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ŠKOLENÍ  ŘIDIČŮ  REFERENTŮ
( ZÁKONÍK PRÁCE )

• patří všichni zaměstnanci firmy, kteří

nejsou řidiči z povolání. Řidiči referenti jsou

zaměstnanci, kteří v době pracovní činnosti

řídí motorové vozidlo do 3,5 t. Nezáleží na

tom, jestli se jedná o služební či soukromý

vůz, ani na tom, zda zaměstnanec usedá za

volant každý den či třeba jen jednou za rok.

Do skupiny patří i zaměstnanci, kteří řídí

vozidlo mimo dopravní komunikace např. ve

skladu.

• K naplnění požadavku § 103 odst. 2

Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

musí zaměstnavatel na základě vyhodnocení

rizik toto školení zajistit zaměstnancům, kteří

při své práci využívají motorové vozidlo do 3

500 kg – firemní či vlastní.

• §103 odst. 3 zákona č. 262/2006

Sb. Zaměstnavatel je povinen určit obsah

a četnost školení o právních a ostatních

předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci, způsob ověřování znalostí

zaměstnanců a vedení dokumentace

o provedeném školení.

• § 106 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb. Každý

zaměstnanec je povinen dbát podle svých

možností o svou vlastní bezpečnost, o své

zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických

osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho

jednání, případně opomenutí při práci. A je

povinen účastnit se školení zajišťovaných

zaměstnavatelem zaměřených na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně

ověření svých znalostí.
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Povinná výbava automobilu - znáte ji?

 Náhradní žárovky 

Povinná výbava musí obsahovat jeden kus náhradní žárovky od každého 

druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci. 

Vozy vybavené xenonovými světly (bezžárovková světla s dlouhou životností), 

mají výjimku, protože je lze vyměnit pouze v autoservisu (což se však 

netýká směrových světel). 

 Náhradní pojistky

 Příruční zvedák (hever)

 Rezervní pneumatika

 Klíč na matice (šrouby)

 Výstražný trojúhelník - při nehodě musí být umístěn nejméně 50 m od 

vozidla, na dálnici pak 100 m a nejméně 1 m od krajnice. 

 Reflexní vesta

 Lékárnička

 Protokol o nehodě

 Zelená karta, doklady od vozidla, osobní doklady
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Jak řídit v zimě – kontrola vozidla před jízdou

• Očistíme vozidlo od sněhu. Ze všech oken odstraníme led a zrcátka.

• Zkontrolujeme hladinu provozních kapalin (případně doplníme nemrznoucí

směs).

• Zkontrolujeme osvětlení vozidla. Důležité je vidět a být viděn.

• Zkontrolujeme výšky dezénu pneumatik. Zimní pneumatiky u vozidel do 3,5t

mají mít výšku dezénu nejméně 4 mm, těžší pak 6 mm na trvale hnaných

nápravách. Doporučujeme nespekulovat o vhodnosti obutí zimních

pneumatik a v celém období od 1. listopadu do 31. března je používat.

Pneumatiky na hranici životnosti mají výrazně delší brzdnou dráhu.

• Při jízdě do horských oblastí (nebo i preventivně) s sebou vezmeme sněhové

řetězy.
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PŘESTÁVKY PRO ŘIDIČE TZV. REFERENTSKÝCH 

VOZIDEL  - PLATÍ NV Č.168/2002 Sb.

• Toto nařízení jasně stanoví, že řidiči musejí čerpat tzv. bezpečnostní přestávku a
to nejdéle po 4,5 hodinách jízdy, v délce nejméně 30 min. Bezpečnostní
přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených
do doby řízení.

• Důležité je rovněž upozornit na skutečnost, že za dobu řízení se považuje i
přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut (např. rychlá nakládka / vykládka).

• Během bezpečnostní přestávky není povoleno vykonávat pracovní činnosti pro
zaměstnavatele. Výjimkou je provádění dohledu nad vozidlem. Přestávka skutečně
slouží na odpočinek a může být spojena s přestávkou na jídlo a oddech.
Bezpečnostní přestávka se samozřejmě započítává do pracovní doby a
zaměstnanci za ni náleží odměna.
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LÉKAŘSKÁ  PROHLÍDKA

Vyhl. 
79/2013 Sb.

• Záleží na tom, zda je řízení vozidla obvyklou součástí pracovních povinností zaměstnance.
Pokud ano, jde o riziko ohrožení zdraví a je nezbytně nutné, aby pracovnělékařskou prohlídku
prováděl smluvní poskytovatel pracovně lékařských služeb zaměstnavatele (dříve závodní lékař).
S tímto musí mít zaměstnavatel uzavřenu písemnou smlouvu, dle ustanovení písm, a), odst. (2), §
54, zákona č. 373/2011 Sb.

Vyhl. 
79/2013 Sb.

• Pokud zaměstnanec řídí vozidlo pouze výjimečně, práce zaměstnance je zařazena výlučně do
kategorie 1 a součástí této práce nejsou činnosti, představující rizika ohrožení zdraví, může
pracovnělékařskou prohlídku provést registrující lékař zaměstnance ("obvoďák").

Vyhl. 
79/2013 Sb.

• Lhůty pro periodické pracovnělékařské prohlídky jsou stanoveny dle věku řidiče. Řidiči do 50
let věku se prohlídce podrobí ve hůtě 1 x 6 let, řidiči po dovršení 50 let věku ve lhůtě 1 x 4 roky.
Při prohlídce se provádí zejména základní vyšetření a orientační vyšetření zraku.

AUTOŠKOLA Petr KŘÍŽ FLEGEL s.r.o.

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=75507&recShow=53&nr=373~2F2011&rpp=100


Celní správa

• Úkoly a pravomoci

• oprávnění zastavovat vozidla ke kontrole zboží (od 1. května 

2004)

• oprávnění kontrolovat dálniční známky

• oprávnění kontrolovat bezpečnostní přestávky u vozidel 

mezinárodní nákladní dopravy

• kontrola fungování systému elektronického mýtného (od ledna 

2007)
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Stíhání za přestupek po celé EU

AUTOŠKOLA Petr KŘÍŽ FLEGEL s.r.o.

Dnem 7.11.2013 platí v EU nové nařízení, které 

usnadňuje řešení přestupků v silničním provozu v rámci 

celé EU.

 Nařízení se týká těchto přestupků:

- porušení maximální povolené rychlosti

- řízení pod vlivem alkoholu nebo drog

- užívání mobilního telefonu při jízdě bez handsfree

- jízda na červenou

- jízda bez zapnutých bezpečnostních pásů

- neoprávněná jízda ve vyhrazeném jízdním pruhu 

(např. pro autobusy, taxislužbu, cyklisty apod.)

- u motocyklistů jízda bez přilby



POZOR !

Brzdný systém ABS vydává hlasité zvuky a vytváří

znatelné zpětné rázy, vibrace.

Nesundávejte nohu z brzdy, pokud cítíte zpětná rázy

a slyšíte divné zvuky.

Brzdy jsou opravdu hlučné a vibrují.
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Video „Krizové brždění“



JÍZDA PO DÁLNICI

• Dívat se daleko před sebe

• Minimální odstup 2 sekundy za vozidlem

• Předvídat dění před námi

• Časté sledování provozu v zrcátku

• Soustředění na jízdu

• Při nouzovém stání obléci vestu a trojúhelník min 
100 metrů za autem
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Při řízení je třeba mít u sebe

• Řidičský průkaz

• Osvědčení o registraci vozidla

• Zelená karta – pojištění odpovědnosti

• Osvědčení profesní způsobilosti, je-li třeba

• Doklad o zdravotní způsobilosti (nad 65 let, nad 68 let, 
poté po dvou letech)
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Zastavování vozidel

o Policista, nebo strážník 
obecní policie, může z 
jedoucího vozidla 
zastavovat vozidla i 
rozsvícením nápisu “STOP“
ze směru jízdy 
zastavovaného vozidla, a to 
zepředu i zezadu.
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Děkujeme za pozornost a 

jezděte opatrně


