Metodické pokyny k vyplnění
Čtvrtletního výkazu o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
Dop (MD) 1-04
Výkaz se sestavuje za sledované čtvrtletí a předkládá se vždy do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období na adresu: Ministerstvo dopravy, Odbor plavby, nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O. BOX 9, 110 15  Praha 1, v obálce označené „Výkaz Dop (MD) 1 – 04“.
Výkaz je možné rovněž zpracovat pomocí elektronického formuláře výkazu Dop (MD) 1 – 04 (jeho testovací formulář naleznete na http://www.mdcr.cz / Statistika dopravy  / Elektronický sběr dat resortní statistiky Ministerstva dopravy). Tento formulář je plnohodnotný s papírovým formulářem tohoto výkazu.
Záznam o plavbě
Sloupec 1	-	„Datum plavby“  – vyplňte ve tvaru DD (den), MM (měsíc), RR (poslední dvojčíslí roku).
Sloupec 2	-	„Kód plavidla“ - uveďte kód druhu plavidla, na kterém je zboží přepravováno, viz číselník 1 - Druh plavidla.
Sloupec 3	-	„Kód věci“ – uveďte kód druhu přepravované věci, viz číselník 3 - Druh věcí. Pokud není znám druh věci převáženého v kontejnerech uveďte kód 19, pokud prázdné kontejnery, uveďte kód 16.
Sloupec 4	-	„Nakládka v tunách“ - uveďte nakládku věcí pro jednotlivé ložené skupiny věcí, pokud je věc ložena v kontejnerech, uveďte pouze čistou hmotnost věcí v kontejnerech. V případě opakovaných jízd uveďte celkový objem přepravených věcí.
Sloupec 5	-	„Ujeté kilometry“ – uveďte počet kilometrů ujetých s přepravovanou zásilkou věcí. V případě opakovaných jízd uveďte vzdálenost mezi přístavem nakládky a vykládky, jako je tomu u jízdy jedné.
Sloupec 6	-	„Počet jízd“ – uveďte číslo 1, v případě opakovaných jízd uveďte počet jízd (např. 5, 10, 15 atd.).
Sloupec 7	-	„Přístav nakládky“ – uveďte přístav nakládky přepravovaných věcí.
Sloupec 8	-	„Přístav vykládky“ – uveďte přístav vykládky přepravovaných věcí.
Sloupec 9	-	„Kód kontejneru“ – v případě, že je během plavby přepravována věc v kontejnerech, nebo samotné prázdné kontejnery,  uveďte kód druhu kontejneru v závislosti na tom, jestli je ložený nebo ne,  viz číselník 2 - Druh kontejneru.
Sloupec 10	-	„Počet kontejnerů“ - uveďte počet přepravovaných kontejnerů podle jednotlivých skupin druhu kontejneru a skupin v nich ložených věcí.
Sloupec 11	-	„Třída nebezpečných věcí podle Řádu RID (ADR)“ – pokud se jedná o přepravu nebezpečných věcí podle Řádu RID uvede se kód třídy nebezpečných věcí, viz číselník 4 - Třída nebezpečných věcí podle Řádu RID (ADR)


Číselník 1: Druh plavidla - sloupec 2		Číselník 2: Druh kontejneru - sloupec 9
Kód
Název položky
01
motorová nákladní loď
02
nemotorová nákladní loď
03
motorová tanková loď
04
nemotorová tanková loď
05
ostatní nákladní plavidla

Kód
Název položky
01
kontejner velikosti 20' - ložený
02
kontejner velikosti > 20' a < 40' - ložený
03
kontejner velikosti 40' - ložený
04
kontejner velikosti > 40' - ložený
11
kontejner velikosti 20' - prázdný
12
kontejner velikosti > 20' a < 40' - prázdný
13
kontejner velikosti 40' - prázdný
14
kontejner velikosti > 40' - prázdný











Číselník 3: Druh věci – sloupec 3

Kód
Název položky
Kód
Název položky
01
Produkty zemědělství, myslivosti a lesnictví; ryby a jiné produkty rybolovu
11
Stroje a zařízení jinde neuvedené; kancelářské stroje a počítače; elektrické stroje a zařízení jinde neuvedené; rádiová, televizní, spojová zařízení a přístroje; lékařské, přesné a optické přístroje; hodinky a hodiny
02
Černé a hnědé uhlí (lignit); ropa a zemní plyn
12
Dopravní prostředky a zařízení
03
Rudy kovů a produkty těžby a úpravy jiných nerostných surovin; rašelina; uran a thorium
13
Nábytek; jiné průmyslové výrobky jinde neuvedené
04
Potravinářské výrobky, nápoje a tabák
14
Druhotné suroviny; komunální a jiné odpady
05
Textilie a textilní výrobky; usně a výrobky z usně
15
Zásilky, balíky
06
Dřevo a dřevěné a korkové výrobky (kromě nábytku); proutěné a slaměné výrobky; buničina, papír a výrobky z papíru; tiskařské výrobky a nahraná média
16
Zařízení a materiál používaný při přepravě věcí
07
Koks a rafinované ropné produkty
17
Věci přepravované v rámci stěhování domácností a kanceláří; zavazadla přepravovaná odděleně od cestujících; motorová vozidla přepravovaná za účelem opravy; jiné neobchodovatelné věci jinde neuvedené
08
Chemické látky, přípravky, výrobky a umělá vlákna; pryžové a plastové výrobky; jaderné palivo
18
Skupinové věci: kombinace druhů věcí, které se přepravují společně
09
Jiné nekovové anorganické produkty
19
Neidentifikovatelné věci: věci, které z jakéhokoliv důvodu nelze identifikovat, a proto nemohou být zařazeny do skupin 01–16
10
Obecné kovy; kovové konstrukce a kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení
20                                                                                                           
Jiné věci jinde neuvedené



Číselník 4: Třída nebezpečných věcí podle ADN – sloupec 11

Kód
Název položky
1
výbušné látky a předměty
2
plyny
3
hořlavé kapalné látky (kapaliny)
41
hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé tuhé výbušné látky
42
samozápalné látky
43
látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
51
látky podporující hoření
52
organické peroxidy
61
jedovaté látky
62
infekční látky
7
radioaktivní látky
8
žíravé látky
9
různé nebezpečné látky a předměty


