
Bezpečnostní 

pokyny

pro řidiče služebních 

vozidel skupiny B

2020

Tento standard je závazný 

pro služební vozidla a 

soukromá vozidla používaná 

pro služební účely

Poznámky:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………



§ Legislativa §

Česká republika
❑ Zákoník práce, 
zákon č.262/2006 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

❑ 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
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Slovenská republika
❑ Zákonník práce,
zákon č.311/2001 Z.z.
ve znení neskorších predpisov

❑ Zákon č.8/2009 Z.z. v z.n.p.
o cestnej premávke 

❑Výhláška č.9/2009 Z.z. v z.n.p., 
ktorou sa vykonáva zákon 
o cestnej premávke



1. Identifikace vozidla
a řidiče

2. Datum

3. Doba řízení od – do

4. Čerpání bezpečnostních 
přestávek 

ZÁZNAM O PROVOZU 

VOZIDLA

Bezpečnostní pokyny pro řidiče služebních vozidel - skupiny B                                                                   Standard BOZP No.10

D
at

u
m

P
o

čá
te

k 
ce

st
y

C
íl

 c
e

st
y

U
je

to
 K

M

Č
as

 o
d

je
zd

u

Č
as

 p
ří

je
zd

u

Č
e

rp
án

í 
b

e
zp

e
čn

o
st

n
í 

p
ře

st
áv

ky



ČASOVÉ LIMITY

Max.4,5 hodiny řízení

pak následuje 30 minut
bezpečnostní přestávka 

Max.9 hodin řízení za 

směnu / pracovní den

MAXIMÁLNÍ DOBA ŘÍZENÍ
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Povinná výbava 
vozidla:

KONTROLA STAVU VOZIDLA
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KONTROLA TECNICKÉHO 
STAVU VOZIDLA

POZN: v Rakousku a 

Německu je žlutá reflexní 
barva vyhrazena pouze pro 

záchranné složky, ostatní smí 
používat pouze oranžovou 

reflexní barvu



Kontrola technického stavu vozidla
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UPEVNĚNÍ PŘEDMĚTŮ 
VE VOZIDLE

VĺTE, ŽE…
Při nárazu v rychlosti 

50 km/h se hmotnost 

uvolněného předmětu násobí dvaceti.

Pořadač o hmotnosti1 kg 
vymrštěný při nárazu tak nabývá 

hmotnosti20 kg.
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ÚNAVA ZA VOLANTEM ZASTAV a ODPOČIŇ SI

K výrazné regeneraci 
obvykle postačuje 
odpočinek v délce:

20minut
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ALKOHOL, DROGY A LÉKY

ALKOHOL ZA VOLANT NEPATŘÍ

NA OBALECH NEBO PŘÍBALOVÝCH LETÁCÍCH 
K LÉKŮM, KTERÉ UŽÍVÁM, ZJISTÍM, ZDA JSOU 

SLUČITELNÉ S ŘÍZENÍM VOZIDLA.

Pozor, nebezpečí: 
zákaz řízení

Než začnete opět řídit,
poraďte se s lékařem.
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NEPOUŽÍVEJ MOBILNÍ TELEFON 
ZA VOLANTEM

TIP:
POKUD SE 

DOVOLÁTE NĚKOMU 
KDO ŘÍDÍ, SAMI 

UKONČETE HOVOR
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DODRŽUJ MAXIMÁLNÍ 
POVOLENOU RYCHLOST
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Změna velikosti zorného úhlu 
v závislosti na rychlosti

Zorné pole 100° Zorné pole 75° Zorné pole 45°
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Změna délky brzdné dráhy
v závislosti na rychlosti

CELKOVÁ DRÁHA 

ZASTAVENÍ

CELKOVÁ DRÁHA 
ZASTAVENÍ

CELKOVÁ DRÁHA 
ZASTAVENÍ

Reakční dráha (doba reakce: 1 sekunda).
Průměrná brzdná dráha na rovném a suchém povrchu (na mokré vozovce nebo v případě smyku 
může být i dvojnásobná).
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DOPRAVNÍ OMEZENÍ 
A PRÁCE NA SILNICI
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PARKOVÁNÍ

Dodržujte
pravidlo Vinci: 

parkování 
couváním
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Pravidlo:

2 vteřin

DODRŽUJ BEZPEČNOU
ROZESTUPOVOU VZDÁLENOST
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ZACHRANÁŘSKÁ 

ULIČKA

!
UDRŽUJTE VOLNÝ 

PRŮJEZD
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SLEDUJTE PROVOZ
OKOLO SEBE
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Dopravní nehoda

Kdy volat POLICII ?

1. Zranění osob, nebo usmrcení

2. Druhý účastník nehody 

nespolupracuje (ujede)

3. Druhý účastník nehody je 

opilý, nebo pod vlivem drog

4. Poškození majetku třetích 

osob (značka, semafor, plot)

5. Bránění v provozu

6. Škoda na vozidle (nebo věci) 

je více než 100.000,- Kč / 3.999,- €

Vždy informujte majitele vozidla 

(Budget, ALD,…)


