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Systémové předvolby pro nebezpečné zboží 

V případě zásilek nebezpečného možná bude nutné zadat následující systémové předvolby: 

• Zdroj dat chemických záznamů (aplikace WorldShip nebo externí zdroj) 

• Dokumentace nebezpečného zboží a možnosti tiskárny 

• Možnosti exportu pro informace o zásilkách nebezpečného zboží 

• Vlastní názvy štítků až pro tři identifikátory záznamů 
 

Nastavení systémových předvoleb pro nebezpečné zboží: 
 

Krok Okno (je-li k dispozici) 

1. Na kartě Nástroje klikněte na 
položku Systémové předvolby 
a potom na možnost Nebezpečné 
zboží. 
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Systémové předvolby pro nebezpečné zboží 

 

Krok Okno  

Zvolte kartu Nastavení tisku. 

• V poli ID tiskárny zadejte tiskárny 
pro tisk dokumentace 
k nebezpečnému zboží. 

• V seznamu Typ tiskárny klikněte 
na šipku dolů a zvolte možnost 
Nebezpečné zboží. 

• Klikněte na tlačítko Přidat. 

 

 

Zobrazí se okno Tisk. 

• V seznamu Název klikněte na šipku 
dolů a vyberte tiskárnu, kterou chcete 
použít k tisku dokumentů 
o nebezpečném zboží. 

• Klikněte na tlačítko OK. 
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Systémové předvolby pro nebezpečné zboží 

 

Krok Okno  

V okně Editor systémových 
předvoleb se na kartě Nastavení 
tisku v seznamu Tiskárna zobrazí 
tiskárna pro tisk dokumentace 
k nebezpečnému zboží. 

 
Klikněte na tlačítko OK. 

 

 

Zobrazí se okno Odeslání. 
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Zpracování zásilek nebezpečného zboží 

 
Poznámka: Před zpracováním zásilky nebezpečného zboží možná bude nutné nastavit systémové 
předvolby. Viz část Systémové předvolby nebezpečného zboží v tomto dokumentu. 

 
Zpracování zásilek nebezpečného zboží: 

 
Krok Okno (je-li k dispozici) 

1. V případě zásilek o jednom kusu 
přejděte na krok 3. Na pásu karet 
klikněte na možnost Zásilka o více 
kusech a vytvořte zásilku o více 
kusech. 

 

 

2. V okně Zásilka o více kusech: 

• Vyplňte pole Celkový počet balíků. 

Ve výchozím nastavení se 
aktivuje možnost Zadat celkovou 
hmotnost zásilky. Vyplňte pole 
Celková hmotnost zásilky. 

• Klikněte na tlačítko OK. 
 
 

Poznámka: Můžete vybrat možnost 
Zadat hmotnosti balíků v okně 
Odeslání. 
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Zpracování zásilek nebezpečného zboží 

 

Krok Okno (je-li k dispozici) 
• V okně Odeslání se zobrazí 

distribuovaná hmotnost balíku 
a informace o více balících 
nalevo od tlačítka Zpracovat 
zásilku F10. 

 

 

3. V okně Odeslání: 
• Na kartě Adresa příjemce zadejte 

informace o cílové adrese. 

• Na kartě Služba vyberte službu pro 
zásilku. 

• Pokud se nejedná o zásilku o více 
kusech, vyplňte pole Hmotnost. 

• Klikněte na kartu Možnosti. 

Poznámka: Text na modrém štítku 
označuje požadované položky. 
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Zpracování zásilek nebezpečného zboží 

 

Krok Okno (je-li k dispozici) 
4. Na kartě Možnosti balíku vyberte 

možnost Nebezpečné zboží. 
 

Chcete-li zpracovat mezinárodní 
zásilku nebezpečného zboží (IDG), 
musíte zasílat zásilky po schválených 
trasách pro zásilky IDG. Máte-li ohledně 
schválených přepravních tras pro zásilky 
IDG dotazy, přečtěte si seznam 
schválených zemí na adrese: 
https://www.ups.com/gb/en/help-
center/packaging-and-supplies/special-
care-shipments/international-
dangerous-goods/approved-
countries.page 

 

 

5. Po výběru možnosti Nebezpečné zboží 
se zobrazí pole Informace o podpisu 
zásilky. Pole se zobrazí v závislosti na 
sadě směrnic. V případě sad směrnic 
49CFR a TDG, u kterých systém 
WorldShip tiskne dokumenty k zásilkám 
nebezpečného zboží, lze do formuláře 
zadat / ve formuláři vytisknout pouze 
jméno a datum. 
V případě sady směrnic IATA, u které 
systém WorldShip tiskne deklaraci 
odesílatele pro nebezpečné zboží, lze do 
formuláře zadat / ve formuláři vytisknout 
jméno, pozici, místo a datum. 
Systém WorldShip vytiskne informace 
o podpisu zásilky, pokud je odesílatel 
uvede. Poznámka: Jméno a datum jsou 
povinná pole v případě pozemní přepravy 
TDG v rámci Kanady, z Kanady do USA 
a z USA do Kanady. V části Systémové 
předvolby nebezpečného zboží můžete 
nastavit výchozí jméno podepisující 
osoby. Aplikace WorldShip předvyplní 
jméno podepisující osoby pouze pro 
pozemní přepravu v rámci Kanady, 
 K d  d  USA   USA d  K d  

 

 
 
 

https://www.ups.com/gb/en/help-center/packaging-and-supplies/special-care-shipments/international-dangerous-goods/approved-countries.page
https://www.ups.com/gb/en/help-center/packaging-and-supplies/special-care-shipments/international-dangerous-goods/approved-countries.page
https://www.ups.com/gb/en/help-center/packaging-and-supplies/special-care-shipments/international-dangerous-goods/approved-countries.page
https://www.ups.com/gb/en/help-center/packaging-and-supplies/special-care-shipments/international-dangerous-goods/approved-countries.page
https://www.ups.com/gb/en/help-center/packaging-and-supplies/special-care-shipments/international-dangerous-goods/approved-countries.page
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Zpracování zásilek nebezpečného zboží 

 

Krok Okno (je-li k dispozici) 

6. V okně Aktuální sada směrnic 
klikněte na šipku dolů a vyberte sadu 
směrnic. 

 

 
 

7. V části Reference nebezpečného 
zboží 1 zadejte první komoditu 
nebezpečného zboží ve své zásilce 
výběrem záznamu o nebezpečném 
zboží z vašeho Zdroje dat 
chemických záznamů. 
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Zpracování zásilek nebezpečného zboží 

 

Krok Okno (je-li k dispozici) 

8. Zobrazí se okno Editor chemických 
záznamů nebezpečného zboží. 

• Pokud je systémovou předvolbou 
zdroje dat chemických záznamů 
systém WorldShip, zadejte 
požadované informace a klikněte na 
tlačítko OK. 

• Pokud je systémovou předvolbou 
zdroje dat chemických záznamů 
externí zdroj, zobrazí se v tomto 
okně podrobnosti pro vybrané 
referenční číslo. Projděte si 
informace a klikněte na tlačítko OK. 

 
Informace o tomto formuláři 
naleznete v části Editor 
chemických záznamů 
nebezpečného zboží tohoto 
dokumentu. 
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Zpracování zásilek nebezpečného zboží 

 

Krok Okno (je-li k dispozici) 

• Zobrazí se okno Odeslání s výběrem 
provedeným v poli Reference 
nebezpečného zboží 1. 

 
Poznámka: Aktivuje se položka 
Podrobnosti. Klikněte na tlačítko  
a zkontroluje podrobnosti 
u vybraného referenčního čísla. 

• Vraťte se do kroku 7 a zadejte další 
komodity nebezpečného zboží do polí 
balíku Reference nebezpečného 
zboží 2 a Reference 
nebezpečného zboží 3 dle potřeby. 

 

 
 

• Pokud k balíku přidáte dvě nebo tři 
reference o nebezpečném zboží, 
klikněte na tlačítko Typ balení. 
Pokud máte jen jednu referenci 
nebezpečného zboží, přejděte na 
krok 10. 
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Zpracování zásilek nebezpečného zboží 

 

Krok Okno (je-li k dispozici) 

9. Zobrazí se okno Obalový materiál 
pro nebezpečné zboží. 

• Vyberte vhodný typ balení pro svou 
zásilku. Pokud vyberete možnost Vše 
zabaleno v jednom, vyberte pak 
buď položku Krabice z pevné 
lepenky, nebo Jiné a zadejte popis. 

• V případě potřeby vyplňte pole 
Hodnota Q. 

• Klikněte na tlačítko OK. 

 

 

10. Pokud jste začali se zásilkou o jednom 
kusu a chcete přidat další balík, 
klikněte na tlačítko Přidat a přejděte 
na krok 4. 

11. Klikněte na tlačítko Zpracovat 
zásilku F10. 
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Zpracování zásilek nebezpečného zboží 

 

Krok Okno (je-li k dispozici) 

12. Po zpracování první zásilky 
nebezpečného zboží daného dne se 
zobrazí výstraha. VÝSTRAHA: 
U zadaných chemických informací 
není ověřeno, zda jsou přesné, 
úplné či správné. Je věcí výhradní 
odpovědnosti uživatele, aby zajistil, 
že finální dokumentace vytvořená 
z těchto informací tímto softwarem 
bude splňovat všechny příslušné 
regulační požadavky. 

 
Klikněte na tlačítko OK. 

 
 

 
 
 

13. Poznámka: Zásilky nebezpečného 
zboží budou ověřeny po zpracování 
zásilky. U zadaných údajů 
o nebezpečném zboží bude ověřeno, 
zda splňují aktuální předpisy a zda je 
společnost UPS může přijmout 
k poskytnutí vybraných služeb. 
Jakékoliv chyby budou zobrazeny 
kvůli opravám. 
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Zpracování zásilek nebezpečného zboží 

 

Krok Okno (je-li k dispozici) 

14. Vytisknou se štítky balíků 
a dokumentace k nebezpečnému 
zboží (pokud jste vybrali příslušnou 
systémovou předvolbu) a zobrazí se 
okno Odeslání. 

• V různých oknech se zprávami Tisk 
dokončen klikněte na tlačítko OK. 

• Na kartě Domů vyberte možnost 
Historie nebo stiskněte 
klávesu F3. 
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Zpracování zásilek nebezpečného zboží 

 

Krok Okno (je-li k dispozici) 

15. Zobrazí se okno Historie zásilek. 

• Zvolte složku na úrovni zásilky 
nebo balíku a po pravé straně 
se zobrazí související informace. 
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Editor chemických záznamů nebezpečného zboží 

 
Můžete vytvořit nové chemické záznamy nebo záznamy můžete založit na těch stávajících v části 
Osobní chemická tabulka nebo Chemická tabulka UPS. 

 
Použití Editoru chemických záznamů nebezpečného zboží: 

 
Krok Okno (je-li k dispozici) 

1. Na kartě Moje služby klikněte na 
možnost Vytvořit/upravit chemické 
záznamy. 

 

 

2. Zobrazí se okno Editor chemických 
záznamů nebezpečného zboží. 

• Pokud chcete vytvořit nový chemický 
záznam, pokračujte krokem 3. 

• Chcete-li nový chemický záznam 
vytvořit na základě stávajícího, 
klikněte na možnost Zobrazit 
chemické záznamy a poté přejděte 
na krok 2 v části Prohlížeč 
chemických záznamů nebezpečného 
zboží_bookmark5. 
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Editor chemických záznamů nebezpečného zboží 

 

Krok Okno (je-li k dispozici) 
3. Zobrazí se okno Editor chemických 

záznamů nebezpečného zboží. 
Poznámka: Pokud jste vybrali chemický 
záznam v okně Prohlížeč chemických 
záznamů nebezpečného zboží, 
mohou některá pole obsahovat zápis. 
Všechna pole lze upravit následujícím 
způsobem: 
• Referenční číslo – pole Referenční 

číslo se používá k snadnému načtení 
chemického záznamu z osobní 
chemické tabulky nebo chemické 
tabulky UPS. Zadejte číslo nebo 
klikněte na šipku dolů a vyberte číslo 
identifikující nebezpečné zboží. 

• Sada směrnic – klikněte na šipku 
dolů a vyberte jednu z následujících 
položek: 
49CFR – pro vnitrostátní zásilky 
nebezpečného zboží v USA a zásilky 
nebezpečného zboží ze 48 států USA 
do Kanady (pouze služba Standard). 
ADR – pro zásilky nebezpečného zboží 
zasílané v rámci Evropy. 
IATA – pro mezinárodní a vnitrostátní 
zásilky nebezpečného zboží. 
TDG – pro zásilky nebezpečného zboží 
(pouze služba Standard) z Kanady do 
48 států USA nebo v rámci Kanady. 

• Hlášené množství – ponechte 
prázdné nebo zadejte hlášené 
množství, které představuje množství, 
při němž se uvedená chemikálie může 
stát nebezpečnou látkou. 

• Správný název zásilky – zadejte 
název přiřazený každému 
regulovanému zboží, které je 
uvedeno ve směrnici 49CFR, 
část 172.101 nebo IATA, část 4.2: 
Seznam nebezpečného zboží. 

• Technický název – zadejte běžný 
chemický název, momentálně užívaný 
ve vědeckých příručkách, tisku 
a textech. Některé příliš obecné 
správné názvy zásilky nebo blíže 
neurčené názvy mohou vyžadovat 
uvedení technického názvu. 
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Krok Okno (je-li k dispozici) 

• Číslo klasifikační třídy – klikněte na 
šipku dolů a vyberte číslo třídy nebo 
oddílu přidělené správnému názvu 
zásilky. 

• Podtřída nebezpečí – pokud má 
zboží přiřazenou podtřídu nebezpečí, 
klikněte na šipku dolů a vyberte třídu. 
Některé chemikálie mají několik 
podtříd nebezpečí. 

• Identifikační číslo – zadejte číslo 
přiřazené správnému názvu zásilky. 
Toto číslo je uvedeno ve směrnici 
49CFR, části 172.101 nebo IATA, 
části 4.2: Seznam nebezpečného 
zboží. 

• Obalová skupina – klikněte na šipku 
dolů a vyberte úroveň skupiny, která 
označuje stupeň možné nebezpečnosti 
regulovaného materiálu. 

• Doplňující popis – zadejte všechny 
doplňující informace, které mohou být 
vyžadovány směrnicemi. 

• Množství – zadejte množství 
regulovaného zboží v balíku. 

• Měrná jednotka – klikněte na šipku 
dolů a vyberte měrnou jednotku, ve 
které je uvedeno množství materiálu 
v balíku. 

• Počet balíků – zadejte počet 
vnitřních balíků použitých k uchování 
regulovaného materiálu. 

• Typ balíku – klikněte na šipku dolů 
a vyberte typ vnějšího balení, ve 
kterém je regulované zboží 
přepravováno. 

• Identifikátor záznamu 1, 
identifikátor záznamu 2 
a identifikátor záznamu 3 – údaje 
zadané do těchto polí se používají při 
hledání záznamů v osobní chemické 
tabulce. Vlastní titulky identifikátoru 
záznamu lze vytvořit pro pole 
Identifikátor záznamu 1, Identifikátor 
záznamu 2 a Identifikátor záznamu 3. 
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Krok Okno (je-li k dispozici) 

• Pokyny k balení – zadejte číslo 
pokynů k balení nebo číslo pokynů 
k balení omezeného množství, podle 
kterých byl balík zabalen. Tento pokyn 
se vztahuje pouze na zásilky IATA. 

• Způsob přepravy – klikněte na šipku 
dolů a vyberte způsob přepravy 
přiřazený zásilce. 

• Vyžadovány štítky – zadejte název 
štítků, které balík vyžaduje. 

• Nouzový telefon – zadejte telefonní 
číslo pro případ nouze, které bude 
možné použít během přepravy zboží. 
Povolena jsou pouze čísla, tečky „.“; 
závorky „( )“; pomlčky „–“; znaménko 
plus „+“; a alfanumerické znaky „EXT“ 
a „OPT“ psané velkými nebo malými 
písmeny. 

• Registrátor ER – zadejte jméno 
kontaktní osoby a číslo spojeném 
s polem Nouzový telefon. [Zadávaná 
data se nemohou shodovat 
s nouzovým telefonním číslem] 

• Předepsané množství – 
̶ Omezené množství – udává, že 

množství komodity nebezpečného 
zboží se nachází v rámci rozmezí 
omezeného množství. Omezené 
množství je k dispozici pro sady 
směrnic ADR, IATA a 49CFR. 

̶ Plně regulováno – udává, že 
komodita nebezpečného zboží 
představuje plně regulované 
nebezpečné zboží. Plně regulované 
zásilky musí být připraveny, 
zabaleny, označeny, opatřeny 
štítky a zdokumentovány zcela 
v souladu s danou směrnicí. Za 
tyto aktivity zodpovídají odesílatelé 
a ti také mají povinnost zajistit 
soulad s předpisy. 

• Klikněte na tlačítko Uložit. 
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Editor chemických záznamů nebezpečného zboží 

 

Krok Okno (je-li k dispozici) 
Poznámka: Následující pole budou 
k dispozici pouze pro sadu směrnic 
ADR: 

• Správný název zásilky 
v místním jazyce: 

• Technický název v místním jazyce: 

• Přepravní kategorie:  
Kategorie od 0 do 4 v rámci sady 
směrnic ADR, která určuje počet 
bodů přiřazených balíku 
s nebezpečným zbožím, aby byl 
v souladu s plně regulovanou 
výjimkou nákladu vozidla 
(ADR 1.1.3.6). 

• Kód omezení vjezdu do tunelů:  
Kód, který udává míru rizika, které 
přeprava balíku s nebezpečným 
zbožím představuje pro silniční tunely 
v případě nehody (ADR 8.6.3.1). 

 

 

4. Zobrazí se zpráva s upozorněním, 
že záznam bude uložen do Osobní 
chemické tabulky. 

 
Klikněte na tlačítko OK. 
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Prohlížeč chemických záznamů nebezpečného zboží 

 
Chemické záznamy můžete zobrazit nebo vyhledat v Osobní chemické tabulce a 
v Chemické tabulce UPS. Jakmile požadovaný záznam najdete, můžete jej vybrat a upravit 
v Editoru chemických záznamů nebezpečného zboží. 

 
Použití Prohlížeče chemických záznamů nebezpečného zboží: 

 

Krok Okno (je-li k dispozici) 

1. Na kartě Moje služby vyberte 
možnost Prohlížeč chemických 
záznamů. 

 
nebo 

 
v okně Editor chemických informací 
o nebezpečném zboží klikněte na 
položku Zobrazit chemické 
záznamy. 

 

 
 

 



© Copyright 2019, United Parcel Service of America, Inc. Všechna práva 
  

WorldShip® 
Zpracování zásilek nebezpečného zboží 

 

 

 
Prohlížeč chemických záznamů nebezpečného zboží 

 

Krok Okno (je-li k dispozici) 

2. Zobrazí se okno Prohlížeč 
chemických záznamů 
nebezpečného zboží. 

V části Chemické tabulky vyberte 
možnost Osobní k zobrazení 
chemických záznamů z vaší Osobní 
chemické tabulky nebo vyberte 
UPS k zobrazení chemických 
záznamů z Chemické tabulky UPS. 

Poznámka: Chemická tabulka UPS 
obsahuje položky podle sady 
předpisů, které jsou přijatelné pro 
společnost UPS v plně regulovaných 
množstvích. Pokud přepravujete 
podle sady směrnic ADR, omezené 
množství, některé komodity, které 
společnost UPS přijme v omezeném 
množství, nejsou uvedeny (dle 
publikace podle předpisů ADR). Tyto 
komodity zadejte ručně a zvažte 
jejich uložení do osobní chemické 
tabulky. 
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Prohlížeč chemických záznamů nebezpečného zboží 

 

Krok Okno (je-li k dispozici) 

Chemické záznamy pro vybranou 
chemickou tabulku se zobrazí pod 
položkou Výsledky hledání. 

Postup hledání konkrétních chemických 
záznamů: 

Tip: Vyplňte pouze pole potřebná ke 
spuštění konkrétního vyhledávání. 

• Klikněte na šipku dolů u pole Sada 
směrnic a vyberte jednu 
z následujících položek: 

49CFR – pro vnitrostátní zásilky 
nebezpečného zboží v USA a zásilky 
nebezpečného zboží ze 48 států USA 
do Kanady (pouze služba Standard). 

ADR – pro zásilky 
nebezpečného zboží zasílané 
v rámci Evropy. 

IATA – pro mezinárodní a vnitrostátní 
zásilky nebezpečného zboží. 

TDG – pro zásilky nebezpečného zboží 
(pouze služba Standard) z Kanady do 
48 států USA nebo v rámci Kanady. 

• Zadejte abecední předponu (UN, ID, 
NA) a číslo o čtyřech číslicích do pole 
Identifikační číslo. 

• Zadejte název do pole Správný 
název zásilky. 

• Klikněte na tlačítko Hledat. 
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Prohlížeč chemických záznamů nebezpečného zboží 

 

Krok Okno (je-li k dispozici) 

Chemické záznamy vycházející z kritérií 
vašeho hledání se zobrazí pod položkou 
Výsledky hledání. 

Chcete-li zobrazit podrobnosti 
konkrétního chemického záznamu, 
využijte vodorovný posuvník. 

Poznámka: Pokud přepravujete podle 
sady směrnic ADR, omezené 
množství, některé komodity, které 
společnost UPS přijme v omezeném 
množství, nejsou uvedeny (dle 
publikace podle předpisů ADR). 
Tyto komodity zadejte ručně 
a zvažte jejich uložení do osobní 
chemické tabulky. 

 

Poznámka: Pokud jste vybrali chemický 
záznam z Osobní chemické tabulky, 
můžete jej odstranit kliknutím na tlačítko 
Odstranit. Pokud jste vybrali chemický 
záznam z Chemické tabulky UPS, 
tlačítko Odstranit není aktivní a vy 
nemůžete odstranit záznam. 

Chcete-li vytvořit chemický záznam pro 
vaši Osobní chemickou tabulku na 
základě aktuálního chemického 
záznamu: 

• V části Výsledky vyhledávání 
vyberte záznam, na jehož základě 
chcete vytvořit nový chemický 
záznam. 

• Klikněte na tlačítko Vybrat.  
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Prohlížeč chemických záznamů nebezpečného zboží 

 

Krok Okno (je-li k dispozici) 

Zobrazí se okno Editor chemických 
záznamů nebezpečného zboží s 
chemickým záznamem vybraným v okně 
Prohlížeč chemických záznamů 
nebezpečného zboží. 

Viz krok 3 v části Editor chemických 
záznamů nebezpečného zboží tohoto 
dokumentu, kde naleznete pokyny 
týkající se vytvoření nového chemického 
záznamu ve vaší Osobní chemické 
tabulce na základě stávajících 
chemických záznamů. 

Klikněte na tlačítko Uložit. 
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Suchý led 

 
Postup zpracování zásilky suchého ledu závisí na tom, zda se používá k ochlazování jiného nebezpečného 
zboží nebo běžného zboží.  
 
Pokud se používá k chlazení nebezpečného zboží, je třeba vybrat suchý led (UN1845) jako jednu ze tří 
komodit v balíku (viz krok 7 zpracování zásilky nebezpečného zboží). 
 
Pokud suchý led (UN1845) použijete k ochlazení běžného zboží, vyberte možnost balíku se suchým ledem. 

 
Zpracování chlazení balíku se suchým ledem u běžného zboží: 

 

Krok Okno (je-li k dispozici) 

1. Vyberte možnost balíku se suchým 
ledem při zasílání suchého ledu 
používaného k ochlazené běžného 
zboží. 

2. Zadejte hmotnost suchého ledu 
a vyberte jednotky, libry nebo kg. 
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Vyňaté množství 
 

Můžete uvést, zda balík obsahuje vyňatá množství nebezpečného zboží. Systém WorldShip zobrazí 
odesílatelům nebezpečného zboží v zemích původu v rámci Evropy možnost balíku Vyňatá množství. 

 
Uvedení, zda balík obsahuje vyňatá množství nebezpečného zboží: 

 
Krok Okno (je-li k dispozici) 

1. V okně Odeslání klikněte na kartu 
Možnosti. 

2. V části Možnosti balíku vyberte 
položku Vyňaté množství. 

3. Po kliknutí na možnost Zobrazit 
předpisy se zobrazí webová stránka 
popisující předpisy pro odesílání 
vyňatého množství. 

 

 
 
 

Poznámka: Při zpracování zásilky obsahující 
vyňaté množství se zobrazí zpráva 
s připomínkou, že je třeba na každý balík 
s vyňatým množstvím nalepit štítek 
vyňatého množství. 
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Lithiové baterie 

 
Můžete určit, zda balík obsahuje mírně regulované lithiové baterie. Aplikace WorldShip zobrazí 
možnost balíku s lithiovými bateriemi pro všechny země původu. 

 
Uvedení, zda balík obsahuje mírně regulované lithiové baterie: 

 
Krok Okno (je-li k dispozici) 

1. V okně Odeslání klikněte na kartu 
Možnosti. 

2. V části Možnosti balíku vyberte 
položku Lithiové baterie. 

3. Pro svou zásilku zvolte možnost 
Balík s lithiovými bateriemi. 
• Jen lithium-iontové 
• Jen lithiové kovové 
• Lithium-iontové v zařízení 
• Lithiové kovové v zařízení 
• Lithium-iontové přibalené 

k zařízení 
• Lithiové kovové přibalené 

k zařízení 
4. Po kliknutí na možnost Zobrazit 

předpisy se zobrazí webová 
stránka popisující předpisy pro 
odesílání lithiových baterií. 

Poznámka: Mírně regulované 
samostatně zabalené lithium-iontové 
a lithiové kovové baterie lze zasílat 
pouze pozemní přepravou. Pokud je 
vybrána letecká služba, obdržíte 
pokyny ke zpracování těchto typů 
jako plně regulovaného 
nebezpečného zboží. 

 

 
 
 
 
 

Poznámka: V jednom balíku mohou 
být maximálně 3 lithiové baterie. 
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Lithiové baterie 

Poznámka: Lithiové baterie se nesmí 
posílat s nebezpečným zbožím typu 
Plně regulované, Omezené množství, 
Vyňaté množství a Suchý led. 
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Opětovný tisk dokumentů o nebezpečném zboží 
 

Dokumentaci k nebezpečnému zboží můžete opětovně vytisknout v okně Historie zásilek na kartě 
Tiskové aktivity. 

 
Opětovný tisk dokumentů o nebezpečném zboží: 

 
Krok Okno (je-li k dispozici) 

1. V okně Historie zásilek vyberte 
příjemce nebo sledovací číslo 
zásilky, pro kterou chcete 
opětovně vytisknout dokumenty. 

 

 

Informace o zásilce se zobrazí 
napravo. 

 
2. Na kartě Tiskové aktivity 

vyberte položku Nebezpečné 
zboží a potom vyberte, který 
dokument chcete tisknout znovu: 

• Přepravní doklad ADR 

• Seznam nebezpečných materiálů 

• Prohlášení odesílatele 

• Dokument zásilky 

Vybraný dokument se vytiskne. 

 

 



© Copyright 2019, United Parcel Service of America, Inc. Všechna práva 
  

WorldShip® 
Zpracování zásilek nebezpečného zboží 

 

 

 

Deklarace nebezpečného zboží v balíku nebo zásilce (preference) 
 

U sady regulací IATA může systém WorldShip vytisknout prohlášení odesilatele IATA na úrovni 
balíku (výchozí hodnota) nebo na úrovni zásilky. Nicméně pro zásilky s více balíky nebezpečného 
zboží musí každý balík obsahující nebezpečné zboží obsahovat podrobnosti o komoditách 
uvedené, jak je popsáno ve zpracování zásilky nebezpečného zboží (kroky 4+). 

 
Krok Okno (je-li k dispozici) 

1. Chcete-li upravit předvolby 
agregace deklarace odesilatele, 
vyberte možnost „Nástroje“, pak 
editor odesilatele, vyberte účet 
a proveďte úpravu 

2. V části předvoleb tisku prohlášení 
odesilatele vyberte úroveň balíku 
nebo úroveň zásilky a klikněte na 
tlačítko OK. 
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Definice mapování importu a exportu 
Popis tabulky: 

• Sloupec Délka označuje maximální počet znaků, které můžete do pole zadat. 

• Sloupec Typ označuje typ znaků – A pro znaky abecedy, N pro numerické znaky a S pro 
speciální znaky (např. znak $, který můžete zadat stiskem kláves Shift a 4). Označení 
A/N/S například znamená, že do pole můžete zadat písmena, čísla a speciální znaky. 

• Sloupec I/E označuje, zda se pole používá pro mapy importu (I), exportu (E), nebo importu 
i exportu (I/E). 

• Sloupec Výjimky a poznámky obsahuje dodatečné informace, například informace 
o platných hodnotách a formátech pole nebo propojení na další informace. 

 
 

 Kategorie/pole Délka Typ I/E Výjimky a poznámky 

Referenční číslo 15 A/N E  

Sada směrnic 5 N E  

Hlášené množství 2 N E  

Správný odesílací název 150 A/N/S E 0–9, A–Z, speciální znaky 
Technický název 200 A/N/S E 0–9, A–Z, speciální znaky 
Číslo klasifikační třídy 7 N E  

Podtřída nebezpečí 7 N E  

Identifikační číslo 6 N E  

Skupina balení 5 N E  

Doplňující popis 255 A/N/S E 0–9, A–Z, speciální znaky 
Množství 5 N E  

Měrná jednotka 10 N E  

Typ balení 35 A/N E Dostupné typy balíků závisí na 
původu zásilky a vlastních typech 
balení, které jste přidali. 

Identifikátor záznamů 1 30 N E  

Identifikátor záznamů 2 30 N E  

Identifikátor záznamů 3 30 N E  

Pokyny k balení 4 A/N E  

Způsob přepravy 30 A/N E  

Vyžadován štítek 
 
 
 
 

 

50 A/N E  
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Kategorie/pole Délka Typ I/E Výjimky a poznámky 

Nouzový telefon 25 A/N E Povolena jsou pouze čísla, tečky „.“, 
závorky „( )“, pomlčky „–“, 
znaménko plus „+“ a alfanumerické 
znaky „EXT“ a „OPT“ psané velkými 
nebo malými písmeny. 

Registrátor ER 24 A/N E Zadávaná data se nemohou 
shodovat s nouzovým telefonním 
číslem 

Počet balíků 3 N E 1–999 (výchozí hodnota je 1). 

Přepravní kategorie 1 N I/E Systém WS 2017 nebo novější 
 
Povinné pro sadu směrnic ADR. 
Hodnoty jsou 0, 1, 2, 3, 4. 

 Kód omezení vjezdu do tunelů 6 A/N I/E Systém WS 2017 nebo novější 
 
Povinné pro sadu směrnic ADR. 
Hodnoty jsou -----, (B), (B/D), (B/E), 
(C), (C/D), (C/E), (D), (D/E), (E). 

 Technický název v místním 
jazyce 

200 A/N/S I/E Systém WS 2017 nebo novější 
 
Pouze sada směrnic ADR: Povinné 
pole, pokud je pole Technický název 
vyplněno a nejedná se o instalaci 
v jiném jazyce než angličtina. 

 Správný název zásilky 
v místním jazyce 

150 A/N/S I/E Systém WS 2017 nebo novější 
 
Pouze sada směrnic ADR: 
Vyžadováno pro instalace v jiném 
jazyce než angličtina. 

 Předepsané množství 2 A I/E Systém WS 2017 nebo novější 
 
Požadované hodnoty jsou FR 
nebo LQ. 
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Použití chemické tabulky nebezpečného zboží z externího zdroje 

K použití chemické tabulky nebezpečného zboží z externího zdroje musíte postupovat dle 
následujících kroků. 

1. Změňte zdroj dat chemických záznamů o nebezpečném zboží. 

a) Klikněte na kartu Nástroje. 

b) Klikněte na položku Systémové předvolby. 

c) Zvolte kartu Nebezpečné zboží. 

d) Zvolte možnost Externí zdroj. 

e) Klikněte na tlačítko Použít. 

2. Nakonfigurujte zdroj dat ODBC. 

a) Přejděte do okna Ovládací panely. 

b) Otevřete Nástroje pro správu. 

c) Otevřete okno Zdroj dat (ODBC). 

d) Klikněte na kartu Systémové DSN. 

e) Klikněte na položku Přidat vybraný ovladač aplikace Microsoft Access. 

f) Klikněte na tlačítko Dokončit. 

g) Jako Název zdroje dat zadejte HAZMAT. 

h) Pod polem Databáze klikněte na tlačítko Vybrat. 

i) Vyhledejte danou databázi. 

j) Kliknutím na tlačítko OK vytvořte zdroj dat. 
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Použití chemické tabulky nebezpečného zboží z externího zdroje 

 
3. Externí zdroj chemické tabulky nebezpečného zboží musí být databáze Access. Název tabulky 

by měl být „UPSWorldShipDG“ a primárním klíčem je pole „IDGReferenceNumber“. Pro externí 
zdroj chemické tabulky je nutno nastavit následující názvy sloupců: 

 

Kategorie/pole Typ Mapování v aplikaci WS Výjimky 
a poznámky 

IDGReferenceNumber Char Referenční číslo Primární klíč 

RegulationSet Char Sada směrnic  

ReportableQuantity Char Hlášené množství  

HazmatShipping Name Char Správný odesílací název  

TechnicalName Char Technický název  

HazmatClassNumber Char Číslo klasifikační třídy  

SubriskClass Char Podtřída nebezpečí  

HazmatId Char Identifikační číslo  

PackingGroupNumber Char Skupina balení  

HazmatAdditionalDesc Char Doplňující popis  

HazmatQuantity Char Množství  

HazmatUnit Char Měrná jednotka  

HazmatPackageType Char Typ balení  

HazmatPackingInstructions Char Pokyny k balení  

TransportationMode Char Způsob přepravy  

LabelRequired Char Vyžadován štítek  

EmergencyPhone Char Nouzový telefon Povolena jsou pouze čísla, 
tečky „.“, závorky „( )“, 
pomlčky „–“, znaménko 
plus „+“ a alfanumerické 
znaky „EXT“ a „OPT“ 
psané velkými nebo 
malými písmeny. 

ER_Registrant Char Registrátor ER Zadávaná data se 
nemohou shodovat 
s nouzovým telefonním 
číslem 
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Kategorie/pole Typ Mapování v aplikaci WS Výjimky 
a poznámky 

NumOfPkgs Char Počet balíků Aplikace WS 2014 nebo 
novější 

HazmatShippingNameIn 
LocalLanguage 

Char Správný název zásilky 
v místním jazyce 

Sada směrnic ADR 
(volitelná) 
 
Pouze sada směrnic 
ADR: Vyžadováno pro 
instalace v jiném jazyce 
než angličtina. 

TechnicalNameIn 
LocalLanguage 

Char Technický název v místním 
jazyce 

Sada směrnic ADR 
(volitelná) 
 
Pouze sada směrnic 
ADR: Povinné pole, 
pokud je pole Technický 
název vyplněno 
a nejedná se o instalaci 
v jiném jazyce než 
angličtina. 

TransportCategory Char Přepravní kategorie Systém WS 2017 nebo 
novější 
 
Povinné pro sadu 
směrnic ADR. Hodnoty 
jsou 0, 1, 2, 3, 4. 

TunnelRestrictionCode Char Kód omezení vjezdu do 
tunelů 

Systém WS 2017 nebo 
novější 
 
Povinné pro sadu 
směrnic ADR. Hodnoty 
jsou -----, (B), (B/D), 
(B/E), (C), (C/D), (C/E), 
(D), (D/E), (E). 

RegulatoryQuantity Char Předepsané množství Systém WS 2017 nebo 
novější 
 
Požadované hodnoty 
jsou FR nebo LQ. 
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Použití chemické tabulky nebezpečného zboží z externího zdroje 
4. Aplikace WorldShip je nakonfigurována správně, pokud se na kartě Možnosti nebezpečného zboží 

zobrazuje položka Data externí tabulky. 
5. Zpracujte testovací zásilku, abyste se ujistili, že pomocí referenčního čísla máte přístup 

k informacím v chemickém záznamu. 
 

Poznámka: Pokud obdržíte zprávu „Záznam nebyl nalezen“, zkontrolujte externí zdroj dat pro 
správné názvy sloupců (viz Používání chemické tabulky nebezpečného zboží z externího zdroje). 
Potřebujete-li další pomoc, obraťte se na technickou podporu společnosti UPS na čísle 
+1 888 553 1118. 
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