Příloha č. 5
Pokyny pro používání vozidel TUL a vozidel zaměstnanců ke služebním cestám
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanci oprávněni k řízení referentských
vozidel a soukromých vozidel pro účely služebních cest dodržovali předepsané předpisy
a absolvovali příslušná školení týkající se této oblasti.
1.2. Školení řidičů upravují předpisy :
a. Zákon č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
b. Vyhláška MDS č. 470/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí
zákon č. 247/2000 Sb.,
c. Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů,
d. Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
e. Zákoník práce 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který určuje povinnosti
jak vstupního školení při nástupu do pracovního poměru, tak i další školení, které
musí zaměstnanec absolvovat při výkonu pracovní činnosti. V tomto případě se
jedná o školení bezpečnostní.
2.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŘIDIČŮ
Dle zákona č. 247/2000 Sb. se odbornou způsobilostí řidičů:
2.1. Odborná způsobilost řidičů podle § 46 tohoto zákona se zdokonaluje školením zaměřeným na znalost právních předpisů na úseku dopravy, zejména pravidel provozu na pozemních komunikacích, teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, ochrany životního prostředí před škodlivými důsledky provozu vozidel na pozemních komunikacích, zdravotnické přípravy, ovládání a údržby vozidla, přepravy nebezpečných látek a věcí, dodržování
povinností osádek vozidel v nákladní přepravě a na další otázky jejichž znalost ovlivňuje chování řidiče v provozu na pozemních komunikacích. Školení je ukončeno přezkoušením. Tímto ustanovením není dotčena povinnost podrobit se školení podle zvláštních
právních předpisů (např. § 24 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění
pozdějších předpisů).
2.2. Zdokonalovací školení řidičů provádí podle § 47 tohoto zákona provozovatel autoškoly
v rozsahu vydané registrace k provozování autoškoly.
Školení a přezkoušení zajišťuje na své náklady zaměstnavatel. Zaměstnavatel je též
povinen vést o účasti řidičů na školení a o výsledcích přezkoušení evidenci.
V Liberci dne 13.03.2007
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