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Úvod 
 
Uvedená směrnice je zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními následujících obecně platných předpisů: 
▪ zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
▪ zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Související předpisy: 
▪ zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 

provozu), ve znění pozdějších předpisů, 
▪ 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), ve znění pozdějších předpisů, 
▪ zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona 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), ve znění pozdějších předpisů, 
▪ zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 
▪ nařízení vlády 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. 
▪ vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních 

službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). 
 
Organizační směrnice stanovuje podmínky pro zajištění bezpečnosti při provozu služebních vozidel, a to na 
všech pracovištích společnosti. 

▪ Tato směrnice platí pro výše uvedené činnosti a je závazná pro všechny zaměstnance společnosti, kteří pro tyto 
činnosti byli určeni a dále pro jiné osoby, které vykonávají pracovní činnosti související s výše uvedenými.  

▪ Zaměstnanci („řidiči referenti“) jsou povinni dodržovat dopravní předpisy a ustanovení této směrnice, dodržovat 
právní a ostatní předpisy a  pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byli 
řádně seznámeni, a řídit se dalšími zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele. 

▪ Zaměstnanci jsou dále 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. 

• Tato organizační směrnice platí pro provoz, obsluhu, údržbu, opravy a prohlídky motorových vozidel a jiných zařízení, 
souvisejících s jejich provozem a je závazná pro všechny zaměstnance společnosti i jiné osoby vykonávající uvedené 
činnosti na jejím pracovišti. 

• Zodpovědnost za dodržování a kontrolu plnění tohoto dokumentu mají všichni pracovníci zaměstnavatele v rozsahu 
svých povinností vyplývajících z jejich pracovního zařazení. 

▪ Návody výrobců k používání dopravních prostředků a jejich příslušenství jsou nedílnou součástí této organizační 
směrnice. Návody výrobce k používání jsou povinnou součástí školení podle této směrnice. 

 
 
 

Definice a pojmy 
 
Služební vozidla 
Pro účely této směrnice se jedná o vozidla, která slouží pro plnění služebních úkolů. Mohou to být jednak vozidla 
společnosti, ale také soukromá vozidla, pokud s nimi zaměstnanec plní služební úkoly. 
 
Zaměstnanec – „řidič referent“ 
Pro účely této směrnice se jedná o zaměstnance, kterému bylo svěřeno služební vozidlo k plnění určitého služebního 
úkolu. 
Poznámka: Pojem „řidič referent“ nebo „referentské vozidlo“ není v platné české legislativě známý. Vzhledem k tomu, 
že je mezi lidmi zažitý, stále se používá. 
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Účel 
 
Účelem tohoto provozního předpisu je upravit podmínky pro provoz služebních vozidel ve společnosti tak, aby se v co 

největší míře omezila možnost vzniku pracovních úrazů zaměstnanců. 
 
Zaměstnanci („řidiči referenti“) 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. 

 
 
 

Zajištění bezpečného provozu 
 
Základní bezpečnostní požadavky 
 
Povinnosti a odpovědnost zaměstnavatele, příp. příslušného vedoucího zaměstnance: 
▪ odpovídá za provoz a jeho organizaci, zejména: evidence vozidel a jízd, evidence spotřeby pohonných hmot, 

přihlašování a odhlašování vozidel v registru vozidel včetně všech změn, zajištění zákonného i havarijního pojištění 
vozidel, 

▪ odpovídá za řádný technický stav služebních vozidel (zajišťuje opravy v odborných servisech), 
▪ odpovídá za provádění (zajištění) předepsaných technických kontrol, prohlídek, měření emisí apod. ve stanovených 

termínech, 
▪ rozšíří pracovní povinnosti příslušného zaměstnance o zodpovědnost za provoz služebního vozidla (např. dodatkem k 

pracovní smlouvě, dohodou apod., dle zákoníku práce). 
 
Povinnosti a odpovědnost zaměstnanců („řidičů referentů“): 
▪ účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně 

ověření svých znalostí (viz příslušná kapitola této směrnice), 
▪ dodržovat dopravní předpisy a ustanovení této směrnice, dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny 

zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami 
bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele 

▪ vést evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek (viz příslušná kapitola této 
směrnice), 

▪ hlásit bez prodlení zaměstnavateli, příp. příslušnému vedoucímu zaměstnanci, závady na vozidle a dopravní nehody 
(pokud je schopen), 

▪ udržovat vozidlo v řádném technickém stavu, provádět nezbytnou údržbu (mytí, čištění, technické ošetření a drobné 
opravy), pokud není některá z činností zajišťována dodavatelsky, 

▪ v daných termínech přistavovat vozidlo na emisní a technické kontroly (zajišťuje se v odborných servisech), 
▪ podrobit se lékařské  prohlídce (viz příslušná kapitola této směrnice), 
▪ podrobit se orientační dechové zkoušce, tzn. zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, 
▪ nedovolit a nepředat řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky dle této směrnice. 
 
Školení řidičů služebních vozidel 
Povinnost zaměstnavatele zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a 
povinnost zaměstnanců dodržovat tyto předpisy a účastnit se školení vychází z požadavků zákoníku práce. 
Zaměstnanci, kteří používají služební vozidlo („řidiči referenti“), musí být tedy seznámeni s dopravními předpisy, které 
jsou zařazeny mezi předpisy k zajištění BOZP podle zákoníku práce. 
 
Organizace školení „řidičů referentů“ ve společnosti: 
▪ provádí se jako součást opakovaného školení zaměstnanců o BOZP, lhůty školení jsou uvedeny ve směrnici ke 

školení o BOZP, příp. jako samostatné školení – dle potřeby, (lhůty školení stanoví zaměstnavatel), 
▪ v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, musí být školení 

provedeno bez zbytečného odkladu, 
▪ školitel je bezpečnostní technik (externí organizace) nebo vedoucí pracovník, který se zúčastnil školení vedoucích 

zaměstnanců o BOZP, 
▪ povinnost školení se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří na pracovních cestách řídí služební vozidla. 
 

Předmětem školení je seznámení s dopravními předpisy a následujícími vnitřními předpisy: 
▪ provozní předpis pro provoz služebních vozidel, 
▪ zakázané pracovní činnosti a postupy, 
▪ povinné používání reflexních vest, 
▪ návody výrobců používaných vozidel, 
▪ pracovní řád. 
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Lékařské prohlídky 
 

Každý zaměstnanec musí být zdravotně způsobilý pro vykonávanou práci a zaměstnavatel nesmí připustit, aby 
zaměstnanec vykonával práce, které neodpovídají jeho zdravotní způsobilosti (podle zákoníku práce). 
 
Lhůty lékařských prohlídek řidičů motorových vozidel (dle vyhlášky č. 79/2013 Sb., v platném znění): 
▪ zaměstnanci do 50 let: 1x za 6 let 
▪ zaměstnanci nad 50 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 60, 65 a 
68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let pak každé 2 roky. 
 
Výstražné vesty s vysokou viditelností 
 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec používal 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 ve vozidle není výstražná vesta, 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. Výstražná vesta je povinnou 
výbavou každého vozidla! 

Poznámka: Od 1. 1. 2011 musí být motorová vozidla vybavena oděvním doplňkem s označením z retroreflexního 
materiálu (podle ČSN EN 471+A1). Povinnou výbavu motorových vozidel stanoví vyhláška č. 341/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Tímto oděvním doplňkem je: 
▪ vesta oranžové nebo žlutozelené barvy doplněná pruhy z retroreflexního materiálu; nebo 
▪ šle oranžové nebo žlutozelené barvy doplněné pruhy z retroreflexního materiálu. 
 
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 může 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. 
 
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), 
▪ příp. další záznamy dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Doklady při řízení vozidla 
 

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 60 a více let). 
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Povinnosti a odpovědnost zaměstnavatele, popřípadě příslušného vedoucího zaměstnance při organizování 
dopravy referentských vozidel 

▪ Odpovídá za provoz a jeho organizaci, zejména: evidence vozidel a jízd, evidence spotřeby pohonných hmot, 

přihlašování a odhlašování vozidel v registru vozidel včetně všech změn, zajištění zákonného i havarijního pojištění 
vozidel, 

▪ Odpovídá za provádění (zajištění) předepsaných technických kontrol, prohlídek, měření emisí apod. ve stanovených 
termínech, rozšíří pracovní povinnosti příslušného zaměstnance o zodpovědnost za provoz služebního vozidla (např. 
dodatkem k pracovní smlouvě, dohodou apod., dle zákoníku práce). 

▪ Odpovídá za řádný technický stav služebních vozidel (zajišťuje opravy v odborných servisech), 

▪ Zaměstnavatel, příp. příslušný vedoucí zaměstnanec odpovídá za skutečnost, že na služební cestu tzv. 
„referentským“ vozidlem nebude vyslán zaměstnanec, který nemá příslušná oprávnění a školení v oblasti bezpečnosti 
práce podle této směrnice a souvisejících obecně závazných právních předpisů. 

▪ Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec používal 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. 

▪ 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. 

▪ Zaměstnavatel prokazatelně seznámí s ustanoveními této směrnice všechny zaměstnance, kterých se předmět této 
směrnice týká a trvale kontroluje dodržování ustanovení této směrnice.  

 

 
Povinnosti  zaměstnanců – řidičů referentů     

▪ Zaměstnanci mají plnou zodpovědnost za svěřené prostředky ( auta,moto, atd…) 

▪ Zaměstnanec vykonává pracovní cesty na základě ústního či písemného příkazu, popřípadě využívá vozidlo 
k manažerskému řízení s následným vyúčtováním pracovních cest. 

▪ Pracovníci konající pracovní cesty svým soukromým vozidlem, popřípadě vozidlem ve vlastnictví třetí osoby, přebírají 
veškerou zodpovědnost za provoz a stav vozidla. Pracovníci odpovídají za řádný technický stav tzv. soukromých 
vozidel, za provádění  předepsaných technických kontrol, prohlídek, měření emisí apod. ve stanovených termínech. 

▪ K používání tzv. soukromých vozidel je dáno nejlépe písemnou dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.     

▪ Zaměstnanec, kterému bylo svěřeno vozidlo k plnění určitého služebního úkolu nesmí předat řízení vozidla osobě, 
která nesplňuje podmínky určené zaměstnavatelem k jeho užívání. 

▪ V prostředcích zaměstnavatele – automobilech, je vyhlášen přísný zákaz kouření. 

▪ Zaměstnanci mají povinnost prováděné jízdy evidovat dohodnutým způsobem – dodržovat standardní trasy. 

▪ V případě ohrožení bezpečnosti provozu z důvodu špatné sjízdnosti komunikací nebo snížené viditelnosti se řidič o 
dalším průběhu dopravní činnosti dohodne se zaměstnavatelem. 

▪ Hlásí bez prodlení zaměstnavateli závady na vozidle či jiné nepředvídatelné situace.   

▪ Bez prodlení, pokud je schopen hlásí zaměstnavateli účast na dopravní nehodě. 

▪ Řidič musí před opuštěním vozidla provést takové opatření, aby vozidlo nemohlo být zneužito, neohrožovalo 
bezpečnost provozu, osob ani technických zařízení. 

▪ Je povinen dodržovat stanovenou dobu řízení a po jejím uplynutí realizovat bezpečnostní přestávku. 

▪ Neukládej v prostoru pro řidiče žádné předměty, které by tě mohly ohrozit nebo snížit ovladatelnost vozidla. 

▪ Seřizování a opravování svěřených prostředků je zakázáno, výjimkou je doplňování směsí do systému chlazení, 
ostřikování oken, atd… Při libovolné manipulaci se svěřenými prostředky je vždy třeba striktně dbát návodu výrobce 
a nařízení zaměstnavatele.  

▪ Každý je povinen o svěřené prostředky se svědomitě starat, dohodnutým způsobem zajišťovat udržování pořádku, 
čištění a mytí. 

▪ Zaměstnanci jsou povinni provádět mytí svěřených prostředků pouze v myčkách a zařízeních k tomuto účelu 
určeným, mytí prováděné svépomocí je možno za striktního dodržování předpisů bezpečnosti práce a ostatních 
předpisů (hygienických, ekologických atd…), mytí vozidel jiným nestandardním způsobem je zakázáno. 

▪ Použití svěřeného prostředku pro soukromé účely je zakázáno. Zaměstnanec může použít prostředek 
zaměstnavatele k soukromým účelům pouze na základě písemného povolení, výjimkou může být striktní situace, 
kdy může dojít k povolení soukromé jízdy telefonicky, popřípadě jiným způsobem za použití jiných komunikačních 
technologií. 

▪ Používá-li zaměstnanec svěřený prostředek na dopravu do a z místa svého bydliště, potom za prostředek přebírá 
plnou zodpovědnost a je povinen dodržovat následující pravidla. 
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▪ Cesta na pracoviště a z pracoviště domů jsou vždy považovány za cesty soukromé! Jízda od pracoviště po ukončení 
pracovní doby je jízdou soukromou a zaměstnanec přebírá plnou odpovědnost za svěřené vozidlo a případné škody. 
Pracovní cesta končí průchodem zaměstnance posledními dveřmi daného pracoviště a vstupem na civilní 

prostranství, samozřejmě za dodržování pracovní doby. 

▪ Jízda k pracovišti, před začátkem pracovní doby musí zaměstnanec dojet k pracovišti, tato jízda je soukromá a 
zaměstnanec nese plnou zodpovědnost za svěřené vozidlo a případné škody. Pracovní cesta začíná průchodem 
zaměstnance vstupními dveřmi daného pracoviště, samozřejmě za dodržování pracovní doby. 

▪ Pracovní cesty konané nad rámec pracovní doby, to je před začátkem a po konci pracovní doby, lze konat jen se 
striktním souhlasem zaměstnavatele a to nejlépe písemným. 

▪ Řidiči referenti jsou povinni dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti  práce  a ochrany  zdraví (BOZP) podle všech 
předpisů zaměstnavatele, zejména předpisů pro provoz a údržbu motorových vozidel.  

▪ Při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, 
musí zaměstnanec používat výstražnou vestu s  vysokou viditelností vyhovující požadavkům normových hodnot. 
Týká se i řidičů referentů, kteří používají pro účely služební cesty vlastní vozidla dle stanovených pravidel. V případě, 
že vozidlo není vybaveno výstražnou vestou, je vyloučeno, aby zaměstnanec odstraňoval poruchu, při níž je nutné 
vstoupit na pozemní komunikaci – v takovém případě je třeba zajistit opravu vozidla jiným způsobem. 

▪ Používej stroje, nástroje, nářadí a pracovní pomůcky pouze k těm účelům, ke kterým jsou určeny. 

▪ Nepoužívej nástroje, nářadí a pracovní pomůcky, jsou-li poškozené, opotřebované nebo jinak nefunkční. 

▪ Nepřitápěj si v uzavřených prostorách chodem motoru. 

▪ Používej přidělené osobní ochranné pracovní prostředky. 

▪ Účastni se všech předepsaných školení a ověření znalostí. 

▪ Nezapomínej na ověřování zdravotní způsobilosti v souvislosti s výkonem pracovní činnosti. 

▪ Dbej podle svých možností o svou bezpečnost a své zdraví a dále o bezpečnost a zdraví osob, kterých se tvé jednání, 
případně opomenutí při práci bezprostředně dotýká. 

▪ Předcházej pracovním úrazům a nemocem z povolání. 
 
Definice referentských jízd a pracovních cest  

▪ Slouží výhradně pro plnění služebních úkolů.  

▪ Můžou být konány vozidlem zaměstnavatele, popřípadě jinými vozidly, které jsou povoleny zaměstnavatelem k 
plnění pracovních úkolů. Též se může jednat o jiný dopravní prostředek. 

▪ Při pracovní cestě je zaměstnanec povinen dodržovat standardní dohodnutou trasu. Nedodržování této trasy je 
striktně zakázáno, výjimkou jsou pouze nepředvídatelné situace v dopravě, které by mohly nastat. 

▪ Po přidělení vozidla zaměstnanci pro plnění pracovních úkolů, zaměstnanec přebírá zodpovědnost  za  provoz a 
správné používání referentského vozidla. Servis referentských vozidel zajišťuje odborný servis.  

▪ Příslušní  vedoucí zaměstnanci odpovídají za to, že všichni zaměstnanci jim podřízení, kteří řídí referentské vozidlo 
budou prokazatelně školeni z návodů k obsluze vozidel a absolvují školení řidičů referentů.  

▪ Přepravu spolupracovníků je možné provádět pouze na příkaz zaměstnavatele - vedoucího pracovníka za přísného 
dodržování předepsaných povinností.    

▪ Přepravu klientů je též možné provádět pouze na příkaz zaměstnavatele - vedoucího pracovníka, ale opět za 
striktního dodržování předepsaných povinností.    

▪ Přeprava cizích osob, stopařů, rodinných příslušníků, atd…, je přísně zakázána! 

▪ Vykládka a nakládka břemen, seřizování či jiná činnost spojená s provozem vozidel je striktně prováděna pouze 
zaměstnanci, kteří jsou tímto úkolem pověřeni. Účast ostatních zaměstnanců a třetích osob je přísně zakázána.  

▪ Při přepravování břemen ve vozidle, je třeba vždy dodržovat všechny zásady bezpečnosti práce, zejména 
zabezpečení a umístění nákladu.     

▪ Při konání pracovních cest či při jiné činnosti na komunikaci, se řidič referent chová ukázněně a ohleduplně 
k ostatním účastníkům silničního provozu a svou činnost musí přizpůsobit stavu a povaze komunikace či terénu, 
povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat. 

▪ Převážení dětí klientů, se řídí obsahem tohoto dokumentu Poučení dětí a jejich rodičů při konání výletů a cest 
automobilem. 

▪ Převážení dospělých klientů dodržovat zásadu minimálně klient + 2 pracovníci a to zejména pokud klient je pro 
OCHM anonymní. Ideální případ pro rozsazení v automobilu je, klient zadní sedačka vpravo, vedle něj pracovník 
OCHM a řidič zaměstnanec OCHM.  

▪ V případě jakékoli výjimečné události způsobené během přepravy klientem, je primárně bezpečně zastavit automobil 
a bezpečně jej opustit, celou situaci hlásit neprodleně nadřízenému. Při opouštění vozidla nezapomenout klíče 
v zapalování, aby vozidlu byla znemožněna další jízda a neoprávněné užití!     
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Poučení dětí a jejich rodičů při konání výletů a cest automobilem 
Poučení provádět před každou jízdou! 

 
Chování dětí v automobilu 
▪ S těmito skutečnostmi poučí řidič, či jiná dospělá osoba přepravované děti! 

▪ Při jízdě v automobilu musí dodržovat pravidla nejen řidič, ale i spolujezdci, protože i ti mohou svým nevhodným 
chováním zavinit dopravní nehodu.  
 

Text pro poučení dětí: 
 
Nastupování do auta: 
▪ bezpečné nastupování do auta je dveřmi u chodníku nebo u krajnice 
▪ při nastupování dveřmi blíže ke středu silnice je velké riziko, že vás ohrozí projíždějící auta, proto tak raději sami 

nikdy nenastupujte. Není-li však jiná možnost a vy musíte nastoupit do auta ze silnice, proveďte tak vždy za 
přítomnosti dospělého a podle jeho pokynů 

▪ po nastoupení do auta se přesvědčte, že jsou dveře správně zavřené 
 
Chování v autě: 
▪ připoutejte se dříve, než se auto rozjede 
▪ měříte-li méně než 150 cm a vážíte-li méně než 36 kilogramů, musíte používat dětskou sedačku 
▪ více o autosedačkách v záložce autosedačky! 
▪ z auta se nesmí vyhazovat žádné věci ani odpadky jako například papírky, pytlíky nebo lahve. Okolí silnice není 

odpadkový koš a navíc byste mohli ohrozit ostatní vozidla. 
▪ pozornost řidiče nerozptylujte zbytečnými otázkami a požadavky, musí se soustředit na řízení. Mnohé nehody jsou 

způsobeny právě nepozorností řidiče. 
▪ v autě nekřičte, řidič by se mohl polekat 
▪ za jízdy si nikdy neodepínejte bezpečnostní pásy, chrání vás před zraněními v případě dopravní nehody a navíc je 

jejich používání povinné pro všechny cestující 
▪ zůstanete-li v automobilu sami, na nic nesahejte, ovládací prvky auta nejsou hračkou 
 
Vystupování z auta: 
▪ z auta vystupujte vždy na chodník nebo na krajnici a po vystoupení zůstaňte stát na chodníku nebo na krajnici a 

neběhejte kolem auta 
▪ pokud jste nuceni vystupovat z auta do silnice, musí být přítomen dospělý a vy se řiďte jeho pokyny, neboť 

vystupování do silnice je velmi nebezpečné 
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Chůze po chodníku 
 

I chůze po chodníku má svá pravidla, která je třeba dodržovat: 
▪ Chodník je určen výhradně pro chodce, a pokud je chodník v místě, kde se pohybujete, musíte ho použít. 
▪ Po chodníku se chodí vždy vpravo, když to ale situace dovolí, držte se raději uprostřed nebo u vzdálenějšího okraje 

od silnice. Je to bezpečnější. 
▪ V některých městech je součástí chodníku také stezka pro cyklisty. Část chodníku určená pro cyklisty bývá barevně 

vyznačena nebo je označena značkou a chodci by na ni neměli vstupovat. 
▪ Pokud jde po chodníku dítě s dospělým, mělo by to být vždy dítě, kdo půjde dále od silnice. 
▪ Na chodníku se nepošťuchujeme, nehoníme se a ani si na něm nehrajeme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chůze po silnici 

Silnice je místo, kde jezdí auta, kola, motorky, autobusy, ve větších městech i tramvaje a trolejbusy. Chodci ji mohou 
využívat pouze v případě, že není v blízkosti žádný chodník. Vzhledem k tomu, že nám při pohybu na silnici hrozí vždy 
zvýšené nebezpečí od projíždějících aut, je důležité seznámit se s následujícími pravidly. Budeme-li je dodržovat, 
zabráníme tak mnohým dopravním nehodám a uchráníme si zdraví i život. 
 
Dodržujte tedy následující pravidla:  
▪ po silnici chodíme vždy vlevo 
▪ jde-li nás po silnici více, chodíme za sebou 
▪ na silnici si nehrajeme, neběháme a nepošťuchujeme se 
▪ jdeme-li po silnici se psem, vedeme ho vždy dále od vozovky 
▪ při chůzi po silnici neposloucháme hudbu ze sluchátek, neslyšeli bychom přijíždějící auta 
Při pohybu na silnici, ale i na chodníku, je potřeba se často rychle rozhodovat a orientovat se. 
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Přecházení silnice 
 

Přecházení silnice je vždy riziková situace, při které dochází k častým dopravním nehodám. Vina bývá jak na straně 
řidičů, tak i na straně chodců.  Mnoho lidí se domnívá, že má na přechodu pro chodce absolutní přednost před 
automobily. To však není pravda. Automobily by sice měly dát chodcům na přechodu přednost a umožnit jim přejít 
přes silnici, ale na toto pravidlo určitě nespoléhejte. Nevstupujte  na přechod bez rozmyslu a bez jistoty, že přejdete 
bezpečně. Někteří řidiči jsou nepozorní a nemusí si chodců všimnout. Jiní jsou bezohlední  a  chodcům přednost 
nedávají. Projíždějící auto může jet takovou rychlostí, že zastavit prostě nedokáže.  
 

Ve velkých městech jezdí kromě jiných dopravních prostředků také tramvaje.  
Zde dbejte ještě větší opatrnosti a pamatujte si: 
▪ Chodci nikdy nemají přednost před projíždějící tramvají. 
▪ Brzdná dráha tramvaje je mnohem delší než brzdná dráha jiných dopravních prostředků. 
 

Při přecházení silnice musíme být vždy velmi pozorní, a to i v případě, když přecházíme na přechodu se 
semaforem a právě svítí zelená. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vidět a být viděn 

Každý z nás, kdo se pohybuje na chodníku, silnici, jede na kole, v automobilu, či jiném dopravním prostředku, je 
účastníkem silničního provozu. Každý účastník silničního provozu by se měl zásadou „Vidět a být viděn“ důsledně řídit. 
Slovo VIDĚT tady znamená dobře si všímat všeho, co se kolem nás děje a soustředit se na dění na silnici. A slova BÝT 
VIDĚN znamenají oblékat se tak, aby nás všichni účastnící silničního provozu dobře viděli. 
 

Vidět: 
Riziko, že vás někdo nebo něco ohrozí, existuje vždy, jste-li účastníkem silničního provozu. Soustředit se pouze na 
dění a věci kolem vás /přijíždějící auta, dopravní značky, cyklisté, ostatní chodci, přechody pro chodce atd./ je proto 
nezbytně nutné. Nerozptylujte se zbytečnými činnostmi /pošťuchováním se s kamarády, posloucháním hlasité hudby 
apod./, které vaši pozornost odvádějí. Stačí chvilka neopatrnosti a nepozornosti a vaše zdraví a životy mohou být 
ohroženy. 
 

Být viděn: 
Aby vás řidiči neohrozili, musí vás včas vidět. Jak toho docílíte? 
• oblékejte si pestrobarevné oblečení, zvláště za snížené viditelnosti, když je mlha nebo tma, se vyvarujte tmavého 

oblečení 
• noste reflexní vestu 
• noste oblečení, které je vybaveno reflexními pásy 
• reflexní pásy na oblečení ničím nezakrývejte 
• noste aktovky a batohy, které jsou vybaveny odrazkami nebo reflexními pásy 
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Jízda na kole, skateboardu a kolečkových bruslích 
 

Již malé děti se těší na to, až dostanou svoje první kolo nebo koloběžku a budou si na nich moci zajezdit. 
Jízda na kole a koloběžce patří k oblíbeným aktivitám nejen dětí, ale i dospělých. 
 

Jakmile se někam vydáte na kole nebo koloběžce, stáváte se přímým účastníkem silničního provozu a platí 
pro vás následující základní pravidla, která musíte dodržovat: 
▪ na kole a koloběžce se jezdí vždy při pravém okraji silnice 
▪ při každé změně směru jízdy se dává znamení - ukažte pravou či levou rukou vždy, pokud odbočujete, vyjíždíte od 

okraje vozovky, zajíždíte k okraji vozovky, objíždíte překážku, nebo když předjíždíte 
▪ je nutné znát a respektovat dopravní značky 
▪ jedete-li na kole nebo koloběžce ve městě, kde jezdí tramvaje, dáváte jim přednost, i když jedete po hlavní silnici a 

tramvaj vám křižuje cestu 
▪ pokud je v blízkosti stezka pro cyklisty nebo zvláště vyznačený pruh pro cyklisty, použijte je 
▪ na chodníku se nesmí jezdit na kole ani koloběžce, po chodníku je možné kolo nebo koloběžku pouze vést 
▪ po přechodu pro chodce kolo či koloběžku veďte 
▪ jede-li vás na kolech nebo koloběžce více, jezděte vždy jednotlivě za sebou a s dostatečným odstupem 

▪ při snížené viditelnosti musíte použít osvětlení kola či koloběžky 
▪ osoby mladší než 18 let musí mít ochrannou přilbu 
▪ děti mladší než 10 let smí na silnici jezdit jen v doprovodu osoby starší než 15 let 
▪ malé děti mohou jezdit sami pouze na cyklistické stezce nebo v obytné zóně a vždy by měly být pod kontrolou 

dospělých. 
▪ Pokud jedete po chodníku na kolečkových bruslích, v žádném případě nesmíte ohrožovat chodce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Při jízdě na kole a koloběžce nikdy nesmíte: 
▪ jezdit bez držení řídítek 
▪ držet se při jízdě jiného vozidla 
▪ vést při jízdě na kole druhé kolo 
▪ vést při jízdě na kole nebo koloběžce psa na vodítku 
▪ převážet velké věci 
▪ vozit někoho na rámu kola nebo koloběžky nebo na nosiči. 
 
Aby vaše jízda byla co nejbezpečnější, dodržujte zároveň tato doporučení: 
▪ neposlouchejte při jízdě hudbu ze sluchátek – hůře se pak orientujete a nevnímáte dokonale okolní prostředí 
▪ soustřeďte se dobře na jízdu a na momentální dopravní situaci, abyste dokázali pohotově reagovat na nepředvídanou 

situaci 
▪ při jízdě na kole či koloběžce používejte ochrannou přilbu a rukavice 
▪ na kole ani koloběžce nejezděte rychle, rychlá jízda je velmi nebezpečná, protože nedokážete hned zastavit 
▪ zbytečně se nepředvádějte a neriskujte 
▪ k jízdě na kole a koloběžce si vybírejte cesty, po kterých nejezdí mnoho aut 

▪ při jízdě na kole a koloběžce se držte vždy řídítek 
 
K bezpečné jízdě je nezbytný dobrý technický stav kola či koloběžky a jeho správné vybavení. Než se tedy na kolo 
nebo koloběžku vydáte, musíte si vždy zkontrolovat, zda jsou kola dostatečně nafouknutá, zda fungují brzdy, svítí 
světla, apod. Také si musíte zkontrolovat povinnou výbavu cyklistického kola a koloběžky. Do té patří například: 
odrazky, zvonek, světla. 
Vedle správně vybaveného kola a koloběžky patří k výbavě cyklisty také vhodné oblečení, rukavice a především přilba, 
která je pro děti a mládež do věku 18 let povinná. 
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Jízda na kolečkových bruslích: 
▪ jestliže jedete na bruslích po chodníku, jste stále chodci a nesmíte překročit rychlost chůze a ohrožovat ostatní 

chodce 
▪ na hlavních a frekventovaných silnicích na bruslích nejezděte 
▪ jízda na kolečkových bruslích je i na silnicích s malým provozem velmi nebezpečná 

▪ k jízdě na bruslích využívejte především stezky pro chodce a cyklisty, speciální bruslařské dráhy a jiné vhodné a 
bezpečné plochy 

▪ abyste předešli zraněním a neohrozili svůj život a své zdraví, noste vždy přilbu a používejte chrániče loktů a kolen a 
rukavice 

 
Jízda na skateboardu: 
▪ na skateboardu můžete jezdit pouze na místech vyhrazených k tomuto účelu 
▪ na skateboardu nesmíte jezdit po chodníku ani na silnicích 
▪ vždy používejte přilbu, chrániče loktů a kolen a rukavice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cestování v hromadných dopravních prostředcích 
Hromadné dopravní prostředky slouží k přepravě většího množství lidí. Patří mezi ně především autobus, trolejbus, 
tramvaj, metro nebo vlak. Patří mezi ně také dopravní letadla a dopravní lodě. Pro ty však platí specifická pravidla, 
kterým se nebudeme v této kapitole věnovat.  
Budete-li cestovat hromadnými dopravními prostředky, je třeba dodržovat určitá pravidla, která si musíte osvojit. 
 

ZASTÁVKA: 
▪ je místo, kam přijíždějí a odkud také odjíždějí všechny dopravní prostředky 
▪ zastávka je také místo, kde cestující čekají na příjezd hromadného dopravního prostředku, nastupují do něj a 

vystupují z něj 
▪ na zastávce si nikdy nehrajte a nepošťuchujte se, nevbíhejte do vozovky nebo do kolejiště tramvají 
▪ stůjte v dostatečné vzdálenosti od kraje zastávky, aby vás projíždějící dopravní prostředek nesrazil 
▪ při nastupování a vystupování se netlačte a nestrkejte do lidí 
▪ buďte ohleduplní k ostatním lidem, pomozte starým a tělesně postiženým lidem, maminkám s kočárkem a těhotným 

ženám 
▪ počkejte, až všichni, kdo chtějí vystupovat, vystoupí a pak teprve nastupujte 
▪ PAMATUJTE!!! Když vystoupíte a chcete přejít silnici, VŽDY počkejte, až dopravní prostředek odjede ze zastávky. 

Nikdy nevcházejte na silnici těsně před nebo za dopravním prostředkem. 
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JÍZDA V DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH: 
• je-li místo k sezení, raději si sedněte 
• zůstanete-li stát, přidržujte se madla nebo úchytů k tomu určených, pokud možno oběma rukama 
• nenastupujte a nevystupujte, pokud se již dveře zavírají 

• dbejte světelných a zvukových pokynů, které vás nabádají k opuštění prostoru dveří 
• nezůstávejte stát na schůdcích a v blízkosti dveří 
• při jízdě nepřecházejte zbytečně z místa na místo 
• chovejte se ohleduplně, a pokud sedíte, uvolněte místo starším, tělesně postiženým a nemocným lidem, těhotným 

ženám a maminkám s malými dětmi 
• nevyrušujte řidiče 
• nebuďte hluční, udržujte čistotu a neničte vybavení dopravního prostředku 
• po nástupu do vozidla si všimněte, kde jsou nouzové východy;  v případě dopravní nehody jsou to často jediná 

místa, kudy se dostanete z dopravního prostředku ven 
 
 
JÍZDA NA ESKALÁTORECH /jezdících schodech/: 
Mnoho dětí si myslí, že eskalátory jsou dobrým zdrojem zábavy. Není to však pravda. Slouží k přepravě lidí 
a i zde může při nedodržení pravidel docházet k vážným úrazům.  
 

Pamatujte si tedy, že: 
• po eskalátorech neběháme ani nechodíme 
• na eskalátorech stojíme vždy vpravo 
• nejezdíme proti směru jízdy 
• držíme se pohyblivých madel 
• zvláště při vystupování a nastupování musíme být velmi opatrní 
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Doprava dětí vozidly  
 

Při převozu dětí, dopravě dětí za činnostmi, výlety, atd…, musí obsluha automobilu zajistit předepsaný 
počet a druh autosedaček pro přepravované děti. Bez použití odpovídajících sedaček je přeprava dětí 
zakázána!  
 
Autosedačky a jejich umístění 
Ze zákona vyplývá, že řidič motorového vozidla nesmí přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které 
není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě mladší tří let, nebo dítě, které je menší než 150 cm na 
předním sedadle. Pokud je vozidlo kategorie M1, N1, N2 nebo N3 vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, smí 
řidič přepravovat dítě, jehož tělesná váha nepřevyšuje 36 kg a výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití 
dětské autosedačky. Při této přepravě musí být dítě umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a 
tělesným rozměrům. Pokud je sedadlo vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo se jedná o typ 
airbagu, který byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v autosedačce přepravováno čelem proti směru 
jízdy. 

Pokuty při porušení zákona o autosedačkách 
V případě, že řidič poruší povinnost použit dětskou autosedačku při přepravě dětí, tak jak je uvedeno v § 6 zákona č. 
361/2000 Sb. hrozí mu připsání 4 bodů, bloková pokuta až do 2000 Kč nebo pokuta ve správním řízení 1500 až 2500 
Kč. 
 

Správné používání autosedačky 
Chraňte děti používáním správné dětské autosedačky, která poskytuje standardní zabezpečení a je vhodná pro 
hmotnost a výšku vašeho dítěte! 
 

Správné používání autosedaček 
▪ Když umísťujete dětskou sedačku do auta, vždy se řiďte přiloženým návodem. 
▪ Ujistěte se, že dětská sedačka je správně umístěna vždy, když ji chcete použít. Vždy si ponechte kopii návodu pro 

umístění autosedačky v autě. Pokud je sedačka správně připoutána, nedá se s ní téměř pohnout. 
▪ Vždy se přesvědčte, že dítě je správně připoutané (popruhy těsně přiléhají k tělu, jen plochou dlaň lze protáhnout), 

že neproklouzne pod pásy a že pásy nevedou přes krk.  
▪ Vyvarujte se silného navrstvení oblečení. 
▪ Nikdy nevozte dítě bez správné sedačky, i když jedete na krátkou vzdálenost. 
▪ Dávejte sami dobrý příklad tím, že používáte bezpečnostní pás!  

▪ Náraz v rychlosti 15 km/h bez dětské sedačky může být pro dítě již smrtelný, nejvíce dětí při nehodách umírá v autě 
(nikoliv jako chodci či cyklisté).  

▪ Například u desetikilového dítěte při nárazu v rychlosti 50 km/h je tato síla velká, jakoby dítě vážilo 300kg! (vždy 30 
krát více). 

▪ Náraz při rychlosti 50 km/h bez dětské sedačky odpovídá pádu z výšky 10 m (3. poschodí budovy)? je to stejný 
hazard, jako ho nechat na parapetu otevřeného okna ve třetím patře.  

▪ Nezajištěné děti v autě umírají při nehodě 7x častěji než děti zabezpečené v autosedačce. 
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Souhlas rodičů 
 
▪ Před konáním plánovaných akcí s dětmi a jejich převážením automobilem, je nutné požádat o jednoznačný souhlas 

rodičů každého dítěte! 

▪ Jedná se o takzvaný písemný souhlas rodičů se zařazením a s účastí dítěte na výletu a podobně. 
▪ Souhlas je vždy nutné upravit dle konkrétního výletu, či konané akce. 
▪ Vzor souhlasu: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Písemný souhlas rodičů se zařazením a s účastí dítěte na výletu 
 
Souhlasím s účastí mého syna (dcery)………………………………………………………….. na …….………. do ………………………………  

termín od ………………...do…………………...  

Obdržel jsem informace o náplni výletu a o předpokládané dopravě, ubytování a stravování atd….  

Telefonní čísla na kterých se s námi můžete po dobu exkurze kontaktovat:……………………………………………………..  

Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno a příjmení, adresa, datum 

narození) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.  

Zdravotní způsobilost dítěte Prohlašuji, že dítě je zdravotně způsobilé zúčastnit se výletu, exkurze atd….  

Upozorňuji na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel:………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... (astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, 

diabetes, apod.)  

 

V……………………………….dne……………………… Podpis zákonných zástupců dítěte:………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZOR 
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Závěr 
 

▪ Dokument je v plném rozsahu platný ve znění pozdějších předpisů. Při případné změně organizace dopravy je 
povinen zaměstnavatel tuto změnu zapracovat do dokumentace BOZP. Totéž platí při výskytu nových pracovních 
rizik, která by mohla vzniknout změnou či rozšířením technologie v systému dopravy zaměstnavatele. 

 
▪ Se zpracovanou organizační směrnicí musí být v rámci školení seznámeni všichni zaměstnanci, kteří provádějí 

činnosti související s řízením nebo provozem služebních vozidel. Zodpovědnost za splnění tohoto požadavku má 
zaměstnavatel. 

 
▪ Zaměstnavatel, příp. příslušný vedoucí zaměstnanec odpovídá za skutečnost, že na služební cestu tzv. 

„referentským“ vozidlem nebude vyslán zaměstnanec, který nemá příslušná oprávnění a školení v oblasti bezpečnosti 
práce podle této směrnice a souvisejících obecně závazných právních předpisů.  

 
▪ Zaměstnavatel je povinen zajistit řádné zpracování, vedení a ukládání veškeré dokumentace týkající se plnění 

povinností na úseku BOZP a PO, včetně záznamů o školení, revizních zpráv, návodů k obsluze apod., udržovat 
zpracovanou dokumentaci aktuální a v případě změn zajistit její aktualizaci oprávněnou osobou. 

 
▪ Tato směrnice nabývá účinnosti dnem podpisu osoby oprávněné ke schvalování dokumentace. 

▪ Zodpovědnost za dodržování a kontrolu plnění tohoto dokumentu mají všichni pracovníci zaměstnavatele v rozsahu 
svých povinností vyplývajících z jejich pracovního zařazení. 
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