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1. Platnost idičsk, ch pr kazťt
Privodní idičské prrikazy wdané od 1. ledna 2007 do 30.
dubna 2004 isou iejich dtžite|é povinni rlyměnit do 31. pto-
since 2013|

Riaierté pruk azy pozbyvají platnosti (držitet však nepozb Wá
oprávnění, to mu stále z ,stává) uplynutím p íslušné doby stano-
vené pfo jejich rryměnu.

Platnost idičského pŇkazu ome zená podle p edchozí věq, se

prodlužuje o lhritu vydán idičského pňkazu, prokáže-lt držttel
idičského pŇkazu, že podal p íslušnému adu obce s rozší e-

nou prisobností žádost o vydání idičského pŇkazu p ed upty-
nutím stanovené lhriry.

Nově vydané idičské prukazy platí pro iízeru motoroú.h vo-
ztdel po dobu:

' 5 let ode dne jeho vydáru, pokud osvědčuje i idičské opráv-
nění udělené pro skupinu C1, Cl+E, C, C+E, D1, Dl+E, D
nebo D+E,
' 10let ode dne jeho vydánív ostatních p ípadech tj. oprávnění
sk. A, B, T C.
V}měna idičského prrikazu v p ípadě uplynutí jeho platnosti
se prov ádí bezplatně. Žaaa-lt držttel idičského oprávnění o vy-
dání idičského pr kazu ve lhritě kratší, než je thrita uved ená v

odstavci 2,1ze mu vydat idičsky p. -

t, kaz do 5 pracovních dnri po uhradě

správního poplatku ve vl,ši 500 Kč.
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2. Profesní pr kazy - zásady
Povinnost byt drŽitelem profesního pr,, ,kazo i. stanovena Pfo

idiče pít íízení motorovéh o vozidla, k 1ehož íízení opravňuje

idičsk é oprávnění skupiny v pracovně právním vztahu (včetně

OSVČ) pro skupiny ŘO, C, C+E,, D a D+E nebo podskupin},

C|,, Cl+E, D1 a Dl+E, nebo idičské oprávnění uznávané iako
fovnocenné. Splnění povinnosti profesního prrikazu je dle plat-

né upr aw vyznačeno v idičském prrikazu (kód 95 - idič ie pro-

fesně zprisobil ). Ridič, kterému nebvla do idičského prrikazu

zazítamenánaprofesní zprisobilost idiče, je dále povinen mít P i

íízern u sebe pr kaz profesní zprisobilosti idiče pro p íslušnou

skupinu vozidel nebo obdobnÝ doklad vyd an , jinym členskym

státem Evropské unie.

Povinnosti profesního prťrkaztr r,šak nepl ati píi íizeni:
. vozidel, jeJichž nejvyšší povolená rvchlost nepresahuje 45

km.h-1,

. vozidel použ ívanych ozbrojenymi silami České republiky,

Policií České republiky, Obecní policií, Vězeňskou službou

České republiky, Celní správou České republikv, Generální in-

spekcí bezpečnostních sbor , a zpravodajskymi službami České

republiky,

o vozidel Hasičského záchranného sboru České republik},^ i.d-
notek požárn ochrany, poskytovatele zdravotnické záchranné

služby a Správy státních hmotnych fezefv,

. vozidel používanych pit zabezpečovártt civilní ochranr- a báň-

ské záchranné služby,
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. vozidel ve zkušebním provozu a p i zkušeb n jízdě v souvis-

Iosti s jejich opfavou a udržbou,

' vozidel používanych p i v cviku autoškoly

. vozidel použ ívanych p i p epravě věcí, které idič vylžtje p i

rrykonu své závtslé práce nebo podnik^íi, pokud íízení není

hlavním p edmětem v konu závtslépráce nebo podnikáníítdtče,

. vozidel používanych pro vlastní pot eby a zemědělskych a les-

nickych traktorri.

Pravidelné školení

niaie se zučastrtt pravidelného školení v celkovém rozsa-

hu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání prrikazu.

Profesní pruk az má platnost 5 let s vyznaČenou dobou platnosti.

Pravidelné školení je rczděleno do ročních kurzri v rozsahu 7

hodin. Splnění povinnosti absolvovártt nebňnt absolvovat naP .

2 x 7 hod v prriběhu 1 roku.

Nově obnovovany pfopadly ptůkaz

Ridič, ktery p estal vykonávat své povolári,vrací se k němu a

neabsolvoval pravidelné školení p edepsanym zprisobem, i. po-

vinen, pokud hodlá opět ídit vozidlo , flz jehož idiče se vztahuje

povinnost zdokonalován odborné zprisobilosti idiČ , zuČastntt

se kurzu pravidelného školení v tozsahu 35 hodin. Ustanovení

tohoto odstavce platí obdobně i pfo idiče, kte í dosud nebyli dr-

žite[ pnikazu profesní zprisobilosti idiče nebo dokladu osvěd-

čujícího profesní zprisobilost vydaného jinym člensk}m státem

Evropské unie podle p edpisu EU, avšak idičské oprávnění

skupiny nebo podskupiny C1, Cl +E,, C a C+E jim bylo uděleno

p ed 1,0. záIím 2009, a jde-li o idičské oprávnění skupiny nebo
podskupiny D1, Dl+E, D nebo D+E, p ed 10. záiím 2008.

3. Policie ČR, celníci, st rážníci
Zastavtt vozidlo mohou policisté, vojenští policisté, celníci a

strážntct obecní policie ve stejnokroji ( 79 odst. 1 zákona č.

361 /2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změ-.

nách některych zákonri, ve zněnípozdějších p edpis ).

Policista je oprávněn zastavit dopravní prost edek a provést jeho

prohlídku, rná-li drivodné podez eti, že:

o došlo ke spácháni dopravního p estupku,

. se v něm nachází pachatel umyslného trestného činu,

o používáním dopravního prost edku, na dopravním prost ed-
ku nebo v souvislosti s dopravním prost edkem byl spáchán
trestny Čin,

' se v něm nachází osoba hledan á, poh ešovaná nebo protipráv-
ně se zdržující na uzemi Čn; zbraně, st elivo, v/bušniny, omam-
né a psychotropní látky a jedy nebo věci pocházející z trestné

činnosti anebo související s trestnou činností.

Kontrola na rnnožství alkoholtr a návykové látky

I(ontrola dodržovánt zákazu požíván alkoholickych nápo|ri a

v p ípadě pod ez ertl i jinych návykoú.h látek idiči vozidel, se

stala součástí, tzv. záHadn kontroly prováděné v támci dohledu
nad silničním proyozem. Provedení dechové zkoušky tedy jIž
není vázané na podez ení či drivodnou domněnku, že je idič
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pod vlivem alkoholu.

niaiei jsou povinni podrobit se na vyzvu policisry vyšet e ti za

učelem zjištění, zda nejsou ovlivněni alkoholem ( 5 odst. 1

písm. 0 zákona č. 361 /2000 Sb., o provozu na pozemních ko-
munikacích, ve zněn pozdějších p edpisri

P i podezíenlna ov]ivnění alkoholem nebo jinou návykovou Iát-

kou jsou policisté oprávněni vyŽadovat provedení orientačruho
vyšet en také pomocí odběru slin anebo potu. I(e zlištění aI-

koholu nebo jiné návykové látky jsou dáIe optávněn vyžadovat
odborn é lékaíské vyšet ení včetně odběru biologického materi-

áIu (odběrem biologického materiálu je zejména odběr vzorku
žinl krve, moči, slin, vlasri nebo stěru z k ,že či sliznic). Těmto
rikonrim ie osoba povinna se podrobit, není-li to spojeno s ne-

bezpečím pro její zdtaví. ( 67 zákonao Policii Čn;. I když ,, ČR
platí nulová tolerance alkoholu, je t eba brátvždy v uvahu tzv.

fyztologickou hladinu alkoholu v krvi max. však 0,24%oo alkoholu
v krvi, která se od namě ené hodnoq vždy odečítá. V p ípadě,

kdy idič trvá na tom, ž, žádny alkohol či jinou látku nepožil,
je na místě žádat o další kontrolní z|ištění. Odběr biologického
vzorku, ktery 1e spojen se zásahem do tělesné integriry,, provádí
na žádost policisty pouze odborně zprisobily zdravotnicky pra-
covník ( 11 2 zákon^ o Policii Čn).
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Orientačru dechovou zkoušku ke z|ištění p ítomnosti alkoholu v
krvi mriŽe provést také městsk nebo obecni sttážník, ktery
mriže dále vyzvat idiče k léka skému vyšet ení, včetně odběru
biologického materi áIu.

4. Zdravotní prohlídky a
vyŠet ení

Pravidelnym léka sk m prohlídkám je povinen se
podrobovat:

a) idič vozidla, ktery p i plnění rikolri souvisejících s v/konem
zvláštních povinností užívá zvláštního rr/str ažného světla modré
barvy, p ípadně doplněného o zvláštní zvukové vystražné zna-
mení,

b) idič, ktery ídí motorové vozidlo v pracovněprávním vzta-
hu a u něhož j, Iízent motofového voztdla druhem práce sled-
nanym v pracovní smlouvě,

c) idič, u kterého 
i e íízertt motorového vozidla p edmětem sa-

mostatné v|dělečné činnosti prováděné podle zvláštníh o práv-
ního p edpisu

d) držitel idičského oprávnění skupi, C, C+E, q D+E nebo
podskupi, C1,, Cl +E,, D1 a Dl +E, ktery íídl motorové vozt-
dlo zaíazené do p íslušné skupiny nebo podskupiny idičského
oprávnění.

Vstupní léka ské prohlídce je idič povinen se podrobit p ed
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zahájením v|konu činnosti, dalším
pravidelnym léka skym prohlídkám
pak do dovršení 50 let věku každé
dva roky a po dovršení 50 let věku
každoročně!

Dopravně psychologickému vyšet ení ie povinen se
podrobovat:

1) dtžitel idičského oprávnění skupin C, C+E a C'l,*E,
ktery Iídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti p e-

vyšující 7 500 kg nebo speciáInl automobil o největší povolené
hmotnosti p evyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která ie
složena z náHadního automobilu a p ípojného vozidla nebo ze
speciálního automobilu a p ípojného vozidla a jejíž největší po-
volená hmotnost p er,l,šule 7 500 kg,

2) držitel idičského oprávnění skupin D a D+E a pod-
skupin D1 a D1 +E, ktery ídí motorové vozidlo zaiazené do
p íslušné skupiny nebo podskupiny idičského oprávnění.

' Dopravně psychologickému vyšet ení je držitel idičského
oprávnění uvedeny v odstavci 1 povinen se podrobit p ed zahá-
jením v|konu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně
psychologickému vyšet eru nejd íve šest měsícri p ed dovršením
50 let a nejpozdějiv den dovršení 50 let a dále pak každych pět
let.

' Dopravně psychologickému vyšet e.í i. povinen se podrobit
idič, ktery žádá o vráceti idičského oprávněru podle 123d.

(rl,bodovan ).

' Neurologické rryšet ení včetně elektfoencefalografu se jtž ne-
provádí - povinnost byla zrušena.

5. provoz vozidel v zimním
období

V období od 1. listopadu do 31. bíezna, pokud se na pozem-
ní komunikact nachází souvislá vrswa sněhu, led nebo námraza,
nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám p edpokládat,
Že se na pozemní komunikaci během jízdy m,iže vl,skytovat
souvislá vrsrva sněhu, led nebo námraza, Ize užít nákladní au-
tomobil nebo osobní automobil či autobus k jízdě pouze z^

Podmínk1, použití zimních pneumatik a to u vozidel s maxi-
mální p ípustnou (celkovou) hmotností nep evl,šující 3 500 kg
na vŠech kolech a u motorori,ch vozidel s maxim áIní p ípust-
nou hmotností p erl,šující 3 500 kg n^ všech kolech hnacích
náPrav s trvalym p enosem hnací síly Zirnnipneumatiky musí
mít hloubku dezénu hlavních dezénoú.h &ážek nebo záIez ,

nejméně 4 mm a u motorov|chvozidel o maximáIní p ípustné
hmotnosti p evyšující 3 500 nejméně 6 mm.

Pro náklad ní vozidla neexistují spe ctální zimní pneumatik1,, ve
většině evfopskych stát v zimě používají pneumatiky s ozna-
Čením M+S (lVlud + Snow, což je bláto a sníh). Liší se záběro-
vlm dezénem 

^ 
nikoli směsí. Pneumatiky se pou žívají pouze pro

hnací náptavy a mohou mít hloubku dezénu až 2 cm. Povinnost
která platív zimním období ,, ČR od 1.11.- 3L 03, i. r, zahra-
ničí obdobnáalze jidále doplnit o povinnost sněhovlch etězri.
Minim ální p edep saná hloubk a dezénu ztmních pneumatik pro
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motofová vozidla o maximáIní p ípustné hmotnosti p evyšující
3 500 kg je nejméně 6 mm.

Na Ídící náptavě jsou u nákladních vozidel i v zimě obuta do

Pneumatik se směrov m dezénem se t emi až pěti vodrcími
dtážkami pro odvodňování.
X'...Ctstě ztmri pneumatiky s označením \Winter se používají
prakticky jen ve Skandinávi.

6. Povinné doklady v kabině
vozu

Dok]ady, které musí mít idič u sebe dle 6/odst. 8 z. č. 361 /2000
Sb.,:

Ridič motofového vozidla musí mít p i
o idičsky pr kaz,
. pr kaz totoŽnosti,

' osvědčení o registracivozidla (OR\),

' doklad prokazující pojištění o uzavíeném
platném povinném ručení - zeIená katta,

' platné osvědčení profesru zprisobilosti idi-
č.,

' kopii koncesní listiny, pokud byta vydaná a

jedná se o podnikání v dopravě,

' doklad, kterym idič prokazuje svoji činnost
za uplynulych 28 dní, evenťu áIně doklad o jízdě

iízení u sebe:

11

mimo prisobnost na ízení EP a Rady 561 /2006.



V p ípadě p epravy nebezpečnych věcí dle p íslušnych usta-
novení ADR: p epravní doklad, písemné pokyny, osvědčení o
schválení dopravti jednotky, osvědčení o školení idič .
Z toho co je úš. uvedeno ie t eba vycházet a nelze dáte povin-
nosti rozši ovat.

niaie nemá povinnost mít u seb e žádny z d,oktadri o zdra-
votní prohlídce, doklad o ps),chologickém vl,šet ení ani doklad o
neurologickém rl,šet ení. Tl,to doklady musí uchovávat doprav_
ce tedy zaměstnavatel. Dále není t eba prokazovat záznamem
o pfovozu voztdla (,,staskou, put'ovkou") cíI a učel jízdy. Dáte
Žádny p edpis nestanovuje povinnost prokazovat uhtazení ,,po-
vinného ručení". DáIe dle zákona č.111 /94 Sb., je zde povinnost
dokladu o nákladu a vztahu dopravce k němu tedy dodacího
Iisťu, objednávky apod.
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7. VÝběr zásad upravujících
pracovní Časy idiČ

Dle I\a í7ení .56l / 2006 EP o R"rlJ

Doba íizeniz

' Denní doba ízeru nesmí p esáhnout 9 hodin. N.iúše dvakrát
za tyden mriže byt prodloužena až na 10 hodin.

' Tydenní doba íízent (celkovou dobu íízerlt od 0.00 hodin v
pondělí a 24.00 hodinami v neděli, ti. během jednoho t[dne)
nesmí p esáhnout 56 hodin.

' Celková doba ízertt nesmí p esáhnout 90 hodin za období
dvou po sobě následujících tidnri.

' Řír. nt zahrnuje vešker é ízen na uzemí smluvních i nesmluv-
ních stran dohody AETR.

Bezpečnostní p est ávka:

' Po čty ech a pril hodiná ch Lízení mus í mít idič nep erušenou
bezpečnostní p estávku nejméně 45 minut, pokud mu nezačíná
doba odpočinku.

' Tato bezpeČnostní p estávka m že byt nahrazena p estávkou
v délce nejméně 15 minut, po níž následuje p estávka v délce
nejméně 30 minut, ty p estávky jsou za azeny do doby iízení
nebo bezprost edně po této době.

' Pro ričely bezpečnostní p estávky se doba čekání a doba ne-
věnovaná iízeru strávená ve vozidle p i jeho jízdě (p i jízdě v
osádce), nu trajektu nebo ve vlaku nepovažuje za ,,jinou prác1" 

^je považována zabezpečnostní p estávku.
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Denní doba odpočinku:

V prriběhu každych 24 hodin po skončení p ed chozí denní
nebo rydenní doby odpočinku musí mít idič:

a) ,,běžnou denní dobu odpočinku" v ttvání nejméně 11,

hodin v celku nebo rozdělenou do dvou časov|ch usek , z ntchž
první musí byt nep eruŠ ená doba v trvání nejméně 3 hodin a

druhy nep erušená doba v trvání nejméně 9 hodin;

b) ,,zktácenou denní dobu odpočinku" v trvání nejméně 9
hodin, ale kratší než 11 hodin.

Mezt dvěma q,denními dobami odpočinku smí mít idič na_

nejv!š t t zl<rácené denní doby odpočinku.

Jedná-li se o více idič , kte í se podí]l na ptovozu vozidla s více
idiči, musí každy z idičri čerpat novou denní dobu odpočinku

v trvání nejméně 9 hodin zakaždé období 30 hodin od ukončení
denní nebo t|denní doby odpočinku.

Provoz s více idiči znamená stav, kdy jsou během doby iízení
mezi dvěma po sobě následulícími denními dobami odpočinku
nebo mezi denní dobou odpočinku a t|denní dobou odpočinku
veyozidle p ítomni nejméně dva idiči, aby je ídili. Během první
hodiny ptovozu s více idiči není p ítomnost dalšího idiče nebo
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idič povinná,ve zbwající době však povinná

Odchylky od denní doby odpočinku:

Běžná denní doba odpočinku, pokud idič dopror,ází vozidlo
p epravované na úajektu nebo po železntci, mrjže b,vt p eruše-
n^ naíleiúš dvakrát jinymi činnostmi, jsou-li splněn1, následující
podmínky:

^) část denní doby odpočinku stráven á na zem]
pána p ed částí denní dob}, odpočinku strávenou
jektu nebo ve vlaku nebo musí byt čerpána po ní;

musí bÝt
na palubě

čer-

tr^-

b) doba mezj částmi denní dobv odpočinku musí byt co nei-
kratší a nesmí za žádny.h okolností p esáhnout celkem 1 hodinu
p ed naloděním (naložením) nebo po vylodění (vyloženr), p i-
čemž do této doby jsou zahtnury i celní formahq.

Během všech částí denní doby odpočinku musí mít idič k dis-
pozlcl lrižko nebo lehátko.

Tydenní doba odpočinku:

Ve kterychkoli dvou po sobě následujících t|dnech musí mít
idič nejméně:

a) dvě ,,běžné rydenru doby odpočinku" (doba odpočinku v
trvání nejméně 45 hodin); nebo

b) jednu běžnou t|denní dobu odpočinku a jednu ,,zkrácenou
tydenní dobu odpočinku" v délce nejmén é 24 hodin. Zkráceru
však musí byt vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybra-
nou vcelku p ed koncem t etího t|dne následujícího po dotyč-
ném t dnu.

15



Tydenní doba odpočinku musí začít nejpozděii po uplynutí šesti
24hodinoqich časorY"h sekri od skončení p edch ozí qdenní
doby odpočinku.

I{aždá doba odpočinku vybraná náhradou za zl<rácení rydenní
doby odpočinku musí bezprosďedně nayazovat na jinou dobu
odpočinku trvající neiméně 9 hodin.

Pokud se tak idič rozhodne, smí čerpat denní dobu odpočinku
nebo z|,rácenou t denní dobu odpočinku mimo místo obvyklé-
ho odstavení vozidla v zaparkovaném vozidle, i.-li vozidlo pfo
každého idiče v|robcem vybaveno speciálně upravenym napev-
no vestavěnym lehátkem.

Tydenní doba odpočinku, která spadá do dvou t|dnri, mrjže byt
p ipoj ena ke kterémukoll z těchto t dnri, avšak nikoli k oběma.

niaiei zapojení do ptovozu s více idiči musí čerpat každy tyden
běžnou t|denní dobu odpočinku v délce neiméně 45 hodin.
Tuto dobu lze z|,ráttt až na 24 hodin (zkrácená tydenní doba od-
počinku). I{aždé z|,rácení však musí byt vyrovnáno odpovídající
dobou odpočinku vybranou vcelku p ed koncem t etího rydne
následujícího po dotyčném tydnu.

Dopravce mus í zajtsa\ aby idič dodržoval následující doby:

Denní doba odpočinku:

1)iedná-llseo1 idiče:

a) Tzv. neděleny odpočinek - v prriběhu každy.h 24 hodin
musí mít idič odpočinek nejmén ě 11 po sobě následujících ho-
din, ktery smí byt zkrácen na nejméně 9 po sobě následujících
hodin nelv|še t ikrát t|dně;
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nebo

b) Tzv. děleny odpočinek - ve dnech, ve kterych se odpoči-
nek nezl<racuje, smí byt čerpán ve dvou oddělenych částech bě-
hem 24hodtn, p ičemž prvnt z těchto částí musí trvat nejméně 3
po sobě následující hodiny a druh á nejméně 9 po sobě následu-
jících hodin. V takovém p ípadě se minimáIní doba odpočinku
prodlužuje na 1,2 hodin.

2) iedn á-l1se o 2 idiče:

Jsou-li ve yozidle nejméně dva idiči, musí mít každy z nich
denní odpočinek nejméně 9 po sobě následu jících hodin za ka-
ždé období 30 hodin.

Tydenní doba odpočinku:

a) Ve kterychkoli dvou po sobě následujících t|dnech mus í mít
idič dvě běžné t[denní doby odpočinku, tzn. 2 x 45h

nebo

b) jednu běžnou rydenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou
dobu odpočinku v celkové délc e 24 hodin. Zl<rácení však musí
byt vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou v celku
p ed koncem t etrho t|dne následujícího po dotyčném t|dnu,
tzn. 1, x 45h + 1 x 24h * kompenzace.

Doba íízeni:

Celková doba íízeru mezi dvěma denními odpočinky nebo
jedním odpočinkem denním a jedním t/denním nesmí p esáh-

nout 9 hodin. Dval<rát za t|den m že byt prodloužena na 10

hodin.
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Tydenní doba íízeru nesmí p esáhnout 56 hodin a nesmí byt
p ekročena maximáIní t[denní pracovní doba stanovenáv naíí-
zeti vlády č. 589 /2006 Sb., Celková doba íízent nesmí p esáh-
nout 90 hodin za období dvou po sobě následujích rydnri.

8. Na izení - tabulka

Doba izeni
(bezperušení apauzy)

P estávka v izeni nejpozději
po 4,5 h jízdy

Možnost rozdělení p estávek
dríve než po 4,5 h jizdy

Denní doba izení

Denní doba odpočinku

zkrácení denních dob
odpočinku mezi 2 tyidenními
dobami odpočinku

Denní doba odpoěinku p i 2
ridičích (v každém úseku 30
hodin)

celkov v kon za období
24 hodin (plovoucího dne) se
splněním denního odpočinku

max. 4,5 h

nejméně vcelku 45 minut

čerpání 15 min. prestávky dríve a ná-
sledně 30 min. prestávka

nejv še 9h,2 x za t den max. 10 h

nejméně 11 h v celku lze rozděIit na 2
části nejméně 12 h (3+9h)

nejméně 9 h (a méně než 11 h) zkráce-
ní není treba nahrazovat, nejvyiše však

3xt dně

nejméně 9 h pro každého idiče, odpo-
činek nelze zkrátit ani rozdělit

9 h jízdy (2 , za tyden max. 10 h) + 11

h odpočinku (3 , tyidně nejméně 9 h)

nebo odpočinek 12 h (3+9 h) - zbyva-
jící část je možno využít pro jiné čin-
nosti tj. max. 6 h oprav, čekání apod.
s prihlédnutím k da!ším zavazujícím

ustanovením zp atd.

T denní doba izeni

2t denní doba izeni - celko-
vá za období po sobě následu-
jících kalendárních t dnťl

T denní pracovní doba dle:
ZP - na izení č. 589/2006 Sb.,
(v jednom kalendárním t dnu)

Celková délka směny dle ZP
- na izení č. 589/2006 Sb.

T denní doba odpočinku -
rádná

T denní doba odpočin-
ku - zkrácená a nah razeni
zkrácené doby

prokazování dob izeni a
jin ch činností

kontrolované období

max. 6 den dob izeni,56 h (4 x 9 +

2x 10)

max. 90 h

48 h, max. 60 h pri splnění požadavku
prťrměru stanovené prac. doby za ob-

dobí; 26 t dnťr po sobě

13 h

musí následovat nejpozději po 6 den-
ních dobách izeni, nejméně 45 h čer-

pan ch vcelku

nejméně 24 h čerpan ch vcelku a
méně než 45 h, zkrácení musí b t na-
hrazeno odpovídalíci dobou do konce
3 tlidne, pripojením k jiné době odpo-

činku trvající min. 9 h.

kolečka z tachografu, žlutá kolečka,
formulá nebo potvrzení (pro vnitro-
státní dopravu není forma p edepsa-
ná) o tom , že ridič nerídiI, pamět'ová
karta - pokud byly vydaná pro meziná-
rodní dopravu - predepsanyi formulár

probíhající den a 28 p edchozich ka-
lendárních dnťr

56Ll2006
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9. Dopravní p estupky - zásady
. P estup.k lze ptojednat uložením pokury v blokovém íízerí,
jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obvině.y z p e-

stupku je ochoten pokutu zaplatlt.

. P estupek lze ptojednat do 1 roku od jeho spáchání, pak je

p estupek promlčen a nelze jej jlž projednat. Blokové íízertt na-

b 
"á 

p vn moci ihned.
. Proti uložení pokuty v blokovém íízent se nelze odvo|at a to
i tehdy pokud pokuta není uhrazena.

. Pokuty v blokovém ízeti, které nejsou následně uhtazeny,
jsou vymáhány.

. V blokovém ízent nelze projednat ty p esťupky, za které lze
uložit zákaz íízertt. V p ípadě kdy věc není projednána blokově,
postupuje se do správního íízent.

1O. Bodov, systém - pravidIa
o Jedná se o národní systém, p estupky v zahtaručí se nez^zn^-

menávalí v bodovém systému Čn.
. Bodov[ systém postihuje pouze tdtče motorového vozidla a

pouze za íízení vozidla.
. Body zaptsuje idiči obecní uíad obce s rozší enou prisobností
p íslušny podle bydliště idiče vždy až okamžikem nabyti právn
moci rozhodnutí, tj. okamžikem uznáti p estupku p i blokovém
íízení, nebo po nabya p vní moci rozhodnutí p i ešení věci ve

správním íízení,
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' Obecní uíad, ktery vydal idičsky prrikaz, zaznamená bod1, do
5 dnri od doručení pravomocného oznámení, idič však není in-
formován.

o Pokud se na idičově kontě objeví 12 bodrj, je vyzván k ode-
vzdání idičského prrikazu.

' Na odevzdáru idičského prrikazu má od doručení oznámení
pět dnri.

' nraie mrjže po doručení podat námitku, do rozhodnutí o ná-
mitce nepozbryá oprávnění.

' niaie musí na požádáí:rl obdržet r,l,pis o stavu svého konta -
obecní u ad však nemá povinnost v p ípadě

změny bodového konta automatick1, idiče
informovat.

. Po roc e bez bodového p estupku mu bude

stav snížen o 4 body, po dalším foce znovu
o 4 bodlr

' Pokud neporuší p edpisy t i roky, bude mít
zatučeně čisté konto.

. Jedenkrát v kalendáIním roce je možné snížit stav bodri o
3body absolvováním školy bezpečné jízdy (p i splnění zapsání
max. 10 bodri a v jednotliv|ch p estupcích 5 bodri).

' Pokud byl idič potfestán zákazem iízení a má na sr.ém kontě
trestné body, lhrity pro odpočet mu začnou běžet až po skončení
zákazu íízení.

' Zákaz íízení p i dos ažení 12 bod i. vždy 1 rok a toto neIze
zkráttt.
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' Podmínkou pro vrácení idičského oprávnění je splnění
zdtavotní zprisobilosti, dopravně psychologického vyšet ení a
p ezkouŠení z odborné zprisobilosti k ízení motorov|ch vozi-
del - zkouška.

Zaiímavosti:

' Bodová tolerance p ekročení $,chlosti v obci až o 5 km/h;
bude ukládána pouze pokutabez bodrj,

' bodová tolerance p ekročení $,chlosti mimo obec až o 10
km/h; bude ukládána pouze pokutabez bod ,

' bodová toletance v p ípadě p ekročení maximáIní doby líze-
ní vozidla nebo nedo dtžení minim áIní doby odpočinku o méně
neŽ 20o/o, respektive v p ípadě ned odtžerlt bezpečnostní p estáv-
ky o méně než 33o/o; bude ukládána pouze sankce podle zákona
o p estupcích bez bodri,

' zP Ísnění postIhu za porušeru povinnosti ričastníka dop ruvní
nehody - neposkytnutí pomoci - 7 bodri,
. zp ísnění porušení zákazu p ediíždéni - 7 bodri,

' dopravní nehoda bez zranění i se škodou nad 100 tis. I(č není
bodově hodnocena,

' bodov1, postih za nerespektován zákazové či pííkazové znač-
ky byl zrušen,

, neexistují jednobodové postihlr

11. Tabulka bodového
hodnocení

Řízení pod vlivem
alkoholu (nad 0,3 %o)

nelze 2 500 - 20 000 6 měs -'1 rok

! nelze 25 000 _ 50 000 1-2roky

odmítnutí testu na
alkohol nebo návv-
kovou látkou bez'
vlivu na zdraví

nelze 25 000 _ 50 000 1-2roky

Řízení po zadrženi
ridičské_ho pr kazu
na mlste

nelze 5 000 _ 10 000 6měs.-1rok

Nedovolené
predjíždění I nelze 5 000 _ 10 000 6 měs -'1 rok

! do 2 500 2500-5000
1 - 6 měs. (spáchá-li 2x

a vícekrát za 12 měsiců
po sobě jdoucích)

nelze 5 000 _ 10 000 6měs.-1rok

Zptisobení dopravní
nbhoda s usmrce-
ním nebo těžkou
jmou na zdraví

nelze odnětí svobody
až 10 let

'l - 10 let

do 1 000 2500-5000
1 - 6 měs (spáchá-li 2x

a vícekrát za 12 měsíctj
po sobě jdoucích)
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nelze odnětí svobody
až 2 roky

nelze 5 000 - 10 000 6 měs -'l rok

nelze 5 000 _ 10 000 6měs.-1rok

ezastavení na
cervenou
(nebo pokyn "St j")

do 2 500 2500-5000
1 - 6 měs (spáchá-li 2x
a vícekrát za 12 měsícrj

po sobě jdoucích)

ohrožení ori p e-
jíždění z prutiu do
prunu

do 2 000 1 500-2500

ohrožení chodce
mimo si!nici nebo
pri otič,ení nebo
couvanl

do 2 500 2.500 - 5 000
1 - 6 měs (spáchá-li 2x
a vicekrát za 12 měsícrj

po sobě jdoucích)

Řízení bez ridič-
ského oprávnění nelze 25 000 _ 50 000 1-2roky

do 5000 do 'l0 000 6měs.-1rok

ohrožení chodce
na p echodu do 2 500 2500-5000

'1 - 6 měs, (spáchá-li 2x
a vícekrát za 12 měsíců

po sobě jdoucích)

Nedání p ednosti
v jízdě ' do 2 500 2500_5000

'1 - 6 měs, (spáchá-li 2x
a vícekrát za 12 měsíců

po sobě jdoucich)

Nepoužití autose-
dačky pro dítě do 2 000 1 500-2500

P ekročení rych-losti '
v obci o 20 km/h
nebo mimo obec o
30 km/h

do 2 500 2500-5000
1 - 6 měs. (spáchá-li 2x

a vícekrát za 12 měsictj

po sobě jdoucich)

Nezasta_vení p ed
p echodem do 2 500 2500_5000

1 - 6 měs. (spáchá-li 2x

a vícekrát za 12 měsíctj

po sobě jdoucích)

Jizda bez b_ezpeč-
nostních pásu do 2 000 1 500-2500

p etíženÝ kamion
nebo auíobus

do
15 000

do 500 000

Řízení s tetefonem
nelo pgdobn m
zaílzen lm v ruce

2 do'1 000 1 500-2500

p ekročení ruch-
losti - v obcí do 20
km/h nebo mimo
obec do 30 km/h

2 do 1 000 1 500-2500

2 do 2 000 1 500-2500

vozidlo bez
(nebo s cizí) SPZ nelze 5 000 - 10 000 6měs.-1rok

nelze 5 000 - 10 000 6měs.-1rok

Řízení bez posud-
ku o zdravótní
zprisobilosti (pro
sen!ory)

nelze 5 000 - 10 000 6měs.-1rok
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nelze 25 000 _ 50 000 1-2roky

stání na místě
yyhr.q4eném pro
iňvalidy

do 1 000 5 000 - 10 000

Nedovolená iizda
nákladního áuto-
mobilu

do 2 500 2500-5000
1 - 6 měs, (spáchá-li 2x
a vícekrát za 12 měsíců

po sobě jdoucích)

zavinění nehodv s
ublížením na zďravi nelze 25 000 _ 50 000 1-2roky

do 1 000 2500-5000
1 - 6 měs, (spáchá-li 2x
a vicekrát za 'l2 měsíců

po sobě jdoucích)

do 1 000 2500_5000
1 - 6 měs. (spáchá-li 2x
a vícekrát za 12 měsícrj

po sobě jdoucích)

použití antiradaru do '1 000 5 000 _ 10 000

svě eni izeni
neznámé osobě 1 000 5 000 _ 10 000

p ekročení rvch-
losti -vobci-do5km/h nebo mimo
obec do 10 km/h

do 1 000 1 500 _2500

ohrožení chodce
pri odbočování do 2 500 2500-5000

1 - 6 měs, (spáchá-li 2x
a vicekrát za 12 měsícrj

po sobě jdoucich)

Řízení pod vlivem
alkoholu (do 0,3 %o)

nelze 2 500 _ 20 000 6měs.-1rok

L2. Zásady p i ešení dopravní
nehody

povinnosti:

a) neprodleně zastavit vozidlo,

b) zdržet se požití alkoholického náp oje a jinych návykoú.h
látek po nehodě,

.) učinit opat ení k zabránění vzniku škody osobám nebo vě-

cem, pokud tato htozí v d sledku dopravní nehody,

d) došlo-li k ztanění, poskytnout podle sv[ch schopností prv-
ní pom oc a k zraněné osobě p ivolat zdravotnickou záchrannou
sluŽbu (neposkytnutí pomoci je trestnym Činem se sazb ou aŽ 2

roky),

e) spolupracoyat p i zjtšt'ování skutkového stavu (vyžadují-li
to okolnosti, jsou oprávněnt zastavovat jiná vozidla),

0 prokázat si na požádártt navzájem svou totožnost a sdělit
udaje o vozidle (zaiistit si p ípadné svědky!),

26 27

Blo-P estupek Bo ková Zákaz(zkráceně) dy poku- činnosti
ta

4

Blo- Pokuta
P estupek Bo ková ve správním Zákaz
(zkráceně) dy poku, Ízení / trest v ěinnosti- ta trestním ízeni

4

3

3

3

3

o

o

o

Blo- PokutaP estupek Bo ková ue spňuňrm Zákaz(zkráceně) dy poku- ízenii / trest v činnostita trestním izení

o

o

o

o

o

tr
o

o

o

B!o- Pokuta
P estupek Bo ková ve správním Zákaz
(zkráceně) dy poku- izení / trest v činnosti- ta trestním ízení



g) umoŽnit obnovení provozu na pozemních komunikacích,
zejména vozidel hrom adné dopravy osob,

h) uČinit vhodná opat ení, aby nebyla ohrožena bezpečnost

Provozu na pozemruch komunikacích - označení v/stružnym
trojrihelníkem - užití vystražné vesťy.

Kdy nehodu hlásit na policii - 158:

a) jakékoli ublížení na zdtaví, pop ípadě smft,

b) Škoda na 1ednom z vozidel zjevně p ekročí částku 100 000 Kč,
c) PoŠkození majetku t etí osoby (rnilimkou isou škody na vozi_
dle, jehož idič má ,čast na dopravní nehodě nebo škody navěci
p epravované v tomto vozidle),

d) PoŠkození ve ejně prospěšného za ízeru (strom, svodidla, ko-
munikace atd.),

O učastruci dop tavní nehody nemají u sebe dok]ady (RP, zele-
nou karťu, osobní doklady) a je p edpoklad, že dále nebudou
spolup racoyat p i ešení dopravní nehody

0 nehodu lze policii htásit i v p ípadech, kdy tyto okolnosti
nenastaly ( Častníci se nemohou dohodnout) policie má povin-
nost na místo nehody p ii et, učastruku nehrozí žádná sankce ani
,jhtada vyjezdu!

V p ípadech kdy nemusíme nehodu hlás it, vzniká
povinnost:
, Sepište společny záznam o dopr avní nehodě, ktery podepište
a nepfodleně p edejte pojistiteli; tento záznam musí obsahovat
identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích učastník a vo-
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ztdel, její piíčiny, prriběhu a následk (nejjednodušší je použít
eufo formulá ).

. Určete a sepište jednoznačné vyjád ení - prohlášení o zavině-

ní dopravní nehody.

. I(ontaktujte (ideálně z místa) nehody klientské centrum poiiš-

t'ovny viníka nehody.

o Pokuste se na místě neho dy zajistit svědky, p ípadně fotodo-

kumentaci.

o p ed opuštěním místa nehod1, si vyměňte s dalšími učastníky

nehody kontakt a další pot ebné udaje, zejména: jméno a p í_

jmení učastník , udaje o yozidle - regis tračnt značku, VIN, ryp
vozidl4 udaje o vlastníkovi vozidla - jméno, bydliště, udaje o

poiiště nt zučastněny ch vozidel - číslo zelené karq, název pojis-

titele, platnost zelené karty.
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13. Omezení jizdy
43 7ákona č. 36í /2000 Sl,.,

Na dálnici a na silnici I. t íd1, je zakázána jízda náHadním a
sPeciálním automobilrim a zvláštním vozidlrjm o maxim áIni p í-
Pustné hmotnosti p evyŠu|ící 7 500 kg u nákladním a speciáI-
ním automobilrim a zvláštrum r.ozidlrim o maximáIní p ípustné
hmotnosti p evyšující 3 500 kg s p ipojenym p ípojnym vozt-
dlem:

^) v neděli a ostatruch dnech pracovruho klidu podle zvláštní-
ho právního p edpisu v době od 13:00 do 22:00 hodin,

b) v soboťu v období od 1. července do 31. srpna v době od
7:00 do 13:00 hodin,

.) v pátek v období od 1. července do 31. srpna v době od
17:00 do 21:00 hodin.

Zákaz iizdy neplatí pro vozidl a užitá p i:

ů kombinované p epravě zboží po železntct nebo po vnit-
rozemské vodní cestě a pozemní komunikaci od zasilatele až k
nejbliŽŠímu p ekladišti kombinované dopraw nebo z nejbližšího
p ekladiště kombinované dopravy k p íiemci,

b) nezbylné zemědělské sezónní p epravě,

.) činnostech bezprost edně spojenych s prováděnou udrž-
bou, opravami a v[stavbou pozemruch komunikací,

d) P ePravě zbo ží podléhajícího ry6|Ié zkáze, pokud toto zbo_
ží zabírá nebo v prriběhu p epravy zabítalo nejméně jednu polo-
vinu objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdru soupravy,
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e) p epravě živych zvíiat,

0 p epravě pohonnych hmot určenych k plynulému zásobo-

váru čerpacích stanic pohonnych hmot,

g) naklád ce a vykládce letadel, lodí nebo železntčních vagónri
na vzdálenost nep es ahující 100 krn,

h) p epravě poštovních zásilek,

r) jízdě bez nákladu, která j, v souvislosti s jízdou podle pís-
men a) ažh),

i) živelru pohromě,

k) jízdě vozidel ozbrojenych sil, ozbrojenych sborri 
^ 

hasič-

skych záchtannych sborri,

') 
p epravě chemickych látek podléhajících teplotním změnám

nebo krystali zaci,

m) v|cviku idičri,

n) odstranění havári vodovodri a kanaltzací pfo ve ejnou po-
t ebu.

L4. Vážení vozidel
38a, 7akona č.l 3 / 97Sb.,

kontrolni v ážení vozidel

Zásady - existuii 2 kategorie kontrolníh o vážení:

1. KONTROLNLVÁŽENÍ vozidla nep enosnymi vysoko-
rychlostními vahami, p i kterém nedoch ází k odklon ěnt vozidla
z pfolozu kontroln vážení vo zidla všemi 1in mi technickymi
zaíízenímt.
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2. NízroRycHLosTNí KoNTnorNí vÁižnNí z^-

hrnuje kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla,
kontrolu největší povolené hmotnosti na nápfavu a skup tny ná_

Przrv voztdla, dalŠÍ hmotnostní poměry vozidla a kontrolu nej-
větších povolenych rozměrri vozidel a jízdních soup fav.

V),sokorychlostní kontrolní vážeru zahrnuje kontrolu největší
povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povo-
lené hmotnosti na nápfavu a skupin}, náp tav vozidla, další hmot-
nostní poměry voztdla.

odesílatel nesmí v dokladech, které rl,dal k p ep fa-vované zást7-

ce, uvést nižŠí hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost.

niait voztdlaje povinen na vyzvu policis , nebo celníka podro-
bit vozidlo nízkorychlostrumu kontrolnímu vážeru. Zajížd'ka k
technickému zaíízení na nízkor),chlostní kontrolní vážeru, včet-
ně ces l zpět na pozemní komunikaci, nesmí byt delší než 16
kilometrrj.

Pit nízkory6filostním kontrolním vážení je idič voztdla povinen
ídit se pokyny osoby obsluhující zabízení na nízkotychlostní

kontrolní vážení.

O v|sledku nízkor}rchlostního kontrolního vážení v},dá osoba
obsluhující zaiízení na nízkot},chlostní kontrolru vážení vozidel
idiči doklad, ktery zašle též ptoyozovateli vozidla.

Zjistí-lt se p i ruzkorychlostním kontrolním vážeru dodtžení
hodnot vozidla stanovenych zvláštním právnlm p edpisem,
mriže idič voztdla pokračovat v další jízdě. V tomto p ípadě
není možné učtovat idiči žádné náklad), nízkorychlostního kon-
trolníh o vážení.
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Zjistí_ll se p i nízkorychlostním kontrolním vážení p ekročení

hodnot stanovenych zvláštním právním p edpisem, je provozo-

vatel vozidlapovinen uhradit náklady vážent paušální částkou ve

úši 6 000 I(č a dáte sankci za ptokázany správní delikt.

Pokud se p i nízkorychlostním kontrolním vážení zjtstÍ, Že toz-

měry vozidla, nebo jeho celková hmotnost p esahují hodnotu

stanovenou zvláštním pávním p edpisem, mriže idič pokračo-

vat v další jízdě pouze na záHadě povolení ke zvláštnímu užívánt

a za podmínky, že vozidlo je technicky zprisobilé k provozu na

p o zemních komunikacích.

Zjisa-n se p i nízkorychlostním kontrolním váŽenÍ, Že nápravo-

v tlak p ekraČuie míru stanovenou zvláŠtním právním p edpi-

sem, nesmí idič pokračovat v jízdě.

N"jsou-li splněny podmínky pro pokračování v další jízdě, ie
oprávn én zabtántt idiči v další jízdě i celník.

niaie voztdla je povinen vždy podrobit vozidlo T 1,5okorychlost-
nímu kontrolnímu vážení, které je prováděno na trase vozidla,

bez ohledu na to, i.-li idič obeznámen s místem, kde dochází

k vysokorychlo stním u vážení.

Zjist:_tt se p i wsokorychlostním kontrolním váŽení p ekroČení

hodnot stanovenych zvláŠtním právním p edpisem, vystaví p Í-
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sluŠny silniční správní uíad provádějící vysokorychlostní kont-
rolní váŽení doklad, ktery doručí ptovozovateli voztdla a násled-
ně ieho idiči.

Rez ohledu na jtnáustanovení tohoto zákona, j.-li idič současně

Provozovatel vozidla, které p ekročí p i nízkotychlostním aí7e_

bo vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené
zvláŠtnímprávrum p edpisem, je odpovědnost za správní delikt
Posuzována Pouze podle p ísluŠnych ustanovení 42b zákona
č.13 /97Sb.

S v[limkou p ekročení největších povoleny ch rozměrri vozidel
a jízdnch souprav není idič vozidla odpovědny za phesťupek

P ekroČení hodnot celkové hmotnosti voztdla, pokud prok áže,
že odesílatel nebo pfovozovatel voztdla mu vydal k p epravo-
vané zástlce doklad, v němž uvedl nižší hmotnost zásilky, než
je její skutečná hmotnost, a pít píevzea zásiky nemohl provést
kontrolu hmotnosti zástlky.

Sprár,,rlí cleliktv

niait voztdla se dopustí p estupku tím , že:

Ď neuposlechne ,,rry policisty nebo celníka , aby podrobil vo-
ztdlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení,

b) neuposlechne pokyn osoby obsluhující za ízeru na nízko_
rychlostní kontrolní vážen1 nebo

c) vozidlo p ekročí p i nlzkorychlostním kontrolním vážení
hodno r stanovené zvláštním právním p edpisem, nebo

d) Pokračuje v jízdě, ačkoli pbi ruzkorychlostrum kontrolním
váŽení tohoto voztdla bylo zjištěno p ekročení hodnoty hmot-
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nosti stanovené zvláštním právním p edpisem, nebo

e) vozidlo p ekročí p i vysokorychlostním kontrolním vážení
hodnoťy stanovené zvláštním právním p edpisem.

Pokuta pro idiče je blokově do 15 000 Kč, ve správním ÍÍzení

do 500 000 I(č nebo v pííkazrrrr.r. iízení 30 000 Kč. Za každou
započatou p ekročenou tunu je sazba 7 000 Kč.

Yybitání kaucí

Celník i policista je oprávněn vybrat kauci od 5 000 Kč do

50 000 I(č od idiče motorového vozidl4 ktery ie podez ely

ze spáchání úš. uvedeny.h p estupkri a u kterého |e drjvodné
podez ení, že se bude vyhybat p estupkovému lízení.

Vraceni a ptopadnutí kaucí
I(auce se vrátí v plné úši, jestliže byla věc odložena, Iízení o
p esťupku zastaveno nebo v lízení o p estupku nebyla uložena
pokuta nebo bl4a-li uhtazena pokuta d íve uložená v blokovém
íízení.

I(auce propadne, iestliže pokuta uložená v blokovém iízení není

uhtazena ve lhritě jelí splatnosti.

Zabtárrění v jizdé

V p ípadě, že celník nebo policis ta uloží kauci a idič tuto na

,,ru, nesloží, pitkáže celník nebo policista idiči motorového

voztdla jízdu na nejbližší místo, které ju hlediskabezpečnosti a
plynulosti provozu n^ pozemních komunikacích vhodné k od-

stavení vozidla, a:

. zabtánt mu v jízdě použitím technického prost edku k zabtá-
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nění odjezdu vozidla

' zakáŽe pokračovat v jízdě a zadrží idiči doklady k vo ztdlu a
k nákladu.

Technicky prost edek k zab nění v jízdě nebo zákaz pokračovat
v jízdě nelze použít, pokud by vozidlo wo ilo plekážku provozu
na Pozemních komunikacích nebo jsou-li ve vozidle píevážena
živá zvííata.

Náklady spojené s jízdou motorového vozidla do místa odstave-
ní a náklady na zabránění v jízdě vozidla jdou k tíži idiče nebo

Ptovozovatele voztdla. Odpovědnost idiče nebo provozovatele
vozidIa za motorové vozidlo, náHad a p epravované osoby není
jeho odstavením dotčena.
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15. Pravidla pro kartu idiČe u
di9itálního tachografu

Práva a povinnosti držitele karty:

Držitel karty ( idič) odpovídáza správné fungováruapoužívá-
ní pamět'ové katq idiče systému.I{a:-ta idiče smí byt pouŽÍvá-

na pou ze y systému pro digitální tachograf.

Držitel karty idiče musí s vydanou kartou idiče naklád at tak,

aby nedošlo k paděIání nebo ničení z^znamenávany.h a ucho-

vávanych ťrdalr1 iak na kartě idiče, tak i záznamovém zaíízení.

Je zakázána manipulace s kartou idiče a záznamorrym zaiíze-

ním, která by rnohla mít za následek pozměňování, potlačení

nebo zntčertt uchovávanych nebo zaznamenávany.h ridajri. Ve

vozidle nesmí byt umístěno jakékoll, zaíízení takové manipulace

umožňu|ící.

niae je oprávněn vlastnit a používat pouze jednu kartu idiČe.

Je oprávněn používat pouze kartu idiče, jeŽ byla vydána na jeho

jméno, není vadná a nevypršela-li 1elí platnost.

J.-li kafta idiče poškoz ena nebo nefunguje správně, je idič po-

vinen do 7 dnri ode dne, kdy její nefunkčnost, nebo poŠkození

zjistil, ji odevzdat p íslušnému obecnímu ťr adu obce s rozŠÍ e-

nou prisobností a v p ípadě pot eby podat žádost o vydánt nové

karty idiče. P íslušny u ad wdá novou kartu idiče do 5 pfacov-

ních dnri ode dne podání žádosa.

Byla-li karta idiče ztracena nebo odcizena, je idič povinen

požádat o vydán nové karty do 7 dnri a svou žádost doložit
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Protokolem p íslušného ťr adu stáťu, v němž ke krádeži došlo
(nap . místní policie), nebo čestnym prohlášením v p ípa dě ztrá_

ry. Lhrita pro podání žádostl začíná dnem, kdy držttelkarty idiče
mohl Žádost skuteČně poprvé pod at (tj. ode dne návtatrs, na zá-
kladnu nebo od okamžiku, kdy se o ztrátě či odcizeti dověděl).

Jestliže je karta poškoz en^, nefunguje správně, byla ztfacen^
nebo odcizena, vyaskne idič na konci své jízdy vešker é ,S,daje o
Časov|ch usecích registrovanych záznamoúm zaíízením. Tyto
udaje doplní d^q, číslem katq idiče, p ípadně |ménem a číslem
idičského pnikazu a poťvrdí sv|m podpisem.

J.-li záznamové zaíízent neschopné provozu nebo nefungui.-li
sPrávně, i. idiČ povinen na záznamovém listu nebo listu pro-
zaamním uvést všechny ,daje o časov[ch risecích , jrž nebyly
záznamoÚm zaÍízerim registrovány nebo tištěny správně. Na
záznamov[ Čiprozaamru list se zapíše číslo katq idiče, idič je1

podepíše a p ipojí ke kartě idiče.

Pokud idič pot ebuje obnovit kartu idiče, je povinen nejpoz-
děii 15 pfacovních dnri p ed uplynutím platnosti kany podat
Žádost o vydání nové kany idiče obecnímu ťr adu obce s foz-
ŠÍ enou prisobností p íslušnému místu jeho pobytu (trvalého či

3B

p echodného bydliště).

P i změně pobytu (trvalého či p echodného bydliště) v 1iném
členském stáťu ES mriže idič požádat o v|měnu karq idiče.

Člensky stát provádějící v|měnu karty idiče privodní kartu i-

diče vráa orgánrim vydávajícího stáťu, ťuto rr|měnu zdrivodní a
zároveň odpovídá za p ípadné ově ení platnosti p edložené kar-

ry idiče. Jakoukoli náhradu, obnovu nebo v[měnu karty idiče
je člensky stát povin efl zavést do evidence.

D itel karry idiče je povinen ídit se pokyny pově eného

kontrolního pracovníka a podrobit se kontrole podle Na ízení
Evropského parlamenťu a Rady (trS) č. 561 /2006 a n^ požádání
kdykoli p edlo žtt karu idiče pově enému kontrolnímu pracov-
níkovi.

P íslušny u ad členského státu ES mriže požadovat p edlože-
ní karry idiče na každém idiči, na něhož se vztahuje Na ízení
Evropského parlamenťu a Rady (trS) č. 5ó1/2006 a jenž má ob-

,.yklé bydliště na |eho uzemí.

I{attaje platnápouze do posledního dne vyznačeného na kartě.

16. Uložení a
Jednoznačná povinnost zabezpečení nákladu n^ vozidle

(i , soupfa"ě) - náklad musí byt rovnoměrně rozloŽen a iádně
zajtštěn vhodnym technickym zalízením proti pohybu.

Pokud i. k p ipevnění nákladu použita poutací aupínací soupra-

va, musí byt v ádném technickém stavu a odpovídat ČSX EN
121g5_2,Čsx EN 1,21,g5_3,Čsx EN 12195-4.Poutac í a upínací

zajiŠtění nákladu

39

;lF,



soupravy musí počtem a umístěním odpovídatČSX trN 12195-
1. více Vyhláška č. 341 /2002 Sb. O technickych podmínkách
pfovozu vozidel na pozemních komunikacích 15. Či- vyšší |e
hodnota součinitele t ení, tím jsou nižší požadavky na další za-

iištění nákladu proti posunu.

Odpovědnos t za zaiišténí nákladu:

Za uložen a zajtštění nákladu ,, Čn odpovídá idič, pokud i.
p ítomen nakládce. V p ípadě nep ítomnosti idiče odpovídá
odesílatel nebo vedoucí nakládky. V p ípadě, že idič nakládáná-
klad, ktery odesilatel zajistil svazkovárum napí. zboží na paletě,
trubky atd. idič odpovídá za uložení a zajlštění celého svazku.

Nakládáni:
P i naklád^ní je pot eba dodržet vlastnosti vozidla, zejména

ne|vyšší povolenou hmotnost vozidla t zattžení |ednotlirrych ná-
prav. I{aždy nák]ad na yozidle musí byt zajištěn proti pohybu,
píevrácení nebo pádu. Sypky materiáIpak proti odlétáván napL.

plachtou.

Metody zaiištění j akéhokoliv nákladu

1. Zajlštěn náHadu op ením proti čelním stěnám a bočnicím
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Iožné plochy.

2. Zajlštěním nákladu upínacímt prost edky k podlaze loŽné

plochy, p ípadně svazkováním / náHad na paletě, trubky atd.

. Pokud je napí. náHad o hmotnosti 3 000 kg nevhodně nalo-

žen, musí byt zaitštěn 6-ti kusy upínacích pásri, stejny náHad p i
použití protiskluzové podložky lze zajisat dvěma pásy.

. Nejpou žívanějšími zajtšt'ovacími prost edky jsou upínací pásy

tzv. kurty. Upínací pásy nesmí byt poŠkozeny nebo p ekrouceny

a musí byt dostatečně napnuty. Na každém páse musí byt umís-

těn štítek, na kterém je uveden^ síla jakou pás zajlšt'uje náklad.

L7. Největší povolené rozměry
vozidel

Dle 16 ,!hl. 341 /20025b.,

Největší povolené tozměty yozidel a jízdnch souprav jsou

vŽdy stanoveny vČetně nákladu. V p ípadě kdy je t eba p epravit

náklad, ktery jakkoli p esahuje stanovené li-ity, jedná se o tzv.

zvláštnt užívártt pozemní komunikace a dopravce musí PoŽádat
o povolení silniční správní ad.

Stanovené limity
dl, l6 ullhl. 34l /2002 Sb.,

Největší povolená ší ka

. náHadních automobilri a p ívěsri je 2,55 m. U vozidel s tepel-

ně tzolovanou nástavbou, kte É mají tloušt'ku stěn větší neŽ 45

mm je největší povolená ší ka 2,60 m.
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Největší povolená v ška
o soupravy tahače s návěsem ie 4,00 m.

Největší povolená délka:

' jednotlivého vozidla s v[limkou autobusu a návěsu 12,00 m,

' soupravy tahače s návěsem 16,50 m,

, soupravy motofového vozidla s jedním p ívěsem 18,75 m,

. soupravy traktoru s p ípolnym pracovním strojem 18,00 m,

, soupravy samojízdného stroje s podvozkem pro p epravu pra-

covního za ízení stroje 20,00 m,

o soupravy se dvěma p ívěsy nebo s návěs em a 1edním p ívěsem
22,00 m.

18. Nové kódy v ŘP
Harmorizované, národní kódy a další administrativní náIežt-

tosti, které jsou označeny v idičském prukazu pod specificky-
mi číselnymi označerrími, kterymi se zaznamenávají podmínky
a omezení idičského oprávnění, profesní zprisobilost idiče a
další adminis trativní záIežitosa.
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ŘlOič je profesně zpťrsobilyi do .... [ve formátu
95(DD.MM RR)]

Jiná zdravotní om ezení, která nejsou uvedena
v části l této príIohy.

Nelze vykonávat činnost:
. ridiče,-kteni rídí motorové vozidlo v pracov-
něprávním vztahu a u něhož je ízení moto-
rového vozidla druhem práce sjednanym v
pracovní smlouvě,
l rioiče, u kterého je ríze dla
predmětem samos 

'ilrováděné podle z ln i-

Su,3)
. učitele vycviku v ízení motorovych vozide!
podle zvláštního právního predpisu 4)

V jimka z věku u
vozidel A1 , A2 ne
licence motoristic
pouze pro jízdu pri sportovní soutěži 4a)

Omezení ridičského oprávnění skupiny vozide!
A pouze k rizení motorového vozíku pro inva-

Omezení ridičského oprávnění skupiny vozidel
D pouze R ízení vozidla městské hromadné
dopravy osob.

Zkušební doba podmíněného upuštění od
vykonu zbytku trestu zákazu činnosti.
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Kód Y znam kódu

95

105

111

160

172

175

199


