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 Nepovinná vnitrofiremní směrnice 

 Definuje pravidla a procesy ve flotile 

 

 

 Povinná směrnice od 1.1.2003 

 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. 

 Předpis upravující pracovní a technologické 
postupy při provozování dopravy 

 Kontrolují Inspektoráty práce 
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 Zdravotní způsobilost 
 Školení řidičů 
 Režim bezpečnostních 
přestávek 
 Výstražné vesty 
 Záznam o době řízení 
 Manipulace s 
přepravovaným nákladem 
… 
… 
… 
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  Car Policy a Místní provozní bezpečnostní 
předpis mohou tvořit jedinou směrnici, 
ovšem za předpokladu, že se směrnice bude 
jmenovat  

  Místní provozní bezpečnostní předpis  
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Pravidelné lékařské prohlídky 

   Pravidelným lékařským prohlídkám je 
povinen se podrobovat řidič, který řídí 
motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu 
a u něhož je řízení motorového vozidla 
druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě. 

  
 § 87, odst. 1 z.č. 361/2000 Sb. 
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Pravidelné lékařské prohlídky 

  Konkludentní právní úkon je projev vůle 
učiněný jiným způsobem než slovně (tedy ne 
ústně nebo písemně), přičemž účastník 
právního úkonu takovým jednáním jako je 
např. kývnutí hlavou, potřesení rukou, 
nevyjádření protestu, mlčky; v obchodních 
vztazích také dodání zboží, vyjádří svou vůli. 
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Pravidelné lékařské prohlídky 

   Role lékařů závodní preventivní péče 



9 

Školení řidičů 
   e-learning? 

• Zaměstnavatel je povinen zajistit školení (školení = mít 
možnost vznášet dotazy, diskutovat….) 
• ….. které doplňují jejich odborné předpoklady…. 
• Školení se musí vztahovat k rizikům, s nimiž může přijít 
zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce 
vykonávána (jde o konkrétní rizika) 
• Školení musí obsahovat vybrané pasáže z Místního provozního 
bezpečnostního předpisu (obsah tedy nemůže být univerzální). 
• E-learning se zaměřuje výhradně na složku vzdělávací, nikoliv 
výchovnou, což je v rozporu se všemi pedagogickými zásadami 
• Není zřejmé, kdo výukový program sestavil 
• Na potvrzení o školení je uvedeno jméno lektora, kterého 
nikdo neviděl, potvrzení neobsahuje žádnou zmínku  
   o e-learningové formě školení 
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Školení řidičů 
   Frekvence školení 

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
byl v roce 2012 novelizován 7x 
 
=> Odpovídající frekvence školení je 1x v roce 
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Spotřeba PHM 

Izolovaný a často přehnaný zájem o spotřebu PHM často vede 
ke zkrácení životnosti vozidel a k delším trasám 
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Výběr servisu, nákup pneumatik atd. 

je ponechán na uživatelích 
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Úroveň řidičů 

• Vozidla jsou přidělována řidičům bez jakéhokoliv ověřování 
jejich odborné způsobilosti. 
• Řidičské zdokonalovací kurzy (často předepsány korporátní 
Car Policy) jsou nezřídka vybírány podle názvu. 

Defenzivní jízda® 
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Absence záznamu o době řízení 

Místo něj se vede kniha jízd 
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Děkuji za pozornost. 

kotal@dopravni-akademie.cz 

www.dopravni-akademie.cz 


