Testové otázky pro zkoušky a přezkoušení kontrolních techniků ADR.
I.

Oblast legislativy

00001.

Činnost stanice technické kontroly, která provádí technické prohlídky vozidel určených
k přepravě nebezpečných věcí, upravuje:

a) zákon č. 111/1994 Sb., v platném znění
b) zák. č. 38/1995 Sb., v platném znění
c) zákon č. 56/2001 Sb., v platném znění
00002.

Technickou prohlídku ADR může provádět:

a) jakákoliv STK na území ČR s ohledem na příslušnou kategorii vozidel
b) STK s vydaným oprávněním na Zkušební stanici
c) STK s platným oprávněním k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě
nebezpečných věcí.
00003.

Oprávnění k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných
věcí pro STK vydává:

a) Ministerstvo dopravy
b) místně příslušný krajský úřad
c) místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
00004.

Oprávnění k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných
věcí pro STK se vydává na dobu:

a) 3 let
b) 5 let
c) 2 let
00005.

00006.

Uveďte alespoň dva důvody, kdy ministerstvo dopravy odejme STK oprávnění k provádění
technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí:
otevřená otázka
Ve kterém předpise byly zveřejněno přistoupení ČR k Evropské dohodě o mezinárodní
silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR):

a) vyhláška č. 64/1987 Sb., v platném znění
b) vyhláška č. 68/1999 Sb., v platném znění
c) vyhláška č. 41/1991 Sb., v platném znění
00007.

Jednotná ustanovení týkající se schválení typu vozidel určených pro přepravu
nebezpečných věcí s ohledem na zvláštní konstrukční vlastnosti těchto vozidel jsou
uvedena v předpisu:

a) EHK č. 105
b) EHK č. 102
c) EHK č. 107

00008.

Uveďte, které doklady musí být předloženy před technickou prohlídkou ADR:


00009.

Otevřená otázka
Profesní osvědčení kontrolního technika vozidel k přepravě nebezpečných věcí se vydává
na dobu:

a) 3 let
b) 2 let
c) 5 let
00010.

Provozovatel vozidla určeného pro přepravu nebezpečných věcí, které je vybaveno
„Osvědčením o schválení vozidle pro přepravu některých nebezpečných věcí“ přistaví toto
vozidlo do STK ADR k technické prohlídce ADR ve lhůtách:

a) 1 rok
b) 4 roky
c) 2 roky
00011.

Druhy technických prohlídek, mezi které patří i technická prohlídka ADR upravuje:

a) vyhláška č. 302/2001 Sb., v platném znění
b) vyhláška č. 341/2014 Sb., v platném znění
c) vyhláška č. 343/2014 Sb., v platném znění
00012.

Je přípustné provést pravidelnou technickou prohlídku odděleně od technické prohlídky
ADR:

a) technická prohlídka ADR musí vždy následovat okamžitě po pravidelné technické prohlídce
b) technická prohlídka ADR může být provedena odděleně od pravidelné technické prohlídky
c) záleží na rozhodnutí kontrolního technika ADR
00013.

Stanice technické kontroly, která nemá vydané pověření k provádění technických
prohlídek vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí:

a) nesmí provést pravidelnou technickou prohlídku vozidla určeného pro přepravu
nebezpečných věcí
b) může provést pravidelnou technickou prohlídku vozidla určeného pro přepravu
nebezpečných věcí
c) může provést pravidelnou technickou prohlídku vozidla určeného pro přepravu
nebezpečných věcí po dohodě s místně příslušným krajským úřadem
00014.

00015.



Uveďte doklady vydávané STK ADR po provedení technické prohlídky ADR:
otevřená otázka
Uveďte typy vozidel podle druhu nebezpečných věcí, pro jehož přepravu je vozidlo určeno
podle dohody ADR, kterým se vydává „Osvědčení o schválení vozidel pro přepravu
některých nebezpečných věcí“:
otevřená otázka

00016.

00017.

Uveďte typy vozidel podle druhu nebezpečných věcí, pro jehož přepravu je vozidlo určeno
podle dohody ADR, která musí být podrobena roční technické prohlídce ADR:
otevřená otázka
Úředním orgánem vydávající „Osvědčení o schválení vozidel pro přepravu některých
nebezpečných věcí“ je:

a) Ministerstvo dopravy
b) krajský úřad
c) obecní úřad obce s rozšířenou působností místně příslušný k registraci vozidla
00018.

O duplikát za ztracené nebo poškozené „Osvědčení o schválení vozidel pro přepravu
některých nebezpečných věcí“ požádá provozovatel vozidla:

a) STK ADR, která původní doklad připravila
b) obecní úřad obce s rozšířenou působností místně příslušný k registraci vozidla
c) krajský úřad
00019.


00020.

Uveďte tři podmínky, za kterých je možné získat osvědčení o odborné způsobilosti
kontrolního technika k provádění technických kontrol vozidel určených k přepravě
nebezpečných věcí podle evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných
věcí (dohoda ADR) před jejich schválením k provozu na pozemních komunikacích a
k provádění technických prohlídek ADR těchto vozidel
otevřená otázka
Postup při technické prohlídce ADR ve STK ADR upravuje:

a) Instrukce pro STK č. 5/2015
b) vyhláška č. 302/2001 Sb., v platném znění
c) vyhláška č. 341/2014 Sb., v platném znění
00021.

Prodloužení platnosti „ Osvědčení o schválení vozidel pro přepravu některých
nebezpečných věcí" provede:

a) Krajský úřad
b) Ministerstvo dopravy
c) STK ADR v případě, že nedojde k požadavku na jakoukoli změnu údajů zapsaných v Osvědčení
II.

Oblast povinností kontrolního technika ADR

01001.

Pravidelnou technickou prohlídku vozidla určeného k přepravě nebezpečných věcí
(tzn. v provedení ADR) ve STK ADR provádí:

a) pouze kontrolní technik ADR
b) kterýkoli kontrolní technik, který je držitelem Profesního osvědčení kontrolního technika
c) kontrolní technik typu „K“
01002.

Pozbytí řidičského oprávnění nebo ztrátu bezúhonnosti kontrolní technik:

a) může nahlásit vedoucímu STK

b) musí oznámit neprodleně Ministerstvu dopravy
c) nemusí oznámit
01003.

Osvědčení kontrolního technika ADR:

a) je vázáno na konkrétní STK a kontrolní technik ADR musí být v pracovním poměru
k provozovateli STK
b) není vázáno na konkrétní STK
c) je vázáno na konkrétní STK a kontrolní technik nemusí být v pracovním poměru
k provozovateli STK
01004.

Kontrolní technik ADR s neplatným osvědčením kontrolního technika typu „K“ :

a) nesmí provádět technické prohlídky ADR
b) může nadále provádět technické prohlídky ADR
c) může nadále provádět technické prohlídky ADR pouze u vozidel určených pro vnitrostátní
přepravu
01005.

Při technické prohlídce ADR se grafický záznam zkoušky brzd z válcové zkušebny brzd:

a) provádí vždy
b) provádí jen tehdy, když je při zkoušce zjištěna závada
c) záleží na rozhodnutí kontrolního technika ADR
01006.

01007.

Uveďte tří základní povinnosti kontrolního technika ADR
otevřená otázka
Kontrolní technik ADR v průběhu technické prohlídky ADR zaznamenává zjištěné závady
a odchylky od dohody ADR:

a) do záznamníku závada
b) do protokolu o TP ADR
c) na čistý list A4, který je součásti ukládaných kopii od kontrolovaného vozidla ve STK ADR
01008.

01009.

Jakým způsobem se zapisují zjištěné závady a odchylky od požadavků dohody ADR
otevřená otázka
Kdy se vyhodnotí, že vozidlo určené k přepravě nebezpečných věcí, jako nevyhovující:

a) vyskytuje-li se v oddílu protokolu o odchylkách nebo závadách byť jen jediný zápis
b) vyskytuje-li se byť jeden zápis v poznámkách v protokolu o technické prohlídce ADR
c) kontrolní technik ADR při pravidelné technické prohlídce zjistí na tomto vozidle lehké závady
01010.


Jaké položky vyplňuje v „Osvědčení ADR“ kontrolní technik ADR
otevřená otázka

