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Osnova školení řidičů služebních vozidel do 3,5 t o BOZP
Účastní se:
Perioda školení:
Dokumentace:
Provádí:
Doba trvání školení:

všichni zaměstnanci AMU vlastnící platný
řidičský průkaz před zahájením služební / pracovní cesty
1 x za 2 roky
záznam o provedeném školení se vyhotoví dvojmo; originál zůstává
u vedoucího pracoviště, kopie se uloží na zaměstnaneckém oddělení AMU
do složky školení BOZP a PO nebo do složky zaměstnance
školení zaměstnanců provádí osoba odborně způsobilá v prevenci rizik a požární
ochraně, nebo e-learningem AMU
75 minut

Ověření znalostí a vědomostí: formou dotazů a ústním pohovorem, v případě e-learningu – testem.
Příloha:
prezenční listina – jmenný seznam školených zaměstnanců je nedílnou
součástí dokladu o školení prezenční formou

1. ZÁKONÍK PRÁCE
▪ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
přestávka v práci a bezpečnostní přestávka; doba odpočinku; noční práce; předcházení ohrožení života
a zdraví při práci; osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv, mycí, čisticí a dezinfekční
prostředky a ochranné nápoje; práva a povinnosti zaměstnance; účast zaměstnanců na řešení otázek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; povinnosti zaměstnance k náhradě škody; povinnosti zaměstnavatele
k náhradě škody; pracovní úrazy a nemoci z povolání (definice pracovního úrazu, náhrada škody
a nemajetkové újmy, zproštění se povinnosti k náhradě); působnost odborové organizace, rada zaměstnanců
a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; základní povinnosti zaměstnanců vyplývající
z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců,
zvláštní povinnosti některých zaměstnanců
2. DOPRAVA A DOPRAVNÍ PŘEDPISY – SLUŽEBNÍ VOZIDLA – ( „ŘIDIČI REFERENTI“)
▪

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které
je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
nakládka a vykládka, připojování a odpojování dopravních prostředků, dorozumívání osob, vyznačení
pracoviště, odstavování dopravních prostředků, otáčení a couvání, opravy a kontroly, výstražné vesty, max.
doba řízení, bezpečnostní přestávky, evidence o době řízení a o bezpečnostních přestávkách

▪

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
povinnosti tuzemského dopravce, provozování silniční dopravy pro cizí potřeby, přeprava nebezpečných věcí
v silniční dopravě, provozování mezinárodní silniční dopravy

▪

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu)
základní pojmy, provoz na pozemních komunikacích (povinnosti účastníka provozu na pozemních
komunikacích, povinnosti řidiče, povinnosti řidiče motorového vozidla, povinnosti přepravované osoby),
povinnosti provozovatele vozidla, pravidla provozu na pozemních komunikacích (jízda vozidly, přeprava osob
a nákladu, chůze, jízda nemotorových vozidel), úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, řidičské
oprávnění a řidičský průkaz (zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel, pravidelné lékařské prohlídky,
dopravně psychologické vyšetření, odborná způsobilost k řízení motorových vozidel), bodové hodnocení
porušení povinností stanovených zákonem

▪

Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
základní pojmy, pojištění odpovědnosti (pojistná smlouva, rozsah pojištění odpovědnosti, povinnosti
pojištěného, zánik pojištění odpovědnosti), zelená karta

▪

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
označení dálnic, silnic a místních komunikací
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▪

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a záznamu o
provozu vozidla u vozidel, způsob označení vozidel, přeprava nebezpečných věcí

▪

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení, zařízení pro provozní informace, výjimky
z omezení jízdy některých vozidel, označování osob, věcí a vozidel ve zvláštních případech (překážky,
vozidla, osoby, sedadla, oděvy z retroreflexního materiálu)

▪

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
registr silničních vozidel, technický průkaz, osvědčení o registraci, registrační značky

▪

Vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel
technické prohlídky (protokol o technické prohlídce, kontrolní nálepka), měření emisí (protokol o měření emisí)

▪

Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní
způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího
zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem
(vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
zdravotní způsobilost a posudek, lékařské prohlídky, pravidelné lékařské prohlídky, odborná vyšetření

▪

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích
schvalování technické způsobilosti, označení některých údajů na vozidle (nejvyšší povolená rychlost, tlak
v pneumatikách), technické požadavky a technické podmínky (provoz vozidel poháněných zkapalněným
ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem, kola, pneumatiky a protiskluzové řetězy, vyznačení obrysů
vozidel a jejich souprav), výbava vozidla (povinná výbava), závady na vozidle ohrožující bezpečnost provozu
na pozemních komunikacích, technické požadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky, lékárničky
(druhy, obsah)

3. ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST A ÚRAZY
Lékařské prohlídky
▪ smluvní lékařská zařízení, pracovnělékařské služby
▪ vstupní, periodické, výstupní, mimořádné, následné lékařské prohlídky, lhůty
Lhůty lékařských prohlídek:
▪ zaměstnanci do 50 let:
▪ zaměstnanci nad 50 let:

1x za 6 let
1x za 4 roky

▪ Každý řidič (držitel řidičského oprávnění), bez ohledu na skutečnost, zda řídí vozidlo na pracovní či soukromé
cestě, je povinen podle zákona o silničním provozu absolvovat lékařskou prohlídku nejdříve 6 měsíců před
dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného veku, po dovršení 68 let pak každé 2
roky
▪ Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
kniha úrazů, záznam o úrazu, záznam o úrazu - hlášení změn, ohlášení pracovního úrazu bez zbytečného
odkladu, odesílání záznamu o úrazu (lhůty, instituce)
▪ Služební vozidla, nebo soukromé vozidla k služebním účelům.
⇨ bezpečnost při provozu a řízení služebních vozidel,
⇨ definice služebního vozidla – každé vozidlo, které slouží pro plnění služebních úkolů (vozidla společnosti
nebo soukromá vozidla, pokud s nimi zaměstnanec plní služební úkoly),
⇨ povinná výbava vozidla,
⇨ doklady při řízení vozidla – řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla („malý technický průkaz“),
doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla („zelená karta“), doklad
o zdravotní způsobilosti (pokud je řidiči 65 let a více),
⇨ povinnosti a odpovědnost řidičů služebních vozidel – evidence o době řízení a o bezpečnostních
přestávkách, hlášení závad a dopravních nehod, udržování vozidla v řádném technickém stavu, provádění
nezbytné údržby (mytí, čištění, technické ošetření a drobné opravy), pokud není některá z činností
zajišťována dodavatelsky,
⇨ max. doba řízení – 4,5 hodiny, za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut,
⇨ bezpečnostní přestávky – po uplynutí max. doby řízení, přestávka v trvání nejméně 30 minut, může být
rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení, činnosti během
bezpečnostní přestávky (dozor nad vozidlem a nákladem),
⇨ denní evidence o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek – v listinné
formě nebo technickým zařízením,
⇨ technické kontroly a měření emisí – odborné servisy, termíny, odpovědnost,
Zpracovala: Zlata Zelená OZO v prevenci rizik
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⇨
⇨

výstražné (reflexní) vesty – použití, umístění ve vozidle,
lékárničky – povinná výbava, kontroly, doba použitelnosti, umístění ve vozidle.

4. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY
Výstražné vesty s vysokou viditelností
Zaměstnanec je povinen používat při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních
komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, výstražné vesty s vysokou viditelností vyhovující požadavkům
normových hodnot.
„Řidiči referenti“ nemusí mít přidělenu vlastní výstražnou vestu, musí však být umístěna v každém služebním
vozidle. V případě, že vozidlo není vybaveno výstražnou vestou, je vyloučeno, aby zaměstnanec odstraňoval
poruchu, při níž je nutné vstoupit na pozemní komunikaci (hrozí riziko zranění způsobené jiným automobilem
z důvodu špatné viditelnosti při opravě vozidla). V takovém případě je třeba zajistit opravu vozidla jiným
způsobem.
5. BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKY A ZÁZNAMY O PROVOZU VOZIDLA
Požadavky na bezpečnostní přestávky jsou zakotveny především v příloze 1 nařízení vlády č. 168/2002
Sb.:
▪ maximální nepřetržitá doba řízení na pracovních cestách je 4,5 hodiny, za dobu řízení se považuje i
přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut
▪ nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání
nejméně 30 minut
▪ bezpečnostní přestávka muže být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby
řízení
▪ během bezpečnostní přestávky nesmí být vykonávána žádná činnost vyplývající z pracovních povinností,
kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad
▪ bezpečnostní přestávka a přestávka na oddech a jídlo se mohou slučovat, přestávky se neposkytují na
začátku a konci pracovní doby
▪ denní evidence o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek se musí vést
v listinné formě nebo technickým zařízením.
6. ZÁZNAMY O PROVOZU VOZIDLA OBSAHUJÍ ZEJMÉNA:
▪ evidenční číslo záznamu (před zahájením jízdy),
▪ jméno a příjmení řidiče vozidla (před zahájením jízdy),
▪ státní poznávací značku vozidla (před zahájením jízdy),
▪ místo, datum a stav počítadla kilometrů na počátku záznamu (před zahájením jízdy),
▪ místo, datum a stav počítadla kilometrů na konci záznamu (neodkladně po skončení jízdy),
▪ dobu řízení, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku každého řidiče zvlášť, pokud nebyly
zaznamenány automaticky (neodkladně po skončení jízdy),
▪ důvody prodloužené doby řízení (neodkladně po skončení jízdy),
7. ZÁVADY OHROŽUJÍCÍ BEZPEČNOST PROVOZU
Jsou-li na vozidle závady na brzdovém systému, které znemožňují nebo by mohly znemožnit účinně zastavit
vozidlo (např. prasklé brzdové hadice) nebo hrubé závady na řídícím ústrojí (např. zjevné deformace a nadměrné
vůle), je vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích.
V případech, kdy řidič (zaměstnanec) má důvodně za to, že výkon práce s takovým vozidlem bezprostředně a
závažným způsobem ohrožuje život nebo zdraví, je oprávněn odmítnout výkon takové práce. Toto odmítnutí
nelze podle ustanovení Zákoníku práce posuzovat zaměstnavatelem jako nesplnění povinnosti zaměstnance.
8. PNEUMATIKY
Použití zimních pneumatik na všech čtyřech kolech je povinné u motorových vozidel s maximální přípustnou
hmotností nepřevyšující 3500 kg v období od 1.11. do 31.3. pokud:
a. se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza
b. lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy
může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza
V případě nouzového dojetí se na náhradní nebo-li rezervní pneumatiku výše zmíněné ustanovení nevztahuje a
nehrozí vám pokuta.
Zpracovala: Zlata Zelená OZO v prevenci rizik
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U motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg je povinné mít zimní pneumatiky na
všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly, přičemž u vozidel s maximální přípustnou
hmotností nepřevyšující 3500 kg musejí mít zimní pneumatiky hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo
zářezů nejméně 4 mm. U motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg
nejméně 6 mm.
Rozdíl mezi letní a zimní pneumatikou
Zimní
•
•
•
•
•

hloubka dezénu 4 mm
větší množství lamel
měkčí materiál než u letních gum
jednotlivé štěrbiny na běhounu jsou blízko
u sebe, což umožňuje lepší záběrové a
samočistící vlastnosti
jsou více přilnavé k povrchu silnice

Letní
•
•
•
•
•

hloubka dezénu 1,6 mm
menší množství lamel
oproti zimním jsou vyrobeny z tužších směsí
při nízkých teplotách tak ještě více tuhnou a
zhoršuje se jejich přilnavost, proto na sněhu
a ledu kloužou
mají menší počet lamel, tím je jízda více tišší
a úspornějš

Závada na pneumatikách vozidla je v těchto případech:
• jeli hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezu menší než 1,6 mm u vozidel všech
kategorií a u mopedů menší než 1,0 mm,
• obnažuje-li trhlina nebo poškození pláště pneumatiky na jejím vnějším obvodu nebo ji narušují,
• jsou-li namontovány pneumatiky různého rozměru na téže nápravě, nejde-li o nouzové dojetí.
•
9. VÝBAVA VOZIDLA
Přílohou č. 15 vyhlášky č. 341/2002 Sb. je stanovena výbava vozidla, jejíž technická způsobilost musí být
schválena (schválenou výbavu lze poznat podle označení ATEST 8SD).
Povinná výbava
Povinné vybavení vozidla náhradními díly, nářadím a prostředky k odstranění závad je předpokladem bezpečné
opravy nebo odstranění závady v průběhu pracovní cesty mimo provozní objekty zaměstnavatele (povinnost
odstranit na místě závadu, zjistí-li řidič během jízdy, že vozidlo nebo náklad nesplňuje stanovené podmínky,
ukládá řidiči § 5 zákona č. 361/2000 Sb.). Předepsaná výbava musí mít schválenou technickou způsobilost a
musí být v dobrém technickém stavu.
Mezi povinnou výbavu motorových a přípojných vozidel patří zejména:
• Autolékárnička
• Výstražný trojúhelník
• Reflexní vesta pro řidiče (v doporučené výbavě tolik vest, kolik je pasažérů)
• Rezervní kolo nebo prostředky na opravu pneumatiky (neplatí pro sjednané asistenční služby pro
výměnu pneumatiky po celé ČR)
• Klíč na kola
• Zvedák
Rezervní kolo, klíč nebo zvedák nemusejí ve své povinné výbavě mít: vozidla s pneumatikami, které umožňují
nouzový dojezd, indikují defekt, vozidla s prostředky pro bezmontážní opravu umožňující dojezd a se zajištěnou
asistenční službou pro výměnu pneumatiky.
Mezi doporučenou výbavu motorových a přípojných vozidel patří zejména:
• Hasící přístroj
• Reflexní vesty pro spolujezdce
• Startovací kabely
• Tažné lano
• Kanystr s pohotovostní naftou nebo benzínem
• Sněhové řetězy v zimním období
• Škrabka a smetáček v zimním období
• Léky, které trvale užíváte
• Alkohol tester
• Silnější baterka nebo led svítilna
• Povinnost vybavit vozidlo hasicími přístroji se vztahuje pouze na autobusy, sanitní vozidla a vozidla
taxislužby, může však vyplývat z povahy přepravovaného nákladu (např. podle Dohody ADR).
Zpracovala: Zlata Zelená OZO v prevenci rizik
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10. POVINNÁ VÝBAVA AUTOLÉKARNIČKY
• 3x obvaz hotový s jedním polštářkem (šíře nejméně 8 cm)
• 3x obvaz hotový se dvěma polštářky (šíře nejméně 8 cm)
• 1x hladká náplast – cívka (velikost 2,5 cm x 5 cm)
• 1x škrtící pryžové obinadlo (60 x 1250 mm)
• 1x pryžové rukavice (latexové)
• 1x isotermická folie (minimální rozměr 200 x 140 cm)
• 1x nůžky (zahnuté se sklonem, v délce nejméně 14 cm)
Platnost autolékárničky
Při pořízení nové autolékárničky, je její expirační doba běžně 4 roky. Podle nejnovější vyhlášky už řidiči po
uplynutí této doby nemusejí měnit celou lékárničku, pokud jsou její součásti neporušené nebo jinak
neznehodnocené.
11. KONTROLY PROVÁDĚNÉ ŘIDIČEM
Kontrola vozidla před výjezdem
Než řidič vyjede s vozidlem, je povinen provést důkladnou kontrolu vozidla nebo jízdní soupravy, zejména
v případě, že přebírá vozidlo po jiném řidiči. Je důležité zkontrolovat:
• hladinu provozních kapalin,
• funkci brzd,
• seřízení brzd přípojného vozidla v závislosti na brzdách tažného vozidla,
• osvětlení (musí být zapnuto před zahájením a po dobu jízdy),
• upevnění nákladu a jeho označení, v případě, že náklad přečnívá přes okraj vozidla (vztahuje se i na
přívěsné vozidlo),
• uložení předmětů v kabině řidiče,
• funkčnost případné nástavby vozidla nebo jeho přídavného zařízení,
• zápisy v provozním deníku, pokud je vedení deníku výrobcem předepsáno.
12. KONTROLA PO DEMONTÁŽI A MONTÁŽI KOLA
Kontrolu po demontáži a montáži kola na vozidle je třeba provést po ujetí určitého počtu kilometrů stanoveného
výrobcem v návodu k obsluze. Při kontrole se musí zkontrolovat dotažení kolových šroubů nebo matic.
Kontrola vozidla po jízdě
Kontrola vozidla po jízdě se provádí z důvodu zjištění případných závad, ke kterým došlo v průběhu celodenního
provozu vozidla a jejich následného odstranění ještě před dalším plánovaným nasazením vozidla.
Pokud řidič z důvodu pozdního návratu s vozidlem nemůže takovou kontrolu po jízdě provést a má být
vystřídán dalším řidičem, je vhodné, aby o tom i o zjištěných a neodstraněných závadách informoval tohoto řidiče,
např. na lístku zanechaném v kabině. Nový řidič pak musí sám provést kontrolu vozidla před další jízdou.
13. DOKLADY PŘI ŘÍZENÍ MOTOROVÉHO VOZIDLA DO 3,5
Řidič motorového vozidla musí mít podle zákona o silničním provozu při řízení u sebe:
▪
řidičský průkaz,
▪
osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu („malý technický průkaz“),
▪
doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního
předpisu („zelená karta“),
▪
doklad o zdravotní způsobilosti (pokud je řidiči 65 a více let). Držitel řidičského oprávnění je povinen se
podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v
den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.
▪
Záznam o době řízení a bezpečnostních přestávkách
▪
Formulář záznamu o dopravní nehodě (doporučuje se mít ve vozidle tzv. Evropský záznam o dopravní
nehodě)
Alkoholické nápoje, návykové látky, kouření
▪ zákaz požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek na pracovišti
▪ zákaz kouření na pracovišti
▪ povinnost podrobit se zjištění, zda zaměstnanec není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek –
orientační dechové zkoušky na alkohol, drogové testy, záznamy a evidence o zkouškách a testech
14. SLUŽEBNÍ VOZIDLA
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▪ bezpečnost při provozu a řízení služebních vozidel – provozní bezpečnostní předpis
▪ definice služebního vozidla – každé vozidlo, které slouží pro plnění služebních úkolů (vozidla společnosti nebo
soukromá vozidla, pokud s nimi zaměstnanec plní služební úkoly)
▪ povinná výbava vozidla
▪ doklady při řízení vozidla – řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla („malý technický průkaz“), doklad
prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla („zelená karta“), doklad o
zdravotní způsobilosti (pokud je řidiči 65 let a více)
▪ povinnosti a odpovědnost řidičů služebních vozidel – evidence o době řízení a o bezpečnostních přestávkách,
hlášení závad a dopravních nehod, udržování vozidla v řádném technickém stavu, provádění nezbytné
údržby (mytí, čištění, technické ošetření a drobné opravy), pokud není některá z činností zajišťována
dodavatelsky
▪ max. doba řízení – 4,5 hodiny, za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut
▪ bezpečnostní přestávky – po uplynutí max. doby řízení, přestávka v trvání nejméně 30 minut, může být
rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení, činnosti během bezpečnostní
přestávky (dozor nad vozidlem a nákladem)
▪ denní evidence o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek – v listinné formě
nebo technickým zařízením
▪ technické kontroly a měření emisí – odborné servisy, termíny, odpovědnost
▪ výstražné (reflexní) vesty – použití, umístění ve vozidle
▪ lékárničky – povinná výbava, kontroly, doba použitelnosti, umístění ve vozidle
▪ návody výrobců používaných vozidel – dle zpracovaného seznamu, který je nedílnou součástí dokladu
o školení
▪ bezpečnostní listy používaných a skladovaných látek – dle zpracovaného seznamu, který je nedílnou součástí
dokladu o školení (chemické látky, hořlavé kapaliny – benzín, nafta, oleje apod.)
Revize, kontroly, údržba, opravy
▪ plán revizí, kontrol, údržby a oprav používaných strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, stanovené
lhůty
▪ oprávnění k provedení revize, kontroly, údržby a opravy
▪ povinnosti a zodpovědnost zaměstnanců
Seznámení s riziky při práci, stanovená opatření
▪ havárie vozidla
▪ dopravní nehoda
▪ nastupování a vystupování z vozidla
▪ povětrnostní vlivy
▪ informace o zařazení práce do kategorií podle výskytu rizikových faktorů pracovního prostředí (kategorizace
prací)
▪ opatření na ochranu před působením rizik na pracovišti: technická a organizační opatření
Zaměstnanci („řidiči služebních vozidel“) jsou povinni výše uvedené předpisy v potřebném rozsahu
respektovat, přičemž se nezbavují povinnosti dodržovat i ostatní ustanovení obecně platných bezpečnostních
předpisů, pokud s nimi byli seznámeni a tyto jim to ukládají.
Dále jsou povinni dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“)
podle tohoto provozního předpisu pro provoz služebních vozidel a návody výrobců k používání příslušného
vozidla.
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Společnost, sídlo:
Pracoviště, adresa:
IČ:

Malostranské náměstí 259/12, Praha 1
IČ: 61384984; DIČ: CZ61384984; RID: 51000; EORI:CZ61384984 ID datové schránky: ikwj9fx

Záznam o školení řidičů služebních vozidel
do 3,5 t

Doba trvání
školení:

Datum
školení:

75 min.

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ SLUŽEBNÍCH VOZIDEL DO 3,5 t o BOZP

Název školení:
Podle předpisu:

Osnova školení o BOZP – školení řidičů služebních vozidel do 3,5 t

Provádí:

Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, nebo nadřízený vedoucí zaměstnanec s platným
školením BOZP

Perioda školení:

1x za 2 roky

Pracoviště/fakulta:
Zaměstnanec svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s pravidly bezpečné práce při řízení motorových vozidel pro služební
účely, se zpracovanou dokumentací BOZP, s místními podmínkami na pracovišti a bude se řídit stanovenými
bezpečnostními požadavky a pokyny zaměstnavatele, resp. nadřízeného vedoucího zaměstnance. Znalosti
z uvedených předpisů byly ověřeny ústním pohovorem s výsledkem „prospěl“.
Jméno školitele a odborná způsobilost (oprávnění ke školení):

Podpis školitele:

Prohlašuji, že jsem oprávněn provádět školení zaměstnanců

Prezenční listina školení řidičů služebních vozidel do 3,5 t
Č.

Jméno a příjmení
(čitelně)

Datum narození
nebo osobní číslo

Profese

Podpis

Poznámka
školitele

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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