R (Jednotná klasifikace zboží pro statistiku 
dopravy/revidovaná – Eurostat). 
 

B.V-25 Druhy přepravovaného nákladu 

 
Přepravované zboží lze klasifikovat podle EHK OSN – Kódy typů nákladu, obalů a obalových 
materiálů, Doporučení 21, Ženeva, březen 1986. Třídy nákladu jsou: 
 
- Hromadně přepravovaný kapalný náklad  
- Hromadně přepravovaný pevný náklad 
- Velký nákladní kontejner 
- Jiný nákladní kontejner 
- Paletizované zboží 
- Předem svázané zboží 
- Mobilní, samohybné jednotky 
- Jiné mobilní jednotky 
- Ostatní druhy nákladu 
 



B. Silniční doprava 
 

- 65 - 

B.V-26 Nebezpečné zboží 

 
Třídy nebezpečného zboží přepravovaného po silnici jsou definovány v patnáctém 
revidovaném vydání Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí, OSN, Ženeva 2007. 
 
- Třída 1: Výbušniny 
- Třída 2: Plyny 
- Třída 3:  Hořlavé kapaliny 
- Třída 4:  Hořlavé tuhé látky, samozápalné látky, látky, které při styku s vodou 

vytvářejí hořlavé plyny  
- Třída 5:  Oxidující látky a organické peroxidy 
- Třída 6:  Toxické a infekční látky 
- Třída 7:  Radioaktivní látky 
- Třída 8:  Žíraviny 
- Třída 9:  Různé nebezpečné látky a výrobky 
 

B.V-27 Naložené zboží  

 
Zboží uložené do silničního vozidla a odeslané po silnici. 
 
Překládka z jednoho nákladního silničního vozidla na druhé nebo výměna silničního tahače se 
považují za nakládku po vykládce. 
 

B.V-28 Vyložené zboží  

 
Zboží odebrané ze silničního vozidla po přepravě po silnici.  
 
Překládka z jednoho nákladního silničního vozidla na druhé nebo výměna silničního tahače se 
považují za vykládku před novou nakládkou. 
 

B.V-29 Zboží, které opustilo zemi po silnici (jiné než zboží, které je celou cestu v tranzitu) 

 
Zboží, které po naložení do silničního vozidla v dané zemi opustilo zemi po silnici a bylo 
vyloženo v jiné zemi. 
 

B.V-30 Zboží, které vstoupilo do země po silnici (jiné než zboží, které je celou cestu v tranzitu) 

 
Zboží, které po naložení do silničního vozidla v jiné zemi vstoupilo do dané země po silnici a 
bylo v ní vyloženo. 
 

B.V-31 Zboží přepravované po silnici, které je celou cestu v tranzitu 

 
Zboží, které vstoupilo do země po silnici a opustilo zemi po silnici v místě jiném než v místě 
vstupu poté, co bylo zemí přepraveno ve stejném nákladním silničním motorovém vozidle. 
 
Překládka z jednoho nákladního silničního vozidla na jiné nebo výměna silničního tahače se 
považují za nakládku/vykládku. 
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B.V-32 Spoj nákladní silniční dopravy 

 
Spojení mezi místem nakládky a místem vykládky zboží přepravovaného po silnici po kterékoli 
cestovní trase. 
 
Místa jsou definována pomocí mezinárodních klasifikačních systémů, např. NUTS (Klasifikace 
územních statistických jednotek – Eurostat).  
 

B.V-33 Místo nakládky 

 
Místem nakládky se rozumí místo, v kterém bylo zboží naloženo do nákladního silničního 
motorového vozidla nebo v kterém byla provedena výměna silničního tahače. 
 

B.V-34 Místo vykládky 

 
Místem vykládky se rozumí místo, ve kterém bylo zboží vyloženo z nákladního silničního 
motorového vozidla nebo ve kterém byla provedena výměna silničního tahače. 

 

B.V-35 Využití přepravní kapacity 

 
Ukazatel využití přepravní kapacity. 
 
Ukazatele lze vypočítat jako skutečné přepravované množství zboží nebo cestujících v 
procentech kapacity vozidla měřené jako hmotnost, objem, plocha karoserie nebo povolený 
počet sedících nebo stojících cestujících (podle definice v B.II.A-20, B.II.A-35 a B.II.A-36 ).  
 
Když uvážíme přepravní vzdálenost a postupnou vykládku během cesty, lze vypočítat 
alternativní ukazatel aktuálního přepravního výkonu v procentech maximálního možného 
přepravního výkonu pro aktuální cesty. 
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B.VI SPOTŘEBA ENERGIE  

B.VI-01 Spotřeba energie silniční dopravou 

 
Konečná energie spotřebovaná silničními motorovými vozidly. 
 
Zahrnuta je energie použitá pro pohon dopravních prostředků a pro zdvihání pomocí 
zabudovaného jeřábu, osvětlení, topení a další typy zařízení pro pohodlí v dopravních 
prostředcích. Také je zahrnuta konečná energie spotřebovaná nenaloženými silničními 
vozidly. 
 

B.VI-02 Tuna ropného ekvivalentu (TOE) 

 
Měrná jednotka spotřeby energie: 1 TOE = 0,041868 TJ. 
 
Mezinárodní agentura pro energii (IEA) přijala pro rok 1991 tyto převodní koeficienty: 
- Motorový benzin  1,070 
- Plynový olej/motorová nafta 1,035 
- Těžký topný olej  0,960 
- Zkapalněný ropný plyn  1,130 
- Zemní plyn  0,917 
  
Převodní koeficient užívaný IEA pro elektrickou energii: 1 TWh = 0,086 Mtoe. 
 

B.VI-03 Joule 

 
Měrná jednotka spotřeby energie: 
1 terajoule = 1012 Joule = 2.78 x 105 kWh) 
1 terajoule = 23,88459 TOE. 
 

B.VI-04 Motorový benzin (benzin) 

 
Lehké uhlovodíkové palivo pro použití ve spalovacích motorech s výjimkou letadlových 
motorů. 
 
Motorový benzin se destiluje při teplotě 35 °C až 215 °C a je používán jako palivo pro pozemní 
zážehové motory. Motorový benzin může obsahovat aditiva, oxygenáty a činidla zlepšující 
oktanové číslo, včetně sloučenin olova, jako např. TEL (tetraethylolovo) a TML 
(tetramethylolovo). 
Spalné teplo: 44,8 TJ/1 000 t. 
 

B.VI-05 Plynový olej / motorová nafta (destilovaný topný olej) 

 
Olej získaný z nejnižší frakce destilací ropy za atmosférického tlaku. 
 
Plynový olej / motorová nafta zahrnuje těžké plynové oleje získávané vakuovou redestilací 
zbytku z destilace za atmosférického tlaku. Plynový olej/motorová nafta se destiluje při teplotě 
200 °C až 380 °C, z toho méně než 65 objemových procent při teplotě 250 °C, včetně ztrát, a 
nejméně 80 procent při teplotě 350 °C. Bod vzplanutí je vždy vyšší než 50 °C a jejich hustota 
je vyšší než 0,81. Těžké oleje získávané směšováním patří do stejné skupiny s plynovými 
oleji, pokud jejich kinematická viskozita nepřekračuje 25 cST při teplotě 40 °C. 
 
Spalné teplo: 43,3 TJ/1 000 t. 
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B.VI-06 Zkapalněný ropný plyn (LPG) 

 
Lehké uhlovodíky parafinové řady, které se získávají výhradně destilací ropy. 
 
LPG obsahuje propan a butan nebo směs těchto dvou uhlovodíků. Ty mohou být při nízkém 
tlaku (5 - 10 atmosfér) zkapalněny. V kapalném stavu a při teplotě 38 °C mají relativní tenzi 
páry nejvýše 24,5 barů. Jejich měrná hustota se pohybuje v rozmezí od 0,50 do 0,58. 
 

B.VI-07 Zkapalněný zemní plyn 

 
Kapalné nebo zkapalněné uhlovodíky vyráběné úpravou, čištěním a stabilizací zemního plynu. 
Jejich vlastnosti se liší, počínaje vlastnostmi etanu, butanu a propanu, až po těžké oleje. 
Zkapalněný zemní plyn se destiluje s ropou v rafineriích, směšuje s rafinovanými ropnými 
produkty nebo se užívá přímo, v závislosti na jeho vlastnostech. 
 

B.VI-08 Elektrická energie 

 
Energie vyráběná v hydroelektrárnách, geotermálních, jaderných a klasických tepelných 
elektrárnách, s výjimkou energie vyráběné přečerpávacími vodními elektrárnami, měřená 
spalným teplem elektrické energie (3,6 TJ/GWh). 
 
Přečerpávací vodní elektrárna je elektrárna s rezervoárem plněným pomocí čerpadel. 
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B.VII NEHODY 

B.VII-01 Nehoda se zraněním osob 

 
Nehoda s účastí nejméně jednoho pohybujícího se silničního vozidla na veřejné komunikaci 
nebo na soukromé silnici přístupné pro veřejnost, jejímž důsledkem je nejméně jedna zraněná 
nebo usmrcená osoba.  
 
Sebevražda nebo pokus o sebevraždu není nehoda, ale incident způsobený úmyslným činem 
s cílem smrtelně se zranit. Pokud však sebevražda nebo pokus o sebevraždu způsobí zranění 
dalšího uživatele silnice, bude tento incident považován za nehodu se zraněním osob. 
 
Patří sem: srážky silničních vozidel; střety silničních vozidel s chodci; střety silničních vozidel 
se zvířaty nebo pevnými překážkami a nehody jediného silničního vozidla. Patří sem též 
srážky silničních vozidel s kolejovými vozidly. Srážky více vozidel se počítají jen za jednu 
nehodu, pokud se následné srážky přihodí ve velmi krátkém období. Mezi nehody se zraněním 
osob nepatří nehody, při nichž došlo pouze k materiálním škodám. 
 
Vyloučeny jsou teroristické činy. 
 

B.VII-02 Nehoda s následkem smrti 

 
Nehoda se zraněním, jež má za následek usmrcení osoby.  
 

B.VII-03 Nehoda bez následku smrti 

 
Jakákoliv nehoda se zraněním kromě nehod s následkem smrti. 
 

B.VII-04 Oběť nehody 

 
Osoba usmrcená nebo zraněná v důsledku nehody se zraněním. 
 

B.VII-05 Usmrcená osoba 

 
Osoba, která byla bezprostředně usmrcena nebo zemřela do 30 dnů v důsledku nehody se 
zraněním osob, s výjimkou sebevražd. 
 
Usmrcená osoba je vyloučena, pokud příslušný úřad vyhlásí, že příčinou smrti byla 
sebevražda, tj. úmyslný čin s cílem smrtelně se zranit mající za následek smrt. Pro země, 
ve kterých se tato definice nepoužívá, jsou převodní koeficienty stanoveny tak, aby bylo 
možné provést srovnání na základě „definice 30 dnů“. 
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B.VII-06 Zraněná osoba: 

 
Osoba, která nebyla v důsledku nehody se zraněním osob bezprostředně usmrcena ani 
nezemřela do 30 dnů, ale utrpěla zranění obvykle vyžadující lékařské ošetření, s výjimkou 
pokusů o sebevraždu. 
 
Osoby s menšími zraněními, jako jsou drobné řezné rány a modřiny, se normálně 
nezaznamenávají jako zraněné. 
 
Zraněná osoba je vyloučena, pokud příslušný úřad vyhlásí za příčinu zranění pokus této osoby 
o sebevraždu, tj. úmyslný čin s cílem zranit se, který měl za následek zranění, ale ne smrt. 
 

B.VII-07 Těžce zraněná osoba: 

 
Zraněná osoba, která byla hospitalizována na dobu delší než 24 hodin. 
 

B.VII-08 Lehce zraněná osoba 

 
Jakákoliv zraněná osoba kromě osob zabitých nebo těžce zraněných. 
 
Osoby s menšími zraněními, jako jsou drobné řezné rány a modřiny, se normálně 
nezaznamenávají jako zraněné. 
 

B.VII-09 Řidič zúčastněný na nehodě se zraněním 

 
Osoba zúčastněná na nehodě se zraněním, která v okamžiku nehody řídila silniční vozidlo. 
 

B.VII-10 Cestující zúčastněný na nehodě se zraněním 

 
Osoba zúčastněná na nehodě se zraněním jiná než řidič, která se nacházela v silničním 
vozidle nebo na silničním vozidle, nebo nastupovala do silničního vozidla nebo z něj 
vystupovala. 
 

B.VII-11 Chodec zúčastněný na nehodě se zraněním 

 
Osoba zúčastněná na nehodě se zraněním jiná než cestující nebo řidič podle výše uvedené 
definice. 
 
Započítávají se i osoby jedoucí v dětském kočárku, invalidním vozíku nebo v jakémkoliv jiném 
malém vozidle bez motoru nebo osoby, které je tlačí. Spadají sem také osoby, které tlačí jízdní 
kolo, moped, jedou na kolečkových bruslích, skateboardu, lyžích nebo používají podobné 
prostředky. 
 

B.VII-12 Nehoda mezi silničním vozidlem a chodcem 

 
Nehoda se zraněním, jejímž účastníkem je jedno nebo více silničních vozidel a jeden nebo 
více chodců. 
 
Nehody se započítávají bez ohledu na to, zda byl chodec účastníkem v první nebo pozdější 
fázi nehody a zda byl chodec zraněn nebo usmrcen na silnici nebo mimo ni. 
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B.VII-13 Silniční nehoda s účastí jediného silničního vozidla 

 
Nehoda se zraněním, jejímž účastníkem je jen jedno silniční vozidlo. 
 
Započítávají se nehody vozidel, která se snaží zabránit srážce a vyjedou z vozovky, nebo 
nehody způsobené srážkou s pevnou překážkou nebo se zvířaty na silnici. Vyjmuty jsou 
srážky s chodci a se zaparkovanými vozidly. 
 

B.VII-14 Silniční nehoda s účastí více vozidel 

 
Nehoda se zraněním, jejímiž účastníky jsou dvě nebo více silničních vozidel. 
 
Druhy nehod se zraněním s účastí nejméně dvou silničních vozidel jsou: 
 
a) Náraz zezadu: srážka s jiným vozidlem jedoucím ve stejném jízdním pruhu vozovky a 

pohybujícím se ve stejném směru, zpomalujícím nebo dočasně zastaveným. 
 

Vyjmuty jsou srážky se zaparkovanými vozidly. 
 
b) Čelní srážka: srážka s jiným vozidlem jedoucím ve stejném jízdním pruhu vozovky a 

pohybujícím se v protisměru, zpomalujícím nebo dočasně zastaveným. 
 

Vyjmuty jsou srážky se zaparkovanými vozidly. 
 
c) Srážka v důsledku průjezdu křižovatkou nebo odbočování: srážka s jiným vozidlem 

jedoucím v příčném směru v důsledku průjezdu křižovatkou, vyjíždění ze silnice nebo 
vjíždění na silnici. 

 
Vyjmuty jsou srážky s vozidly, která zastavila a čekají na odbočení, které by měly být 
zařazeny do bodu (a) nebo (b). 

 
d) Jiné srážky, včetně srážek se zaparkovanými vozidly: srážka, ke které dojde při jízdě 

vedle sebe, při předjíždění nebo při změně jízdních pruhů; nebo srážka s vozidlem, které 
zaparkovalo nebo zastavilo na okraji vozovky, na krajnicích, na vyznačených parkovacích 
místech, chodnících nebo parkovištích atd. 

 
Do B-VII-14(d) se započítávají se všechny srážky nespadající pod body (a), (b) a (c). 
Důležitým faktorem klasifikace nehod mezi vozidly je první srážka na vozovce nebo první 
mechanický náraz na vozidlo.  

 

B.VII-15 Nehoda řidičů pod vlivem alkoholu, drog nebo léků 

 
Nehoda se zraněním, při které je nejméně jeden řidič podle definice ve vnitrostátních právních 
předpisech pod vlivem alkoholu, drog nebo léků snižujících schopnost řízení. 
 

B.VII-16 Za denního světla 

 
Podle hlášení policie nebo jiných orgánů. 
 

B.VII-17 Za tmy 

 
Podle hlášení policie nebo jiných orgánů. 
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B.VII-18 Za šera (nebo není známo) 

 
Podle hlášení policie nebo jiných orgánů.  
 
Zbývající kategorie zahrnující případy, kdy byly podmínky viditelnosti velmi špatné nebo 
nejsou k dispozici informace o podmínkách viditelnosti. 
 

B.VII-19 Suchý povrch silnice 

 
Silniční povrch nepokrytý vodou, sněhem, ledem nebo jinými látkami. 

 

B.VII-20 Jiný povrch silnice 

 
Jakýkoliv povrch silnice jiný než suchý. 
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C. VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA 
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C.I INFRASTRUKTURA 

C.I-01 Lodní doprava 

 
Řeka, kanál, jezero nebo jiná vodní plocha, která je svou přirozenou nebo uměle vytvořenou 
povahou způsobilá pro plavbu. 
 
Započteny jsou vodní cesty námořní povahy (vodní cesty označené vykazující zemí za 
způsobilé pro plavbu zejména lodí vnitrozemské vodní dopravy způsobilých pro plavbu na 
moři). K vodním cestám patří také ústí řek; hranicí je místo nejblíže moři, v kterém je šířka řeky 
menší než 3 km při nízkém stavu vody a menší než 5 km při vysokém stavu vody. 
 

C.I-02 Splavná vnitrozemská vodní cesta 

 
Vodní plocha, která není součástí moře a která je díky svým přírodním vlastnostem nebo 
vlastnostem vytvořených člověkem vhodná pro plavbu, především na plavidlech vnitrozemské 
vodní dopravy. Tento termín se vztahuje na splavné řeky, jezera, kanály a ústí řek. 
 
Délka řek a kanálů se měří ve středu plavební dráhy. Délka jezer a lagun se měří podél 
nejkratší plavební trasy mezi nejvzdálenějšími místy, mezi nimiž se vykonávají přepravní 
činnosti. Vodní cesta tvořící společnou hranici mezi dvěma zeměmi je vykazována oběma 
zeměmi. 
 

C.I-03 Splavná řeka 

 
Přirozená vodní cesta způsobilá pro plavbu bez ohledu na to, zda byla pro tento účel upravena 
uměle. 
 

C.I-04 Splavné jezero 

 
Přirozená rozsáhlá vodní plocha způsobilá pro plavbu. 
 
Započteny jsou laguny (brakická vodní plocha oddělená od moře pobřežním valem). 
 

C.I-05 Splavný kanál 

 
Vodní cesta vybudovaná zejména pro plavbu. 
 

C.I-06 Síť splavných vnitrozemských vodních cest 

 
Všechny splavné vnitrozemské vodní cesty způsobilé pro veřejnou plavbu v dané oblasti. 
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C.I-07 Kategorie splavných vnitrozemských vodních cest 

 
S přihlédnutím ke klasifikaci evropských vnitrozemských vodních cest EHK OSN/EKMD z roku 
1992 se kanály, splavné řeky a jezera různých kategorií definují takto: 
 
Podle horizontálních rozměrů plavidel a tlačných sestav 
 
Třída (délka/šířka) 
I až III Do 80/9 m. 
IV  80-85/9,50 m. 
V a  95-110/11,40 m. 
V b  172-175/11,40 m. 
VI a  95-110/22,80 m. 
VI b  185-195/22,80 m. 
VI c  270-280/22,80 nebo 195-200/33-34,20 m. 
VII  285/33-34,20 m a více. 
 
V některých případech je možno využít ke klasifikaci splavných vnitrozemských vodních cest 
„nosnost plavidel“. 
 

C.I-08 Přístav  

 
Místo vybavené zařízením pro uvázání obchodních lodí za účelem nakládky nebo vykládky 
zboží nebo nalodění či vylodění jejich cestujících, obvykle přímo na molo. 
 

C.I-09 Statistický přístav 

 
Statistický přístav tvoří jeden nebo několik přístavů spravovaných zpravidla jednotnou 
přístavní správou schopnou zaznamenávat pohyby lodí a nákladů. 

  

C.I-10 UN/LOCODE 

 
Pětiznakový kód, jehož první dva znaky jsou kódy zemí ISO 3166 a zbývající tři znaky jsou 
odvozeny z Doporučení č. 16 EHK/OSN v Ženevě, spolu s kódy dodanými Eurostatem pro 
přístavy dosud nezahrnuté v systému OSN. 
 

C.I-11 Délka nábřeží 

 
Celková délka nábřeží v metrech. 
 

C.I-12 Kotviště pro lodě typu Ro-Ro  

 
Stanoviště, v kterém může být loď typu Ro-Ro uvázána a nakládat a vykládat motorová 
vozidla a jiné jednotky typu Ro-Ro pomocí rampy z lodi na břeh a naopak. 
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C.I-13 Přístavní jeřáby podle únosnosti  

 
Počet jeřábů v přístavech podle únosnosti. 
 
Možné třídy únosnosti 
 
a) 10 tun nebo méně 
b) Od 10 do 20 tun 
c) Od 20 do 40 tun 
d) Větší než 40 tun. 

 

C.I-14 Přístavní jeřáby podle typu 

 
Počet jeřábů v přístavech podle typu 
 
a) Mobilní kontejnerové jeřáby 
b) Ostatní kontejnerové jeřáby 
c) Jiné jeřáby 
 

C.I-15 Přípoje na jiné druhy dopravy 

 
Dostupnost a vzdálenost od přístavů k přípojům na jiné druhy dopravy v km 
 
a) Námořní doprava 
b) Přípoj osobní železniční dopravy 
c) Přípoj nákladní železniční dopravy 
d) Dálniční přivaděč 
e) Letiště 
 

C.I-16 Přístavní můstky  

 
Místo výlučně k naloďování nebo vyloďování osob, není součástí vnitrozemského přístavu. 
 

C.I-17 Plavební komora, zdymadlo 

 
Uzavřený prostor na vnitrozemské vodní cestě s vraty na obou stranách, který slouží ke 
zvyšování nebo snižování hladiny vody, aby umožnil proplouvání plavidel. Patří sem lodní 
výtahy. 
 
Lodní výtah je stroj pro přepravu plavidel mezi vodou na dvou různých výškových úrovních. 
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C.II DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ 

C.II.A PLAVIDLA 

C.II.A-01 Plavidlo vnitrozemské vodní dopravy  

 
Plovoucí konstrukce určená k přepravě věcí nebo k veřejné přepravě cestujících nebo 
speciálně vybavené pro konkrétní komerční použití, která se plaví převážně po splavných 
vnitrozemských vodních cestách nebo v chráněných vodách nebo vodách k chráněným vodám 
přilehlých nebo v oblastech, kde platí přístavní předpisy. 
 
Opravovaná plavidla jsou započtena. Započítávají se i plavidla vhodná pro vnitrozemskou 
plavbu, která jsou však oprávněná k plavbě po moři (smíšená námořní a vnitrozemská 
plavidla). Z této kategorie jsou vyjmuty: přístavní plavidla, přístavní nákladní plavidla a 
přístavní remorkéry, trajekty, rybářské lodě, plovoucí bagry, plavidla vykonávající práce a 
službu na vodě (plovoucí stroje, plovoucí zařízení, plovoucí tělesa) a plavidla užívaná 
výhradně ke skladování, plovoucí dílny, obytná (hausbóty, botely) a rekreační plavidla a malá 
plavidla. 
 

C.II.A-02 Vnitrostátní plavidlo vnitrozemské vodní dopravy  

 
Plavidlo vnitrozemské vodní dopravy registrované v danou dobu ve vykazující zemi. 
 
Jestliže se registrace plavidla vnitrozemské vodní dopravy nevztahuje na danou zemi, rozumí 
se vnitrostátním plavidlem vnitrozemské vodní dopravy plavidlo vlastněné daňovým 
rezidentem v dané zemi. 
 

C.II.A-03 Zahraniční plavidlo vnitrozemské vodní dopravy  

 
Plavidlo vnitrozemské vodní dopravy registrované v danou dobu v zemi jiné než ve vykazující 
zemi. 
 

C.II.A-04 Námořně-říční plavidlo 

 
Každé plavidlo vnitrozemské vodní dopravy, které je navrženo a oprávněno k provozu také 
jako námořní plavidlo 
 

C.II.A-05 Nákladní plavidlo vnitrozemské vodní dopravy  

 
Plavidlo o přepravní kapacitě nejméně 20 tun určené pro přepravu nákladu po splavných 
vnitrozemských vodních cestách. 
 

C.II.A-06 Osobní loď vnitrozemské vodní dopravy 

 
Loď výslovně určená k přepravě více než 12 platících cestujících po splavných vnitrozemských 
vodních cestách. 
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C.II.A-07 Kontejnerová loď vnitrozemské vodní dopravy 

 
Loď plně vybavená pevnými nebo nastavitelnými lištami určená zejména pro přepravu 
kontejnerů.  
 

C.II.A-08 Lodní park plavidel vnitrozemské vodní dopravy 

 
Počet plavidel vnitrozemské vodní dopravy registrovaných v zemi v danou dobu a 
oprávněných užívat vnitrozemské vodní cesty. 
 
Změny lodního parku se vztahují, celkově nebo v rámci typu plavidla, na změny parku 
vnitrozemských plavidel vykazující země v důsledku nové stavby, změny typu nebo kapacity, 
pořízení nebo prodeje v cizině, vyřazení, havárií nebo převodů do námořního rejstříku nebo 
z námořního rejstříku. 
 

C.II.A-09 Nákladní loď s vlastním pohonem  

 
Jakékoli poháněné nákladní plavidlo pro vnitrozemské vodní cesty, jiné než tankové plavidlo 
s vlastním pohonem. 
 
Vlečné, tlačné a vlečno-tlačné čluny vybavené jen pomocným motorem je třeba považovat za 
vlečné, tlačné a vlečno-tlačné čluny. Skutečnost, že se nákladní loď s vlastním pohonem může 
používat k vlečení, nemění nic na její povaze. 
 

C.II.A-10 Tlačná nákladní loď s vlastním pohonem 

 
Nákladní plavidlo s vlastním pohonem určené nebo uzpůsobené k tlačení tlačných nebo 
vlečno-tlačných. 
 

C.II.A-11 Vlečný člun 

 
Nákladní plavidlo vnitrozemské vodní dopravy, které není vybaveno vlastním strojním 
pohonným zařízením a je určeno k tomu, aby bylo vlečeno.  
 
Skutečnost, že je plavidlo vybaveno pomocným motorem, nemění nic na jeho povaze. 
 

C.II.A-12 Tlačný člun 

 
Nákladní plavidlo vnitrozemské vodní dopravy, které není vybaveno vlastním strojním 
pohonným zařízením a je určeno k tomu, aby bylo tlačeno. 
 
Skutečnost, že je plavidlo vybaveno pomocným motorem, nemění nic na jeho povaze. 
 

C.II.A-13 Vlečno-tlačný člun 

 
Nákladní plavidlo vnitrozemské vodní dopravy, které není vybaveno vlastním strojním 
pohonným zařízením a je určeno k tomu, aby bylo tlačeno nebo vlečeno. 
 
Skutečnost, že je plavidlo vybaveno pomocným motorem, nemění nic na jeho povaze. 
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C.II.A-14 Tanková loď s vlastním pohonem 

 
Nákladní loď s vlastním pohonem určená k přepravě kapalin nebo plynů v pevných nádržích. 
 
Tankové lodě pro hromadnou přepravu volně ložených sypkých materiálů, např. cementu, 
moučky, sádry atd., je třeba vyjmout a započítat mezi nákladní lodě s vlastním pohonem. 
 

C.II.A-15 Tlačná tanková loď s vlastním pohonem 

 
Tlačné nákladní plavidlo s vlastním pohonem k hromadné přepravě kapalin nebo plynů.  
 
Tankové lodě pro hromadnou přepravu volně ložených sypkých materiálů, např. cementu, 
moučky, sádry atd., je třeba vyjmout a započítat mezi tlačné nákladní lodě s vlastním 
pohonem. 
 

C.II.A-16 Tankový vlečný člun 

 
Vlečný člun k hromadné přepravě kapalin nebo plynů. 
 
Tankové čluny pro hromadnou přepravu volně ložených sypkých materiálů, např. cementu, 
moučky, sádry atd., je třeba vyjmout a započítat mezi vlečné čluny. 

 

C.II.A-17 Tankový tlačný člun 

 
Tlačný člun k hromadné přepravě kapalin nebo plynů. 
 
Tankové čluny pro hromadnou přepravu volně ložených sypkých materiálů, např. cementu, 
moučky, sádry atd., je třeba vyjmout a započítat mezi tlačné čluny. 
 

C.II.A-18 Tankový vlečno-tlačný člun 

 
Vlečno-tlačný člun k hromadné přepravě kapalin nebo plynů. 
 
Tankové čluny pro hromadnou přepravu volně ložených sypkých materiálů, např. cementu, 
moučky, sádry atd., je třeba vyjmout a započítat mezi vlečno-tlačné čluny 
 

C.II.A-19 Jiné nákladní plavidlo 

 
Každé nákladní plavidlo na vnitrozemských vodních cestách určené k dopravě zboží, které 
není zahrnuto v předchozích kategoriích. 
 

C.II.A-20 Remorkér 

 
Plavidlo s vlastním pohonem o výkonu nejméně 37 kW určené k vlečení vlečných člunů, 
vlečno-tlačných člunů a vorů, nikoliv k přepravě zboží. 
 
Přístavní a námořní remorkéry jsou vyjmuty. 
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C.II.A-21 Tlačné plavidlo  

 
Plavidlo s vlastním pohonem o výkonu nejméně 37 kW určené nebo uzpůsobené k tlačení 
tlačných nebo vlečno-tlačných člunů, nikoliv k přepravě zboží. 
 
Přístavní tlačné lodě jsou vyjmuty. 
 

C.II.A-22 Tlačný remorkér 

 
Plavidlo s vlastním pohonem o výkonu nejméně 37 kW určené nebo uzpůsobené k vlečení 
vlečných člunů, vlečno-tlačných člunů nebo vorů a k tlačení tlačných člunů a vlečno-tlačných 
člunů, nikoliv k přepravě zboží. 
 

C.II.A-23 Přepravní kapacita nákladního plavidla vnitrozemské vodní dopravy 

 
Maximální povolená hmotnost zboží vyjádřená v tunách, kterou smí plavidlo přepravovat. 
 

C.II.A-24 Kapacita osobní lodi vnitrozemské vodní dopravy 

 
Maximální povolený počet cestujících, které smí plavidlo přepravovat. 
 

C.II.A-25 Výkon (kW) 

  
Mechanická práce za jednotku času vyvinutá pohonným zařízením plavidla. 
 
Tento výkon by se měl měřit jako užitečný výkon v kilowattech (výkon předávaný na propulzor 
lodní vrtuli):  
1 kW = 1,36 koňských sil; 1 koňská síla = 0,735 kW. 
 

C.II.A-26 Rok stavby plavidla 

 
Rok původní stavby trupu plavidla. 



C. Vnitrozemská vodní doprava 
 

- 81 - 

C.II.B KONTEJNERY ATD. 
 
 

C.II.B-01 Nákladová (přepravní) jednotka 

 
Kontejner, výměnná nástavba. 
 
„Plošinové kontejnery” (viz C.II.B-09 dále) používané v námořní dopravě jsou zahrnuty jako 
speciální typ kontejneru.  

 

C.II.B-02 Intermodální přepravní jednotka (ITU) 

 
Kontejner, výměnná nástavba nebo návěs/nákladní silniční motorové vozidlo vhodné pro 
intermodální dopravu.  
 

C.II.B-03 Kontejner 

 
Speciální prostorová konstrukce (skříň) pro přepravu nákladu, zpevněná a stohovatelná a 
umožňující horizontální nebo vertikální překládku. Formálnější technická definice kontejneru 
zní:  
 
„Přepravní prostředek, který je: 
 
a) trvalé povahy a dostatečné pevnosti pro opakované použití; 
b) speciální konstrukce umožňující přepravu zboží jedním nebo více druhy dopravy, 
 bez překládky zboží; 
c) vybavený zařízením pro okamžitou manipulaci, zejména pro přemístění z jednoho druhu 
 dopravy na jiný; 
d) takové konstrukce, která umožňuje snadné naplnění a vyprázdnění; 
e) stohovatelný a  
f) o vnitřním objemu nejméně 1 m³.“ 
 
Výměnné nástavby jsou vyjmuty.  
 
I když plošinové kontejnery nemají vnitřní objem, a proto nesplňují shora uvedené kritérium 
bodu f), měly by se plošinové kontejnery (viz C.II.B-09 dále) užívané v námořní dopravě 
považovat za zvláštní druh kontejneru, a proto jsou zde zahrnuty. 
 

C.II.B-04 Rozměry kontejnerů 

 
Hlavní rozměry kontejnerů: 
 
a)  ISO kontejner o délce 20 stop (délka 20 stop a šířka 8 stop) 
b) ISO-kontejner o délce 40 stop (délka 40 stop a šířka 8 stop) 
c) ISO-kontejner o délce větší než 20 stop a menší než 40 stop 
d) ISO-kontejner o délce přesahující 40 stop 
e) Velkoobjemový kontejner (kontejner o mimořádně velkém objemu) 
f) Letecký kontejner (kontejner splňující technické normy stanovené pro leteckou přepravu). 
 
Kontejnery mají běžně výšku 8 stop, ale existují také jiné výšky. „Vysoké kontejnery“ jsou 
kontejnery s výškou 9,5 stop. Velkoobjemové kontejnery jsou kontejnery překračující rozměry 
podle ISO. Patří sem kontejnery s délkou 45 stop, 48 stop a 53 stop.  
Kontejnery rozměrů podle bodů a) až e) se označují jako velké kontejnery. 
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C.II.B-05 Hmotnost prázdného kontejneru 

 
Hmotnost prázdného kontejneru je zahrnuta v celkové hmotnosti zboží přepravovaných 
v kontejneru, označované také jako hrubá hmotnost zboží včetně přepravní jednotky. Hrubou 
hmotnost zboží přepravovaných v kontejneru lze vypočítat z hrubé hmotnosti zboží včetně 
přepravní jednotky odečtením hmotnosti prázdného kontejneru a naopak. Pokud informace 
o hmotnosti obalu schází, lze hmotnost obalu odhadnout pomocí následujících průměrných 
hodnot. 
 
Hmotnost prázdného kontejneru lze odhadnout jako: 
 
a) ISO-kontejner o délce 20 stop   2,3 tuny 
b) ISO-kontejner o délce 40 stop   3,7 tuny 
c) ISO-kontejner o délce větší než 20 stop a menší než 40 stop  3,0 tuny 
d) ISO-kontejner o délce více než 40 stop  4,7 tuny 
 

C.II.B-06 Druhy kontejnerů 

 
Hlavní druhy kontejnerů podle definice v normě ISO pro nákladní kontejnery: 
1. Univerzální kontejnery 
 
2.  Speciální kontejnery 

− uzavřený kontejner s ventilací 
− kontejner s odnímatelným vrchem 
− plošinový kontejner s otevřenými bočními stěnami 
− plošinový kontejner s otevřenými bočními stěnami a úplnou nástavbou 
− plošinový kontejner s otevřenými bočními stěnami, neúplnou nástavbou a pevnými 

čelními stěnami 
− plošinový kontejner s otevřenými bočními stěnami, neúplnou nástavbou a sklopnými 

čelními stěnami 
− plošinový kontejner bez čelních a bočních stěn 

 
3 Kontejnery pro specifický náklad 

− izotermický kontejner 
− tepelně izolovaný kontejner 
− chladicí kontejner - (výměnné chladivo); 
− chladicí a mrazicí kontejner 
− vyhřívaný kontejner 
− chladicí a vyhřívaný kontejner 
− cisternový kontejner 
− kontejner na volně ložený pevný náklad 
− kontejner na ujednaný náklad (např. automobily, živá zvířata a jiné); a 
− letecký kontejner. 

 

C.II.B-07 TEU (ekvivalentní jednotka dvaceti stop) 

 
Statistická jednotka vycházející z délky ISO-kontejneru o délce 20 stop (6,10 m), aby se zajistil 
normalizovaný rozměr kontejnerů různých obsahů a pro popis obsahu kontejnerových lodí 
nebo terminálů. Jeden ISO-kontejner o délce 20 stop se rovná jedné TEU.  
 
Jeden kontejner ISO o délce 40 stop se rovná dvěma TEU. 
Jeden kontejner o délce mezi 20 a 40 stop se rovná 1,50 TEU.  
Jeden kontejner o délce přesahující 40 stop se rovná 2,25 TEU. 
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C.II.B-08 Výměnná nástavba 

 
Nástavba k přepravě nákladu optimalizovaná pro rozměry silničního vozidla a opatřená 
manipulačními zařízením pro přesun v kombinované dopravě, obvykle silniční/železniční. 
 
Tyto jednotky nebyly původně určeny ke stohování, pokud jsou plné nebo zdvihané za víko. 
Mnoho jednotek však lze dnes stohovat, i když ne do takové míry, jako kontejnery. Hlavní 
znak, kterým se odlišují od kontejnerů, je to, že jsou optimalizovány pro rozměry silničního 
vozidla. Tato jednotka by měla mít schválení UIC pro použití na železnici. Některé výměnné 
nástavby jsou vybaveny skládacími nohami, na kterých jednotka stojí, když není na vozidle. 
 

C.II.B-09 Plochý kontejner 

 
Plošina bez nástavby uzpůsobená k uložení nákladu, která má však stejnou délku a šířku jako 
podlaha kontejneru a je vybavena horními a spodními rohovými prvky. 
 
Jedná se o alternativní výraz užívaný pro určité druhy speciálních kontejnerů, a to plošinové 
kontejnery a plošinové kontejnery s neúplnou nástavbou.  
 

C.II.B-10 Paleta 

 
Manipulační jednotka pro vidlicovou manipulaci a stohování zboží.  
 
Palety jsou obvykle ze dřeva a mají tyto normalizované rozměry: 
1000 mm x 1200 mm (ISO) a 800 mm x 1200 mm (CEN). 
 

C.II.B-11 Jednotka typu Ro-Ro  

 
Prostředek vybavený koly pro přepravu zboží, např. nákladní automobil, přívěs nebo návěs, 
který může najíždět nebo být tažen do plavidla nebo na vlak. 
 
Zde jsou zahrnuty přístavní nebo lodní přívěsy. 
 

C.II.B-12 Portálový jeřáb  

 
Mostový jeřáb tvořený vodorovným portálem umístěným na nohách, které jsou buď pevné, 
nebo vedou v pevných kolejích či spočívají na pryžových pneumatikách s relativně omezeným 
manévrováním. Břemeno je možno přemísťovat vodorovně, svisle a do stran. 
 
Tyto jeřáby se běžně používají při kombinaci silniční/železniční a/nebo lodní/suchozemské 
překládky.  
 

C.II.B-13 Portálový vozík  

 
Zdvihací vozidlo na pneumatikách pro přemísťování nebo stohování kontejnerů na rovné 
zpevněné ploše. 
 

C.II.B-14 Stohovač kontejnerů  

 
Tažné vozidlo s čelním zařízením pro zdvihání, stohování nebo přemísťování ITU. 
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C.II.B-15 Vidlicové stohovací vozíky  

 
Vozidlo vybavené poháněnými vodorovnými vidlicemi, které mu umožňují zdvihat, přemísťovat 
nebo stohovat palety, kontejnery nebo výměnné nástavby. Poslední dva jmenované typy jsou 
obvykle prázdné. 
 

C.II.B-16 Spreader 

 
Nastavitelné příslušenství na zdvihacím zařízení navržené tak, aby se spojilo s horním 
rohovým příslušenstvím ITU. 
 
Mnoho spreaderů je vybaveno navíc rameny s háky, které se zaklesnou do dolních bočních 
kolejnic ITU. 
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C.III PODNIKY, EKONOMICKÁ VÝKONNOST A ZAMĚSTNANOST 

C.III-01 Podnik 

 
Institucionální jednotka nebo nejmenší kombinace institucionálních jednotek, která zahrnuje a 
přímo nebo nepřímo řídí všechny funkce nezbytné k provádění svých produktivních činností. 
 
Podnik musí splňovat podmínku jednoho vlastnictví nebo řízení. Může však být heterogenní 
z hlediska hospodářské činnosti i svého umístění. V úvahu se berou i podniky bez placených 
zaměstnanců. Započteny by měly být pouze jednotky, které během sledovaného období 
skutečně vykonávají činnost. Jednotky, které činnost nevykonávají nebo činnost ještě 
nezahájily, jsou vyjmuty. 
 
 

C.III-02 Podnik vnitrozemské vodní dopravy 

 
Podnik vykonávající v jednom nebo v několika místech činnosti pro poskytování služeb 
vnitrozemské vodní dopravy pomocí plavidel vnitrozemské vodní dopravy, jehož hlavní 
činností podle přidané hodnoty je vnitrozemská vodní doprava.a služby související 
s vnitrozemskou vodní dopravou. 
 
Z hlediska klasifikací činnosti sem patří tyto třídy: 
 
- ISIC/Rev.43: Třída 5022 – Vnitrozemská vodní doprava 
- NACE/Rev.24: Třída 5040 – Říční doprava 
 

C.III-03 Veřejný podnik vnitrozemské vodní dopravy 

 
Podnik vnitrozemské vodní dopravy, který je převážně ve vlastnictví státu nebo orgánů veřejné 
správy a jejich podniků (více než 50 % kapitálu). 
 

C.III-04 Vnitrozemský přístavní podnik 

 
Podnik, který zajišťuje na jednom nebo více místech vnitrozemské přístavní služby a jehož 
hlavní činností podle přidané hodnoty jsou přístavní služby ve vnitrozemské vodní dopravě. 
Přístavní podniky poskytující služby výletním lodím jsou vyjmuty. 

 
Započteny jsou vlastní přístavní podniky jiné než přístavní podniky poskytující služby výletním 
lodím. Z hlediska klasifikací činnosti sem patří tyto třídy: 
 
ISIC/Rev.4 :    5022 – Činnosti související s vodní dopravou  
  5224 – Služby spojené s vodní dopravou 
- NACE/Rev.2: 50.22 – Činnosti související s vodní dopravou 
  52.24 – Služby spojené s vodní dopravou 
Poznámka: ISIC 9329 a NACE 93.29 zahrnují činnosti přístavních podniků poskytujících 
služby výletním lodím. 

                                                
3 ISIC Rev.4 – Mezinárodní standardní klasifikace všech ekonomických činností, Statistický úřad OSN (Návrh). 
4 NACE Rev.2 – Standardní klasifikace ekonomických činností v Evropské unii. Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1. 
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C.III-05 Vnitrozemský veřejný přístavní podnik 

 
Podnik vnitrozemské vodní dopravy, který je převážně ve vlastnictví státu nebo orgánů veřejné 
správy a jejich podniků (více než 50 % kapitálu). 
 

C.III-06 Zaměstnanost 

 
Průměrný počet osob pracujících během daného období v podniku vnitrozemské vodní 
dopravy (včetně majitelů pracujících v podniku, partnerů řádně pracujících v podniku a 
neplacených pracujících rodinných příslušníků), jakož i osob pracujících mimo podnik, které 
však k němu patří a jsou jím přímo placené. 
 

C.III-07 Obrat 

 
Celková částka fakturovaná podnikem vnitrozemské vodní dopravy ve sledovaném období. 
Odpovídá tržbám za prodej zboží nebo služeb dodaných třetím stranám. Obrat zahrnuje 
všechna cla a daně ze zboží nebo služeb fakturované podnikem, s výjimkou DPH fakturované 
jednotkou jejím zákazníkům. Zahrnuje také všechny ostatní poplatky účtované zákazníkům. 
Odečíst se musejí slevy, rabat a diskont, jakož i hodnota vrácených obalů, avšak s výjimkou 
slevy z platby za hotové. 
 
Obrat zahrnuje pouze běžné činnosti, a proto nezahrnuje prodej dlouhodobých aktiv. Vyjmuty 
jsou také provozní dotace obdržené od orgánů veřejné správy. 
 

C.III-08 Investiční výdaje na infrastrukturu 

 
Výdaje na novou výstavbu a rozšiřování stávající infrastruktury, včetně rekonstrukce, obnovy a 
větších oprav. 
 
Započteny jsou výdaje na plavební komory. 
 

C.III-09 Investiční výdaje na plavidla 

 
Výdaje na nákup plavidel. 

 

C.III-10 Výdaje na údržbu infrastruktury 

 
Výdaje na udržování infrastruktury v provozuschopném stavu. 
 
Započteny jsou výdaje na plavební komory. 
 

C.III-11 Výdaje na údržbu plavidel 

 
Výdaje na udržování plavidel v provozuschopném stavu. 
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C.IV PROVOZ 

C.IV-01 Provoz na vnitrozemských vodních cestách 

 
Jakýkoliv pohyb plavidla vnitrozemské plavby v dané síti.  
 
Jestliže se plavidlo přepravuje na jiném vozidle, započítává se jen pohyb převážejícího vozidla 
(aktivní režim). 

 

C.IV-02 Provoz na vnitrozemských vodních cestách na vnitrostátním území 

 
Jakýkoliv pohyb plavidla vnitrozemské vodní dopravy na vnitrostátním území bez ohledu na to, 
v které zemi je plavidlo registrováno. 
 

C.IV-03 Plavba prázdných plavidel 

 
Jakýkoliv pohyb nákladního plavidla vnitrozemské vodní dopravy, u něhož je celková hrubá 
hmotnost přepravovaných věcí a přepravních prostředků, např. kontejnerů, výměnných 
nástaveb a palet, nulová; jakož i jakýkoliv pohyb osobního plavidla vnitrozemské vodní 
dopravy bez cestujících. 
 
Pohyb plavidla vnitrozemské vodní dopravy převážejícího prázdné přepravní prostředky, např. 
kontejnery, výměnné nástavby a palety, se za plavbu prázdných plavidel nepovažuje. 
 

C.IV-04 Plavba po vnitrozemských vodních cestách 

 
Jakýkoliv pohyb plavidla vnitrozemské vodní dopravy ze stanoveného výchozího místa do 
stanoveného místa určení. 
 
Plavba se může dělit na řadu úseků nebo etap. 
 

C.IV-05 Kilometr ujetý plavidlem (plavidlo-kilometr) 

 
Měrná jednotka představující pohyb plavidla vnitrozemské vodní dopravy na vzdálenost 
jednoho kilometru. 
 
Započítává se skutečně vykonaná vzdálenost. Zahrnují se pohyby nenaložených plavidel. 
V sestavě plavidel se každá jednotka považuje za jedno plavidlo. 
 

C.IV-06 Sestava plavidel vnitrozemské vodní dopravy 

 
Jedno nebo několik plavidel vnitrozemské vodní dopravy bez vlastního pohonu vlečených 
nebo tlačených jedním nebo několika plavidly vnitrozemské vodní dopravy s vlastním 
pohonem. 
 

C.IV-07 Kilometr ujetý sestavou plavidel (sestavový kilometr)  

 
Měrná jednotka provozu představující přemístění sestavy o jeden kilometr.  
 
Započítává se skutečně vykonaná vzdálenost. Započteny jsou pohyby jednotlivých plavidel 
nebo sestav vnitrozemské vodní dopravy bez nákladu. 
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C.IV-08 Nabízený tunokilometr 

 
Měrná jednotka představující přepravu jedné tuny kapacity, která je k dispozici v nákladním 
plavidle vnitrozemské vodní dopravy na vzdálenost jednoho kilometru při provádění služeb, 
pro které je v první řadě určeno. 
 
Započítává se skutečně ujetá vzdálenost. 

 

C.IV-09 Nabízený sedadlový kilometr 

 
Měrná jednotka představující pohyb jednoho obsaditelného místa v osobním plavidle 
vnitrozemské vodní dopravy při provádění služeb, pro které je v první řadě určeno, na 
vzdálenost jednoho kilometru. 
 
Započítává se skutečně ujetá vzdálenost. 
 

C.IV-10 Vstup plavidla vnitrozemské vodní dopravy do země  

 
Jakékoliv naložené nebo nenaložené plavidlo vnitrozemské vodní dopravy, které vstoupilo do 
země po vnitrozemských vodních cestách. 
 
Jestliže plavidlo vnitrozemské vodní dopravy vstupuje do země jiným druhem dopravy, 
považuje se za vstup do země pouze aktivní režim. 
 

C.IV-11 Výstup plavidla vnitrozemské vodní dopravy ze země  

 
Jakékoliv naložené nebo nenaložené plavidlo vnitrozemské vodní dopravy, které opustilo zemi 
po vnitrozemských vodních cestách. 
 
Jestliže plavidlo vnitrozemské vodní dopravy opouští zemi jiným druhem dopravy, považuje se 
za výstup ze země pouze aktivní režim. 
 

C.IV-12 Tranzit plavidla vnitrozemské vodní dopravy 

 
Jakékoliv naložené nebo prázdné plavidlo vnitrozemské vodní dopravy, které vstupuje do 
země a opouští zemi v různých místech libovolnými dopravními prostředky, pokud se celá 
cesta v rámci země uskutečňuje po vnitrozemských vodních trasách a neprovádí se v ní 
nakládka ani vykládka. 
  
Započítávají se plavidla vnitrozemské vodní dopravy naložená na hranicích dané země na jiný 
druh dopravy nebo z jiného druhu dopravy vyložená. 
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C.V MĚŘENÍ DOPRAVY 

C.V-01 Vnitrozemská vodní doprava 

 
Každé přemístění zboží a/nebo cestujících na plavidlech vnitrozemské vodní dopravy, které 
probíhá zcela nebo zčásti na splavných vnitrozemských vodních cestách 
 
Vyjímají se palivo a zásoby dodávané na plavidla v přístavu. Jestliže se plavidlo vnitrozemské 
vodní dopravy přepravuje na jiném vozidle, započítává se pouze pohyb přepravujícího vozidla 
(aktivní režim). 
 

C.V-02 Vnitrostátní vnitrozemská vodní doprava 

 
Každé přemístění zboží a/nebo cestujících pomocí plavidla vnitrozemské vodní dopravy (VVD) 
mezi dvěma místy (místem nakládky/nalodění a místem vykládky/vylodění) v rámci území 
státu bez ohledu na zemi, ve které je plavidlo vnitrozemské vodní dopravy registrováno. 
Vnitrostátní vnitrozemská vodní doprava může zahrnovat tranzit přes druhou zemi, přestože 
pro tuto zemi musí být taková doprava vykázána jako tranzit. 

 

C.V-03 Vnitrozemský pohyb 

 
Každý pohyb zboží a/nebo cestujících z a do vnitrozemských přístavů spojených vodními 
trasami, které mohou být splavné pomocí jedné nebo více zdymadlových konstrukcí. 
 

C.V-04 Vnitrozemská vodní kabotážní doprava 

 
Vnitrostátní vnitrozemská vodní doprava vykonávaná plavidlem vnitrozemské vodní dopravy 
registrovaným v jiné zemi. 
 

C.V-05 Mezinárodní vnitrozemská vodní doprava 

 
Vnitrozemská vodní doprava mezi dvěma místy (místem nakládky/nalodění a místem 
vykládky/vylodění) ve dvou různých zemích. Může zahrnovat tranzit přes jednu nebo několik 
dalších zemí. Pro tyto země musí být taková doprava vykázána jako tranzit.  
 

C.V-06 Třetizemní vnitrozemská vodní doprava 

 
Vnitrozemská vodní doprava provozovaná podnikem jedné země mezi místem 
nakládky/nalodění ve druhé zemi a místem vykládky/vylodění ve třetí zemi. 
 
Tato doprava může zahrnovat průjezd jednou nebo několika dalšími zeměmi. 
 

C.V-07 Námořně-říční doprava 

 
Doprava zčásti po vnitrozemských vodních cestách a zčásti po moři, bez překládky. Může ji 
provozovat plavidlo vnitrozemské vodní dopravy nebo námořní lodě. 
 
Každé plavidlo vnitrozemské vodní dopravy, které provozuje tuto dopravu, musí mít příslušné 
oprávnění, které mu povoluje plavbu po moři. 
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C.V-08 Tranzit u vnitrozemské vodní dopravy 

 
Vnitrozemská vodní doprava určitou zemí mezi dvěma místy (místem nakládky a místem 
vykládky), z nichž každé se nachází v jiné zemi nebo v jiných zemích, pokud se celá cesta 
v dané zemi uskutečňuje po vnitrozemských vodních cestách a neprovádí se v ní nakládka ani 
vykládka. 
 
Započítávají se plavidla vnitrozemské vodní dopravy naložená na hranicích dané země na jiný 
druh dopravy nebo z jiného druhu dopravy vyložená. 

 

C.V-09 Městská vnitrozemská vodní doprava 

 
Doprava vykonávaná po vnitrozemských vodních cestách nacházejících se uvnitř městské 
oblasti. 
 
Za městskou dopravu se považuje jen doprava vykonávaná hlavně nebo výhradně po 
vnitrozemských vodních cestách nacházejících se uvnitř zastavěné oblasti. 
 

C.V-10 Cestující po vnitrozemských vodních cestách 

 
Jakákoliv osoba, která je přepravována na palubě plavidla vnitrozemské vodní dopravy. 
Obsluhující personál přidělený na plavidla vnitrozemské vodní dopravy se za cestující 
nepovažuje. 
 

C.V-11 Osobokilometr ve vnitrozemské vodní dopravě 

 
Měrná jednotka představující přepravu jednoho cestujícího po vnitrozemských vodních 
cestách na vzdálenost jednoho kilometru. 
 
Započítává se vzdálenost, kterou cestující skutečně ujel. 
 

C.V-12 Cestující, který se nalodil na plavidlo vnitrozemské vodní dopravy 

 
Cestující, který se nalodí na plavidlo vnitrozemské vodní dopravy, aby jím byl přepraven. 
 
Přestup z jednoho plavidla vnitrozemské vodní dopravy na jiné se považuje za nalodění po 
vylodění. 
 

C.V-13 Cestující, který se vylodil z plavidla vnitrozemské vodní dopravy 

 
Cestující, který se vylodí z plavidla vnitrozemské vodní dopravy po přepravení tímto plavidlem. 
 
Přestup z jednoho plavidla vnitrozemské vodní dopravy na jiné se považuje za vylodění před 
novým naloděním. 
 

C.V-14 Dopravní spoj cestujícího po vnitrozemských vodních cestách 

 
Spojení mezi místem nalodění a místem vylodění cestujícího přepravovaného po 
vnitrozemských vodních cestách po kterékoli cestovní trase. 
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C.V-15 Místo nástupu 

 
Započítává se místo, v kterém se cestující nalodil na plavidlo vnitrozemské vodní dopravy, aby 
jím byl přepraven. 
 
Přestup z jednoho plavidla vnitrozemské vodní dopravy na jiné se považuje za nalodění po 
vylodění. 
 

C.V-16 Místo výstupu 

 
Započítává se místo, v kterém se cestující vylodil z plavidla vnitrozemské vodní dopravy, 
kterým byl přepraven. 
 
Přestup z jednoho plavidla vnitrozemské vodní dopravy na jiné se považuje za vylodění před 
novým naloděním. 
 

C.V-17 Zboží přepravované po vnitrozemských vodních cestách 

 
Jakékoliv zboží přepravované nákladním plavidlem vnitrozemské vodní dopravy. 

 
Započteny jsou veškeré obaly a přepravní prostředky, např. kontejnery, výměnné nástavby 
nebo palety.  

 

C.V-18 Celková hrubá hmotnost zboží 

 
Celková hmotnost převáženého zboží, všech obalů a vlastní hmotnost prázdné přepravní 
jednotky (např. kontejnerů, výměnných nástaveb a palet pro zboží i nákladních silničních 
vozidel na palubě plavidla). 
 

C.V-19 Hrubá hmotnost zboží 

 
Celková hmotnost převáženého zboží, všech obalů ale bez vlastní hmotnosti prázdné 
přepravní jednotky (např. kontejnerů, výměnných nástaveb a palet pro zboží i nákladních 
silničních vozidel na palubě plavidla). 
 

C.V-20 Vlastní hmotnost přepravní jednotky  

 
Hmotnost přepravní jednotky (např. kontejnerů, výměnných nástaveb a palet pro uložení 
zboží, jakož i silničních nákladních vozidel na palubě) před tím, než se do ní naloží náklad. 
 

C.V-21 Tunokilometr ve vnitrozemské vodní dopravě 

 
Měrná jednotka nákladní dopravy představující přepravu jedné tuny zboží po vnitrozemských 
vodních cestách na vzdálenost jednoho kilometru. 
 
Uvedená vzdálenost je vzdálenost překonaná ve vykazující zemi. 
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C.V-22 TEU-km po vnitrozemských vodních cestách  

 
Jednotka měření přepravy věcí pomocí kontejnerů, která odpovídá jedné TEU přepravené na 
vzdálenost jednoho kilometru. 
 
Pro účely vykazování výkonu z hlediska TEU-km se přihlíží pouze ke vzdálenosti překonané 
po splavných vnitrozemských vodních cestách ve vykazující zemi. 

 

C.V-23 Kategorie zboží přepravovaného po vnitrozemských vodních cestách  

 
Dopravované zboží je možno klasifikovat podle druhu. 
 
Příklady klasifikačních schémat jsou NST 2007 (Jednotná klasifikace zboží pro statistiku 
dopravy), která nahrazuje nomenklaturu CSTE (Klasifikace komodit pro statistiku dopravy v 
Evropě - EHK OSN), a nomenklatura NST/R (Jednotná klasifikace zboží pro statistiku 
dopravy/revidovaná – Eurostat). 

 

C.V-24 Nebezpečné zboží 

 
Třídy nebezpečného zboží přepravovaného po vnitrozemských vodních cestách jsou 
definovány v patnáctém revidovaném vydání Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných 
věcí, OSN, Ženeva 2007. 
 
- Třída 1: Výbušniny 
- Třída 2: Plyny 
- Třída 3:  Hořlavé kapaliny 
- Třída 4:  Hořlavé tuhé látky, samozápalné látky, látky, které při styku s vodou 

vytvářejí hořlavé plyny 
- Třída 5:  Oxidující látky a organické peroxidy 
- Třída 6:  Toxické a infekční látky 
- Třída 7:  Radioaktivní látky 
- Třída 8:  Žíraviny 
- Třída 9:  Různé nebezpečné látky a výrobky 

 

C.V-25 Naložené zboží 

 
Zboží uložené na plavidlo vnitrozemské vodní dopravy a odeslané po vnitrozemských vodních 
cestách. 
 
Překládka z jednoho plavidla vnitrozemské vodní dopravy na jiné se považuje za nakládku po 
vykládce. Totéž platí pro výměny tlačných remorkérů nebo remorkérů.  
 

C.V-26 Vyložené zboží 

 
Zboží odebrané z plavidla vnitrozemské vodní dopravy po přepravení po vnitrozemských 
vodních cestách. 
 
Překládka z jednoho plavidla vnitrozemské vodní dopravy na jiné se považuje za vykládku 
před novou nakládkou. Totéž platí pro výměny tlačných remorkérů a remorkérů.  
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C.V-27 Spoj nákladní vnitrozemské vodní dopravy 

 
Spojení mezi místem nakládky a místem vykládky zboží přepravovaného po vnitrozemských 
vodních cestách po kterékoli cestovní trase. 
 
Místa jsou definována pomocí mezinárodních klasifikačních systémů, např. NUTS (Klasifikace 
územních statistických jednotek – Eurostat).  
 

C.V-28 Místo nakládky 

 
Místem nakládky se rozumí místo, v kterém bylo zboží naloženo na nákladní plavidlo 
vnitrozemské vodní dopravy nebo v kterém byla provedena výměna tlačných remorkérů a 
remorkérů. 
 

C.V-29 Místo vykládky 

 
Místem vykládky se rozumí místo, v kterém bylo zboží vyloženo z nákladního plavidla 
vnitrozemské vodní dopravy nebo v kterém byla provedena výměna tlačných remorkérů a 
remorkérů. 
 

C.V-30 Země / region nakládky/nalodění  

 
Země nebo region přístavů, kde se na plavidlo nakládá přepravované zboží nebo se naloďují 
cestující. 

 

C.V-31 Země / region vykládky/vylodění 

 
Země nebo region přístavů, kde se z plavidlo vykládá přepravované zboží nebo se vyloďují 
cestující. 
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C.VI SPOTŘEBA ENERGIE  

C.VI-01 Spotřeba energie vnitrozemskou vodní dopravou 

 
Konečná energie spotřebovaná plavidly vnitrozemské vodní dopravy. 
 
Započítává se konečná energie spotřebovaná nenaloženými plavidly vnitrozemské vodní 
dopravy. 
 

C.VI-02 Tuna ropného ekvivalentu (TOE) 

 
Měrná jednotka spotřeby energie: 1 TOE = 0,041868 TJ. 
 
Mezinárodní agentura pro energii (IEA) přijala pro rok 1991 tyto převodní koeficienty: 
 
- Motorový benzin   1,070 
- Plynový olej/motorová nafta  1,035 
- Těžký topný olej   0,960 
- Zkapalněný ropný plyn   1,130 
- Zemní plyn   0,917 

 
Převodní koeficient užívaný IEA pro elektrickou energii: 1 TWh = 0,086 Mtoe. 
 

C.VI-03 Joule 

 
Měrná jednotka spotřeby energie: 
1 terajoule = 10

12
 J = 2,78 x 10

5
 kWh 

1 terajoule = 23,88459 TOE. 
 

C.VI-04 Motorový benzin (benzin)  

 
Lehké uhlovodíkové palivo pro použití ve spalovacích motorech s výjimkou letadlových 
motorů. 
 
 Motorový benzin se destiluje při teplotě 35 °C až 215 °C a je používán jako palivo pro 
pozemní zážehové motory. Motorový benzin může obsahovat aditiva, oxygenáty a činidla 
zlepšující oktanové číslo, včetně sloučenin olova, jako např. TEL (tetraethylolovo) a TML 
(tetramethylolovo). 
Spalné teplo: 44,8 TJ/1 000 t. 
 

C.VI-05 Plynový olej / motorová nafta (destilovaný topný olej) 

 
Olej získaný z nejnižší frakce destilací ropy za atmosférického tlaku. 
 
Plynový olej / motorová nafta zahrnuje těžké plynové oleje získávané vakuovou redestilací 
zbytku z destilace za atmosférického tlaku. Plynový olej / motorová nafta se destiluje při 
teplotě 200 °C až 380 °C, z toho méně než 65 objemových procent při teplotě 250 °C, včetně 
ztrát, a nejméně 80 procent při teplotě 350 °C. Bod vzplanutí je vždy vyšší než 50 °C a jejich 
hustota je vyšší než 0,81. Těžké oleje získávané směšováním patří do stejné skupiny 
s plynovými oleji, pokud jejich kinematická viskozita nepřekračuje 25 cST při teplotě 40 °C. 
 
Spalné teplo: 43,3 TJ/1 000 t. 
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C.VII NEHODY NA VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CESTÁCH  

C.VII-01 Nehoda 

 
Nechtěná nebo nezamýšlená náhlá událost nebo konkrétní řetězec takových událostí, které 
mají škodlivé následky. 
 

C.VII-02 Nehody na vnitrozemských vodních cestách 

 
Nehoda ve vnitrozemské vodní dopravě je specifická, identifikovatelná, nečekaná, neobvyklá 
a neúmyslná vnější událost, vyvolaná provozem plavidla vnitrozemské vodní dopravy nebo 
v souvislosti s ním, která má za následek úraz nebo incident ve vnitrozemské vodní dopravě, 
k němuž dojde v konkrétní dobu a na konkrétním místě, bez zjevné příčiny, ale s jasným 
výsledkem. 
 
Podle definice se vyjímají sebevraždy, protože se jedná o úmyslný čin. Z tohoto důvodu je 
nebere v úvahu ani UIC ve svých statistikách železničních nehod ani se neuvádějí 
v mezinárodních statistikách silničních nehod. 
Kvůli svému významu by se měly statistiky sebevražd shromažďovat samostatně. Vyloučeny 
jsou teroristické a kriminální činy. 
 

C.VII-03 Nehoda se zraněním osob 

 
Nehodou se zraněním osob se rozumí nehoda, na které se podílí nejméně jedno plavidlo 
vnitrozemské vodní dopravy v pohybu a při níž je vážně zraněna nebo usmrcena nejméně 
jedna osoba.  
 
Sebevražda nebo pokus o sebevraždu není nehoda, ale incident způsobený úmyslným činem 
s cílem smrtelně se zranit. Pokud však sebevražda nebo pokus o sebevraždu způsobí zranění 
další osoby na plavidle vnitrozemské vodní dopravy, bude tento incident považován za nehodu 
se zraněním osob. 
 
 Z nehod se zraněním jsou vyjmuty nehody, jejichž důsledkem je jen hmotná škoda. 
 

C.VII-04 Nehoda s následkem smrti 

 
Nehoda se zraněním, jež má za následek usmrcení osoby.  
 

C.VII-05 Nehoda bez následku smrti 

 
Jakákoliv nehoda se zraněním kromě nehod s následkem smrti. 
 

C.VII-06 Usmrcená osoba 

 
Osoba, která byla bezprostředně usmrcena nebo zemřela do 30 dnů v důsledku nehody se 
zraněním osob, s výjimkou sebevražd. 
 
Usmrcená osoba je vyloučena, pokud příslušný úřad vyhlásí, že příčinou smrti byla 
sebevražda, tj. úmyslný čin s cílem smrtelně se zranit mající za následek smrt. 
 
 Pro země, ve kterých se tato definice nepoužívá, jsou převodní koeficienty stanoveny tak, aby 
bylo možné provést srovnání na základě „definice 30 dnů“. 
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C.VII-07 Zraněná osoba: 

 
Osoba, která nebyla v důsledku nehody se zraněním osob bezprostředně usmrcena ani 
nezemřela do 30 dnů, ale utrpěla zranění obvykle vyžadující lékařské ošetření, s výjimkou 
pokusů o sebevraždu. 
 
Osoby s menšími zraněními, jako jsou drobné řezné rány a modřiny, se normálně 
nezaznamenávají jako zraněné. 
 
Zraněná osoba je vyloučena, pokud příslušný úřad vyhlásí za příčinu zranění pokus této osoby 
o sebevraždu, tj. úmyslný čin s cílem zranit se, který měl za následek zranění, ale ne smrt. 
 

C.VII-08 Vážné zranění  

 
Zranění, které utrpí osoba při nehodě a které má za následek pracovní neschopnost delší než 
72 hodin, s počátkem do sedmi dnů od data zranění. 
 

C.VII-09 Těžce zraněná osoba: 

 
Zraněná osoba, která byla hospitalizována na dobu delší než 24 hodin. 
 

C.VII-10 Lehce zraněná osoba 

 
Jakákoliv zraněná osoba kromě osob zraněných těžce. 
 
Osoby s menšími zraněními, jako jsou drobné řezné rány a modřiny, se normálně 
nezaznamenávají jako zraněné. 
 

C.VII-11 Nehoda ve vnitrozemské vodní dopravě  

 
Událost, v jejímž důsledku nastaly: 
 
1. Smrt, nebo vážný úraz osoby, která byla způsobena provozem plavidla vnitrozemské 

vodní dopravy, nebo v souvislosti s ním; nebo 
2. Ztráta osoby z plavidla vnitrozemské vodní dopravy, která byla způsobena provozem 

plavidla vnitrozemské vodní dopravy, nebo v souvislosti s ním; nebo 
3. Ztráta, předpokládaná ztráta nebo opuštění plavidla vnitrozemské vodní dopravy; nebo 
4. Materiální škoda na plavidle vnitrozemské vodní dopravy; nebo 
5. Ztroskotání nebo porucha plavidla vnitrozemské vodní dopravy, nebo podíl plavidla 

vnitrozemské vodní dopravy na srážce; nebo 
6. Materiální škoda, která vznikla v důsledku provozu plavidla vnitrozemské vodní dopravy, 

nebo v souvislosti s ním; nebo 
7. Škoda na životním prostředí, kterou způsobilo poškození plavidla nebo plavidel 

vnitrozemské vodní dopravy vyvolané provozem plavidla nebo plavidel vnitrozemské vodní 
dopravy nebo v souvislosti s ním. 

 

C.VII-12 Velmi vážná nehoda 

 
Nehoda plavidla vnitrozemské vodní dopravy, při níž došlo k úplné ztrátě plavidla 
vnitrozemské vodní dopravy, ztrátě na životě nebo vážnému znečištění. 
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C.VII-13 Vážná nehoda 

 
Nehoda, která se nekvalifikuje jako velmi vážná nehoda a při níž nastal(o): 
 
− požár, výbuch, uváznutí na mělčině, kontakt, silné poškození v důsledku počasí, 

poškození ledem, prasknutí trupu nebo podezření na závadu na trupu atd., které mají za 
následek  

− poškození konstrukce, v jehož důsledku přestane být plavidlo vnitrozemské vodní dopravy 
řiditelné, jako je protržení trupu pod vodou, vyřazení hlavních motorů, rozsáhlé škody na 
ubytovací části lodi atd.; nebo  

− znečištění (bez ohledu na množství); nebo 
− porucha vyžadující remorkáž nebo pomoc ze břehu. 

 

C.VII-14 Incident ve vnitrozemské vodní dopravě 

 
Událost, ke které došlo při provozu plavidla vnitrozemské vodní dopravy, nebo v souvislosti 
s ním, a která ohrožuje plavidlo vnitrozemské vodní dopravy nebo některou osobu, nebo 
v jejímž důsledku může dojít k vážnému poškození plavidla nebo konstrukce vnitrozemské 
vodní dopravy nebo životního prostředí. 
 

C.VII-15 Příčiny nehod ve vnitrozemské vodní dopravě 

 
Jednání, opomenutí, události, stávající nebo dřívější podmínky nebo jejich kombinace, které 
vedly k nehodě nebo incidentu ve vnitrozemské vodní dopravě. 
 

C.VII-16 Za denního světla 

 
Podle hlášení policie nebo jiných orgánů. 
 

C.VII-17 Za tmy 

 
Podle hlášení policie nebo jiných orgánů. 
 

C.VII-18 Za šera (nebo není známo) 

 
Podle hlášení policie nebo jiných orgánů.  
 
Zbývající kategorie zahrnující případy, kdy byly podmínky viditelnosti velmi špatné nebo 
nejsou k dispozici informace o podmínkách viditelnosti. 
 
 



D. Potrubní doprava 
 

- 98 - 

 
 

D. POTRUBNÍ DOPRAVA 



D. Potrubní doprava 
 

- 99 - 

 

D.I INFRASTRUKTURA 



D. Potrubní doprava 
 

- 100 - 

 

D.II DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ (SEE D.I ) 

D.II-01 Ropovody a plynovody 

 
Uzavřené vedení s čerpadly, ventily a řídícím vybavením pro dopravu tekutin, plynů nebo 
jemného sypkého materiálu čerpáním nebo stlačením. 
 
Započteny by měly být pouze jednotky, které v průběhu sledovaného období skutečně 
vykonávají činnost. Jednotky, které činnost nevykonávají nebo činnost ještě nezahájily, jsou 
vyjmuty.  
 

D.II-02 Potrubní vybavení 

 
Nové nebo stávající potrubí, přilehlé pozemky a všechna zařízení, vybavení, nebo budovy 
použité při dopravě plynu, nebezpečných kapalin nebo oxidu uhličitého, nebo při úpravě plynu 
v průběhu přepravy.  
 

D.II-03 Síť produktovodů 

 
Všechny produktovody v dané oblasti. 
 
K produktovodům na území daného státu patří produktovody na mořském dně tohoto státu. 
 

D.II-04 Ropovody: 

 
Všechny části potrubního zařízení, kterým se přemísťují ropné výrobky nebo deriváty nafty, 
včetně, přičemž výčet není úplný, potrubí, ventilů a dalšího příslušenství připojeného k potrubí, 
čerpadlových jednotek, montážních celků souvisejících s čerpadlovými jednotkami, měřicích a 
předávacích stanic a jejich montážních celků, a přetlakových nádrží. 
 

D.II-05 Plynovody: 

 
Všechny části potrubního vedení doplněné zařízením jako jsou ventily, kompresorové stanice, 
komunikační systémy a měřidla pro dopravu zemního a/nebo přídavného plynu z jednoho 
místa na druhé, obvykle z místa na nalezišti nebo ve zpracovatelském závodě nebo dále 
k dalšímu potrubí nebo místům využití. 
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D.II-06 Typy ropovodů a plynovodů 

 
Obecně lze potrubí podle jejich hlavního účelu rozdělit do tří kategorií. Jedná se o tyto 
kategorie: 
 
1. Sběrná potrubí  
Skupina menších vzájemně propojených potrubí, která tvoří složité sítě a jejímž hlavním 
účelem je přivést surovou ropu nebo zemní plyn z několika blízkých vrtů do úpravny nebo 
zpracovatelského podniku. 
 
Potrubí v této skupině jsou obvykle krátká, jen několik stovek metrů, s malými průměry. Také 
podmořská potrubí pro sběr produktu z hlubokovodních vrtných plošin se považují za sběrné 
systémy. 
 
2. Přepravní potrubí (páteřní potrubí) 
Převážně dlouhá potrubí s velkými průměry přemísťující produkty (ropu, plyn, rafinované 
produkty) mezi městy, zeměmi i kontinenty. Tyto přepravní sítě obsahují u plynovodů několik 
kompresorových stanic nebo čerpacích stanic u ropovodů a víceproduktových potrubí. 
 
Započítávají se i vedlejší potrubí, pokud vyhovují požadavkům na přepravní potrubí, jakož i 
produktovody mezi pevninou a vrtnými plošinami na moři. Vyjmuty jsou produktovody, jejichž 
celková délka je menší než 50 km nebo jejichž světlost je menší než 15 centimetrů, a 
produktovody užívané pouze pro vojenské účely nebo umístěné výhradně v hranicích 
pozemku průmyslového provozu, jakož i produktovody situované jen v moři (tj. uložené pouze 
na volném moři). Započteny jsou mezinárodní produktovody, jejichž celková délka je nejméně 
50 km, i když je úsek vykazující země kratší než 50 km. Produktovody sestávající ze dvou 
(nebo několika) paralelních produktovodů je třeba započítávat dvakrát (nebo několikrát). 
 
3. Rozvodná potrubí  
Tvoří je několik vzájemně propojených potrubí s malými průměry, která se používají k dopravě 
produktů ke konečnému spotřebiteli. 
 
Do této skupiny patří především přípojky pro distribuci plynu do domácností a firem, nebo 
potrubí v terminálech, kterými se přivádí konečné produkty do nádrží a skladovacích zařízení. 
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D.III PODNIKY, EKONOMICKÁ VÝKONNOST A ZAMĚSTNANOST 

D.III-01 Podnik 

 
Institucionální jednotka nebo nejmenší kombinace institucionálních jednotek, která zahrnuje a 
přímo nebo nepřímo řídí všechny funkce nezbytné k provádění svých produktivních činností. 
 
Podnik musí splňovat podmínku jednoho vlastnictví nebo řízení. Může však být smíšený, co se 
týče své ekonomické činnosti, jakož i sídla. 
 

D.III-02 Podnik potrubní dopravy 

 
Podnik vytvořený za účelem vykonávání činností pro poskytování služeb dopravy ropovody 
nebo plynovody na jednom nebo několika místech, jehož hlavní činností podle přidané 
hodnoty je doprava zboží ropovody nebo plynovody. 
 
- Z hlediska klasifikací činnosti sem patří tyto třídy: 
- ISIC/Rev.45: 4930 – Potrubní doprava 
- NACE/Rev.26: 49.50 – Potrubní doprava 
 

D.III-03 Veřejný podnik potrubní dopravy 

 
Podnik v potrubní dopravě, jehož hlavním vlastníkem (s více než 50% podílem na základním 
jmění) je stát nebo orgány veřejné moci a jejich podniky. 
 

D.III-04 Zaměstnanost 

 
Průměrný počet osob pracujících během daného období v podniku provozujícím potrubní 
dopravu a osob pracujících mimo podnik, které však k němu patří a jsou jím přímo placené. 
 

D.III-05 Obrat 

 
Celková částka fakturovaná podnikem potrubní dopravy ve sledovaném období. Odpovídá 
tržbám za prodej zboží nebo služeb dodaných třetím stranám. Obrat zahrnuje všechna cla a 
daně ze zboží nebo služeb fakturované podnikem, s výjimkou DPH fakturované jednotkou 
jejím zákazníkům. Zahrnuje také všechny ostatní poplatky účtované zákazníkům. Odečíst se 
musejí slevy z ceny, rabaty a skonta, jakož i hodnota vrácených obalů, avšak s výjimkou slevy 
při platbě za hotové. 
 
Obrat nezahrnuje prodej dlouhodobých aktiv. Vyjmuty jsou také provozní dotace obdržené od 
orgánů veřejné správy. 
 

                                                
5 ISIC Rev.4 – Mezinárodní standardní klasifikace všech ekonomických činností, Statistical Papers, OSN, 200X. 
6 NACE Rev.2 – Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropské unii. Úř. věst. L 393, 30.12.2006. s. 1. 
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D.III-06 Investiční výdaje na infrastrukturu 

 
Výdaje na výstavbu nové a na rozšíření stávající infrastruktury, včetně rekonstrukcí, obnovy a 
větších oprav infrastruktury. 
 
Započítávají se výdaje na čerpací a tlaková zařízení. 
 

D.III-07 Výdaje na údržbu infrastruktury 

 
Výdaje na udržování infrastruktury v provozuschopném stavu. 
 
Započítávají se výdaje na čerpací a tlaková zařízení. 
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D.IV PROVOZ ( SEE D.V) 
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D.V MĚŘENÍ DOPRAVY 

D.V-01 Potrubní doprava 

 
Jakákoliv přeprava ropy nebo rafinovaných kapalných ropných produktů nebo plynu v dané 
produktovodní síti. 
 

D.V-02 Vnitrostátní doprava ropovodem 

 
Doprava ropovodem mezi dvěma místy (místem čerpání a místem vyčerpávání) nacházejícími 
se ve stejné zemi nebo v části mořského dna jí přidělené. Může zahrnovat tranzit jinou zemí. 
 

D.V-03 Vnitrostátní doprava plynovodem 

 
Doprava plynovodem mezi dvěma místy (vstupním kompresním zařízením a dekompresním 
zařízením) nacházejícími se ve stejné zemi nebo v části mořského dna jí přidělené. Může 
zahrnovat tranzit jinou zemí. 
 

D.V-04 Mezinárodní doprava ropovodem 

 
Doprava ropovodem mezi dvěma místy (místem čerpání a místem vyčerpávání) nacházejícími 
se ve dvou různých zemích nebo v částech mořského dna jim přidělených. Může zahrnovat 
tranzit přes jednu nebo několik dalších zemí. 
 

D.V-05 Mezinárodní doprava plynovodem 

 
Doprava plynovodem mezi dvěma místy (vstupním kompresním zařízením a dekompresním 
zařízením) nacházejícími se ve dvou různých zemích nebo v částech mořského dna jim 
přidělených. Může zahrnovat tranzit přes jednu nebo několik dalších zemí. 
 

D.V-06 Přepravní výkon potrubí 

 
Maximální hmotnost produktů, kterou může produktovod přepravit během daného období. 
 
V případě víceproduktových potrubí se ke konvertování výkonu – který se obvykle měří 
v barelech nebo krychlových metrech za dané období – na tuny použije buď průměrná hustota 
produktů, nebo hustota produktu, který se v převážné většině potrubím přemísťuje. 
 

D.V-07 Zboží přepravované produktovodem 

 
Každý plyn, přírodní nebo vyráběný, zkapalněný nebo v plynném stavu7, surová ropa8 nebo 
rafinovaný ropný produkt9 přemísťovaný potrubím. 

                                                
7 SITC/Rev. 4, Oddíl 34. Standardní klasifikace mezinárodního obchodu, Statistical Papers, řada M, č. 34, rev. 4, OSN, 
2006. 
8

 SITC/Rev. 4, Třída 333. Standardní klasifikace mezinárodního obchodu, Statistical Papers, řada M, č. 34, rev. 4, OSN, 
2006. 
9 SITC/Rev. 4, Třída 334. Standardní klasifikace mezinárodního obchodu, Statistical Papers, řada M, č. 34, rev. 4, OSN, 
2006.  
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D.V-08 Surová ropa 

 
Směs uhlovodíků, která existuje v kapalné fázi v přírodních podzemních zásobnících a 
zůstává kapalná při atmosférickém tlaku po průchodu povrchovými separačními zařízeními. 
 

D.V-09 Rafinované ropné produkty 

 
K rafinovaným ropným produktům patří mimo jiné benzín, petrolej, destiláty (včetně palivového 
oleje č. 2), zkapalněný topný plyn, asfalt, mazací oleje, motorová nafta a zbytková paliva. 
 

D.V-10 Zkapalněný zemní plyn (LNG) 

 
Zemní plyn je složený hlavně z metanu, který se vyskytuje v přírodě v podzemních ložiscích, 
ve spojení s ropou nebo s plynem získávaným z uhelných dolů (důlní plyn). Aby se usnadnila 
jeho přeprava, může se zemní plyn konvertovat na kapalnou formu snížením jeho teploty na  
–160 °C za atmosférického tlaku. Potom se stává kapalným zemním plynem (LNG). 
 
Hustota LNG je podle jeho složení mezi 0,44 a 0,47 tunami na krychlový metr. 
 

D.V-11 Zkapalněný ropný plyn (LPG) 

 
Je tvořen propanem a butanem a obvykle se derivuje ze zemního plynu. 
 
Na místech, kde se nevyskytuje zemní plyn a spotřeba benzínu je nízká, se katalytickým 
reformováním konvertuje na LPG nafta. 
 

D.V-12 Tunokilometr v potrubní dopravě 

 
Měrná jednotka představující přepravu jedné tuny zboží produktovodem na vzdálenost 
jednoho kilometru. 
 
Započítává se skutečně vykonaná vzdálenost. 
 

D.V-13 Zboží, které opustilo zemi produktovodem (jiné než zboží, které je celou cestu 
v tranzitu) 

 
Zboží, které po načerpání nebo stlačení do produktovodu v dané zemi nebo v části mořského 
dna jí přidělené opustilo zemi produktovodem a bylo dodáno do jiné země. 
 

D.V-14 Zboží, které vstoupilo do země produktovodem (jiné než zboží, které je celou cestu 
v tranzitu) 

 
Zboží, které po načerpání nebo stlačení do produktovodu v jiné zemi nebo v části mořského 
dna této zemi přidělené vstoupilo do země produktovodem a bylo zde dodáno. 
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D.V-15 Potrubní tranzitní doprava 

 
Zboží, které vstoupilo do země produktovodem a opustilo zemi produktovodem v místě jiném 
než v místě vstupu poté, co bylo zemí přepravováno pouze produktovodem. 
 
Započítává se i zboží, které vstoupilo do dané země a/nebo ji opustilo plavidly poté, co bylo na 
hranicích načerpáno/stlačeno do produktovodu nebo dodáno z produktovodu.  
 

D.V-16 Spoj potrubní dopravy zboží 

 
Spojení mezi místem plnění potrubí načerpáním nebo stlačením a místem dodání zboží 
přepravovaného produktovodem po kterékoli trase. 
 
Místa jsou definována pomocí mezinárodních klasifikačních systémů, např. NUTS (Klasifikace 
územních statistických jednotek – Eurostat).  
 

D.V-17 Umístění místa počátečního načerpání nebo kompresní stanice  

 
Rozumí se místo, kde bylo zboží poprvé načerpáno nebo poprvé stlačeno do produktovodu. 
 

D.V-18 Místo vyčerpání nebo dodání plynu  

 
Rozumí se místo, kde bylo zboží vyčerpáno nebo dodáno z produktovodu. 
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D.VI SPOTŘEBA ENERGIE 

D.VI-01 Spotřeba energie při dopravě ropovodem 

 
Konečná energie spotřebovaná při přepravě produktů ropovodem. 
 

D.VI-02 Tuna ropného ekvivalentu (TOE) 

 
Měrná jednotka spotřeby energie: 1 TOE = 0,041868 TJ. 
 
Činitelé pro konvertování jedné metrické tuny ropného produktu na jednu TOE, jak ji přijala 
Mezinárodní agentura pro energii (IEA): 
- Motorový benzin  1,070 
- Plynový olej/motorová nafta 1,035  
- Těžký topný olej  0,960 
- Zkapalněný ropný plyn  1,130 
- Zemní plyn  0,917 
 
Převodní koeficient užívaný IEA pro elektrickou energii: 1 TWh = 0,086 Mtoe. 
 

D.VI-03 Joule 

 
Měrná jednotka spotřeby energie: 
1 terajoule = 10

12
 J = 2,78 x 10

5
 kWh 

1 terajoule = 23,88459 TOE. 
 

D.VI-04 Motorový benzin (benzin)  

 
Lehké uhlovodíkové palivo pro použití ve spalovacích motorech s výjimkou letadlových 
motorů. 
 
Motorový benzin se destiluje při teplotě 35 °C až 215 °C a je používán jako palivo pro pozemní 
zážehové motory. Motorový benzin může obsahovat aditiva, oxygenáty a činidla zlepšující 
oktanové číslo, včetně sloučenin olova, jako např. TEL (tetraethylolovo) a TML 
(tetramethylolovo). 
 
Spalné teplo: 44,8 TJ/1 000 t. 
 

D.VI-05 Plynový olej / motorová nafta (destilovaný topný olej) 

 
Olej získaný z nejnižší frakce destilací ropy za atmosférického tlaku. 
 
Plynový olej / motorová nafta zahrnuje těžké plynové oleje získávané vakuovou redestilací 
zbytku z destilace za atmosférického tlaku. Plynový olej/motorová nafta se destiluje při teplotě 
200 °C až 380 °C, z toho méně než 65 objemových procent při teplotě 250 °C, včetně ztrát, a 
nejméně 80 procent při teplotě 350 °C. Bod vzplanutí je vždy vyšší než 50 °C a jejich hustota 
je vyšší než 0,81. Těžké oleje získávané směšováním patří do stejné skupiny s plynovými 
oleji, pokud jejich kinematická viskozita nepřekračuje 25 cST při teplotě 40 °C. 
 
Spalné teplo: 43,3 TJ/1 000 t. 
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D.VI-06 Zkapalněný ropný plyn (LPG) 

 
Lehké uhlovodíky parafinové řady, které se získávají výhradně destilací ropy. 
 
LPG obsahuje propan a butan nebo směs těchto dvou uhlovodíků. Ty mohou být při nízkém 
tlaku (5 - 10 atmosfér) zkapalněny. V kapalném stavu a při teplotě 38 °C mají relativní tenzi 
páry nejvýše 24,5 barů. Jejich měrná hustota se pohybuje v rozmezí od 0,50 do 0,58. 
 

D.VI-07 Zkapalněný zemní plyn (LNG) 

 
Zemní plyn je složený hlavně z metanu, který se vyskytuje v přírodě v podzemních ložiscích, 
ve spojení s ropou nebo s plynem získávaným z uhelných dolů (důlní plyn).Aby se usnadnila 
jeho přeprava, může se zemní plyn konvertovat na kapalnou formu snížením jeho teploty na  
–160 °C při normálním atmosférickém tlaku.Potom se stává kapalným zemním plynem (LNG). 
 
Hustota LNG je podle jeho složení mezi 0,44 a 0,47 tunami na krychlový metr. 
 

D.VI-08 Zemní plyn kapalný (NGL): 

 
NGL jsou kapalné nebo zkapalněné uhlovodíky získané ze zemního plynu v dělících 
zařízeních nebo zařízeních na zpracování plynu. Kapalné podíly zemního plynu zahrnují 
ethan, propan, butan (normální a iso), (iso)pentan a vyšší pentany (někdy nazývané gazolin 
nebo přírodní benzin). 
 

D.VI-09 Elektrická energie 

 
Energie vyráběná z klasických tepelných, jaderných, vodních, geotermálních nebo jiných 
obnovitelných zdrojů s výjimkou energie vyráběné v hydroelektrických přečerpávacích 
stanicích, měřené spalným teplem elektřiny (3,6TJ/GWh). 
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E.I INFRASTRUKTURA 

E.I-01 Přímořská pobřežní oblast 

 
Přímořská pobřežní oblast se zpravidla definuje jako přilehlý úsek pobřeží spolu s pobřežními 
ostrovy. Definuje se buď z hlediska oblasti umístění jednoho nebo více přístavních areálů 
podél pobřeží nebo z hlediska zeměpisné šířky a zeměpisné délky jednoho nebo více míst 
pobřežní oblasti. 
 
Říční břehy mohou být započteny. Některé země mohou počítat dva zvláštní úseky pobřeží za 
jednu přímořskou pobřežní oblast, jako je tomu v případě atlantského a tichomořského pobřeží 
Mexika. 

 

E.I-02 Přístav 

 
Místo vybavené zařízením pro zakotvení obchodních lodí za účelem nakládky nebo vykládky 
zboží nebo nalodění či vylodění jejich cestujících, obvykle přímo na molo. 
 

E.I-03 Statistický přístav 

 
Statistický přístav tvoří jeden nebo několik přístavů spravovaných zpravidla jednotnou 
přístavní správou schopnou zaznamenávat pohyby lodí a nákladů. 
 

E.I-04 Uzlový přístav 

 
Přístav obsluhovaný pravidelnou dálkovou námořní plavbou a pravidelnou pobřežní plavbou. 
 

E.I-05 UN/LOCODE 

 
Pětiznakový kód, jehož první dva znaky jsou kódy zemí ISO 3166 a zbývající tři znaky jsou 
odvozeny z Doporučení č. 16 EHK/OSN v Ženevě, spolu s kódy dodanými Eurostatem pro 
přístavy dosud nezahrnuté v systému OSN. 
 

E.I-06 Přístupnost přístavu - námořní 

 
Přístupnost přístavu je definována těmito charakteristikami: 
 
a) Maximální délka plavidla, které může být umístěno v přístavu – v metrech 
b) Maximální ponor plavidla, které může být umístěno v přístavu – v metrech 
c) Šířka a hloubka vjezdu do přístavu nad nízkou úrovní vody – v metrech 
d) Šířka a hloubka vstupního plavebního kanálu nad nízkou úrovní vody – v metrech 
e) „Přílivové okno“ v hodinách, kdy plavidla o maximálním ponoru mohou vplouvat do 
 přístavu a vyplouvat z přístavu. 
f) Výšková omezení při vysokém stavu vody – v metrech (s ohledem na mosty) 
g) Výškový rozdíl přílivu a odlivu – v metrech 
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E.I-07 Zařízení v přístavním areálu 

 
a) Celková plocha přístavního areálu – v m²   
b) Skladovací plochy pro ropu a ropné produkty – v m²  
c) Ostatní plochy pro hromadné skladování a stohování – v m²   
d) Plochy pro stohování kontejnerů – v m² a TEU (ekvivalentní jednotka 20 stop) 
e) Ostatní plochy – v m²  
f) Silnice – v m 
g) Kolejová trať – v m 
h) Osobní přístaviště – jejich počet a počet umístěných plavidel na jedno přístaviště 
 
Plocha pro hromadné skladování a stohování obsahuje zařízení na volně ložený pevný náklad, 
dřevo, papír, částečně volně ložený pevný náklad atd. Kolejová trať zahrnuje vlečky. 
 

E.I-08 Přístavní skladovací plochy 

 
Plocha v m2 v přístavech pro skladování podle druhu zařízení. Výška v metrech pro 
zastřešené plochy. 
 
a) Nezastřešené, bezpečně neuzavřené  
b) Nezastřešené, bezpečně uzavřené 
c) Zastřešené, avšak neuzavřené 
d) Zastřešené, uzavřené 
 
Bezpečně uzavřená plocha je opatřena ploty, zdmi a/nebo kontrolními systémy. 
 

E.I-09 Délka nábřeží podle účelu užívání 

 
a) Celková délka nábřeží v metrech 
b) Délka nábřeží v metrech určená podle účelu užívání 

 Víceobslužná nábřeží 
 Specializovaná nábřeží 

1 Nábřeží pro dopravu typu Ro-Ro 
2 Kontejnery 
3 Ostatní kusový náklad 
4 Suché sypké materiály 
5 Hromadně přepravovaný kapalný náklad 
6 Cestující 
7 Rybolov 

 Ostatní nábřeží. 
 

E.I-10 Délka nábřeží podle hloubky vody 

 
Délka nábřeží v metrech podle hloubky vody při odlivu, která je k dispozici pro lodě uvázané 
podél břehu. 
 
Možná hloubková pásma jsou: 
 
a) Do 4 metrů 
b) Od 4 do 6 metrů 
c) Od 6 do 8 metrů 
d) Od 8 do 10 metrů 
e) Od 10 do 12 metrů 
f) Od 12 do 14 metrů 
g) Více než 14 metrů. 
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E.I-11 Kotviště pro lodě typu Ro-Ro  

 
Stanoviště, v kterém může být loď typu Ro-Ro zakotvena a je možno z ní nakládat a vykládat 
motorová vozidla a jiné jednotky typu Ro-Ro pomocí rampy z lodi na břeh a naopak. 
 

E.I-12 Přístavní jeřáby podle únosnosti  

 
Počet jeřábů v přístavech podle únosnosti. 
 
Možné třídy únosnosti: 
 
a) 10 tun nebo méně 
b) Od 10 do 20 tun 
c) Od 20 do 40 tun 
d) Větší než 40 tun. 

 

E.I-13 Přístavní jeřáby podle typu 

 
Počet jeřábů v přístavech podle typu 
 
a) Mobilní kontejnerové jeřáby 
b) Ostatní kontejnerové jeřáby 
c) Jiné jeřáby 
 

E.I-14 Přístavní opravářská zařízení 

 
Opravářská zařízení v přístavech podle počtu a maximální velikosti umístěných plavidel 
 
a) Suché doky 
b) Plovoucí doky 
c) Lodní skluzy 
d) Vyhrazená opravárenská nábřeží 
 

E.I-15 Přístavní navigační zařízení a služby 

 
Dostupnost nebo nedostupnost navigačních zařízení a služeb a) v přístavech a b) 
na přístupových kanálech 
 
a) Lodivodské služby 
b) Světelné značení a majáky 
c) Radiolokační a radiové majáky 
d) Systém pohybu lodí (VTS) v přístavu a pobřežní navigační služby kolem přístavu 
e) Remorkéry pro manévrování v přístavu – počet 
f) Eskortní remorkéry pro tankery – počet 
g) Zařízení pro doplňování paliv 
h) Kotevní prostředky. 
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E.I-16 Dopravní spoje v zázemí přístavu a pobřežní plavba - kabotáž 

 
Dostupnost pobřežní plavby a dostupnost a vzdálenost k dopravním spojům v zázemí od 
nejbližšího vjezdu do přístavu v km 
 
a) Pobřežní plavba - kabotáž 
b)  Konečná stanice osobní železniční dopravy 
c) Konečná stanice nákladní železniční dopravy 
d) Dálniční přivaděč 
e) Přípoje na vnitrozemské vodní cesty 
f) Letiště 
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E.II DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ 

E.II.A PLAVIDLA 

E.II.A-01 Námořní plavidlo 

 
Plovoucí námořní dopravní prostředek s jedním nebo několika výtlakovými lodními trupy. 
 
Započítávají se křídlové lodě, dopravní prostředky pohybující se na vzduchovém polštáři 
(vznášedla), katamarány (vysokorychlostní plavidla), vrtné ropné plošiny, majákové lodě a 
námořní nákladní čluny. Opravovaná plavidla jsou započtena. Vyjmuta jsou plavidla plující 
výlučně po vnitrozemských vodních cestách nebo ve vodách uvnitř chráněných vod nebo 
k nim těsně přiléhajících nebo v oblastech, kde platí přístavní pravidla.  

 

E.II.A-02 Rok stavby plavidla 

 
Rok dokončení stavby plavidla. 

 

E.II.A-03 Rok poslední větší rekonstrukce nebo úpravy 

 
Rok, kdy plavidlo naposled prodělalo větší úpravu nebo rekonstrukci ovlivňující jeho 
konstrukci. 
 

E.II.A-04 Námořní nákladní člun na přepravu pevného nákladu 

 
Do této kategorie patří nákladní čluny s palubou, násypné nákladní čluny, čluny typu lash, 
seabee (plovoucí kontejnery), otevřené nákladní čluny na přepravu pevného nákladu, kryté 
nákladní čluny na přepravu pevného nákladu a jiné nákladní čluny na přepravu pevného 
nákladu. 

 

E.II.A-05 Loď (člun) 

 
Námořní plavidlo s vlastním pohonem. 

 
Započteny jsou katamarány (vysokorychlostní plavidla). Křídlové lodě, dopravní prostředky 
pohybující se na vzduchovém polštáři (vznášedla), ponorná plavidla a ponorky jsou vyjmuty. 
Námořní plavidlo skutečně vyplouvá na moře, to znamená mimo hranice území, na něž se 
vztahují technické bezpečnostní předpisy pro vnitrozemské vodní cesty a mimo něž se 
provozovatelé lodí musí řídit námořními předpisy.  

 

E.II.A-06 Obchodní loď 

 
Plavidlo určené k přepravě zboží, dopravě cestujících nebo zvlášť vybavené ke 
specializovaným komerčním účelům. 

 
Vojenské lodě a lodě užívané pro veřejnou správu a veřejné služby jsou vyjmuty. Obchodní 
lodě se dělí na plavidla k přepravě zboží nebo cestujících a na plavidla určená k různým 
činnostem, speciálně vybavená pro konkrétní účel. K plavidlům určeným k různým činnostem 
patří plavidla pro lov a zpracování ryb, remorkéry, plovoucí bagry, výzkumná a pozorovací 
plavidla a plavidla používaná při těžbě na moři a podpůrná plavidla. 
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Zatímco se níže uvedené speciální typy zjišťují pomocí klasifikace typu lodí Eurostatu (ICST-
COM) harmonizované s mezinárodní klasifikací typů plavidel UNCTAD (Konference pro 
obchod a rozvoj OSN), nákladní čluny se posuzují zvlášť a nespadají pod definici obchodní 
lodě: 
 
1. Loď na hromadnou přepravu tekutého nákladu 

Do této kategorie patří ropné tankery, tankery na chemikálie, tankery na zkapalněné 
plyny, tankerové čluny a jiné tankery. Lodě na hromadnou přepravu tekutého nákladu by 
se měly dále dělit na 
a. Tankové lodě s jednoduchým trupem na hromadnou přepravu tekutého nákladu 
b. Tankové lodě s dvojitým trupem na hromadnou přepravu tekutého nákladu. 

 
2. Loď na přepravu volně loženého pevného nákladu 
 Do této kategorie patří kombinované lodě na přepravu volně loženého pevného nákladu 
 a ropy a lodě na přepravu volně loženého pevného nákladu. 
 
3. Kontejnerová loď 

Loď plně vybavená pevnými nebo nastavitelnými lištami určená výhradně pro přepravu 
kontejnerů.  

 
4. Specializovaná nákladní loď 

Loď speciálně určená pro přepravu zvláštních nákladů. 
Do této kategorie patří loď na přepravu vozidel, loď na přepravu hospodářských zvířat, 
loď na přepravu jaderného paliva, loď pro nákladní čluny a loď na přepravu chemikálií. 

 
5. Kusový, nespecifikovaný náklad 

Lodě určené k přepravě širokého sortimentu zboží 
Do této kategorie patří chladírenská loď, osobní loď typu Ro-Ro, kontejnerová loď typu 
Ro-Ro, ostatní nákladní lodě typu Ro-Ro, lodě s kombinací dopravy kusového nákladu a 
osob, jakož i lodě s kombinací dopravy kusového nákladu a kontejnerů. 
Tato kategorie by se měla dále dělit na 
a.   Nespecializované vysokorychlostní univerzální nákladní lodě splňující požadavky 

odstavce 1.4.30 předpisu Mezinárodní námořní organizace o bezpečnosti 
vysokorychlostních plavidel (IMO HSC) 

b.   Ostatní nespecializované nákladní lodě. 
 

6. Nákladní člun na přepravu pevného nákladu 
Do této kategorie patří nákladní čluny s palubou, násypné nákladní čluny, čluny typu 
lash, seabee (plovoucí kontejnery), otevřené nákladní čluny na přepravu pevného 
nákladu, kryté nákladní čluny na přepravu pevného nákladu a jiné nákladní čluny na 
přepravu pevného nákladu. 

 
7. Osobní loď 

Loď výslovně určená k přepravě více než 12 kajutových nebo palubních platících 
cestujících. 

  Tato kategorie by se měla dále dělit na  
a. Specializované vysokorychlostní osobní lodě splňující požadavky odstavce 1.4.30 

předpisu Mezinárodní námořní organizace o bezpečnosti vysokorychlostních 
plavidel (IMO HSC) 

b.    Ostatní osobní lodě 
Loď s jednou nebo několika palubami určená výlučně pro osobní přepravu; 
v případě, že buď nemá ubytování pro cestující v kajutách (palubní cestující) nebo 
že nejsou všichni cestující ubytováni v kajutách, i když jsou kajuty k dispozici, 
někdy označovaná jako osobní „trajekt“. 
Osobní lodě typu Ro-Ro jsou vyjmuty.  

 
8. Rybolov 
  Do této kategorie patří plavidla určená k rybolovu a zpracování ryb. 
 
9. Činnosti na širém moři 
  Do této kategorie patří vrtná a průzkumná plavidla a námořní podpůrná plavidla. 
 
10. Lodě k vlečení jiných lodí, remorkéry 
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Loď určená k vlečení a/nebo tlačení lodí nebo jiných plovoucích zařízení. Přístavní 
remorkéry jsou započteny. 

 
11. Různé 

Do této kategorie patří plovoucí bagry, výzkumné a průzkumné lodě a jiná plavidla. 
Pro účely vykazování podle směrnice 95/64/ES o námořní statistice se započítávají lodě 
na hromadnou přepravu tekutého nákladu, lodě na přepravu volně loženého pevného 
nákladu, kontejnerové lodě, specializované nákladní lodě, lodě na přepravu kusového, 
nespecifikovaného nákladu a osobní lodě. 

 

E.II.A-07 Číslo lodi IMO 

 
Trvalé číslo přidělené každé lodi kvůli identifikaci. Toto číslo zůstane beze změny při převodu 
lodi pod jiné vlajky a bude uvedeno v lodních osvědčeních. Identifikační číslo lodi IMO tvoří tři 
písmena „IMO", po kterých následuje sedmiciferné číslo přidělené všem lodím při výrobě podle 
Lloyd's Register Fairplay. Jde o jedinečné sedmiciferné číslo, které se přiděluje motorovým 
námořním obchodním lodím s tonáží 100 GT a vyšší při položení kýlu s následujícími 
výjimkami:  
 
− Plavidla výlučně se zabývající rybolovem  
− Lodě bez mechanického pohonu  
− Rekreační plavidla  
− Lodě pro speciální službu (např. majákové lodě, plavidla SAR)  
− Výsypné nákladní lodě  
− Křídlové lodě, vznášedla  
− Plovoucí doky a konstrukce klasifikované podobným způsobem  
− Válečné lodě a lodě pro přepravu vojsk  
− Dřevěné lodě 

 

E.II.A-08 Výletní loď 

 
Osobní loď určená k tomu, aby poskytla cestujícím plné rekreační vyžití. Všichni cestující mají 
kajutu. Zařízení poskytující zábavu na palubě jsou započtena. 

 
Lodě provozující běžné trajektové služby jsou vyjmuty, i když někteří cestující považují tyto 
služby za rekreační. Vyjmuta jsou také plavidla převážející náklad, která jsou schopna 
přepravovat velmi omezený počet cestujících ve vlastních kajutách. Lodě určené pouze 
k celodenním výletům jsou také vyjmuty. 

 

E.II.A-09 Stát registrace námořního plavidla (stát vlajky) 

 
Země a/nebo území povolující registraci námořního plavidla. 

 
Námořní plavidlo podléhá námořním předpisům o obsazení lodi posádkou, bezpečnostním 
normám a konzulárnímu zastoupení za hranicemi své země a/nebo území registrace. Některé 
země, např. Norsko a Dánsko, vedou „mezinárodní“ nebo „otevřené“ rejstříky, jejichž 
požadavky se liší od požadavků „vnitrostátního“ rejstříku. 

 

E.II.A-10 Námořní plavidlo pod státní vlajkou 

 
Námořní plavidlo registrované ve vykazující zemi. 

 

E.II.A-11 Námořní plavidlo pod cizí vlajkou 

 
Námořní plavidlo registrované v zemi jiné než ve vykazující zemi. 
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E.II.A-12 Obchodní loďstvo  

 
Počet obchodních lodí nad 100 tun registrovaných v zemi k danému dni. 

 
Změny loďstva se vztahují, celkově nebo v rámci typu plavidla, na změny námořního loďstva 
vykazující země v důsledku nové stavby, změny typu nebo kapacity, převodů do jiného státu 
vlajky nebo z jiného státu vlajky, vyřazení, havárií nebo převodů do říčního rejstříku nebo 
z říčního rejstříku. Opravovaná plavidla jsou započtena. 
 

E.II.A-13 Hrubá nosnost (DWT) 

 
Hrubou nosností lodi se rozumí rozdíl v tunách mezi výtlakem lodi na letní nákladovou značku 
ve vodě o relativní hustotě 1,025 a celkovou hmotností lodi, tj. výtlakem v tunách lodi bez 
nákladu, pohonných hmot, mazacích olejů, zátěžové vody, sladké vody a pitné vody 
v nádržích, využitelných zásob, jakož i bez cestujících, posádky a jejich majetku. 

 

E.II.A-14 Hrubá prostornost (GT) 

 
Hrubá prostornost je mírou celkové velikosti lodi stanovené podle ustanovení Mezinárodní 
úmluvy o vyměřování lodí z roku 1969. 

 
Před přijetím této mezinárodní úmluvy byla v platnosti úmluva přijatá v Oslu v roce 1947, která 
uváděla pro některá plavidla výrazně odlišné údaje pro hrubou prostornost. V některých 
případech je míra hrubé prostornosti plavidla k dispozici jen na základě této dřívější úmluvy. 

 

E.II.A-15 Automatický identifikační systém 

 
Automatický identifikační systém je systém pro: 
 
- Automatické poskytování informací – včetně totožnosti, typu, polohy, směru, rychlosti lodi, 

způsobilosti lodi plavbě a ostatních informací vztahujících se k bezpečnosti – patřičně 
vybaveným pobřežním stanicím, jiným lodím a letadlům; 

- Automatické přijímání takových informací od podobně vybavených lodí; 
- Monitorování a sledování lodí; 
- Výměnu dat s pobřežními zařízeními. 
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E.II.B KONTEJNER 
 

E.II.B-01 Nákladová (přepravní) jednotka 

 
Kontejner, výměnná nástavba. 
 
„Plošinové kontejnery” (viz E.II.B-09 dále) používané v námořní dopravě jsou zahrnuty jako 
speciální typ kontejneru. 

 

E.II.B-02 Intermodální přepravní jednotka (ITU) 

 
Kontejner, výměnná nástavba nebo návěs / nákladní silniční motorové vozidlo vhodné pro 
intermodální dopravu.  

 

E.II.B-03 Kontejner 

 
Speciální prostorová konstrukce (skříň) pro přepravu nákladu, zpevněná a stohovatelná a 
umožňující horizontální nebo vertikální překládku. Formálnější technická definice kontejneru 
zní:  
 
„Přepravní prostředek, který je: 
 
a) trvalé povahy a dostatečné pevnosti pro opakované použití; 
b) speciální konstrukce umožňující přepravu zboží jedním nebo více druhy dopravy bez 

překládky zboží; 
c) vybavený zařízením pro okamžitou manipulaci, zejména pro přemístění z jednoho druhu 

dopravy na jiný; 
d) takové konstrukce, která umožňuje snadné naplnění a vyprázdnění; 
e) stohovatelný a  
f) o vnitřním objemu nejméně 1 m³.“ 
 
Výměnné nástavby jsou vyjmuty.  
 
I když plošinové kontejnery nemají vnitřní objem, a proto nesplňují shora uvedené kritérium 
bodu f), měly by se plošinové kontejnery (viz E.II.B-09 dále) užívané v námořní dopravě 
považovat za zvláštní druh kontejneru, a proto jsou zde zahrnuty. 

 

E.II.B-04 Rozměry kontejnerů 

 
Hlavní rozměry kontejnerů: 

 
a) ISO kontejner o délce 20 stop (délka 20 stop a šířka 8 stop) 
b) ISO-kontejner o délce 40 stop (délka 40 stop a šířka 8 stop) 
c) ISO-kontejner o délce větší než 20 stop a menší než 40 stop 
d) ISO-kontejner o délce přesahující 40 stop 
e) Velkoobjemový kontejner (kontejner o mimořádně velkém objemu) 
f) Letecký kontejner (kontejner splňující technické normy stanovené pro leteckou přepravu). 

 
Kontejnery mají běžně výšku 8 stop, ale existují také jiné výšky. „Vysoké kontejnery“ jsou 
kontejnery s výškou 9,5 stop. „Velkoobjemové“ kontejnery jsou kontejnery překračující 
rozměry podle ISO. Patří sem kontejnery s délkou 45 stop, 48 stop a 53 stop.  
Kontejnery rozměrů podle bodů a) až e) se označují jako velké kontejnery. 
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E.II.B-05 Hmotnost prázdného kontejneru 

 
Hmotnost prázdného kontejneru je zahrnuta v celkové hmotnosti zboží přepravovaných 
v kontejneru, označované také jako hrubá hmotnost zboží včetně přepravní jednotky. Hrubou 
hmotnost zboží přepravovaných v kontejneru lze vypočítat z hrubé hmotnosti zboží včetně 
přepravní jednotky odečtením hmotnosti prázdného kontejneru a naopak. Pokud informace 
o hmotnosti obalu schází, lze hmotnost obalu odhadnout pomocí následujících průměrných 
hodnot. 
 
Hmotnost prázdného kontejneru lze odhadnout jako: 
 
a) ISO-kontejner o délce 20 stop   2,3 tuny 
b) ISO-kontejner o délce 40 stop   3,7 tuny 
c) ISO-kontejner o délce větší než 20 stop a menší než 40 stop  3,0 tuny 
d) ISO-kontejner o délce více než 40 stop  4,7 tuny 

 

E.II.B-06 Druhy kontejnerů 

 
Hlavní druhy kontejnerů podle definice v normě ISO pro nákladní kontejnery: 

 
1. Univerzální kontejnery 
 
2. Speciální kontejnery 

− uzavřený kontejner s ventilací 
− kontejner s odnímatelným vrchem 
− plošinový kontejner s otevřenými bočními stěnami 
− plošinový kontejner s otevřenými bočními stěnami a úplnou nástavbou 
− plošinový kontejner s otevřenými bočními stěnami, neúplnou nástavbou a pevnými 

 čelními stěnami 
− plošinový kontejner s otevřenými bočními stěnami, neúplnou nástavbou a sklopnými 

 čelními stěnami 
− plošinový kontejner bez čelních a bočních stěn 

 
3. Kontejnery pro specifický náklad 

− izotermický kontejner 
− tepelně izolovaný kontejner 
− chladicí kontejner – (výměnné chladivo); 
− chladicí a mrazicí kontejner 
− vyhřívaný kontejner 
− chladicí a vyhřívaný kontejner 
− cisternový kontejner 
− kontejner na volně ložený pevný náklad 
− kontejner na ujednaný náklad (např. automobily, živá zvířata a jiné); a 
− letecký kontejner. 

 

E.II.B-07 TEU (ekvivalentní jednotka dvaceti stop) 

 
Statistická jednotka vycházející z délky ISO-kontejneru o délce 20 stop (6,10 m), aby se zajistil 
normalizovaný rozměr pro počítání kontejnerů různých obsahů a pro popis obsahu 
kontejnerových lodí nebo terminálů. Jeden ISO-kontejner o délce 20 stop se rovná jedné TEU.  
 
Jeden kontejner ISO o délce 40 stop se rovná dvěma TEU. 
Jeden kontejner o délce mezi 20 a 40 stop se rovná 1,50 TEU. 
Jeden kontejner o délce přesahující 40 stop se rovná 2,25 TEU. 
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E.II.B-08 Výměnná nástavba 

 
Nástavba k přepravě nákladu optimalizovaná pro rozměry silničního vozidla a opatřená 
manipulačními zařízením pro přesun v kombinované dopravě, obvykle silniční/železniční. 
 
Tyto jednotky nebyly původně určeny ke stohování, pokud jsou plné nebo zdvihané za víko. 
Mnoho jednotek však lze dnes stohovat, i když ne do takové míry, jako kontejnery. Hlavní 
znak, kterým se odlišují od kontejnerů, je to, že jsou optimalizovány pro rozměry silničního 
vozidla. Tato jednotka by měla mít schválení UIC pro použití na železnici. Některé výměnné 
nástavby jsou vybaveny skládacími nohami, na kterých jednotka stojí, když není na vozidle. 

 

E.II.B-09 Plochý kontejner 

 
Plošina bez nástavby uzpůsobená k uložení nákladu, která má však stejnou délku a šířku jako 
podlaha kontejneru a je vybavena horními a spodními rohovými prvky. 
 
Jedná se o alternativní výraz užívaný pro určité druhy speciálních kontejnerů, a to plošinové 
kontejnery a plošinové kontejnery s neúplnou nástavbou. 
 

E.II.B-10 Paleta 

 
Manipulační jednotka pro vidlicovou manipulaci a stohování zboží.  
 
Palety jsou obvykle ze dřeva a mají tyto normalizované rozměry: 
1000 mm x 1200 mm (ISO) a 800 mm x 1200 mm (CEN). 
 

E.II.B-11 Jednotka typu Ro-Ro  

 
Prostředek vybavený koly pro přepravu zboží, např. nákladní automobil, přívěs nebo návěs, 
který může najíždět nebo být tažen do plavidla nebo na vlak. 
 
Zde jsou zahrnuty přístavní nebo lodní přívěsy. 
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E.III PODNIKY, EKONOMICKÁ VÝKONNOST A ZAMĚSTNANOST 
 
 

E.III-01 Doprava pro cizí potřebu 

 
Přeprava osob nebo zboží za odměnu v zájmu třetích stran. 

 

E.III-02 Doprava pro vlastní potřeby 

 
Doprava, která není dopravou pro cizí potřeby. 

 
Dopravou pro vlastní potřeby se rozumí přeprava vlastního nákladu podniku, aniž by s ní byly 
spojeny jakékoliv finanční transakce. 

 

E.III-03 Podnik 

Institucionální jednotka nebo nejmenší kombinace institucionálních jednotek, která zahrnuje a 
přímo nebo nepřímo řídí všechny funkce nezbytné k provádění svých produktivních činností. 
 
Podnik musí splňovat podmínku jednoho vlastnictví nebo řízení. Může však být smíšený, co se 
týče své ekonomické činnosti, jakož i sídla. Započítávají se i podniky bez zaměstnanců 
pobírajících plat. Započteny by měly být pouze jednotky, které během sledovaného období 
skutečně vykonávají činnost. Jednotky, které činnost nevykonávají nebo činnost ještě 
nezahájily, jsou vyjmuty. 

 

E.III-04 Podnik námořní plavby (plavební společnost) 

 
Podnik vykonávající v jednom nebo v několika místech činnosti pro poskytování služeb 
námořní dopravy, jehož hlavní činností podle přidané hodnoty je námořní doprava. 

 
Z hlediska klasifikací činnosti sem patří tyto třídy: 
 
ISIC Rev.4  Třída 501 – Námořní a pobřežní doprava  
NACE/Rev.2:  Třída 50.1 Námořní a pobřežní osobní doprava 
   Třída 50.2 Námořní a pobřežní nákladní doprava 
 
Patří sem podniky pro správu lodí, které provozují obchodní lodě jménem jejich majitelů nebo 
nájemců. Vyjímají se přístavy a další jednotky, které zajišťují podpůrné a pomocné dopravní 
služby. Ty spadají do níže uvedené odrážky E.III-06. 

 

E.III-05 Veřejný podnik námořní dopravy 

 
Podnik námořní plavby, který je převážně ve vlastnictví státu nebo veřejných orgánů veřejné 
správy a jejich podniků (více než 50 %procent kapitálu). 
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E.III-06 Přístavní podnik 

 
Podnik, který zajišťuje na jednom nebo více místech přístavní služby a jehož hlavní činností 
podle přidané hodnoty jsou přístavní služby. Přístavní podniky poskytující služby výletním 
lodím jsou vyjmuty. 

 
Započteny jsou vlastní přístavní podniky jiné než přístavní podniky poskytující služby výletním 
lodím. Z hlediska klasifikací činnosti sem patří tyto třídy: 
 
ISIC Rev.4 Draft  Třída 5222 - Činnosti související s vodní dopravou 
NACE Rev. 2  Třída 5222 - Činnosti související s vodní dopravou 

 

E.III-07 Veřejný přístavní podnik 

 
Přístavní podnik, který je převážně ve vlastnictví státu nebo orgánů veřejné správy a jejich 
podniků (více než 50 % kapitálu). 

 

E.III-08 Klasifikační společnost 

 
Podnik stanovující normy pro konstrukci a stavbu námořních plavidel a dohlížející na 
dodržování těchto norem po celou dobu životnosti plavidla, aby ve prospěch veřejnosti zajistil 
vysokou technickou úroveň konstrukce, výroby, stavby, údržby, provozu a výkonu za účelem 
zvýšení bezpečnosti lidského života a majetku na moři. 
 
Z hlediska klasifikací činnosti sem patří tyto třídy: 
 
ISIC Rev.4 Draft  Třída 5229 – Ostatní podpůrné dopravní činnosti  
NACE Rev. 2  Třída 5229 – Ostatní podpůrné dopravní činnosti  

 

E.III-09 Obrat 

 
Celková částka fakturovaná podnikem během sledovaného období. Odpovídá tržbám za 
prodej zboží nebo služeb dodaných třetím stranám. Obrat zahrnuje „jiný příjem z provozu“, 
např. příjem z koncesí, patentů, ochranných známek a podobných hodnot. Obrat zahrnuje 
všechna cla a daně ze zboží nebo služeb fakturované podnikem, s výjimkou DPH fakturované 
podnikem jeho zákazníkům. Zahrnuje také všechny ostatní poplatky účtované zákazníkům. 
Odečíst se musejí slevy, rabat a diskont, jakož i hodnota vrácených obalů, avšak s výjimkou 
slevy z platby za hotové. 
 
Obrat zahrnuje pouze běžné činnosti, a proto nezahrnuje prodej dlouhodobých aktiv. Vyjmuty 
jsou také provozní dotace obdržené od orgánů veřejné správy, včetně orgánů Evropské unie. 
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E.III-10 Zaměstnanost 

 
Zaměstnaností se rozumí počet zaměstnaných osob, tj. celkový počet osob pracujících 
v podniku (včetně majitelů pracujících v podniku, partnerů řádně pracujících v podniku a 
neplacených pracujících rodinných příslušníků), jakož i osob pracujících mimo podnik, které 
však k němu patří a jsou jím přímo placené (např. obchodní zástupci, doručovatelé zboží, 
opravářské a údržbářské čety). Započteny jsou osoby krátkodobě nepřítomné (např. na 
nemocenské, na placené dovolené, na mimořádné dovolené), jakož i stávkující osoby, nikoliv 
však osoby nepřítomné na dobu neurčitou. Započítávají se také pracovníci se zkrácenou 
pracovní dobou, kteří jsou podle zákonů dotyčné země za takové považováni a jsou na 
výplatní listině, jakož i sezónní pracovníci, učni a domáčtí pracovníci, kteří jsou na výplatní 
listině. 
 
Z počtu zaměstnaných osob jsou vyloučeny pracovní síly poskytnuté podniku jinými podniky, 
osoby vykonávající opravy a údržbu ve vykazujícím podniku pro jiné podniky, jakož i osoby 
v povinné základní vojenské službě. Na druhé straně osoby, které jsou k dispozici podniku 
z obchodních důvodů na základě dlouhodobé smlouvy (tj. personál v oblasti podpory prodeje 
na osobních trajektech), by měly být spíše započteny jako zaměstnanci podniku, v kterém 
pracují, než podniku, s kterým mají uzavřenu pracovní smlouvu. 

 
Neplacenými pracujícími rodinnými příslušníky se rozumí osoby, které žijí s majitelem podniku 
a řádně pracují pro podnik, které však nemají pracovní smlouvu a nedostávají za vykonávanou 
práci pevně stanovenou částku. Tato kategorie se omezuje na osoby, které nejsou zahrnuty 
na výplatní listině jiného podniku jako jeho zaměstnanci v hlavním pracovním poměru. 
 
Počet zaměstnaných osob odpovídá počtu pracovních míst, v souladu s Evropským systémem 
účtů (1995, ESA), a zjišťuje se jako roční průměr. 
 

E.III-11 Kategorie zaměstnání – zaměstnanci podniku námořní plavby 

 
Kategorie zaměstnání pro podnik námořní plavby:  
 
- Důstojníci 
- Námořníci 
- Kadeti a ostatní praktikanti 
- Ostatní zaměstnanci na plavidle včetně zaměstnanců restaurací a oblasti zábavy 
- Zaměstnanci pracující na pobřeží v oblasti správy, prodeje, služeb pro cestující a 

manipulace s nákladem atd. 
 

E.III-12 Kategorie zaměstnání – zaměstnanci přístavního podniku 

 
- Kategorie zaměstnání přístavního podniku:  
- Zaměstnanci vedení a správy přístavu 
- Lodivodi a ostatní zaměstnanci na lodi 
- Pracovníci v docích 
- Technický personál a personál údržby 
- Ostatní nábřeží. 
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E.IV PROVOZ 

E.IV-01 Námořní provoz 

 
Jakýkoliv pohyb námořního plavidla po moři. 
 
Započten je provoz v rámci jednoho přístavu (pohyb námořních plavidel do zařízení 
umístěných na volném moři nebo k vykládkám na moři nebo pohyb z mořského dna do 
přístavů). Započítává se říčně-námořní pohyb námořních plavidel. Provoz na vnitrozemských 
vodních cestách mezi námořními přístavy a vnitrozemskými přístavy je vyjmut a zahrnuje se 
do provozu na vnitrozemských vodních cestách. Pohyb námořních plavidel uvnitř různých 
přístavních nádrží nebo doků stejného přístavu nebo mezi nimi je vyjmut. 

 

E.IV-02 Pravidelný námořní provoz 

 
Pravidelná služba zajišťovaná námořními plavidly, vykonávaná podle vydaného jízdního řádu 
nebo tak pravidelná nebo častá, že zjevně představuje systematický cyklus. 

 

E.IV-03 Nepravidelný námořní provoz 

 
Jiný než pravidelný námořní provoz. 

 

E.IV-04 Plavba po moři 

 
Námořní provoz ze stanoveného výchozího místa do stanoveného místa určení. 

 
Plavba se může dělit na řadu úseků nebo etap. Plavby v rámci jednoho přístavu z námořního 
přístavu do zařízení umístěných na volném moři nebo těžebního místa na moři jsou 
započteny. V námořním kontextu se plavby na moři označují také jako plavby lodí nebo cesty 
po moři. 

 

E.IV-05 Přímý námořní přejezd 

 
Přímý námořní přejezd je pohyb plavidla z jednoho přístavu přímo do druhého bez 
mezipřistání v jiném přístavu. 
 

E.IV-06 Cesta zboží 

 
Plavba po moři zahrnující přepravu nákladu mezi místem nakládky nebo nalodění a přístavem 
vykládky nebo vylodění. 

 
Plavba po moři může zahrnovat vplutí do řady přístavů mezi stanoveným výchozím místem a 
stanoveným místem určení a zahrnovat tak řadu cest zboží s nakládkou a vykládkou zboží 
v řadě přístavů. 

 

E.IV-07 Vzdálenost z přístavu do přístavu 

 
Pro statistické účely se výrazem vzdálenost z přístavu do přístavu rozumí skutečně ujetá 
vzdálenost. 

 
Je možné předložit odhad skutečné vzdálenosti. 
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E.IV-08 Kilometr ujetý plavidlem (plavidlo-kilometr) 

 
Měrná jednotka představující přepravu plavidla na vzdálenost jednoho kilometru. 

 
Započítává se vzdálenost skutečně ujetá. Započteny jsou pohyby plavidel bez nákladu. 
 

E.IV-09 Zastávka obchodní lodě v přístavu 

 
Obchodní loď činí zastávku v přístavu, když kotví a/nebo přistává za účelem nakládky a/nebo 
vykládky zboží, nalodění nebo vylodění cestujících nebo podniknutí výletů cestujících. 
 
Kotvení bez jakékoliv přepravy nákladu nebo osob a křižování přístavem je vyjmuto. 

 

E.IV-10 Zastávka v přístavu pro doplnění paliva 

 
Nákladní a osobní loď má zastávku v přístavu pro doplnění paliva, když kotví nebo přistává 
v přístavu za účelem doplnění paliva nebo zásob. 

 

E.IV-11 Ostatní zastávky v přístavu 

 
Zastávky nákladní a osobní lodi do přístavu jiné než je zastávka v přístavu nebo zastávka 
v přístavu pro doplnění paliva. 
 

E.IV-12 Připlutí obchodní lodi 

 
Připlutí jakéhokoliv obchodní lodi do přístavu na území vykazující země. 

 

E.IV-13 Odplutí obchodní lodi 

 
Odplutí obchodní lodi po postoji v přístavu na území vykazující země. 

 

E.IV-14 Odstavená obchodní loď 

 
Obchodní loď je odstavena, je-li uvázána v přístavu pro nedostatek práce. 

 

E.IV-15 Státní přístavní inspekce 

 
Inspekce obchodní lodi v přístavu prováděná státem, v kterém se přístav nachází, pro kontrolu 
jejich způsobilosti k plavbě po moři. 

 

E.IV-16 Zadržení lodi na základě státní přístavní inspekce 

 
Zadržení obchodní lodi v přístavu, která byla na základě státní přístavní inspekce shledána 
nezpůsobilou k plavbě po moři. 
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E.V MĚŘENÍ DOPRAVY 

E.V-01 Námořní doprava 

 
Jakýkoliv pohyb zboží a/nebo cestujících po moři prostřednictvím námořních lodí na cestách 
podniknutých zcela nebo zčásti po moři. 

 
Doprava využívající jen jeden přístav (přeprava zboží do zařízení umístěných na volném moři 
nebo k vykládce na moři nebo zboží vytěženého z mořského dna a vyloženého v přístavech) 
je započtena. Vyjímají se palivo a zásoby dodávané na plavidla v přístavu, avšak palivo 
dodávané plavidlům na širém moři se zahrnuje. 

 
Říčně-námořní přeprava zboží obchodními loděmi je započtena. Přeprava zboží na plavidlech 
vnitrozemské plavby mezi námořními přístavy a vnitrozemskými přístavy je vyjmuta. (Je 
zahrnuta ve vnitrozemské vodní dopravě). Přeprava zboží vykonávaná mezi různými 
přístavními nádržemi nebo doky stejného přístavu je vyjmuta. 

 

E.V-02 Obchodní námořní doprava 

 
Námořní doprava vykonávaná pro obchodní účely buď za úplatu (tj. pro cizí potřeby) nebo pro 
vlastní potřeby podniku jako součást širších ekonomických činností. 

 

E.V-03 Vnitrostátní námořní doprava 

 
Námořní doprava mezi dvěma přístavy na území daného státu nebo námořní doprava 
využívající jen jeden přístav na území daného státu. 

 
V námořním kontextu je vnitrostátní námořní doprava známa také pod názvem „kabotáž“. 
Vnitrostátní námořní dopravu může provádět obchodní loď registrovaná ve vykazující nebo 
v jiné zemi. 

 

E.V-04 Mezinárodní námořní doprava 

 
Námořní doprava jiná než vnitrostátní námořní doprava. 

 
Mezinárodní doprava využívající jen jeden přístav je započtena. 

 

E.V-05 Třetizemní námořní doprava 

 
Mezinárodní námořní doprava mezi dvěma zeměmi vykonávaná obchodní lodí registrovanou 
ve třetí zemi. 

 
Třetí zemí se rozumí země jiná než země nakládky/nalodění nebo země vykládky/vylodění. 
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E.V-06 Pobřežní plavba - kabotáž 

 
Přemísťování nákladu po moři mezi přístavy umístěnými v rámci relativně malého 
zeměpisného území. 

 
Do tohoto provozu by patřil provoz trajektů a provoz přípojů. V Evropě by námořní dopravu na 
krátké vzdálenosti tvořilo přemísťování nákladu po moři mezi přístavy umístěnými v Evropě i 
mezi přístavy v Evropě a přístavy umístěnými v neevropských zemích, které mají pobřeží na 
uzavřených mořích hraničících s Evropou. 
 

E.V-07 Plavba na širém moři 

 
Přeprava nákladu po moři jiná než pobřežní plavba. 

E.V-08 Kontejnerová doprava 

 
Kontejnerovou dopravou se rozumí přeprava nákladu v intermodálních přepravních 
jednotkách, např. v kontejnerech nebo v mobilních jednotkách (jednotkách typu Ro-Ro). 

 
Započtena je doprava ve výměnných nástavbách. 

 

E.V-09 Doprava bez užití kontejnerů 

 
Doprava jiná než kontejnerová doprava. 

 
K této dopravě patří hromadná přeprava tekutého a pevného nákladu, lesnických produktů a 
kusového nákladu. 

 

E.V-10 Tunokilometr 

 
Měrná jednotka představující přepravu jedné tuny nákladu v obchodní lodi na vzdálenost 
jednoho kilometru. 

 

E.V-11 Nabízený tunokilometr 

 
Nabízený tunokilometr znamená, že je nabízena jedna tuna přepravní kapacity v obchodní lodi 
na vzdálenost jednoho kilometru. Nabízené tunokilometry se pro všechny cesty rovnají 
nákladní přepravní kapacitě plavidla vynásobené vzdáleností z přístavu do přístavu. Přeprava 
v nákladních člunech je započtena. 

 

E.V-12 Uskutečněné tunokilometry 

 
Uskutečněné tunokilometry se vypočítají pro všechny cesty jako součet součinů celkového 
počtu tun přepraveného nákladu a vzdálenosti z přístavu do přístavu vypočítaných pro každou 
cestu. 

 

E.V-13 Využití nákladní kapacity  

 
Uskutečněné tunokilometry vyjádřené jako procentní podíl nabízených tunokilometrů. 
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E.V-14 Množství nákladu na lodi v tunách 

 
Množství nákladu v tunách na obchodní lodi při vplutí do přístavu nebo při vyplutí z přístavu. 

 

E.V-15 Kilometr TEU (ekvivalentní jednotka dvaceti stop) 

 
Měrná jednotka představující pohyb jedné TEU na vzdálenost jednoho kilometru. 

 

E.V-16 Nabízený kilometr TEU 

 
Nabízeným kilometrem TEU se rozumí pohyb jedné TEU kapacity v kontejnerové lodi na 
vzdálenost jednoho kilometru. Nabízené kilometry TEU pro všechny cesty se rovnají přepravní 
kapacitě TEU plavidla vynásobené vzdáleností z přístavu do přístavu. 

 
Přepravní kapacita TEU je kapacita zapsaná v registru klasifikační společnosti. 
 

E.V-17 Uskutečněné kilometry TEU  

 
Uskutečněné kilometry TEU pro všechny cesty se vypočítají jako součet součinů celkového 
přepraveného počtu TEU a vzdálenosti z přístavu do přístavu vypočítaných pro každou cestu. 

 

E.V-18 Využití kapacity TEU 

 
Uskutečněné kilometry TEU vyjádřené jako procentní podíl nabízených kilometrů TEU. 

 

E.V-19 Množství nákladu na lodi v TEU 

 
Množství nákladu v TEU na obchodní lodi při vplutí do přístavu nebo při vyplutí z přístavu. 

 

E.V-20 Cestující po moři 

 
Jakákoliv osoba, která koná cestu po moři na palubě obchodní lodi. 

 
Obsluhující personál přidělený na obchodní loď se za cestující nepovažuje. Za cestující se 
také nepovažují členové posádky neplatící cestovné, kteří na plavidle cestují, avšak nejsou na 
něj služebně přiděleni, a nemluvňata. 

 

E.V-21 Cestující na výletní plavbě 

 
Cestující po moři konající cestu na výletní lodi. 
 
Cestující podnikající celodenní výlety jsou vyjmuti. 

 

E.V-22 Cesta cestujícího po moři 

 
Doprava cestujícího z přístavu, v kterém cesta začíná, do přístavu, v kterém končí. 
U některých cestujících, zejména cestujících na výletní plavbě, se může jednat o tentýž 
přístav. 

 
Započítává se vzdálenost, kterou cestující skutečně ujel. 
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E.V-23 Osobokilometr  

 
Měrná jednotka představující přepravu jedné osoby obchodní lodí na vzdálenost jednoho 
kilometru. 

 

E.V-24 Nabízený osobokilometr 

 
Měrná jednotka představující pohyb jednoho obsaditelného místa na vzdálenost jednoho 
kilometru. 

 
Nabízené osobokilometry pro všechny cesty se rovnají součtu součinů získaných 
vynásobením schválené kapacity pro přepravu cestujících v plavidle a vzdálenosti z přístavu 
do přístavu. 
Kapacita pro přepravu cestujících je kapacita zapsaná v registru klasifikační společnosti.  

 

E.V-25 Počet cestujících na palubě 

 
Počet cestujících na palubě obchodní lodě při vplutí do přístavu nebo při vyplutí z přístavu. 

 

E.V-26 Uskutečněné osobokilometry 

 
Součet součinů získaných vynásobením počtu cestujících po moři, kteří jsou přepraveni na 
každé cestě, vzdáleností z přístavu do přístavu. 

 

E.V-27 Využití kapacity pro přepravu cestujících 

 
Uskutečněné osobokilometry vyjádřené jako procentní podíl nabízených osobokilometrů. 

 

E.V-28 Účel cesty cestujícího po moři 

 
Důvody pro podniknutí cesty jsou: 
 
- Práce a vzdělávání (dojíždění) 
- Podnikání 
- Dovolená (prázdniny) 
- Jiné (nakupování, volný čas, rodina) 

 

E.V-29 Cestující po moři, který se nalodil 

 
Cestující, který se nalodí na obchodní loď, aby podnikl cestu po moři. 

 
Přestup z jedné obchodní lodě na jinou se považuje za nalodění po vylodění. Cestující na 
výletě při výletní plavbě jsou vyjmuti. 
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E.V-30 Cestující po moři, který se vylodil 

 
Cestující, který se vylodí z obchodní lodě na konci cesty po moři. 

 
Přestup z jedné obchodní lodě na jinou se považuje za vylodění před novým naloděním. 
Cestující na výletě při výletní plavbě jsou vyjmuti. 

 

E.V-31 Výlet cestujícího při výletní plavbě 

 
Krátká návštěva turistických zajímavostí spojených s přístavem, kterou cestující při výletní 
plavbě podnikne, přičemž si podrží kajutu na palubě. 

 

E.V-32 Dopravní spoj cestujícího po moři 

 
Spojení přístavu nalodění a přístavu vylodění cestujícího přepravovaného po moři po kterékoli 
cestovní trase. 
 
Těmito přístavy se rozumí námořní přístavy (vyjma říčně-námořní dopravy, u které se může 
jednat o vnitrozemské přístavy) kódované mezinárodními klasifikačními systémy, jako je UN-
LOCODE (kódování přístavů a jiných míst). 
Tyto přístavy mohou být zahrnuty do skupin podle zeměpisné polohy pomocí mezinárodních 
klasifikačních systémů, např. NUTS (Klasifikace územních statistických jednotek – Eurostat). 
Pokud je přístav nalodění stejný jako přístav vylodění, není dopravní spoj po moři zahrnut. 

 

E.V-33 Přístav nalodění 

 
Přístav, v kterém cestující zahájil cestu. 
 
Přestup z jedné obchodní lodě na jinou se považuje za nalodění po vylodění. Cestující na 
výletě při výletní plavbě jsou vyjmuti. 
 

E.V-34 Přístav vylodění 

 
Přístav, v kterém cestující končí cestu. 

 
Přestup z jedné obchodní lodě na jinou se považuje za vylodění před novým naloděním. 
Cestující na výletě při výletní plavbě jsou vyjmuti. 
 

E.V-35 Zboží přepravované po moři 

 
Jakékoliv zboží přepravované obchodními loděmi. 

 
Patří sem veškeré obaly a přepravní prostředky, např. kontejnery, výměnné nástavby, palety 
nebo silniční nákladní vozidla. Pošta je započtena; zboží přepravované na nákladních 
železničních vozech, nákladních automobilech, přívěsech, návěsech nebo nákladních člunech 
nebo v nich se také započítává. Naproti tomu jsou vyjmuty tyto položky: silniční osobní vozidla 
s řidiči, vracející se prázdná nákladní vozidla a přívěsy, zásoby a zásobníky plavidel, ryby 
přepravované v rybářských lodích a v lodích na zpracování ryb, zboží přepravované mezi 
přístavními nádržemi nebo doky stejného přístavu. 
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E.V-36 Celková hrubá hmotnost zboží včetně přepravní jednotky 

 
Celková hmotnost převáženého zboží, všech obalů a vlastní hmotnost prázdné přepravní 
jednotky (např. kontejnerů, výměnných nástaveb a palet pro zboží i nákladních silničních 
vozidel, železničních vozů nebo člunů na palubě plavidla). 

 

E.V-37 Hrubá hmotnost zboží 

 
Celková hmotnost převáženého zboží, všech obalů, ale bez vlastní hmotnosti prázdné 
přepravní jednotky (např. kontejnerů, výměnných nástaveb a palet pro zboží i nákladních 
silničních vozidel, železničních vozů nebo člunů na palubě plavidla). 

 

E.V-38 Vlastní hmotnost přepravní jednotky  

 
Hmotnost přepravní jednotky (např. kontejnerů, výměnných nástaveb a palet pro uložení 
zboží, jakož i silničních nákladních vozidel, nákladních vozů nebo nákladních člunů na palubě) 
před tím, než se do ní naloží náklad. 
 

E.V-39 Druhy nákladu 

 
Přepravovaný náklad může být klasifikován jak podle vlastní konstrukce plavidla, tak i podle 
manipulačního zařízení potřebného v přístavech a na plavidle. Hlavní kategorie jsou 
 
- Hromadně přepravovaný kapalný náklad 
- Suché sypké materiály 
- Kontejnery 
- Jednotky typu Ro-Ro (s vlastním pohonem) 
- Jednotky typu Ro-Ro (bez vlastního pohonu) 
- Ostatní kusový náklad 

 

E.V-40 Vertikální nakládka a vykládka (Lo-Lo) 

 
Nakládka/vykládka vlastními (otočnými sloupovými) jeřáby plavidla nebo pobřežními jeřáby. 

 

E.V-41 Kontejnerový náklad 

 
Kontejnerový náklad sestává z kontejnerů s nákladem nebo bez nákladu, které jsou nakládány 
na plavidlo přepravující tyto kontejnery po moři nebo z něj vykládány. 

 

E.V-42 Horizontální nakládka a vykládka (Ro-Ro) 

 
Nakládka/vykládka dveřmi nebo po rampě lodi kolovými dopravními prostředky. 

 
Nakládka živých zvířat na palubu nebo jejich vykládka je započtena. 

 

E.V-43 Náklad typu Ro-Ro 

 
Náklad typu Ro-Ro sestává ze zboží na jednotkách typu Ro-Ro,  bez ohledu na to, zda se 
jedná o zboží v kontejnerech nebo ne, a z jednotek typu Ro-Ro,  které se naloďují do plavidel 
převážejících je po moři nebo se z nich vyloďují. 
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E.V-44 Kategorie zboží přepravovaného po moři 

 
Kategoriemi zboží přepravovaného po moři se rozumí kategorie definované klasifikací NST 
(Nomenklatura zboží pro dopravní statistiku podle komodit - Eurostat) nebo klasifikací CSTE 
(Klasifikace komodit pro dopravní statistiku v Evropě EHK/OSN). 

 

E.V-45 Nebezpečné zboží 

 
Třídami nebezpečných věcí se rozumí třídy definované v kapitole VII Mezinárodní úmluvy 
o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974 (SOLAS) ve znění pozdějšího 
Mezinárodního předpisu o námořní přepravě nebezpečných věcí (IMDG). 

 

E.V-46 Překládka z lodi na loď 

 
Vykládka nákladu z jedné obchodní lodi a nakládka nákladu na jinou obchodní loď pro 
dokončení jeho cesty, i když se náklad na břehu před návaznou cestou zdrží. 

 
Překládka na jiné druhy dopravy je vyjmuta. 

 

E.V-47 Naložené zboží 

 
Zboží naložené na obchodní loď pro přepravu po moři. 

 
Překládka z jedné obchodní lodi na jinou se považuje za nakládku po vykládce. K naloženému 
zboží patří vnitrostátní zboží, překládané zboží (vnitrostátní nebo cizí zboží přijíždějící do 
přístavu po moři) a zboží v pozemním tranzitu (cizí zboží přijíždějící do přístavu po silnici, po 
železnici, letecky nebo po vnitrozemských vodních cestách). 

 

E.V-48 Vyložené zboží 

 
Zboží odebrané z obchodní lodi. 

 
Překládka z jedné obchodní lodi na jinou se považuje za vykládku před novou nakládkou. 
K vyloženému zboží patří vnitrostátní zboží, překládané zboží (vnitrostátní nebo cizí zboží 
opouštějící přístav po moři) a zboží v pozemním tranzitu (cizí zboží opouštějící přístav po 
silnici, po železnici, letecky nebo po vnitrozemských vodních cestách). 

 

E.V-49 Spoj nákladní námořní dopravy 

 
Spojení mezi přístavem nakládky a přístavem vykládky zboží přepravovaného po moři po 
kterékoli cestovní trase. 

 
Těmito přístavy se rozumí námořní přístavy (vyjma říčně-námořní přepravy, kde se může 
jednat o vnitrozemské vodní přístavy) kódované mezinárodními klasifikačními systémy, např. 
UN-LOCODE (kódování přístavů a jiných míst). 
Tyto přístavy mohou být zahrnuty do skupin podle zeměpisné polohy pomocí mezinárodních 
klasifikačních systémů, např. NUTS (Klasifikace územních statistických jednotek – Eurostat). 
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E.V-50 Přístav nakládky 

 
Přístav, v kterém byla zásilka zboží naložena na loď, z které je vyložena ve vykazujícím 
přístavu. 

 
Překládky z jedné obchodní lodi na jinou se považují za nakládku po vykládce. 

 

E.V-51 Přístav vykládky 

 
Přístav, v kterém má být zásilka zboží, naložená na loď v přístavu vykazující země, z téže lodi 
vyložena. 

 
Překládky z jedné obchodní lodi na jinou se považují za vykládku před novou nakládkou. 
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E.VI SPOTŘEBA ENERGIE 

E.VI-01 Spotřeba energie obchodních lodí 

 
Konečná energie spotřebovaná námořními plavidly. 

 
Započítává se konečná energie spotřebovaná nenaloženými plavidly námořní plavby. 

 

E.VI-02 Tuna ropného ekvivalentu (TOE) 

 
Měrná jednotka spotřeby energie (1 TOE = 0,041868 terajoule (TJ)). 
 
Mezinárodní agentura pro energii (IEA) přijala tyto převodní koeficienty: 
 
- Plynový olej/motorová nafta 1,035 
- Těžký topný olej  0,960. 

 

E.VI-03 Joule 

 
Měrná jednotka spotřeby energie: 

 
1 terajoule = 1012 J = 2,78 x 105 kWh 
1 terajoule = 23,88459 TOE. 

 
 

E.VI-04 Plynový olej / motorová nafta (destilovaný topný olej) 

 
Olej získávaný z nejnižší frakce destilací ropy za atmosférického tlaku. 
 
Plynový olej / motorová nafta zahrnuje těžké plynové oleje získávané vakuovou redestilací 
zbytku z destilace za atmosférického tlaku. Plynový olej/motorová nafta se destiluje při teplotě 
200 °C až 380 °C, z toho méně než 65 objemových procent při teplotě 250 °C, včetně ztrát, a 
nejméně 80 procent při teplotě 350 °C.Těžké oleje získávané směšováním se zařazují do 
stejné skupiny s plynovými oleji, jestliže jejich kinematická viskozita nepřekračuje 25 cST při 
teplotě 40 °C. 
 
Spalné teplo: 43,3 TJ/1 000 t. 

 

E.VI-05 Těžký topný olej (zbytkový topný olej) 

 
Těžký olej, který tvoří destilační zbytek. 

 
Patří sem všechny zbytkové topné oleje (včetně těch, které se získávají směšováním). 
Viskozita těžkého topného oleje je vyšší než 25 cST při teplotě 40 °C. Bod vzplanutí je vždy 
vyšší než 50 °C a jejich hustota překračuje 0,90. 
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F.I INFRASTRUKTURA 

F.I-01 Letiště 

 
Vymezená oblast na souši nebo na vodě (včetně všech budov, zařízení a vybavení) určená 
k použití, buď zcela nebo zčásti, pro přílet, odlet a pohyb letadel po zemi nebo na hladině a 
přístupná pro lety obchodní letecké dopravy. 
 
Většina letišť má čtyřpísmenný kód ICAO uvedený v dokumentu ICAO 7910 Většina z nich, ale 
ne všechna, má také kódy přidělené IATA. 
 

F.I-02 Mezinárodní letiště 

 
Každé letiště vymezené státem, na jehož území je umístěno, jako letiště pro přílety a odlety 
mezinárodní letecké dopravy, kde se provádějí formality související s celním a imigračním 
řízením, jakož i formality týkající se ochrany veřejného zdraví a karanténní ochrany 
zemědělství, ať už tato zařízení fungují po celou dobu provozních hodin nebo jen jejich části 
 

F.I-03 Vnitrostátní letiště 

 
Každé letiště, které není určeno k zajišťování mezinárodního provozu 

 

F.I-04 Letištní terminál 

 
Samostatné zařízení sloužící k odbavení cestujících a/nebo carga 
 
- Terminál pro cestující 
 

Letištní terminál s vybavením pro odbavení cestujících, včetně jejich registrace (check-
inu), odbavení zavazadel, bezpečnostní a imigrační kontroly, nastupování a vystupování 
cestujících 

 
- Nákladní (cargo) terminál 
 

Letištní terminál určený výlučně k odbavení nákladních zásilek, včetně jejich přejímky a 
výdeje, bezpečného skladování, zabezpečení a dokumentace. 
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F.I-05 Letištní vzletové a přistávací dráhy 

 
Vymezená obdélníková plocha na letišti připravená neupravená pro přistávání a odlety letadel 
s následujícími charakteristikami: 
 
- Použitelná délka vzletové dráhy pro rozjezd 
 

Použitelná délka vzletové a přistávací dráhy, která je prohlášena za použitelnou a 
vhodnou pro rozjezd vzlétajícího letadla. 

 
- Použitelná délka přistávací dráhy pro přistání 
 

Použitelná délka vzletové a přistávací dráhy, která je prohlášena za použitelnou a 
vhodnou pro dojezd přistávajícího letadla. 

F.I-06 Letištní pojezdové dráhy 

 
Vymezená dráha letiště zřízená pro pojíždění letadel a určená k zajištění spojení mezi 
jednotlivými částmi letiště. 

F.I-07 Odbavovací (check-in) zařízení 

 
- Konvenční 
 

Konvenční odbavovací zařízení, kde personál letecké společnosti provádí odbavení na 
základě předložení letenky, dále provádí označení zavazadel, včetně systému fast bag 
drop, a vystavení palubních lístků. 

 
- Samoobslužné odbavení v kioscích 
 

Kiosek, který zajišťuje odbavovací služby a umožňuje automatické zpracování letenky, 
vystavení palubního lístku a v některých případech vytištění nálepky na zavazadlo. 

 

F.I-08 Východy pro cestující 

 
Oblast terminálu pro cestující, kde se cestující shromažďují před nastoupením do letadla. 
 
a) S nástupními mosty 
 

Východ s nástupním mostem připojeným k letadlu, který umožňuje nasednutí do letadla 
bez sestupování na úroveň terénu a použití schůdků k nástupu 

 
b) Ostatní 
 

Východy jiné než s nástupními mosty 
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F.I-09 Letištní parkoviště 

 
Parkovací služby zajišťované na letišti. 
 
- Krátkodobé 
 

Parkování, kdy nejvyšší povolená doba pobytu je kratší než 24 hodin. 

 
- Střednědobé a dlouhodobé 
 

Parkování, kdy nejvyšší povolená doba pobytu je více než 24 hodin. 
 
U vzdálených parkovacích zařízení by se měly zahrnout pouze ta, která jsou obsluhována 
letištními autobusy. 

 

F.I-10 Intermodální nákladní doprava 

 
Nákladní terminál v rámci letiště, který je na své pozemní části napojen na jiné než silniční 
druhy dopravy 
 

F.I-11 Přípoje na jiné druhy dopravy 

 
Služby zajišťované v rámci letiště pro spojení s následujícími druhy dopravy po souši 
 
a) Vysokorychlostní železnice 
 

Přístup ke službám vysokorychlostní železnice 
 
b) Hlavní železniční trať  
 

Přístup ke službám hlavní železnice 
 
c) Metro  
 

Přístup ke službám metra 
 
d) Meziměstské autobusová doprava  
 

Přístup ke službám expresních a meziměstských autokarů 
 
e) Městská autobusová doprava  
 

Přístup k místním autobusovým službám 
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F.II DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (LETADLA) 

F.II-01 Letadla 

 
Jakýkoli stroj schopný vyvozovat sílu nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou 
reakcemi vůči zemskému povrchu 
 

Vyjímají se řiditelné vzducholodě a vozidla založená na vlivu země, jako jsou vznášedla. ICAO 
uvádí určující kódy pro typy letadel v Dokumentu ICAO 8643. Dále ICAO a Pracovní skupina 
pro bezpečnost komerčního letectví (Commercial Aviation Safety Team, CAST) společně 
vytvořily novou taxonomii pro správné určování letadel. Podrobnosti naleznete na 
následujících internetových stránkách: http://www.intlaviationstandards.org/. 

 

F.II-02 Letadlový park 

 
Letadla registrovaná k danému datu v dané zemi 
 

F.II-03 Letecká flotila 

 
Letecká flotila zahrnuje všechna letadla provozovaná pro komerční účely (včetně všech 
letadel, která jsou dočasně mimo provoz kvůli velkým nehodám, konverzím, vládním 
intervencím, jako je zákaz létání ze strany regulačních subjektů). 
 

Letadla využívaná výlučně pro trénink a komunikaci a soukromé létání se do flotily nezahrnují.  

 

F.II-04 Letadla podle konfigurace 

a) Letadlo pro přepravu cestujících 
 

Každé letadlo uzpůsobené pro dopravu cestujících a jejich zavazadel. Každý náklad, 
včetně pošty, se běžně přepravuje v nákladovém prostoru v trupu letadla. 

b) Nákladní letadlo. 
 

Každé letadlo uzpůsobené výlučně k přepravě nákladu a/nebo pošty. 
 
Mohou být přepravovány také osoby, které doprovázejí některé typy nákladu, například 
hospodářská zvířata 

c) Kombinované letadlo 
 

Osobní letadlo s vylepšenými možnostmi pro přepravu nákladu na palubě pro cestující. 

d) Rychle přestavitelné letadlo 
 

Letadlo navržené tak, aby umožňovalo rychlou změnu konfigurace z osobního na nákladní 
a naopak. 

e) Ostatní 
 

Letadlo nepoužívané pro komerční leteckou dopravu. 
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F.II-05 Letadla podle hlukových charakteristik 

f) Letadlo bez ověření hlukové způsobilosti 
 

Letadlo, které neprošlo ověřením hlukové způsobilosti podle mezinárodních požadavků 

g) Letadlo, na něž se vztahuje hlava 2 
 

Letadlo, které vyhovuje specifikacím v hlavě 2 přílohy 16 Chicagské úmluvy ICAO 

h) Letadlo, na něž se vztahuje hlava 3 
 

Letadlo, které vyhovuje specifikacím v hlavě 2 přílohy 16 Chicagské úmluvy ICAO 

i) Letadlo, na něž se vztahuje hlava 4 
 

Letadlo, které vyhovuje specifikacím v hlavě 4 přílohy 16 Chicagské úmluvy ICAO 

F.II-06 Stáří letadla 

 

Počet let od první registrace letadla. 



F. Letecká doprava 

 - 142 - 

F.III PODNIKY, EKONOMICKÁ VÝKONNOST A ZAMĚSTNANOST 

F.III-01 Podnik 

 
Institucionální jednotka nebo nejmenší kombinace institucionálních jednotek, která zahrnuje a 
přímo nebo nepřímo řídí všechny funkce nezbytné k provádění svých produktivních činností. 
 
Podnik musí splňovat podmínku jednoho vlastnictví nebo řízení. Může však být smíšený, co se 
týče své ekonomické činnosti, jakož i sídla. 
 

F.III-02 Letecká společnost (Provozovatel komerční letecké dopravy) 

 
Letecký podnik provozující letadla pro komerční účely, který (i) provádí plánované nebo 
neplánované služby v letecké dopravě, nebo obojí, které jsou dostupné veřejnosti pro 
přepravu cestujících, poštovních zásilek a/nebo nákladu a (ii) má pro tyto účely osvědčení od 
orgánu civilního letectví státu, ve kterém je zřízen. 
 
ICAO poskytuje třípísmenný kód provozovatele letecké dopravy, který je uveden v dokumentu 
ICAO 8585 a je vyžadován pro všechny letecké společnosti provozující mezinárodní lety. IATA 
přiděluje dvojznakové označení letecké společnosti podle ustanovení Rozhodnutí IATA 762. 
Tato dvojznaková označení letecké společnosti se používají pro rezervace, plánování letů, 
letové řády, telekomunikace, prodej letenek, dokumentaci nákladu, k právním, tarifním a/nebo 
jiným komerčně/provozním účelům. Z hlediska klasifikací činnosti sem patří tyto třídy: 
 
Návrh ISIC Rev. 4 Oddíl 51 Letecká doprava 
NACE Rev. 2 Oddíl 51 Letecká doprava 
 

F.III-03 Provozovatel letiště 

 
Podnik letecké dopravy provozující komerční letiště. 
 
Z hlediska klasifikací činnosti sem patří tyto třídy: 
 
Návrh ISIC Rev. 4  Třída 5223 Činnosti související s leteckou dopravou 
NACE Rev. 2 Třída 5223 Činnosti související s leteckou dopravou 
 

F.III-04 Poskytovatel služeb řízení letového provozu 

 
Podnik v letecké dopravě zajišťující služby řízení letového provozu 
Z hlediska klasifikací činnosti sem patří tyto třídy: 
 
Návrh ISIC Rev. 4  Třída 5223 Činnosti související s leteckou dopravou 
NACE Rev. 2 Třída 5223 Činnosti související s leteckou dopravou 
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F.III-05 Poskytovatel letištních služeb 

 
Podnik zajišťující letištní služby jako je manipulace s letadly na zemi, plnění pohonnými 
hmotami, údržba a bezpečnost, služby pro cestující jako je odbavování, odbavení zavazadel, 
odbavení carga a další služby 
 
Z hlediska klasifikací činnosti sem patří tyto třídy: 
 
Návrh ISIC Rev. 4  Třída 5223 Činnosti související s leteckou dopravou 
  Třída 5224 Manipulace s nákladními zásilkami (cargem) 
NACE Rev. 2 Třída 52.23 Činnosti související s leteckou dopravou 
  Třída 52.24 Manipulace s nákladními zásilkami (cargem) 
 

F.III-06 Obrat 

 
Celková částka fakturovaná podnikem letecké dopravy ve sledovaném období. Odpovídá 
tržbám za prodej zboží nebo služeb dodaných třetím stranám. Obrat zahrnuje „jiný příjem 
z provozu“, např. příjem z koncesí, licenčních dohod, patentů, ochranných známek a 
podobných hodnot. Obrat zahrnuje všechna cla a daně ze zboží nebo služeb fakturované 
podnikem, s výjimkou DPH fakturované podnikem jeho zákazníkům. Zahrnuje také všechny 
ostatní poplatky účtované zákazníkům. Odečíst se musejí slevy z ceny, rabaty a skonta, jakož 
i hodnota vrácených obalů, avšak s výjimkou slevy při platbě za hotové. 
 
Obrat zahrnuje pouze běžné činnosti, a proto nezahrnuje prodej dlouhodobých aktiv. Vyjmuty 
jsou také provozní dotace obdržené od orgánů veřejné správy. 

F.III-07 Náklady na údržbu – letiště 

 
Výdaje nezbytné k zachování letištního provozu udržováním pevné infrastruktury a 
nezbytného vybavení. 
Příklady jsou údržba vzletové a přistávací dráhy, údržba zařízení pro manipulaci se zavazadly 
a zařízení pro manipulaci s nákladem. 
 

F.III-08 Náklady na údržbu – letadla 

 
Výdaje nezbytné k udržování letadel a jejich motorů ve stavu způsobilém k provozu. 
 
Patří sem rutinní údržba trupu a motorů letadel, ať už je prováděna vlastními silami nebo 
formou subdodávek. 
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F.III-09 Zaměstnanost 

 
Zaměstnaností se rozumí počet zaměstnaných osob, tj. celkový počet osob pracujících 
v podniku (včetně majitelů pracujících v podniku, partnerů řádně pracujících v podniku a 
neplacených pracujících rodinných příslušníků), jakož i osob pracujících mimo podnik, které 
však k němu patří a jsou jím přímo placené (např. obchodní zástupci, doručovatelé zboží, 
opravářské a údržbářské čety). Započteny jsou osoby krátkodobě nepřítomné (např. na 
nemocenské, na placené dovolené, na mimořádné dovolené), jakož i stávkující osoby, nikoliv 
však osoby nepřítomné na dobu neurčitou. Započítávají se také pracovníci se zkrácenou 
pracovní dobou, kteří jsou podle zákonů dotyčné země za takové považováni a jsou na 
výplatní listině, jakož i sezónní pracovníci, učni a domáčtí pracovníci, kteří jsou na výplatní 
listině. 
 
Z počtu zaměstnaných osob jsou vyloučeny pracovní síly poskytnuté podniku jinými podniky, 
osoby vykonávající opravy a údržbu ve vykazujícím podniku pro jiné podniky, jakož i osoby 
v povinné základní vojenské službě. Na druhé straně osoby, které jsou k dispozici podniku 
z obchodních důvodů na základě dlouhodobé smlouvy (tj. personál v oblasti podpory prodeje), 
by měly být spíše započteny jako zaměstnanci podniku, v kterém pracují, než podniku, 
s kterým mají uzavřenu pracovní smlouvu. 
 
Počet zaměstnaných osob odpovídá průměrnému ročnímu počtu zaměstnaných osob. 
 

F.III-10 Druhy zaměstnání 

a) Všeobecná správa 
 

Zahrnuje ústřední a oblastní řídící pracovníky (např. finanční, právní, personální atd.) a 
správní rady. 
 
Řídící pracovníci specializovaných oddělení (provoz, letadlový úsek, řízení letového 
provozu, výstavba a údržba drah a terminálů, havarijní služby) jsou vyjmuti a začleňují se 
do statistik stanovených pro každou z těchto služeb. 

 

b) Provoz 
 

Palubní průvodčí a pozemní pracovníci (s výjimkou pilotů) a přidružené ústřední a 
regionální kanceláře. Patří sem činnosti v oblasti cestovního ruchu, reklamy a provoz na 
letišti. 

 

c) Letový a technický úsek 
 

Piloti, pracovníci údržby a inspekce letadel a přidružené ústřední a oblastní kanceláře. 
 

d) Letiště 
 

Personál řízení letového provozu, personál zajišťující výstavbu, údržbu a dohled nad 
terminály, přistávacími a rozjezdovými dráhami a dalšími letištními zařízeními, personál 
zajišťující pozemní manipulaci, personál zajišťující havarijní služby. 

 

e) Jiné provozy 
 

Služby v osobní a nákladní dopravě, služby v oblasti nákladních zásilek atd. 
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F.IV PROVOZ 

F.IV-01 Pohyb letadla 

 
Start a přistání letadla na letišti. 
 
Pro účely leteckého provozu se počítá jeden přílet a jeden odlet jako dva pohyby. Patří sem 
pohyby všech komerčních letounů a nekomerční lety všeobecného letectví. Nezahrnují se 
státní lety, letmá přistání, přelety (nad vzletovou a přistávací dráhou) a neúspěšná přiblížení. 
 

F.IV-02 Pohyb letadla u komerčních letů 

 
Každý pohyb letadla provedený za úplatu nebo v nájmu. 
 
Patří sem komerční lety a komerční lety všeobecného letectví. 
 

F.IV-03 Odlet letadla 

 
Vzlet letadla. 
 

F.IV-04 Přílet letadla 

 
Přistání letadla. 
 

F.IV-05 Obchodní přistání 

 
Přistání za účelem naložení a/nebo vyložení obchodního nákladu. 
 

F.IV-06 Neobchodní přistání 

 
Jiné než obchodní přistání. 
 
K takovým přistáním patří přistavovací lety, státní lety, cvičné lety a technické zastávky. 
 

F.IV-07 Diverze 

 
Přistání letadla na jiném letišti, než jaké je uvedeno v letovém plánu letadla, kvůli provozním 
nebo technických potížím, a to buď na letadle, nebo na cílovém letišti. 
 
Diverze může být důsledkem protiprávního chování cestujících, technických problémů na 
letadle, špatných povětrnostních podmínek, nehod nebo jiných mimořádných situací na 
plánovaném cílovém letišti. 
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F.IV-08 Dvojice letišť 

 
Dvojice letišť je definována jako dvě letiště, mezi nimiž lze cestovat na základě letenky, nebo 
mezi nimiž se provádějí dodávky nákladu a poštovních zásilek podle nákladního dokumentu 
nebo jeho části (letecký nákladní list nebo poštovní dodací list). 
 

F.IV-09 Úseková vzdálenost 

 
Pro statistické účely znamená úseková vzdálenost dráhy mezi dvěma letišti v kilometrech. 
 
Měření vychází ze souřadnic letiště a vzorce pro výpočet hlavního kruhu. 

 

F.IV-10 Dvojice měst - Počátek a místo určení letu 

 
Dvojice měst, mezi nimiž lze cestovat na základě letenky, nebo mezi nimiž se provádějí 
dodávky nákladu a poštovních zásilek podle nákladního dokumentu nebo jeho části (letecký 
nákladní list nebo poštovní dodací list). 
 
V běžné praxi se dvojice měst a dvojice letišť někdy zaměňují. 
 

F.IV-11 Úsek dopravního letu 

 
Provoz letadla od startu do jeho následujícího přistání. 
 
Nezahrnují se technické zastávky. 
 

F.IV-12 Vnitrostátní úsek dopravního letu 

 
Každý úsek dopravního letu mezi dvěma body uvnitř hranic státu. 
 
Úseky dopravního letu mezi státem a územími, která mu náleží, stejně jako všechny úseky 
dopravního letu mezi těmito územími, by se měly klasifikovat jako vnitrostátní. 
 

F.IV-13 Mezinárodní úsek dopravního letu 

 
Úsek dopravního letu, kdy start je v jedné zemi a následující přistání je ve druhé zemi. 
 

F.IV-14 Let 

 
Provoz letadla na jednom nebo více letových úsecích, s využitím jediného čísla letu, 
přiděleného leteckou společností. 
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F.IV-15 Vnitrostátní let 

 
Let, který obsahuje výlučně vnitrostátní úseky dopravního letu, přičemž všechny používají 
stejné číslo letu. 
 

F.IV-16 Mezinárodní let 

 
Let, který obsahuje nejméně jeden mezinárodní úsek dopravního letu, přičemž všechny úseky 
dopravního letu používají stejné číslo letu. 
 

F.IV-17 Obchodní let 

 
Dopravní let provedený pro veřejnou přepravu cestujících a/nebo zboží a poštovních zásilek 
za úplatu nebo v nájmu. 
 

F.IV-18 Obchodní letecká doprava 

Dopravní let nebo série letů pro veřejnou přepravu cestujících a/nebo zboží a poštovních 
zásilek za úplatu nebo v nájmu. 
 
Letecká doprava může být pravidelná i nepravidelná. 
 

F.IV-19 Pravidelná letecká doprava 

 
Letecká doprava prováděná podle zveřejněného letového řádu nebo natolik pravidelná a 
častá, že tvoří snadno srozumitelnou, systematickou sérii letů. 
 
Zahrnují se také doplňkové lety vyvolané nadměrnou poptávkou, kterou plánované lety 
nepokrývají. 
 

F.IV-20 Nepravidelná letecká doprava 

 
Jiná než pravidelná obchodní letecká doprava. 
 

F.IV-21 Letecká doprava pro přepravu cestujících 

 
Pravidelný nebo nepravidelný let přepravující jednoho nebo více platících cestujících a 
všechny lety uváděné ve zveřejňovaných letových řádech jako lety pro cestující. 
 
Zahrnují se lety pro přepravu platících cestujících i zboží a poštovních zásilek za úplatu. 
 

F.IV-22 Lety určené výhradně pro přepravu zboží a poštovních zásilek 

 
Pravidelný nebo nepravidelný let přepravující za úplatu náklad jiný než platící cestující, tj. 
zboží a poštovní zásilky.  
 
Nezahrnují se lety přepravující jednoho nebo více platících cestujících a lety uváděné ve 
zveřejňovaných letových řádech jako lety pro cestující. Kombinace zboží a poštovních zásilek 
se někdy označuje jako letecký náklad (cargo). 
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F.IV-23 Lety všeobecného letectví - obchodní 

 
Všechny obchodní civilní lety jiné než pravidelné lety a nepravidelné lety letecké dopravy. 
Hlavní kategorie komerčních letů všeobecného letectví jsou: 
 

a) Aerotaxi 

b) Lety za účelem fotografování 

c) Vyhlídkové lety 

d) Lety za účelem reklamní činnosti 

e) Postřiky zemědělských plodin 

f) Lety lékařské záchranné služby 

g) Ostatní lety. 
 

F.IV-24 Lety všeobecného letectví - neobchodní 

 
Všechny neobchodní civilní lety jiné než pravidelné lety a nepravidelné lety letecké dopravy. 
Hlavní kategorie neobchodních letů všeobecného letectví jsou: 
 

a) Lety pro státní účely 
 

Jakýkoliv let letadlem pro vojenské, celní, policejní nebo jiné donucovací účely státu. 
Jakýkoliv let deklarovaný státními orgány jako "let pro účely státu". 
 

b) Instruktážní létání 

c) Soukromé létání  

d) Obchodní létání 

e) Lety pro seskoky s padáky a kluzáky  

f) Technické zastávky 

g) Zkušební lety 
 

Nekomerční let provozovaný za účelem zkoušek letadla před jeho nasazením do provozu 
 

h) Přistavovací let 
 
Nekomerční let provedený kvůli přistavení letadla na pravidelný nebo nepravidelný let 
nebo dopravu. 
 

i) Ostatní neobchodní lety. 

 

F.IV-25 Číslo letu 

 
Číslo letuje primárně zveřejněné číslo letu přidělené provozovatelem letecké dopravy. 
Cestující využívající leteckou linku mohou cestovat pod řadou různých čísel letu.Zde se jedná 
pouze o aktivní číslo letu na dané lince. 



F. Letecká doprava 
 

 - 149 - 

F.IV-26 Sdílení kódu 

 
Použití čísla letu jednoho provozovatele pro služby/lety zajišťované jinými provozovateli. 
 
Pro statistické účely se provoz přiřazuje k dopravci skutečně zajišťujícímu let, jehož číslo letu 
využívá řízení letového provozu. 
 

F.IV-27 Úsekový čas 

 
Celková doba měřená v hodinách a minutách od prvního pohybu letadla z jeho místa odletu až 
do konečného zastavení v místě příletu. 
 

F.IV-28 Nalétané hodiny 

 
Nalétaná hodina uplyne, jakmile je letadlo v provozu po dobu jedné hodiny. Nalétané hodiny 
se měří na základě úsekového času. 
 

F.IV-29 Průměrné denní využití letadla - výnosové hodiny 

 
Celkový počet výnosových hodin (pravidelných a charterových letů) odlétaných typem letadla 
(úsekově) během období vyděleného příslušným počtem nalétaných dnů k dispozici. 
„Nalétané dny k dispozici“ je souhrn počtu dní, kdy je v daném období každé letadlo k dispozici 
k použití. Ze dnů k dispozici by se měly vyjmout následující dny: 
 

a) Dny mezi datem zakoupení a datem skutečného zařazení do provozu 

b) Dny po posledním výdělečném letu před likvidací 

c) Dny mimo provoz kvůli závažným nehodám nebo konverzi 

d) Dny, kdy je letadlo v držení jiných subjektů nebo není k dispozici kvůli vládnímu zásahu, 
jako je zákaz létání ze strany regulačních subjektů. 

 
Všechny ostatní dny musejí být považovány za „dny k dispozici“, včetně dnů vyžadovaných na 
údržbu nebo generální opravu. 

F.IV-30 Uskutečněné letové kilometry 

 
Letové kilometry se rovnají souhrnu součinů získaných vynásobením počtu letů provedených v 
každém letovém úseku úsekovou vzdáleností. 
 

F.IV-31 Nabízená místa pro cestující 

 
Celkový počet sedadel pro cestující, která lze nabídnout k prodeji mezi letišti vykazovaného 
letového úseku. 
 
Zahrnují se sedadla již pro letový úsek prodaná, tj. sedadla obsazená cestujícími v přímém 
tranzitu. 
Nezahrnují se sedadla, která nejsou pro přepravu cestujících k dispozici z důvodu omezení 
maximální hmotnosti.  
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F.IV-32 Nabízený sedadlový kilometr 

 
Měrná jednotka představující pohyb jednoho obsaditelného místa v letadle při provádění 
služeb, pro které je v první řadě určeno, na vzdálenost jednoho kilometru. 
 
Započítává se skutečně uletěná vzdálenost. Posuny a jiné podobné pohyby jsou vyjmuty. 
 

F.IV-33 Nabízený tunokilometr   

 
Měrná jednotka představující přepravu jedné tuny v letadle při provádění služeb, pro které je 
v první řadě určeno, na vzdálenost jednoho kilometru. 
 
Započítává se skutečně uletěná vzdálenost. 
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F.V MĚŘENÍ DOPRAVY 

F.V-01 Letecká přeprava 

 
Každý pohyb zboží a/nebo cestujících při pohybu letadla. 
 

F.V-02 Obchodní letecká přeprava 

 
Každý pohyb zboží a/nebo cestujících při obchodním pohybu letadla. 
 

F.V-03 Vnitrostátní letecká přeprava. 

 
Letecká přeprava na vnitrostátním letu. 
 

F.V-04 Mezinárodní letecká přeprava. 

 
Letecká přeprava na mezinárodním letu. 
 

F.V-05 Počátek a místo určení obchodního letu 

 
Přeprava v rámci obchodního letu identifikovaného stejným číslem, a rozděleného na dvojice 
letišť podle místa nástupu/nakládky a místa výstupu/vykládky. 
 
Není-li pro cestující, zboží nebo poštovní zásilky známo letiště nástupu/nakládky, považuje se 
za místo nástupu/nakládky počátek letu; podobně není-li známo letiště příletu, považuje se za 
místo výstupu/vykládky konec letu. 
 

F.V-06 Cestující v letecké dopravě 

 
Každá osoba, s výjimkou členů letové posádky a palubních průvodčích ve službě, která 
cestuje letadlem. 
 
Zahrnují se malé děti do dvou let. 
 

F.V-07 Platící cestující v letecké dopravě 

 
Cestující, za jehož dopravu dostává letecký dopravce finanční úhradu. 
 
Tato definice zahrnuje například (i) cestující, kteří cestují na základě veřejně dostupných 
propagačních nabídek (například „dva za cenu jednoho“) nebo věrnostních programů 
(výměnou za body za časté létání); (ii) cestující,jejichž cesta je kompenzací za odepření 
nástupu do letadla; (iii) cestující, kteří cestují na základě firemních slev; (iv) cestující, kteří 
cestují na základě preferenčního jízdného (vláda, námořnictvo, armáda, studenti atd.); 
Tato definice vylučuje například (i) osoby, které cestují zdarma; (ii) osoby, které cestují za 
jízdné nebo slevu, která je k dispozici pouze zaměstnancům leteckých přepravců nebo jejich 
obchodním zástupcům nebo pouze pro obor dopravců; malé děti bez místenky. 
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F.V-08 Neplatící cestující v letecké dopravě 

 
Jiní než platící cestující. 
 

F.V-09 Počet přepravených cestujících. 

 
Všichni cestující přepravovaní daným letem (s jedním číslem letu) započítaní pouze jednou a 
ne opakovaně za každý jednotlivý úsek daného letu. 
 
Všichni platící a neplatící cestující, jejichž cesta začíná nebo končí na vykazujícím letišti a 
tranzitní cestující přistupující nebo vystupující na vykazujícím letišti. Vyloučeni jsou cestující 
v přímém tranzitu 
 

F.V-10 Cíloví cestující 

 
Cestující, kteří zahajují nebo končí let na vyznačeném letišti. 
 

F.V-11 Cestující v přímém tranzitu 

 
Cestující, kteří po krátké přestávce pokračují v cestě stejným letadlem se stejným číslem letu 
jako je číslo letu, kterým přiletěli. Cestující, kteří přestupují na jiné letadlo z technických 
důvodů, ale pokračují letem se stejným číslem letu, se počítají jako cestující v přímém tranzitu.  
 
U některých letů s mezipřistáním se mění číslo letu, aby se označila změna mezi letem ze 
státu a do státu. V takovém případě se cestující, kteří po mezipřistání pokračují stejným 
letadlem, počítají jako cestující v přímém tranzitu. 
 

F.V-12 Transferoví cestující neboli cestující v nepřímém tranzitu 

 
Cestující, kteří během 24 hodin přiletí a odletí různými letadly, nebo stejným letadlem, které 
má různá čísla letu. Počítají se dvakrát: jednou při příletu a jednou při odletu. 
 
U některých letů s mezipřistáním se mění číslo letu, aby se označila změna mezi letem ze 
státu a do státu. Pokud cestující po mezipřistání pokračují v letu stejným letadlem, neměli by 
se na letišti, kde se mění číslo letu, počítat jako transferoví cestující nebo cestující v nepřímém 
tranzitu. 
 

F.V-13 Počet cestujících, kteří použili terminál 

 
Celkový počet cílových a transferových cestujících. 
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F.V-14 Počet cestujících na palubě 

 
Všichni cestující na palubě letadla při přistání na vykazujícím letišti nebo při odletu 
z vykazujícího letiště. 
 
Všichni platící a neplatící cestující na palubě letadla během letového úseku. Cestující 
v přímém tranzitu jsou započítáni. 
 

F.V-15 Osobokilometr 

 
Osobokilometr znamená přepravení cestujícího na vzdálenost jednoho kilometru. 
 

F.V-16 Míra vytížení letadel 

 
Uskutečněné osobokilometry vyjádřené jako procentní podíl nabízených osobokilometrů. 
 

F.V-17 Uskutečněné osobokilometry na úsek dopravního letu 

 
Součet součinů získaných vynásobením počtu cestujících přepravených na každém letovém 
úseku úsekovou vzdáleností. 
 

F.V-18 Realizované osobokilometry na letištích počátku a místa určení letu 

 
Výsledek vynásobení počtu přepravených cestujících mezi dvěma letišti jako počátkem a 
místem určení letu úsekovou vzdáleností. 
 

F.V-19 Uskutečněné osobové tunokilometry 

 
Výsledek získaný vynásobením realizovaných osobokilometrů hmotností každého cestujícího 
včetně bezplatně přepravovaných zavazadel i placených zavazadel s nadměrnou hmotností. 
 
Každý provozovatel letecké dopravy může použít své vlastní interní hmotnosti cestujících nebo 
standardních 100 kg (včetně zavazadel). 
 

F.V-20 Zavazadla 

 
Osobní majetek cestujících a posádky naložený a přepravovaný na palubě letadla po dohodě 
s provozovatelem. 
 

F.V-21 Nákladní zásilky, cargo 

 
Veškerý majetek přepravovaný letadlem, kromě poštovních zásilek, zásob a zavazadel. 
 
Pro statistické účely zahrnuje náklad expresní náklad,balíky a diplomatické zásilky, ale nikoliv 
zavazadla cestujících. Měly by se vyjmout všechny přepravy nákladními auty s použitím 
leteckého nákladního listu. 
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F.V-22 Celková hrubá hmotnost zboží 

 
Celkovou hrubou hmotností přepraveného zboží se rozumí celková hmotnost zboží, všech 
obalů a vlastní hmotnost přepravní jednotky (např. kontejneru). 
 

F.V-23 Hrubá hmotnost zboží 

 
Celkovou hrubou hmotností přepraveného zboží se rozumí celková hmotnost zboží, všech 
obalů, ale bez vlastní hmotnosti přepravní jednotky (např. kontejneru). 
 

F.V-24 Vlastní hmotnost přepravní jednotky  

 
Hmotnost přepravní jednotky ((např. leteckého kontejneru)) před naložením nákladu. 
 

F.V-25 Naložený a vyložený náklad 

 
Všechny nákladní zásilky naložené do letadla nebo vyložené z letadla. 
 
Vyjímá se náklad v přímém tranzitu. 
 

F.V-26 Nákladní zásilky na palubě 

 
Všechen náklad na palubě letadla při přistání na letišti nebo odletu z letiště. 
 
Zahrnuje se náklad v přímém tranzitu a počítá se při přistání i při odletu. 
 

F.V-27 Uskutečněné tunokilometry nákladu na úsek dopravního letu 

 
Tunokilometr je metrická tuna obchodního nákladu přepraveného na jeden kilometr. 
Uskutečněné tunokilometry se získají vynásobením celkového počtu tun obchodního nákladu 
přepraveného na letovém úseku úsekovou vzdáleností. 
 

F.V-28 Uskutečněné tunokilometry na letištích počátku a místa určení letu 

 
Tunokilometr je metrická tuna obchodního nákladu přepraveného na jeden kilometr. 
Uskutečněné tunokilometry se získají vynásobením celkového počtu tun obchodního nákladu 
přepraveného mezi dvěma letišti jako počátkem a místem určení letu úsekovou vzdáleností. 
 

F.V-29 Poštovní zásilky 

 
Zásilky s písemnostmi a jiné předměty přepravované letadlem, které byly předány poštovními 
úřady a jsou určeny k dodání poštovním úřadům. 
 
Vyjímají se expresní nákladní a expresní balíkové zásilky. 
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F.V-30 Naložené a vyložené poštovní zásilky 

 
Všechny poštovní zásilky naložené do letadla nebo vyložené z letadla. 
 
Vyjímají se poštovní zásilky v přímém tranzitu. 
 

F.V-31 Poštovní zásilky na palubě 

 
Veškeré poštovní zásilky na palubě během každého letového úseku, včetně poštovních 
zásilek naložených a poštovních zásilek v přímém tranzitu. 
 

F.V-32 Diplomatická zásilka 

 
Poštovní vak používaný vládami k zasílání úředních dopisů a zásilek. 
 

F.V-33 Uskutečněné tunokilometry poštovních zásilek na úsek dopravního letu 

 
Tunokilometr je metrická tuna poštovních zásilek přepravených na jeden kilometr. 
Uskutečněné tunokilometry se získají vynásobením celkového počtu tun poštovních zásilek 
přepravených na letovém úseku úsekovou vzdáleností. 
 

F.V-34 Uskutečněné tunokilometry poštovních zásilek na letištích počátku a místa určení letu 

 
Tunokilometr je metrická tuna poštovních zásilek přepravených na jeden kilometr. 
Uskutečněné tunokilometry se získají vynásobením celkového počtu tun poštovních zásilek 
přepravených mezi dvěma letišti jako počátkem a místem určení letu úsekovou vzdáleností. 
 

F.V-35 Celkové množství nákladu/poštovních zásilek 

 
Souhrn celkového množství nákladu a poštovních zásilek, a to naložených i vyložených, na 
ohlašujícím letišti. Měly by se vyjmout všechny přepravy nákladními auty s použitím leteckého 
nákladního listu. 
 
Náklad a poštovní zásilky se někdy společně označují jako letecký náklad (cargo). 
 

F.V-36 Kategorie zboží přepravovaného leteckou dopravou 

 
Dopravované zboží je možno klasifikovat podle druhu. 
 
Příklady klasifikačních schémat jsou NST 2007 (Jednotná klasifikace zboží pro statistiku 
dopravy), která nahrazuje nomenklaturu CSTE (Klasifikace komodit pro statistiku dopravy 
v Evropě - EHK OSN), a nomenklatura NST/R (Jednotná klasifikace zboží pro statistiku 
dopravy/revidovaná – Eurostat). 
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F.V-37 Nebezpečné zboží 

 
Třídy nebezpečného zboží přepravovaného leteckou dopravou jsou definovány v patnáctém 
Rev.idovaném vydání Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí, OSN, Ženeva 2007. 
 
- Třída 1 Výbušniny 
- Třída 2 Plyny 
- Třída 3  Hořlavé kapaliny 
- Třída 4  Hořlavé tuhé látky, samozápalné látky, látky, které při styku s vodou 

vytvářejí hořlavé plyny 
- Třída 5  Oxidující látky a organické peroxidy 
- Třída 6  Toxické a infekční látky 
- Třída 7  Radioaktivní látky 
- Třída 8  Žíraviny 
- Třída 9  Různé nebezpečné látky a výrobky 
 

F.V-38 Přepravený placený náklad 

 
Placený náklad cestujících, zavazadel, nákladu a poštovních zásilek přepravovaný v letadle a 
měřený v metrických tunách. 
 

F.V-39 Uskutečněné tunokilometry placeného nákladu 

 
Tunokilometr je metrická tuna placeného nákladu přepraveného na jeden kilometr. 
Uskutečněné tunokilometry se získají vynásobením celkového počtu tun užitečného zatížení 
přepraveného na letovém úseku úsekovou vzdáleností. 
 

F.V-40 Míra vytížení letadel 

 
Uskutečněné tunokilometry užitečného zatížení vyjádřené jako procentní podíl nabízeného 
užitečného zatížení. 
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F.VI SPOTŘEBA ENERGIE 

F.VI-01 Spotřeba energie leteckou dopravou 

 
Konečná energie spotřebovaná letadlem pro pohon, napájení a topení. 
 

F.VI-02 Tuna ropného ekvivalentu (TOE) 

 
Měrná jednotka spotřeby energie: 1 TOE = 0,041868 TJ. 
Mezinárodní agentura pro energii (IEA) přijala pro rok 1991 tento převodní koeficient pro 
letecký petrolej: 
- Letecký petrolej 1,045. 
 

F.VI-03 Joule 

 
Měrná jednotka spotřeby energie: 
 
1 terajoule = 1012 Joule = 2.78 x 105 kWh, 
1 terajoule = 23,88459 TOE. 
 



F. Letecká doprava 
 

 - 158 - 

 

F.VII NEHODY V LETECKÉ DOPRAVĚ 

F.VII-01 Nehoda 

 
Událost spojená s provozem letadla, která se stala mezi dobou, kdy kterákoli osoba nastoupila 
do letadla s úmyslem letět, a dobou, kdy všechny takovéto osoby letadlo opustily, a při které: 
 
a) Došlo ke smrtelnému nebo těžkému zranění 
 

Pokud se tak stalo v důsledku přítomnosti v letadle, přímého kontaktu s kteroukoli částí 
letadla, včetně částí, které se od letadla oddělily, nebo přímého vystavení proudu plynů 
(vytvořených letadlem), s výjimkou případů, kdy ke zranění došlo přirozeným způsobem 
nebo způsobila-li si ho osoba sama nebo bylo-li způsobeno jinou osobou nebo jestliže šlo 
o černého pasažéra ukrývajícího se mimo prostory normálně používané pro cestující a 
posádku. 

 
b) Letadlo utrpí škodu nebo konstrukční závadu 
 

Pokud to nepříznivě ovlivnilo pevnost konstrukce, výkonnost nebo letové charakteristiky 
letadla, což si obvykle vyžádá významnou opravu nebo výměnu postižených částí 
s výjimkou poruchy nebo poškození motoru. Jestliže je toto poškození omezeno pouze na 
motor, jeho kryty nebo příslušenství: nebo došlo k poškození vrtulí, koncových oblouků 
křídel, antén, pneumatik, brzd, aerodynamických krytů nebo k malým vrypům nebo 
proražením potahu. 

 
c) Letadlo je nezvěstné nebo je na zcela nepřístupném místě. 

 
Letadlo se považuje za nezvěstné, pokud bylo ukončeno úřední pátrání a nebyl nalezen 
vrak.  

 

F.VII-02 Incident 

 
Událost jiná než letecká nehoda spojená s provozem letadla, která ovlivňuje nebo by mohla 
ovlivnit bezpečnost provozu. 
 

F.VII-03 Vážný incident 

 
Incident, jehož okolnosti naznačují, že téměř došlo k letecké nehodě. 
 
Rozdíl mezi leteckou nehodou a vážným incidentem spočívá pouze ve výsledku. Příklady 
vážných incidentů lze nalézt v Příručce ICAO pro hlášení leteckých nehod/incidentů. 
 

F.VII-04 Smrtelné zranění 

 
Zranění, které má za následek smrt do třiceti dnů od data, kdy byla nehoda klasifikována jako 
smrtelné zranění. 
 

F.VII-05 Nehoda bez následku smrti 

 
Zranění, jiné než smrtelné, které utrpěla osoba při letecké nehodě. 
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F.VII-06 Vážné zranění 

 
Zranění bez smrtelných následků, které utrpěla osoba při letecké nehodě a které: 
 
a) vyžaduje hospitalizaci po dobu delší než 48 hodin započatou do sedmi dnů od vzniku 

zranění nebo 
b) má za následek zlomeninu jakékoliv kosti (vyjma jednoduchých zlomenin prstů na ruce 

nebo na noze či zlomenin nosu) nebo 
c) způsobilo tržnou ránu mající za následek silné krvácení, poškození nervů, svalů nebo 

šlach nebo 
d) způsobilo vnitřní zranění některého orgánu nebo 
e) způsobilo popáleniny druhého nebo třetího stupně nebo jakékoliv popáleny zahrnující 

více než 5 % povrchu těla nebo 
f) způsobilo prokazatelné vystavení se infekčním látkám nebo nebezpečné radiaci. 

 

F.VII-07 Lehké zranění 

 
Zranění, jiné než vážné, které utrpěla osoba při letecké nehodě. 
 

F.VII-08 Stát, ve kterém došlo k nehodě 

 
Stát, na jehož území došlo k letecké nehodě nebo incidentu. 
 

F.VII-09 Stát provozovatele 

 
Stát, v němž se nachází hlavní sídlo provozovatele, nebo pokud není žádné takové sídlo, 
místo trvalého pobytu provozovatele. 
 

F.VII-10 Stát zápisu letadla do rejstříku 

 
Stát, v jehož registru je letadlo zapsáno. 
 

F.VII-11 Letecká nehoda na území státu 

 
Letecká nehoda na území státu 
 

F.VII-12 Nehoda letadla registrovaného v příslušném státě 

 
Nehoda, na které se podílí letadlo z národního leteckého registru státu. 
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G.I ÚVOD 

G.I-01 Intermodální nákladní doprava 

 
Multimodální přeprava zboží v jedné a téže intermodální přepravní jednotce různými, na 
sebe navazujícími druhy dopravy bez manipulace s vlastním zbožím při změně druhu dopravy.  
 
Intermodální přepravní jednotkou může být kontejner, výměnná nástavba nebo silniční vozidlo, 
železniční vozidlo nebo plavidlo. 
 
Zpětná přeprava prázdných kontejnerů nebo výměnných nástaveb a prázdných silničních 
nákladních vozidel nebo přívěsů není součástí intermodální dopravy, protože se nepřepravuje 
žádné zboží. Tato přeprava je však spjata s intermodální dopravou a je žádoucí, aby údaje 
o přepravě prázdných intermodálních přepravních jednotek byly shromažďovány spolu s údaji 
o intermodální dopravě. 
 

G.I-02 Multimodální nákladní doprava 

 
Přeprava zboží nejméně dvěma různých způsoby dopravy. 
 
Intermodální doprava je proto zvláštním druhem multimodální dopravy. 
 
Mezinárodní multimodální doprava často vychází ze smlouvy upravující úplnou multimodální 
dopravu. 
 

G.I-03 Kombinovaná nákladní doprava 

 
Intermodální přeprava zboží, kdy hlavní část cesty vede po železnici, vnitrozemských vodních 
cestách nebo po moři a každý počáteční a/nebo koncový úsek vedený po silnici je co nejkratší. 
 
Podle směrnice EU 92/106/ES by vzdálenost po silnici (měřená vzdušnou čarou) měla být 
menší než 100 km u kombinace silniční a železniční dopravy a 150 km u kombinace silniční a 
vnitrozemské vodní dopravy nebo námořní dopravy. 
 
 

G.I-04 Současné použití dvou typů dopravy (Aktivní režim)/(Pasivní režim)  

 
Intermodální přeprava zboží kombinující dva druhy dopravy současně, kdy jeden (pasivní) 
dopravní nebo přepravní prostředek je převážen na jiném (aktivním) dopravním prostředku, 
který zajišťuje trakci a spotřebovává energii (kombinace železniční a silniční dopravy, námořní 
a silniční dopravy, námořní a železniční dopravy…). 
 
„Piggy-back“ neboli přeprava výměnných nástaveb, silničních návěsů a přívěsů po železnici je 
synonymem pro kombinaci železniční a silniční dopravy. 
 

G.I-05 Doprava typu „piggy-back“ 

 
Přeprava silničních vozidel po železnici. 
 
Tento pojem původně označoval přepravu návěsů po železnici, ale dnes se obecně používá 
pro přepravu silničních vozidel. 
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G.I-06 Systém Ro-La 

 
Přeprava celých silničních vozidel pomocí technik roll-on roll-off ve vlacích, které jsou běžně 
po celé délce tvořeny nízkopodlažními nákladními vozy. 
 
Příkladem systému Ro-La je přeprava kamionů přes Eurotunnel. 
 

G.I-07 Přeprava nákladního silničního motorového vozidla doprovázeného řidičem 

 
Přeprava kompletního nákladního silničního motorového vozidla s doprovodem osádky (řidiče) 
jiným druhem dopravy (např. námořní nebo železniční). 
 

G.I-08 Přeprava nákladního silničního motorového vozidla nedoprovázeného řidičem 

 
Přeprava nákladních silničních motorových vozidel nebo přívěsů bez doprovodu osádky 
(řidiče) jiným druhem dopravy (např. námořní nebo železniční). 
 

G.I-09 Druh dopravy  

 
Způsob dopravy použitý k přepravě zboží a cestujících. 
 
Pro statistická hlášení by se měla použít následující klasifikace způsobů dopravy 
a) Neznámý způsob dopravy  
b) Železniční 
c) Silniční 
d) Vnitrozemská vodní doprava  
e) Námořní 
f) Potrubní  
g) Letecká. 
 
Tato klasifikace se může použít pouze pro aktivní způsob dopravy, nebo pro aktivní i pasivní 
způsob. Ve druhém případě by se mohl použít dvojciferný kód, kdy první číslice uvádí aktivní 
režim a druhá číslice pasivní režim.  

 

G.I-10 Dopravní řetězec 

 
Posloupnost druhů dopravy použitá k přemístění zboží z místa jejich původu do místa určení. 
V průběhu řetězce dochází k jedné nebo více překládkám.  
 
Zboží nemusí během celého dopravního řetězce nutně zůstat ve stejné nakládací jednotce. 
Během cesty může dojít k nakládání a vykládání intermodální přepravní jednotky.  
 

G.I-11 Intermodální dopravní terminál 

 
Místo vybavené pro překládku a uskladnění intermodálních přepravních jednotek (ITU) mezi 
různými druhy dopravy. 
 
„Dostředivá“ koncepce označuje shromažďování prostřednictvím ústředního bodu (střed) a 
distribuci různými směry (paprsky). Střed je centrálním bodem pro sběr, třídění, překládku a 
distribuci zboží pro konkrétní region.  
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G.II PROSTŘEDKY 

G.II-01 Nákladová (přepravní) jednotka 

 
Kontejner, výměnná nástavba. 
 
„Plošinové kontejnery” (viz G.II-09 dále) používané v námořní dopravě jsou zahrnuty jako 
speciální typ kontejneru. 
 

G.II-02 Intermodální přepravní jednotka (ITU) 

 
Kontejner, výměnná nástavba nebo návěs / nákladní silniční motorové vozidlo vhodné pro 
intermodální dopravu.  
 

G.II-03 Kontejner 

 
Speciální prostorová konstrukce (skříň) pro přepravu nákladu, zpevněná a stohovatelná a 
umožňující horizontální nebo vertikální překládku. Formálnější technická definice kontejneru 
zní:  
 
„Přepravní prostředek, který je: 
 
a) trvalé povahy a dostatečné pevnosti pro opakované použití; 
b) speciální konstrukce umožňující přepravu zboží jedním nebo více druhy dopravy, 
 bez překládky zboží; 
c) vybavený zařízením pro okamžitou manipulaci, zejména pro přemístění z jednoho druhu 
 dopravy na jiný; 
d) takové konstrukce, která umožňuje snadné naplnění a vyprázdnění; 
e) stohovatelný a 
f) o vnitřním objemu nejméně 1 m³.“ 
 
Výměnné nástavby jsou vyjmuty.  
 
I když plošinové kontejnery nemají vnitřní objem, a proto nesplňují shora uvedené kritérium 
bodu f), měly by se plošinové kontejnery (viz G.II-09 dále) užívané v námořní dopravě 
považovat za zvláštní druh kontejneru, a proto jsou zde zahrnuty. 
 

G.II-04 Rozměry kontejnerů 

 
Hlavní rozměry kontejnerů: 
 
a) ISO kontejner o délce 20 stop (délka 20 stop a šířka 8 stop) 
b) ISO-kontejner o délce 40 stop (délka 40 stop a šířka 8 stop) 
c) ISO-kontejner o délce větší než 20 stop a menší než 40 stop 
d) ISO-kontejner o délce přesahující 40 stop 
e) Velkoobjemový kontejner (kontejner o mimořádně velkém objemu) 
f) Letecký kontejner (kontejner splňující technické normy stanovené pro leteckou přepravu). 
 
Kontejnery mají běžně výšku 8 stop, ale existují také jiné výšky. „Vysoké kontejnery“ jsou 
kontejnery s výškou 9,5 stop. „Velkoobjemové“ kontejnery jsou kontejnery překračující rozměry 
podle ISO. Patří sem kontejnery s délkou 45 stop, 48 stop a 53 stop.  
Kontejnery rozměrů podle bodů a) až e) se označují jako velké kontejnery. 
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G.II-05 Hmotnost prázdného kontejneru 

 
Hmotnost prázdného kontejneru je zahrnuta v celkové hmotnosti zboží přepravovaných 
v kontejneru, označované také jako hrubá hmotnost zboží včetně přepravní jednotky. Hrubou 
hmotnost zboží přepravovaných v kontejneru lze vypočítat z hrubé hmotnosti zboží včetně 
přepravní jednotky odečtením hmotnosti prázdného kontejneru a naopak. Pokud informace o  
hmotnosti obalu schází, lze hmotnost obalu odhadnout pomocí následujících průměrných 
hodnot. 
 
Hmotnost prázdného kontejneru lze odhadnout jako: 
 
a) ISO-kontejner o délce 20 stop   2,3 tuny 
b) ISO-kontejner o délce 40 stop   3,7 tuny 
c) ISO-kontejner o délce větší než 20 stop a menší než 40 stop  3,0 tuny 
d) ISO-kontejner o délce více než 40 stop  4,7 tuny 
 

G.II-06 Druhy kontejnerů 

 
Hlavní druhy kontejnerů podle definice v normě ISO pro nákladní kontejnery: 
 
1. Univerzální kontejnery 
 
2. Speciální kontejnery 

− uzavřený kontejner s ventilací 
− kontejner s odnímatelným vrchem 
− plošinový kontejner s otevřenými bočními stěnami 
− plošinový kontejner s otevřenými bočními stěnami s úplnou nástavbou 
− plošinový kontejner s otevřenými bočními stěnami, neúplnou nástavbou a pevnými 

čelními stěnami 
− plošinový kontejner s otevřenými bočními stěnami, neúplnou nástavbou a skládacími 

čelními stěnami  
− plošinový kontejner bez čelních a bočních stěn 

 
3. Kontejnery pro specifický náklad 

− izotermický kontejner 
− tepelně izolovaný kontejner 
− chladicí kontejner – (výměnné chladivo) 
− mechanicky chlazený kontejner 
− vyhřívaný kontejner 
− chladicí a vyhřívaný kontejner 
− cisternový kontejner 
− kontejner na volně ložený pevný náklad 
− kontejner na ujednaný náklad (např. automobily, živá zvířata a jiné); a 
− letecký kontejner. 

 

G.II-07 TEU (ekvivalentní jednotka dvaceti stop) 

 
Statistická jednotka vycházející z délky ISO-kontejneru o délce 20 stop (6,10 m), aby se zajistil 
normalizovaný rozměr kontejnerů různých obsahů a pro popis obsahu kontejnerových lodí 
nebo terminálů. Jeden ISO-kontejner o délce 20 stop se rovná jedné TEU.  
 
Jeden kontejner ISO o délce 40 stop se rovná dvěma TEU. 
Jeden kontejner o délce mezi 20 a 40 stop se rovná 1,50 TEU.  
Jeden kontejner o délce přesahující 40 stop se rovná 2,25 TEU. 



G. Intermodální doprava 
 

 - 165 - 

G.II-08 Výměnná nástavba 

 
Nástavba k přepravě nákladu optimalizovaná pro rozměry silničního vozidla a opatřená 
manipulačními zařízením pro přesun v kombinované dopravě, obvykle silniční/železniční. 
 
Tyto jednotky nebyly původně určeny ke stohování, pokud jsou plné nebo zdvihané za víko. 
Mnoho jednotek však lze dnes stohovat, i když ne do takové míry, jako kontejnery. Hlavní 
znak, kterým se odlišují od kontejnerů, je to, že jsou optimalizovány pro rozměry silničního 
vozidla. Tato jednotka by měla mít schválení UIC pro použití na železnici. Některé výměnné 
nástavby jsou vybaveny skládacími nohami, na kterých jednotka stojí, když není na vozidle. 
 

G.II-09 Plochý kontejner 

 
Plošina bez nástavby uzpůsobená k uložení nákladu, která má však stejnou délku a šířku jako 
podlaha kontejneru a je vybavena horními a spodními rohovými prvky. 
 
Jedná se o alternativní výraz užívaný pro určité druhy speciálních kontejnerů, a to plošinové 
kontejnery a plošinové kontejnery s neúplnou nástavbou.  
 

G.II-10 Nákladní železniční vůz pro intermodální dopravu 

 
Nákladní železniční vůz speciální konstrukce vybavený pro přepravu intermodálních 
přepravních jednotek (ITU) nebo nákladních silničních vozidel. 
 
Typy vozů jsou: 
− Kapsový vůz Nákladní vůz se zapuštěnou kapsou pro soubor nápravy/kol návěsu 
− Košový vůz: Železniční nákladní vůz s odnímatelným podpůrným rámem a osazený 

zařízeními pro svislou manipulaci, aby se umožnila nakládka a vykládka návěsů nebo 
silničních motorových vozidel 

− Vůz s páteřovým rámem: Železniční nákladní vůz s centrálním podvozkem určeným 
k přepravě návěsu 

− Nízkopodlažní vůz: Železniční nákladní vůz s nízkou nakládací plošinou určený 
k přepravě ITU apod. 

− Ro-La vůz: Železniční nákladní vůz s nízkou průběžnou podlahou, která po pospojování 
tvoří zvlněnou plochu 

− Dvoupatrový nákladní vůz: Železniční nákladní vůz určený k přepravě kontejnerů 
stohovaných na sobě 

− Bimodální návěs: Silniční návěs, který je možno konvertovat na železniční nákladní vůz 
přidáním železničních podvozků. 

 
 

G.II-11 Jednotka typu Ro-Ro  

 
Prostředek vybavený koly pro přepravu zboží, např. nákladní automobil, přívěs nebo návěs, 
který může najíždět nebo být tažen do plavidla nebo na vlak. 
 
Zde jsou zahrnuty přístavní nebo lodní přívěsy. 
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G.II-12 Portálový jeřáb  

 
Mostový jeřáb tvořený vodorovným portálem umístěným na nohách, které jsou buď pevné, 
nebo vedou v pevných kolejích či spočívají na pryžových pneumatikách s relativně omezeným 
manévrováním. Břemeno je možno přemísťovat vodorovně, svisle a do stran. 
 
Tyto jeřáby se běžně používají při kombinaci silniční/železniční a/nebo lodní/suchozemské 
překládky. 
 

G.II-13 Portálový vozík  

 
Zdvihací vozidlo na pneumatikách pro přemísťování nebo stohování kontejnerů na rovné 
zpevněné ploše. 
 

G.II-14 Stohovač kontejnerů  

 
Tažné vozidlo s čelním zařízením pro zdvihání, stohování nebo přemísťování ITU. 
 

G.II-15 Vidlicové stohovací vozíky  

 
Vozidlo vybavené poháněnými vodorovnými vidlicemi, které mu umožňují zdvihat, přemísťovat 
nebo stohovat palety, kontejnery nebo výměnné nástavby. Poslední dva jmenované typy jsou 
obvykle prázdné. 
 

G.II-16 Spreader 

 
Nastavitelné příslušenství na zdvihacím zařízení navržené tak, aby se spojilo s horním 
rohovým příslušenstvím ITU. 
 
Mnoho spreaderů je vybaveno navíc rameny s háky, které se zaklesnou do dolních bočních 
kolejnic ITU. 
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A.  ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
 
 
Celková hrubá hmotnost zboží včetně přepravní jednotky; A.V-17 
Celkový hrubý tunokilometr; A.IV-13 
Cerné uhlí; A.VI-08 
Cestující po železnici; A.V-06 
Cestující, který nastoupil do vlaku; A.V-09 
Cestující, který vystoupil z vlaku; A.V-10 
Chladicí nákladní vůz; A.II.A-24 
Cisternový vůz; A.II.A-29 
Dopravní kolej; A.I-03 
Druhy kontejnerů; A.II.B-06 
Druhy přepravovaného nákladu; A.V-22 
Druhy vlaků; A.IV-06 
Druhy zaměstnání; A.III-06 
Druhy zásilky; A.V-15 
Druhy železniční dopravy; A.V-02 
Elektrická energie; A.VI-10 
Elektrizovaná kolej; A.I-02 
Elektrizovaná trať; A.I-07 
Hlavní železniční trať; A.I-12 
Hmotnost prázdného kontejneru; A.II.B-05 
Hnací vozidlo; A.II.A-06 
Hnědé uhlí - lignit; A.VI-09 
Hrubá hmotnost zboží; A.V-18 
Hrubý tunokilometr; A.IV-14 
Integrovaná společnost; A.III-04 
Intermodální přepravní jednotka (itu); A.II.B-02 
Intermodální železniční dopravní terminál; A.I-25 
Investiční výdaje na infrastrukturu; A.III-08 
Investiční výdaje na vozidlový park; A.III-09 
Izolovaný nákladní vůz; A.II.A-23 
Jednotka typu ro-ro; A.II.B-12 
Jízda cestujícího po železnici; A.V-11 
Jízda železničního vozidla; A.IV-04 
Joule; A.VI-03 
Kategorie osob ve statistice nehod na železnici; A.VII-16 
Kategorie zboží přepravovaného po železnici; A.V-21 
Kilometr teu (ekvivalentní jednotka dvaceti stop); A.V-23 
Klasická železniční trať; A.I-13 
Klasické vysokorychlostní železniční vozidlo; A.II.A-04 
Kolej; A.I-01 
Kontejner; A.II.B-03 
Krytý nákladní vůz; A.II.A-22 
Lokomotiva; A.II.A-07 
Ložná míra (průjezdní profil vozidla); A.I-20 
Manipulační koleje; A.I-04 
Městská dráha; A.I-09 
Městská dráha; A.II.A-13 
Metro; A.I-08 
Mezinárodní železniční doprava; A.V-04 
Mezinárodní železniční přeprava zboží – dovoz (příchozí); A.V-28 
Mezinárodní železniční přeprava zboží – vývoz (odesílané); A.V-27 
Místo nakládky; A.V-31 
Místo nástupu; A.V-12 
Místo vykládky; A.V-32 
Místo výstupu; A.V-13 
Modernizovaná vysokorychlostní železniční trať; A.I-15 
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Motorový benzin (benzin); A.VI-04 
Motorový vůz; A.II.A-09 
Nabízený sedadlový kilometr; A.IV-12 
Nabízený tunokilometr; A.IV-10 
Nákladní vůz nebo vagón; A.II.A-19 
Nákladní vůz se strojním chlazením; A.II.A-25 
Nákladní vůz v soukromém vlastnictví; A.II.A-21 
Nákladní vůz ve vlastnictví železničního podniku; A.II.A-20 
Nákladová (přepravní) jednotka; A.II.B-01 
Naložené zboží; A.V-25 
Nebezpečné zboží; A.V-24 
Nehoda; A.VII-01 
Nehoda s těžce zraněnými; A.VII-08 
Nehoda se zraněním osob; A.VII-07 
Nehody na úrovňových přejezdech; A.VII-13 
Nehody osob způsobené pohybujícími se železničními vozidly; A.VII-14 
Nejvyšší provozní rychlost; A.I-19 
Obrat; A.III-07 
Odvalovací klec, odvalovací kontejner, odvalovací paleta; A.II.B-11 
Osobní vůz; A.II.A-15 
Osobní železniční vůz; A.II.A-10 
Osobokilometr (oskm); A.V-08 
Paleta; A.II.B-10 
Platící cestující po železnici; A.V-07 
Plochý kontejner; A.II.B-09 
Plošinový vůz; A.II.A-28 
Plynový olej / motorová nafta (destilovaný topný olej); A.VI-05 
Počet nehod spojených s přepravou nebezpečných nákladů; A.VII-17 
Pokus o sebevraždu; A.VII-03 
Posun; A.IV-02 
Požáry železničních vozidel; A.VII-15 
Přepravní kapacita nákladního vozu; A.II.A-32 
Přepravní kapacita: místa k stání; A.II.A-17 
Přepravní kapacita: sedadla a lehátka; A.II.A-16 
Přívěsný motorový vůz; A.II.A-14 
Provozní délka trati; A.I-16 
Provozovatel železniční dopravy; A.III-02 
Průmyslová lokomotiva; A.II.A-08 
Rozměry kontejnerů; A.II.B-04 
Rozsáhlé narušení dopravy; A.VII-06 
Sebevražda; A.VII-02 
Seřaďovací nádraží; A.I-24 
Soukromá odstavná kolej (vlečka); A.I-05 
Spoj železniční nákladní dopravy; A.V-30 
Společná železniční stanice; A.I-22 
Spotřeba energie železniční dopravou; A.VI-01 
Správce infrastruktury; A.III-03 
Srážky (srážky vlaků), včetně srážek s překážkami v průjezdném profilu; A.VII-11 
Stáří železničního vozidla; A.II.A-33 
Teu (ekvivalentní jednotka dvaceti stop); A.II.B-07 
Těžký topný olej (zbytkový topný olej); A.VI-06 
Tramvaj; A.I-10 
Tramvaj (vůz pouliční dráhy); A.II.A-12 
Tranzitní přeprava zboží; A.V-29 
Trať; A.I-06 
Tuna ropného ekvivalentu (toe); A.VI-02 
Tunokilometr (tkm); A.V-20 
Usek železniční sítě; A.I-18 
Usmrcená osoba (smrtelný úraz); A.VII-09 
Vážná nehoda; A.VII-04 
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Vlak; A.IV-05 
Vlaková souprava; A.II.A-05 
Vlakový kilometr; A.IV-07 
Vlastní hmotnost přepravní jednotky; A.V-19 
Vnitrostátní železniční doprava; A.V-03 
Vozový kilometr; A.IV-11 
Vozový kilometr hnacího vozidla; A.IV-08 
Vozový kilometr taženého vozidla; A.IV-09 
Vůz metra; A.II.A-11 
Vůz pro intermodální dopravu (viz g.ii-10); A.II.A-31 
Vůz s nádobami; A.II.A-30 
Výdaje na údržbu infrastruktury; A.III-10 
Výdaje na údržbu vozidlového parku; A.III-11 
Vyhrazená vysokorychlostní železniční trať; A.I-14 
Vykolejení; A.VII-12 
Výkyvné vysokorychlostní železniční vozidlo; A.II.A-03 
Vyložené zboží; A.V-26 
Výměnná nástavba; A.II.B-08 
Vysokorychlostní železniční vozidlo; A.II.A-02 
Vysokostěnný nákladní vůz; A.II.A-27 
Vytápěný nákladní vůz; A.II.A-26 
Zaměstnanost; A.III-05 
Zásilka; A.V-14 
Zastávka; A.I-23 
Zavazadlový vůz; A.II.A-18 
Zboží přepravované po železnici; A.V-16 
Zelezniční doprava; A.V-01 
Zelezniční podnik; A.III-01 
Zelezniční provoz; A.IV-01 
Železniční provoz na vnitrostátním území; A.IV-03 
Zelezniční síť; A.I-17 
Zelezniční stanice; A.I-21 
Zelezniční tranzit; A.V-05 
Zelezniční trať; A.I-11 
Zelezniční vozidlo; A.II.A-01 
Zkapalněný ropný plyn (lpg); A.VI-07 
Značné věcné škody na vozidle, na kolejích, na jiných zařízeních nebo na životním prostředí; A.VII-05 
Zraněná osoba; A.VII-10 
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B.  SILNIČNÍ DOPRAVA 
 
 
Alternativni palivo; B.II.A-43 
Autobus; B.II.A-15 
Autokar; B.II.A-16 
Autokar, malý autokar, autobus nebo minibus; B.II.A-14 
Celkova hmotnost vozidla (nejvyssi povolena hmotnost); B.II.A-38 
Celková hrubá hmotnost zboží včetně přepravní jednotky; B.V-19 
Cesta silničního vozidla; B.IV-06 
Cestující po silnici; B.V-08 
Cestující po silnici, který nastoupil do vozidla veřejné silniční dopravy; B.V-13 
Cestující po silnici, který vystoupil z vozidla veřejné silniční dopravy; B.V-14 
Cestující zúčastněný na nehodě se zraněním; B.VII-10 
Chodec zúčastněný na nehodě se zraněním; B.VII-11 
Dálnice; B.I-06 
Datum první registrace motorového vozidla; B.II.A-44 
Délka silnice; B.I-17 
Doprava pro cizí potřebu; B.III-01 
Doprava pro vlastní potřeby; B.III-02 
Dopravní spoj cestujícího po silnici; B.V-15 
Druhy karoserie nakladniho silnicniho vozidla; B.II.A-24 
Druhy kontejneru; B.II.B-06 
Druhy přepravovaného nákladu; B.V-25 
Druhy přepravovaného zboží; B.V-24 
Elektrická energie; B.VI-08 
Hmotnost nenalozeneho vozidla; B.II.A-41 
Hmotnost prazdneho kontejneru; B.II.B-05 
Hnaci energie; B.II.A-42 
Hrubá hmotnost zboží; B.V-20 
Intermodalni prepravni jednotka (itu); B.II.B-02 
Investiční výdaje na silnice; B.III-11 
Investiční výdaje na silniční vozidla; B.III-12 
Jiný povrch silnice; B.VII-20 
Jízda cestujícího po silnici; B.V-10 
Jízda cestujícího po silnici ve veřejné silniční dopravě; B.V-12 
Jizdni kolo; B.II.A-05 
Jízdní pruh; B.I-12 
Joule; B.VI-03 
Kategorie silnic:; B.I-05 
Kontejner; B.II.B-03 
Lehce zraněná osoba; B.VII-08 
Lehke nakladni silnicni vozidlo; B.II.A-22 
Ložná plocha na karoserii vozidla; B.II.A-37 
Městská hromadná silniční doprava; B.V-07 
Městská oblast; B.I-18 
Městský silniční provoz; B.IV-04 
Mezinárodní silniční doprava; B.V-04 
Minibus / malý autokar; B.II.A-17 
Místo nakládky; B.V-33 
Místo nástupu; B.V-16 
Místo vykládky; B.V-34 
Místo výstupu; B.V-17 
Moped; B.II.A-09 
Motocykl; B.II.A-10 
Motorový benzin (benzin); B.VI-04 
Nakladni automobil; B.II.A-26 
Nakladni silnicni motorove vozidlo; B.II.A-25 
Nakladni silnicni vozidlo; B.II.A-21 
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Nakladova (prepravni) jednotka; B.II.B-01 
Naložené zboží; B.V-27 
Naves; B.II.A-31 
Navesova souprava; B.II.A-32 
Nebezpečné zboží; B.V-26 
Nehoda bez následku smrti; B.VII-03 
Nehoda mezi silničním vozidlem a chodcem; B.VII-12 
Nehoda řidičů pod vlivem alkoholu, drog nebo léků; B.VII-15 
Nehoda s následkem smrti; B.VII-02 
Nehoda se zraněním osob; B.VII-01 
Oběť nehody; B.VII-04 
Obrat; B.III-10 
Obytný prives; B.II.A-13 
Odvalovaci klec, odvalovaci kontejner, odvalovaci paleta; B.II.B-11 
Osobni automobil; B.II.A-11 
Osobni silnicni motorove vozidlo; B.II.A-08 
Osobni silnicni vozidlo; B.II.A-07 
Paleta; B.II.B-10 
Park silnicnich vozidel; B.II.A-02 
Plochý kontejner; B.II.B-09 
Plynový olej / motorová nafta (destilovaný topný olej); B.VI-05 
Podnik; B.III-03 
Podnik městské hromadné osobní silniční dopravy; B.III-07 
Podnik nákladní silniční dopravy; B.III-06 
Podnik osobní silniční dopravy; B.III-05 
Podnik silniční dopravy; B.III-04 
Povolene zatizeni; B.II.A-35 
Povolený objem nakladu; B.II.A-36 
Přepravní kapacita autokarů, autobusů a trolejbusů; B.II.A-20 
Prives; B.II.A-29 
Privesova souprava; B.II.A-33 
Provoz na silnicích uvnitř zastavěných oblastí; B.IV-05 
Provoz prázdných silničních vozidel; B.IV-03 
Pruh pro autobusy; B.I-13 
Pruh pro cyklisty; B.I-15 
Ridič zúčastněný na nehodě se zraněním; B.VII-09 
Roční průměrný denní dopravní tok; B.IV-11 
Rozmery kontejneru; B.II.B-04 
Rychlostní silnice; B.I-07 
Silnice; B.I-01 
Silnice mimo zastavěnou oblast; B.I-09 
Silnice pro mezinárodní provoz „e“; B.I-10 
Silnice s nezpevněným povrchem; B.I-03 
Silnice se zpevněným povrchem; B.I-02 
Silnice uvnitř zastavěné oblasti: městské (místní) komunikace; B.I-08 
Silniční doprava; B.V-01 
Silniční kabotážní doprava; B.V-03 
Silnicni motorove vozidlo; B.II.A-06 
Silniční nehoda s účastí jediného silničního vozidla; B.VII-13 
Silniční nehoda s účastí více vozidel; B.VII-14 
Silniční osobokilometr; B.V-09 
Silniční provoz; B.IV-01 
Silniční provoz na vnitrostátním území; B.IV-02 
Silniční síť; B.I-04 
Silnicni tahac; B.II.A-27 
Silniční tranzitní doprava; B.V-06 
Silnicni vozidlo; B.II.A-01 
Specialni silnicni motorove vozidlo; B.II.A-34 
Spoj nákladní silniční dopravy; B.V-32 
Spotřeba energie silniční dopravou; B.VI-01 
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Stari silnicniho vozidla; B.II.A-39 
Stezka pro cyklisty; B.I-16 
Suchý povrch silnice; B.VII-19 
Taxi; B.II.A-12 
Teu (ekvivalentni jednotka dvaceti stop); B.II.B-07 
Teu-kilometr v silniční dopravě; B.V-23 
Těžce zraněná osoba:; B.VII-07 
Tezke nakladni silnicni vozidlo; B.II.A-23 
Tramvaj (vuz poulicni drahy); B.II.A-19 
Tramvajová dráha; B.I-14 
Tranzit silničního vozidla; B.IV-10 
Třetizemní silniční doprava; B.V-05 
Trolejbus; B.II.A-18 
Tuna ropného ekvivalentu (toe); B.VI-02 
Tunokilometr v silniční dopravě; B.V-22 
Usmrcená osoba; B.VII-05 
Veřejná silniční doprava; B.V-11 
Veřejný podnik silniční dopravy; B.III-08 
Vjezd silničního vozidla do země; B.IV-08 
Vlastní hmotnost přepravní jednotky; B.V-21 
Vnitrostátní silniční doprava; B.V-02 
Vnitrostatni silnicni vozidlo; B.II.A-03 
Vozovka; B.I-11 
Vozový kilometr; B.IV-07 
Výdaje na údržbu silnic; B.III-13 
Výdaje na údržbu silničních vozidel; B.III-14 
Výjezd silničního vozidla ze země; B.IV-09 
Vyložené zboží; B.V-28 
Výmenna nastavba; B.II.B-08 
Využití přepravní kapacity; B.V-35 
Za denního světla; B.VII-16 
Za šera (nebo není známo); B.VII-18 
Za tmy; B.VII-17 
Zahranicni silnicni vozidlo; B.II.A-04 
Zaměstnanost; B.III-09 
Zboží přepravované po silnici; B.V-18 
Zboží přepravované po silnici, které je celou cestu v tranzitu; B.V-31 
Zboží, které opustilo zemi po silnici (jiné než zboží, které je celou cestu v tranzitu); B.V-29 
Zboží, které vstoupilo do země po silnici (jiné než zboží, které je celou cestu v tranzitu); B.V-30 
Zdvihový objem valcu; B.II.A-40 
Zemedelský prives; B.II.A-30 
Zemedelský traktor; B.II.A-28 
Zkapalněný ropný plyn (lpg); B.VI-06 
Zkapalněný zemní plyn; B.VI-07 
Zraněná osoba:; B.VII-06 
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C.  VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA 
 
 
Celková hrubá hmotnost zboží; C.V-18 
Cestující po vnitrozemských vodních cestách; C.V-10 
Cestující, který se nalodil na plavidlo vnitrozemské vodní dopravy; C.V-12 
Cestující, který se vylodil z plavidla vnitrozemské vodní dopravy; C.V-13 
Délka nábřeží; C.I-11 
Dopravní spoj cestujícího po vnitrozemských vodních cestách; C.V-14 
Druhy kontejnerů; C.II.B-06 
Hmotnost prázdného kontejneru; C.II.B-05 
Hrubá hmotnost zboží; C.V-19 
Incident ve vnitrozemské vodní dopravě; C.VII-14 
Intermodální přepravní jednotka (itu); C.II.B-02 
Investiční výdaje na infrastrukturu; C.III-08 
Investiční výdaje na plavidla; C.III-09 
Jednotka typu ro-ro; C.II.B-11 
Jiné nákladní plavidlo; C.II.A-19 
Joule; C.VI-03 
Kapacita osobní lodi vnitrozemské vodní dopravy; C.II.A-24 
Kategorie splavných vnitrozemských vodních cest; C.I-07 
Kategorie zboží přepravovaného po vnitrozemských vodních cestách; C.V-23 
Kilometr ujetý plavidlem (plavidlo-kilometr); C.IV-05 
Kilometr ujetý sestavou plavidel (sestavový kilometr); C.IV-07 
Kontejner; C.II.B-03 
Kontejnerová loď vnitrozemské vodní dopravy; C.II.A-07 
Kotviště pro lodě typu ro-ro; C.I-12 
Lehce zraněná osoba; C.VII-10 
Lodní doprava; C.I-01 
Lodní park plavidel vnitrozemské vodní dopravy; C.II.A-08 
Městská vnitrozemská vodní doprava; C.V-09 
Mezinárodní vnitrozemská vodní doprava; C.V-05 
Místo nakládky; C.V-28 
Místo nástupu; C.V-15 
Místo vykládky; C.V-29 
Místo výstupu; C.V-16 
Motorový benzin (benzin); C.VI-04 
Nabízený sedadlový kilometr; C.IV-09 
Nabízený tunokilometr; C.IV-08 
Nákladní loď s vlastním pohonem; C.II.A-09 
Nákladní plavidlo vnitrozemské vodní dopravy; C.II.A-05 
Nákladová (přepravní) jednotka; C.II.B-01 
Naložené zboží; C.V-25 
Námořně-říční doprava; C.V-07 
Námořně-říční plavidlo; C.II.A-04 
Nebezpečné zboží; C.V-24 
Nehoda; C.VII-01 
Nehoda bez následku smrti; C.VII-05 
Nehoda s následkem smrti; C.VII-04 
Nehoda se zraněním osob; C.VII-03 
Nehoda ve vnitrozemské vodní dopravě; C.VII-11 
Nehody na vnitrozemských vodních cestách; C.VII-02 
Obrat; C.III-07 
Osobní loď vnitrozemské vodní dopravy; C.II.A-06 
Osobokilometr ve vnitrozemské vodní dopravě; C.V-11 
Paleta; C.II.B-10 
Plavba po vnitrozemských vodních cestách; C.IV-04 
Plavba prázdných plavidel; C.IV-03 
Plavební komora, zdymadlo; C.I-17 
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Plavidlo vnitrozemské vodní dopravy; C.II.A-01 
Plochý kontejner; C.II.B-09 
Plynový olej / motorová nafta (destilovaný topný olej); C.VI-05 
Podnik; C.III-01 
Podnik vnitrozemské vodní dopravy; C.III-02 
Portálový jeřáb; C.II.B-12 
Portálový vozík; C.II.B-13 
Přepravní kapacita nákladního plavidla vnitrozemské vodní dopravy; C.II.A-23 
Příčiny nehod ve vnitrozemské vodní dopravě; C.VII-15 
Přípoje na jiné druhy dopravy; C.I-15 
Přístav; C.I-08 
Přístavní jeřáby podle typu; C.I-14 
Přístavní jeřáby podle únosnosti; C.I-13 
Přístavní můstky; C.I-16 
Provoz na vnitrozemských vodních cestách; C.IV-01 
Provoz na vnitrozemských vodních cestách na vnitrostátním území; C.IV-02 
Remorkér; C.II.A-20 
Rok stavby plavidla; C.II.A-26 
Rozměry kontejnerů; C.II.B-04 
Sestava plavidel vnitrozemské vodní dopravy; C.IV-06 
Síť splavných vnitrozemských vodních cest; C.I-06 
Splavná řeka; C.I-03 
Splavná vnitrozemská vodní cesta; C.I-02 
Splavné jezero; C.I-04 
Splavný kanál; C.I-05 
Spoj nákladní vnitrozemské vodní dopravy; C.V-27 
Spotřeba energie vnitrozemskou vodní dopravou; C.VI-01 
Spreader; C.II.B-16 
Statistický přístav; C.I-09 
Stohovač kontejnerů; C.II.B-14 
Tanková loď s vlastním pohonem; C.II.A-14 
Tankový tlačný člun; C.II.A-17 
Tankový vlečno-tlačný člun; C.II.A-18 
Tankový vlečný člun; C.II.A-16 
Teu (ekvivalentní jednotka dvaceti stop); C.II.B-07 
Teu-km po vnitrozemských vodních cestách; C.V-22 
Těžce zraněná osoba:; C.VII-09 
Tlačná nákladní loď s vlastním pohonem; C.II.A-10 
Tlačná tanková loď s vlastním pohonem; C.II.A-15 
Tlačné plavidlo; C.II.A-21 
Tlačný člun; C.II.A-12 
Tlačný remorkér; C.II.A-22 
Tranzit plavidla vnitrozemské vodní dopravy; C.IV-12 
Tranzit u vnitrozemské vodní dopravy; C.V-08 
Třetizemní vnitrozemská vodní doprava; C.V-06 
Tuna ropného ekvivalentu (toe); C.VI-02 
Tunokilometr ve vnitrozemské vodní dopravě; C.V-21 
Un/locode; C.I-10 
Usmrcená osoba; C.VII-06 
Vážná nehoda; C.VII-13 
Vážné zranění; C.VII-08 
Velmi vážná nehoda; C.VII-12 
Veřejný podnik vnitrozemské vodní dopravy; C.III-03 
Vidlicové stohovací vozíky; C.II.B-15 
Vlastní hmotnost přepravní jednotky; C.V-20 
Vlečno-tlačný člun; C.II.A-13 
Vlečný člun; C.II.A-11 
Vnitrostátní plavidlo vnitrozemské vodní dopravy; C.II.A-02 
Vnitrostátní vnitrozemská vodní doprava; C.V-02 
Vnitrozemská vodní doprava; C.V-01 
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Vnitrozemská vodní kabotážní doprava; C.V-04 
Vnitrozemský pohyb; C.V-03 
Vnitrozemský přístavní podnik; C.III-04 
Vnitrozemský veřejný přístavní podnik; C.III-05 
Vstup plavidla vnitrozemské vodní dopravy do země; C.IV-10 
Výdaje na údržbu infrastruktury; C.III-10 
Výdaje na údržbu plavidel; C.III-11 
Výkon (kw); C.II.A-25 
Vyložené zboží; C.V-26 
Výměnná nástavba; C.II.B-08 
Výstup plavidla vnitrozemské vodní dopravy ze země; C.IV-11 
Za denního světla; C.VII-16 
Za šera (nebo není známo); C.VII-18 
Za tmy; C.VII-17 
Zahraniční plavidlo vnitrozemské vodní dopravy; C.II.A-03 
Zaměstnanost; C.III-06 
Zboží přepravované po vnitrozemských vodních cestách; C.V-17 
Země / region nakládky/nalodění; C.V-30 
Země / region vykládky/vylodění; C.V-31 
Zraněná osoba:; C.VII-07 
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D.  POTRUBNÍ DOPRAVA 
 
 
Elektrická energie; D.VI-09 
Investiční výdaje na infrastrukturu; D.III-06 
Joule; D.VI-03 
Mezinárodní doprava plynovodem; D.V-05 
Mezinárodní doprava ropovodem; D.V-04 
Místo vyčerpání nebo dodání plynu; D.V-18 
Motorový benzin (benzin); D.VI-04 
Obrat; D.III-05 
Plynovody:; D.II-05 
Plynový olej / motorová nafta (destilovaný topný olej); D.VI-05 
Podnik; D.III-01 
Podnik potrubní dopravy; D.III-02 
Potrubní doprava; D.V-01 
Potrubní tranzitní doprava; D.V-15 
Potrubní vybavení; D.II-02 
Přepravní výkon potrubí; D.V-06 
Rafinované ropné produkty; D.V-09 
Ropovody a plynovody; D.II-01 
Ropovody:; D.II-04 
Síť produktovodů; D.II-03 
Spoj potrubní dopravy zboží; D.V-16 
Spotřeba energie při dopravě ropovodem; D.VI-01 
Surová ropa; D.V-08 
Tuna ropného ekvivalentu (toe); D.VI-02 
Tunokilometr v potrubní dopravě; D.V-12 
Typy ropovodů a plynovodů; D.II-06 
Umístění místa počátečního načerpání nebo kompresní stanice; D.V-17 
Veřejný podnik potrubní dopravy; D.III-03 
Vnitrostátní doprava plynovodem; D.V-03 
Vnitrostátní doprava ropovodem; D.V-02 
Výdaje na údržbu infrastruktury; D.III-07 
Zaměstnanost; D.III-04 
Zboží přepravované produktovodem; D.V-07 
Zboží, které opustilo zemi produktovodem (jiné než zboží, které je celou cestu v tranzitu); D.V-13 
Zboží, které vstoupilo do země produktovodem (jiné než zboží, které je celou cestu v tranzitu); D.V-14 
Zemní plyn kapalný (ngl):; D.VI-08 
Zkapalněný ropný plyn (lpg); D.V-11 
Zkapalněný ropný plyn (lpg); D.VI-06 
Zkapalněný zemní plyn (lng); D.V-10 
Zkapalněný zemní plyn (lng); D.VI-07 
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E.  Námořní doprava 
 
 
Automatický identifikační systém; E.II.A-15 
Celková hrubá hmotnost zboží včetně přepravní jednotky; E.V-36 
Cesta cestujícího po moři; E.V-22 
Cesta zboží; E.IV-06 
Cestující na výletní plavbě; E.V-21 
Cestující po moři; E.V-20 
Cestující po moři, který se nalodil; E.V-29 
Cestující po moři, který se vylodil; E.V-30 
Císlo lodi imo; E.II.A-07 
Délka nábřeží podle hloubky vody; E.I-10 
Délka nábřeží podle účelu užívání; E.I-09 
Doprava bez užití kontejnerů; E.V-09 
Doprava pro cizí potřebu; E.III-01 
Doprava pro vlastní potřeby; E.III-02 
Dopravní spoj cestujícího po moři; E.V-32 
Dopravní spoje v zázemí přístavu a pobřežní plavba - kabotáž; E.I-16 
Druhy kontejnerů; E.II.B-06 
Druhy nákladu; E.V-39 
Hmotnost prázdného kontejneru; E.II.B-05 
Horizontální nakládka a vykládka (ro-ro); E.V-42 
Hrubá hmotnost zboží; E.V-37 
Hrubá nosnost (dwt); E.II.A-13 
Hrubá prostornost (gt); E.II.A-14 
Intermodální přepravní jednotka (itu); E.II.B-02 
Jednotka typu ro-ro; E.II.B-11 
Joule; E.VI-03 
Kategorie zaměstnání – zaměstnanci podniku námořní plavby; E.III-11 
Kategorie zaměstnání – zaměstnanci přístavního podniku; E.III-12 
Kategorie zboží přepravovaného po moři; E.V-44 
Kilometr teu (ekvivalentní jednotka dvaceti stop); E.V-15 
Kilometr ujetý plavidlem (plavidlo-kilometr); E.IV-08 
Klasifikační společnost; E.III-08 
Kontejner; E.II.B-03 
Kontejnerová doprava; E.V-08 
Kontejnerový náklad; E.V-41 
Kotviště pro lodě typu ro-ro; E.I-11 
Loď (člun); E.II.A-05 
Mezinárodní námořní doprava; E.V-04 
Množství nákladu na lodi v teu; E.V-19 
Množství nákladu na lodi v tunách; E.V-14 
Nabízený kilometr teu; E.V-16 
Nabízený osobokilometr; E.V-24 
Nabízený tunokilometr; E.V-11 
Náklad typu ro-ro; E.V-43 
Nákladová (přepravní) jednotka; E.II.B-01 
Naložené zboží; E.V-47 
Námořní doprava; E.V-01 
Námořní nákladní člun na přepravu pevného nákladu; E.II.A-04 
Námořní plavidlo; E.II.A-01 
Námořní plavidlo pod cizí vlajkou; E.II.A-11 
Námořní plavidlo pod státní vlajkou; E.II.A-10 
Námořní provoz; E.IV-01 
Nebezpečné zboží; E.V-45 
Nepravidelný námořní provoz; E.IV-03 
Obchodní loď; E.II.A-06 
Obchodní loďstvo; E.II.A-12 
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Obchodní námořní doprava; E.V-02 
Obrat; E.III-09 
Odplutí obchodní lodi; E.IV-13 
Odstavená obchodní loď; E.IV-14 
Osobokilometr; E.V-23 
Ostatní zastávky v přístavu; E.IV-11 
Paleta; E.II.B-10 
Plavba na širém moři; E.V-07 
Plavba po moři; E.IV-04 
Plochý kontejner; E.II.B-09 
Plynový olej / motorová nafta (destilovaný topný olej); E.VI-04 
Pobřežní plavba - kabotáž; E.V-06 
Počet cestujících na palubě; E.V-25 
Podnik; E.III-03 
Podnik námořní plavby (plavební společnost); E.III-04 
Pravidelný námořní provoz; E.IV-02 
Překládka z lodi na loď; E.V-46 
Přímořská pobřežní oblast; E.I-01 
Přímý námořní přejezd; E.IV-05 
Připlutí obchodní lodi; E.IV-12 
Přístav; E.I-02 
Přístav nakládky; E.V-50 
Přístav nalodění; E.V-33 
Přístav vykládky; E.V-51 
Přístav vylodění; E.V-34 
Přístavní jeřáby podle typu; E.I-13 
Přístavní jeřáby podle únosnosti; E.I-12 
Přístavní navigační zařízení a služby; E.I-15 
Přístavní opravářská zařízení; E.I-14 
Přístavní podnik; E.III-06 
Přístavní skladovací plochy; E.I-08 
Přístupnost přístavu - námořní; E.I-06 
Rok poslední větší rekonstrukce nebo úpravy; E.II.A-03 
Rok stavby plavidla; E.II.A-02 
Rozměry kontejnerů; E.II.B-04 
Spoj nákladní námořní dopravy; E.V-49 
Spotřeba energie obchodních lodí; E.VI-01 
Stát registrace námořního plavidla (stát vlajky); E.II.A-09 
Statistický přístav; E.I-03 
Státní přístavní inspekce; E.IV-15 
Teu (ekvivalentní jednotka dvaceti stop); E.II.B-07 
Těžký topný olej (zbytkový topný olej); E.VI-05 
Třetizemní námořní doprava; E.V-05 
Tuna ropného ekvivalentu (toe); E.VI-02 
Tunokilometr; E.V-10 
Učel cesty cestujícího po moři; E.V-28 
Un/locode; E.I-05 
Uskutečněné kilometry teu; E.V-17 
Uskutečněné osobokilometry; E.V-26 
Uskutečněné tunokilometry; E.V-12 
Uzlový přístav; E.I-04 
Veřejný podnik námořní dopravy; E.III-05 
Veřejný přístavní podnik; E.III-07 
Vertikální nakládka a vykládka (lo-lo); E.V-40 
Vlastní hmotnost přepravní jednotky; E.V-38 
Vnitrostátní námořní doprava; E.V-03 
Výlet cestujícího při výletní plavbě; E.V-31 
Výletní loď; E.II.A-08 
Vyložené zboží; E.V-48 
Výměnná nástavba; E.II.B-08 
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Využití kapacity pro přepravu cestujících; E.V-27 
Využití kapacity teu; E.V-18 
Využití nákladní kapacity; E.V-13 
Vzdálenost z přístavu do přístavu; E.IV-07 
Zadržení lodi na základě státní přístavní inspekce; E.IV-16 
Zaměstnanost; E.III-10 
Zařízení v přístavním areálu; E.I-07 
Zastávka obchodní lodě v přístavu; E.IV-09 
Zastávka v přístavu pro doplnění paliva; E.IV-10 
Zboží přepravované po moři; E.V-35 
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F.  LETECKÁ DOPRAVA 
 
 
Celková hrubá hmotnost zboží; F.V-22 
Celkové množství nákladu/poštovních zásilek; F.V-35 
Cestující v letecké dopravě; F.V-06 
Cestující v přímém tranzitu; F.V-11 
Cíloví cestující; F.V-10 
Číslo letu; F.IV-25 
Diplomatická zásilka; F.V-32 
Diverze; F.IV-07 
Druhy zaměstnání; F.III-10 
Dvojice letišť; F.IV-08 
Dvojice měst - počátek a místo určení letu; F.IV-10 
Hrubá hmotnost zboží; F.V-23 
Incident; F.VII-02 
Intermodální nákladní doprava; F.I-10 
Joule; F.VI-03 
Kategorie zboží přepravovaného leteckou dopravou; F.V-36 
Lehké zranění; F.VII-07 
Let; F.IV-14 
Letadla; F.II-01 
Letadla podle hlukových charakteristik; F.II-05 
Letadla podle konfigurace; F.II-04 
Letadlový park; F.II-02 
Letecká doprava pro přepravu cestujících; F.IV-21 
Letecká flotila; F.II-03 
Letecká nehoda na území státu; F.VII-11 
Letecká přeprava; F.V-01 
Letecká společnost (provozovatel komerční letecké dopravy); F.III-02 
Letiště; F.I-01 
Letištní parkoviště; F.I-09 
Letištní pojezdové dráhy; F.I-06 
Letištní terminál; F.I-04 
Letištní vzletové a přistávací dráhy; F.I-05 
Lety určené výhradně pro přepravu zboží a poštovních zásilek; F.IV-22 
Lety všeobecného letectví - neobchodní; F.IV-24 
Lety všeobecného letectví - obchodní; F.IV-23 
Mezinárodní let; F.IV-16 
Mezinárodní letecká přeprava.; F.V-04 
Mezinárodní letiště; F.I-02 
Mezinárodní úsek dopravního letu; F.IV-13 
Míra vytížení letadel; F.V-16 
Míra vytížení letadel; F.V-40 
Nabízená místa pro cestující; F.IV-31 
Nabízený sedadlový kilometr; F.IV-32 
Nabízený tunokilometr; F.IV-33 
Nákladní zásilky na palubě; F.V-26 
Nákladní zásilky, cargo; F.V-21 
Náklady na údržbu – letadla; F.III-08 
Náklady na údržbu – letiště; F.III-07 
Nalétané hodiny; F.IV-28 
Naložené a vyložené poštovní zásilky; F.V-30 
Naložený a vyložený náklad; F.V-25 
Nebezpečné zboží; F.V-37 
Nehoda; F.VII-01 
Nehoda bez následku smrti; F.VII-05 
Nehoda letadla registrovaného v příslušném státě; F.VII-12 
Neobchodní přistání; F.IV-06 
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Neplatící cestující v letecké dopravě; F.V-08 
Nepravidelná letecká doprava; F.IV-20 
Obchodní let; F.IV-17 
Obchodní letecká doprava; F.IV-18 
Obchodní letecká přeprava; F.V-02 
Obchodní přistání; F.IV-05 
Obrat; F.III-06 
Odbavovací (check-in) zařízení; F.I-07 
Odlet letadla; F.IV-03 
Osobokilometr; F.V-15 
Platící cestující v letecké dopravě; F.V-07 
Počátek a místo určení obchodního letu; F.V-05 
Počet cestujících na palubě; F.V-14 
Počet cestujících, kteří použili terminál; F.V-13 
Počet přepravených cestujících.; F.V-09 
Podnik; F.III-01 
Pohyb letadla; F.IV-01 
Pohyb letadla u komerčních letů; F.IV-02 
Poskytovatel letištních služeb; F.III-05 
Poskytovatel služeb řízení letového provozu; F.III-04 
Poštovní zásilky; F.V-29 
Poštovní zásilky na palubě; F.V-31 
Pravidelná letecká doprava; F.IV-19 
Přepravený placený náklad; F.V-38 
Přílet letadla; F.IV-04 
Přípoje na jiné druhy dopravy; F.I-11 
Provozovatel letiště; F.III-03 
Průměrné denní využití letadla - výnosové hodiny; F.IV-29 
Realizované osobokilometry na letištích počátku a místa určení letu; F.V-18 
Sdílení kódu; F.IV-26 
Smrtelné zranění; F.VII-04 
Spotřeba energie leteckou dopravou; F.VI-01 
Stáří letadla; F.II-06 
Stát provozovatele; F.VII-09 
Stát zápisu letadla do rejstříku; F.VII-10 
Stát, ve kterém došlo k nehodě; F.VII-08 
Transferoví cestující neboli cestující v nepřímém tranzitu; F.V-12 
Tuna ropného ekvivalentu (toe); F.VI-02 
Usek dopravního letu; F.IV-11 
Useková vzdálenost; F.IV-09 
Úsekový čas; F.IV-27 
Uskutečněné letové kilometry; F.IV-30 
Uskutečněné osobokilometry na úsek dopravního letu; F.V-17 
Uskutečněné osobové tunokilometry; F.V-19 
Uskutečněné tunokilometry na letištích počátku a místa určení letu; F.V-28 
Uskutečněné tunokilometry nákladu na úsek dopravního letu; F.V-27 
Uskutečněné tunokilometry placeného nákladu; F.V-39 
Uskutečněné tunokilometry poštovních zásilek na letištích počátku a místa určení letu; F.V-34 
Uskutečněné tunokilometry poštovních zásilek na úsek dopravního letu; F.V-33 
Vážné zranění; F.VII-06 
Vážný incident; F.VII-03 
Vlastní hmotnost přepravní jednotky; F.V-24 
Vnitrostátní let; F.IV-15 
Vnitrostátní letecká přeprava.; F.V-03 
Vnitrostátní letiště; F.I-03 
Vnitrostátní úsek dopravního letu; F.IV-12 
Východy pro cestující; F.I-08 
Zaměstnanost; F.III-09 
Zavazadla; F.V-20 
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G.  INTERMODÁLNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA 
 
 
Doprava typu „piggy-back“; G.I-05 
Dopravní řetězec; G.I-10 
Druh dopravy; G.I-09 
Druhy kontejnerů; G.II-06 
Hmotnost prázdného kontejneru; G.II-05 
Intermodální dopravní terminál; G.I-11 
Intermodální nákladní doprava; G.I-01 
Intermodální přepravní jednotka (itu); G.II-02 
Jednotka typu ro-ro; G.II-11 
Kombinovaná nákladní doprava; G.I-03 
Kontejner; G.II-03 
Multimodální nákladní doprava; G.I-02 
Nákladní železniční vůz pro intermodální dopravu; G.II-10 
Nákladová (přepravní) jednotka; G.II-01 
Plochý kontejner; G.II-09 
Portálový jeřáb; G.II-12 
Portálový vozík; G.II-13 
Přeprava nákladního silničního motorového vozidla doprovázeného řidičem; G.I-07 
Přeprava nákladního silničního motorového vozidla nedoprovázeného řidičem; G.I-08 
Rozměry kontejnerů; G.II-04 
Současné použití dvou typů dopravy (aktivní režim)/(pasivní režim); G.I-04 
Spreader; G.II-16 
Stohovač kontejnerů; G.II-14 
Systém ro-la; G.I-06 
Teu (ekvivalentní jednotka dvaceti stop); G.II-07 
Vidlicové stohovací vozíky; G.II-15 
Výměnná nástavba; G.II-08 
 


