6.17.17.12. Doprava
http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/sektory-bozp/doprava
Provozování dopravy je řešeno především v Nařízení vlády č. 168/2002
Sb., a dalšími právními předpisy.
Silniční doprava je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob
(linková osobní doprava, kyvadlová doprava, příležitostná osobní
doprava, taxislužba), zvířat a věcí (nákladní doprava) vozidly, jakož i
přemísťování vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném
terénu.
Podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích

Základní povinnosti zaměstnavatelů a řidičů
Zaměstnavatel při provozování dopravy dopravními prostředky
organizuje práci zaměstnanců v souladu s právními předpisy návodem
dodaným výrobcem pro provoz a používání dopravních prostředků a
místním provozním bezpečnostním předpisem vydaným
zaměstnavatelem, kterým se stanoví:
pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování
dopravy,
bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem
na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení
zaměstnanců povětrnostní situací a na pravidla dorozumívání
mezi zaměstnanci při pracovních operacích viz. Nařízení vlády č.
168/2002 Sb.,

Povinnosti zaměstnavatele provozujícího silniční dopravu
Povinnosti tuzemského dopravce jsou stanoveny v Zákoně č. 111/1994
Sb., o silniční dopravě
Povinnosti tuzemského dopravce
Povinnosti řidiče
Povinnosti řidiče motorového vozidla

E-learningová školení řidičů

Kvalifikace řidičů – oprávnění k řízení
vozidla
Aby mohl zaměstnavatel nařídit nebo dovolit řízení vozidla svému
zaměstnanci, musí zaměstnanec splnit základní kvalifikační předpoklad
k řízení motorového vozidla, a to být držitelem příslušné skupiny
řidičského oprávnění.
Před zařazením zaměstnance na práci řidiče by si měl zaměstnavatel
ověřit jeho schopnosti k práci, kterou má vykonávat, a to:
zjištěním teoretických předpokladů, tj. kontrolou platných dokladů
prokazujících jeho odbornou způsobilost (např. řidičský průkaz s
příslušnou skupinou řidičského oprávnění, osvědčení profesní
způsobilosti řidiče, doklad o školení pro přepravu nebezpečných

látek, strojní průkaz apod.),
ověřením praktických dovedností (zkušební jízda s vozidlem, které
má být zaměstnanci přiděleno, s provedením záznamu o této
jízdě).
Zaměstnavatel (dopravce) je povinen dále zajistit, aby práci řidiče v
mezinárodní nákladní dopravě, pokud se provozuje nákladním vozidlem
o celkové hmotnosti vyšší než 7500 kg, vykonávala pouze osoba starší
21 let, bezúhonná, která před prvním nastoupením výkonu činnosti
řidiče pracovala nejméně dva roky jako řidič nákladního vozidla o
celkové hmotnosti vyšší než 3500 kg nebo jako řidič autobusu.
Druhy řidičských oprávnění vzhledem k věku řidiče a technickému
stavu vozidla

Pracovní doba řidičů
Pracovní doba doby člena osádky nákladního automobilu nebo
autobusu v silniční dopravě ve všech pracovněprávních vztazích může
ve svém souhrnu činit nejvýše 48 hodin týdně.
Každý zaměstnavatel písemně požádá člena osádky nákladního
automobilu nebo autobusu v silniční dopravě o stejnopis evidence
pracovní doby odpracované u jiného zaměstnavatele.
Pracovní dobu je možné prodloužit až na 60 hodin, pokud její průměr
bez práce přesčas nepřesáhne stanovenou týdenní pracovní dobu za
období, které může činit nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích.
Délka směny může činit nejvýše 13 hodin. Délka směny zaměstnance
pracujícího v noční době může činit nejvýše 10 hodin během 24 hodin
po sobě jdoucích.

Evidenci pracovní doby a doby pohotovosti člena osádky nákladního
automobilu nebo autobusu v silniční dopravě uchovává zaměstnavatel
po dobu nejméně 2 let po skončení jednotlivých kalendářních roků.
Zaměstnavatel poskytne členu osádky nákladního automobilu nebo
autobusu nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo
a oddech v trvání nejméně 45 minut, pokud je pracovní doba
zaměstnance delší než 9 hodin.

Technické prohlídky vozidel
Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční
vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních
komunikacích. Provozovatel silničního vozidla je povinen toto udržovat
v řádném technickém stavu podle pokynů pro obsluhu a údržbu
stanovených výrobcem. Technický stav vozidel v provozu na pozemních
komunikacích je oprávněna kontrolovat Policie ČR.
Provozovatel silničního vozidla je povinen přistavit silniční vozidlo k
pravidelné technické prohlídce a silniční motorové vozidlo k
pravidelnému měření emisí ve stanovených lhůtách
.

Zdravotní způsobilost k řízení vozidel
Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti
vydává posuzující lékař na základě prohlášení žadatele o řidičské
oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské
prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření. Náklady na

posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel.
Zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla není ten, kdo má
poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných
psychoaktivních látkách podle posudku o zdravotní způsobilosti.
Pravidelné lékařské prohlídky

Související legislativa

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích.
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace
práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při
provozování dopravy dopravními prostředky
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava
pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Provozu na pozemních komunikacích se nesmí účastnit osoba,
která by vzhledem k věku nebo ke sníženým tělesným nebo

duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost tohoto provozu.
To neplatí, pokud osoba sama nebo jiná osoba učinila taková
opatření, aby k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích nedošlo.
Řídit vozidlo nebo jet na zvířeti může pouze osoba, která je
dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla nebo
jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla nebo
jízdu na zvířeti a předpisy o provozu na pozemních komunikacích.
Řídit motorové vozidlo může pouze osoba, která je držitelem
příslušného řidičského oprávnění, nebo žadatel o řidičské
oprávnění, který se pod dohledem učitele řidičů podrobuje výuce v
rámci výcviku v řízení motorového vozidla nebo skládá zkoušku z
řízení motorového vozidla.
Účastník provozu nesmí používat technické prostředky a zařízení,
která znemožňují nebo ovlivňují funkci technických prostředků
používaných policií nebo Vojenskou policií při dohledu na
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
Zaměstnavatel má následující povinnosti:
při provozování dopravy dopravními prostředky organizovat práci
a stanovit a provádět pracovní postupy tak, aby byly dodržovány
zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci
nebyli ohroženi dopravou na pracovištích,
stanovit způsob organizace práce a pracovních postupů při
provozování silniční dopravy, obsluze, opravách, kontrole a
údržbě dopravních prostředků a pracovních činností, při nichž se
používají dopravní prostředky tak, aby byly určeny prostory pro
bezpečné nakládání a vykládání přepravovaného nákladu a určen
zaměstnanec, který řídí a koordinuje tuto činnost,
vydat organizační pokyny pro vykládku a nakládku zvláště těžkých
nebo rozměrných nákladů a pro připojování a odpojování
dopravních prostředků; zajistit dostatečný počet zaměstnanců pro
tyto činnosti a před zahájením prací určit způsob jejich

dorozumívání,
zajistit, aby bylo pracoviště mimo pozemní komunikace v případě
potřeby vyznačeno výstražnými tabulkami, dopravními značkami,
případně nahrnutím zeminy tam, kde hrozí nebezpečí zřícení nebo
zasypání dopravního prostředku, a za snížené viditelnosti byla
nebezpečná místa v terénu opatřena světly, odrazkami nebo
odrazovými deskami,
zajistit, aby v případě, že to vyžadují okolnosti, byl zaměstnanec
při pohybu na pracovišti mimo pozemní komunikace seznámen s
místními provozními podmínkami,
zajistit, aby zaměstnanec neodstavoval dopravní prostředek na
nevhodném místě z hlediska bezpečnosti práce, zejména v
ochranném pásmu inženýrských sítí a nevjížděl na místa, kde
povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný,
zajistit, aby zaměstnanec používal při výstupu na ložnou plochu
dopravního prostředku, při sestupu z ní a při plachtování žebřík
nebo jiné vhodné zařízení,
zabezpečit, aby zaměstnanec prováděl bezpečné otáčení nebo
couvání za pomoci dalšího zaměstnance, vyžadují-li to okolnosti,
zejména nedostatečný rozhled nebo terén mimo pozemní
komunikace,
zajistit, aby zaměstnanec prováděl kontrolu spojení a kontrolu
zajištění závěsného zařízení dopravního prostředku při připojování
dopravního prostředku a po odpojení prováděl kontrolu odpojení a
zajišťoval rozpojené dopravní prostředky proti samovolnému
pohybu,
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 příslušné normy.
u zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se
nevztahuje zvláštní právní předpis, zajistit, aby nepřekročil
maximální dobu řízení, která činí 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, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může
být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených
do doby řízení
zajistit, aby řidič během bezpečnostní přestávky nevykonával
žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě
dozoru na vozidlo a jeho náklad (bezpečnostní přestávky a
přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se
neposkytují na začátku a na konci pracovní doby),
zajistit, aby řidič vedl v listinné formě nebo technickým zařízením
denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání
bezpečnostních přestávek.
Tuzemský dopravce je povinen:
provozovat silniční dopravu vozidlem, kterému byla přidělena
státní poznávací značka České republiky a které je zapsáno v
registru silničních vozidel,
zajistit, aby řidiči dodržovali ustanovení týkající se doby řízení,
doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku, pokud pro
určité kategorie vozidel není nestanovena doba bezpečnostních
přestávek a doba odpočinku jinak,
v mezinárodní dopravě zajistit, aby najaté vozidlo bylo používáno
pouze za předpokladu, že je najato bez řidiče, vozidlo řídí
dopravce sám nebo jeho zaměstnanec, a aby ve vozidle byla při
jeho provozu smlouva o nájmu s uvedením registrační značky
najatého vozidla a pracovní smlouva řidiče, pokud není řidič
zároveň dopravcem.

Tuzemský dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly, je
povinen:
zajistit, aby řidič řádně vedl záznam o době řízení vozidla,
bezpečnostních přestávkách a době odpočinku,
uchovat výše uvedený záznam a doklad o nákladu po dobu 1 roku
od ukončení přepravy.

Tuzemský dopravce je povinen zajistit, aby v každém vozidle byly
při provozu tyto doklady:
záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a
době odpočinku, pokud je povinen jej vést,
doklad o nákladu a vztahu dopravce k němu.
Řidič je povinen:
užít vozidlo, které splňuje stanovené technické podmínky,
věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat
situaci v provozu na pozemních komunikacích,
přizpůsobit jízdu technickým vlastnostem vozidla nebo fyzickým
vlastnostem zvířete,
dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem, osobám s
omezenou schopností pohybu a orientace, osobám těžce
zdravotně postiženým a zvířatům, brát ohled na vozidlo
přepravující děti, řidiče začátečníka nebo osobu těžce zdravotně
postiženou a na výcvikové vozidlo,
odstranit na místě závadu, zjistí-li během jízdy, že vozidlo nebo
náklad nesplňuje stanovené podmínky; nemůže-li tak učinit, smí v
jízdě pokračovat přiměřenou rychlostí jen do nejbližšího místa, kde
lze závadu odstranit; přitom musí učinit takové opatření, aby
během jízdy nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích a nedošlo k poškození pozemní komunikace ani

životního prostředí,
podrobit se na výzvu policisty dechové zkoušce a v případě
pozitivního zjištění i lékařskému vyšetření s odběrem krve nebo
moči ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem,
podrobit se na výzvu policisty odbornému lékařskému vyšetření,
není-li ovlivněn návykovou látkou,
s výjimkou řidiče tramvaje umožnit chodci, který je na přechodu
pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné
přejití vozovky; proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k
přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo
před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen před
přechodem pro chodce zastavit vozidlo,
zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete a bezpečnou
přepravu nákladu,
zabezpečit přepravované zvíře tak, aby neohrozilo řidiče a
přepravované osoby,
zajistit, aby k jízdě byl přibrán potřebný počet způsobilých a
náležitě poučených osob, jestliže to vyžaduje bezpečnost provozu
na pozemních komunikacích.

Řidič nesmí
požít alkoholický nápoj nebo užít návykovou látku během jízdy,
řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití
alkoholického nápoje nebo užití návykové látky nebo v takové
době po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky,
kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem,
řídit vozidlo nebo jet na zvířeti, jestliže je jeho schopnost k řízení
vozidla nebo jízdě na zvířeti snížena v důsledku jeho zdravotního
stavu,
předat řízení vozidla nebo svěřit zvíře osobě, která nesplňuje
podmínky k řízení nebo která je pod vlivem alkoholu nebo jiné

návykové látky nebo jejíž schopnost k řízení vozidla nebo jízdě na
zvířeti je snížena v důsledku jejího zdravotního stavu,
vyhazovat předměty z vozidla,
ohrozit chodce přecházející pozemní komunikaci, na kterou řidič
odbočuje, při odbočování na místo ležící mimo pozemní
komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení nebo
couvání.
Řidič motorového vozidla je dále povinen:
připoutat se za jízdy bezpečnostním pásem na sedadle, které je
povinně vybaveno bezpečnostním pásem (neplatí pro řidiče při
couvání vozidla, učitele jízdy při výcviku a osobu, která tak
nemůže učinit ze zdravotních důvodů na základě lékařského
potvrzení),
přepravovat osobu mladší 12 let nebo osobu mladší 18 let a menší
než 150 cm na sedadle vedle řidiče pouze za použití zádržného
systému; za sedadlo vedle řidiče se nepovažuje místo v
postranním vozíku motocyklu,
přepravovat osobu mladší 18 let a menší než 150 cm na sedadle
jiném než uvedeném v předchozím bodě, které je vybaveno
bezpečnostním pásem, pouze za použití zádržného systému; toto
neplatí pro osoby, u kterých jejich zdravotní stav nebo tělesná
dispozice použití zádržného systému neumožňuje,
upevnit zádržný systém stanoveným způsobem,
zamezit používání zádržného systému na sedadlech, před nimiž a
vedle nichž je umístěn airbag, pokud toto zařízení nelze na dobu
použití zádržného systému vyřadit z činnosti,
mít za jízdy na motocyklu nebo mopedu na hlavě nasazenou a
řádně připevněnou ochrannou přílbu schváleného typu a chránit si
za jízdy zrak vhodným způsobem, například brýlemi nebo štítem,
pokud tím není snížena bezpečnost jízdy, například za deště nebo
sněžení.

Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe
řidičský průkaz,
osvědčení o registraci vozidla,
doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla.

Na výzvu policisty je řidič motorového vozidla povinen předložit tyto
doklady policistovi ke kontrole.
Řidič motorového vozidla je povinen na výzvu policisty podrobit vozidlo
kontrole maximální přípustné hmotnosti na nápravu, maximální
přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy nebo technického
stavu vozidla nebo jízdní soupravy.
Řidič motorového vozidla je povinen při vstupu na území České
republiky nebo při výstupu z tohoto území na výzvu příslušníka celního
orgánu podrobit vozidlo kontrole maximální přípustné hmotnosti na
nápravu, maximální přípustné hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy.

Řidič nesmí
předat řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky
k řízení,
obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích
ani jiné osoby zejména nadměrným hlukem, znečišťováním
ovzduší, rozstřikováním kaluží, bláta nebo zbytečným ponecháním
motoru stojícího vozidla v chodu,
držet při jízdě s vozidlem v ruce telefonní přístroj nebo jiné

hovorové zařízení,
kouřit při jízdě na motocyklu, na mopedu a na jízdním kole,
na druhém sedadle motocyklu přepravovat osobu mladší 12 let.

Řidič vozidla hromadné dopravy osob nesmí ve vozidle kouřit a za jízdy
jíst a pít, bavit se s přepravovanými osobami a vpouštět je do prostoru
vyhrazeného pro řidiče, rozjíždět se před uzavřením dveří a otevírat
dveře před zastavením.
Řidič vozidla taxislužby a příležitostné osobní silniční dopravy nesmí při
přepravě osob ve vozidle kouřit.
Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3
500 kg, zvláštního vozidla nebo jízdní soupravy musí jet ze svahu se
zařazeným rychlostním stupněm. Řidič motorového vozidla o maximální
přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg musí tak učinit, jestliže to
vyžaduje bezpečnost jízdy.

osobní automobil, nákladní automobil, jehož celková hmotnost
nepřevyšuje 3 500 kg, motocykl, přípojné vozidlo, jehož
přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, kromě nebrzděného
přívěsu, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 750 kg, nejpozději
ve lhůtě čtyř let po zaregistrování silničního vozidla a potom
pravidelně nejpozději ve lhůtách dvou let,
nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500
kg, speciální automobil, autobus, silniční vozidlo s právem
přednostní jízdy, cvičné silniční vozidlo autoškoly, vozidlo
taxislužby, vozidlo půjčovny automobilů určené k nájmu, kromě
nebržděného přívěsu, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 750kg,
přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg,
nejpozději ve lhůtě jednoho roku po zaregistrování silničního
vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách,
nebržděný přívěs, jehož celková hmotnost nepřevyšuje 750
kg,motocykl, jehož zdvihový objem pístového spalovacího motoru
pohonu silničního vozidla nepřevyšuje 50 cm3 nebo jehož
nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 50 km/h, s výjimkou
motocyklu opatřeného šlapadly, nejpozději ve lhůtě šest let po
zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve
lhůtách čtyř let.

Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat:
řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem
zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré
barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné
znamení,
řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u
něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v
pracovní smlouvě,
řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem
samostatné výdělečné činnosti,
držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E nebo
podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo
zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského
oprávnění,
držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových
vozidel.

Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci 1 povinna se
podrobit před zahájením výkonu činnosti, dalším pravidelným lékařským
prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení
50 let věku každoročně.
Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1,
je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest
měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení
stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.
Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné lékařské
prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k
aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit výše uvedeným osobám termín
další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou lhůty uvedené výše.

Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti povinné osoby, může
posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření.
Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku osob uvedených v odstavci
1 hradí u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel. U osob
uvedených v odstavci 1, které nejsou v pracovněprávním vztahu, a u
osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na pravidelnou lékařskou
prohlídku tyto osoby.
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