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ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Účel úpravy
(1) Směrnice stanovuje zákonné povinnosti vztahující se k získání a zdokonalování odborné
způsobilosti zaměstnanců UTB ve Zlíně k řízení motorových vozidel při pracovních
cestách.
(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) Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon 411/2005 Sb.,),
c) 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.
ČÁST DRUHÁ
Článek 2
Odborná způsobilost řidičů
(1) Odborná způsobilost řidičů se podle § 46 zákona č. 247/2000 Sb., zdokonaluje školením
zaměřeným na znalost právních předpisů na úseku dopravy, zejména pravidel provozu na
pozemních komunikacích, teorie řízení a zásad bezpečné jízdy, ochrany životního
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(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

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).
Zdokonalovací školení řidičů provádí podle § 47 zákona č. 247/2000 Sb., provozovatel
autoškoly v rozsahu vydané registrace k provozování autoškoly.
Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů v rozsahu 16 hodin ročně a přezkoušení je
povinna se zúčastnit podle § 48 zákona č. 247/2000 Sb. osoba, která řídí:
a) motorové vozidlo vybavené zvláštním výstražným zařízením se zvláštním světelným
zařízením modré barvy
b) vozidlo taxislužby (zákon č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
c) vozidlo pro přepravu více jak 9 cestujících včetně řidiče
d) vozidlo pro přepravu nákladů o celkové hmotnosti vyšší než 7 500 kg.
Náklady na zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení hradí žadatel.
Těchto školení a přezkoušení řidičů jsou povinni se zúčastnit osoby, u nichž je řízení
vozidla předmětem pracovního vztahu nebo předmětem činnosti vykonávané na základě
oprávnění k soukromému podnikání. Jedná se o osoby, u nichž je v pracovní smlouvě
nebo v jiném aktu, na jehož základě vznikl pracovní vztah, uveden druh práce spočívající
v řízení vozidla nebo druh práce, u něhož je oprávnění k řízení motorového vozidla
příslušné skupiny kvalifikačním předpokladem, a dále o osoby, u nichž je v pracovní
smlouvě nebo jiném obdobném aktu řízení vozidla uvedeno jako další podmínka § 34
odst. 1 Zákoníku práce. Jen v těchto případech je zaměstnanec povinen při výkonu práce
vozidlo řídit a zaměstnavatel má právo na něm plnění těchto povinností vyžadovat.
Povinnost zaměstnavatele dohodnout v pracovní smlouvě se zaměstnancem druh práce, na
kterou je zaměstnanec přijímán vyplývá z ustanovení § 34 Zákoníku práce.
Školení a přezkoušení zajišťuje na své náklady zaměstnavatel. Zaměstnavatel je též
povinen vést o účasti řidičů na školení a o výsledcích přezkoušení evidenci.
Článek 3
Pravidelné lékařské prohlídky

(1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat podle § 87 zákona č.
361/2000 Sb.:
a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností
užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní
zvukové výstražné znamení,
b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení
motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,
c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatně výdělečné
činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu (živnostenský zákon),
d) držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E, nebo podskupin C1, C1+E, D1,
D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny řidičského
oprávnění,
e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle
zvláštního právního předpisu (zákon č. 247/2000 Sb.,)
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(2) Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odst. 1 povinna se podrobit před zahájením
výkonu činnosti uvedené v odst. 1, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak
do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.
(3) 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 hradí náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku tyto osoby.
Článek 4
Školení zaměstnanců, u nichž řízení není předmětem pracovního vztahu
(1) Školení zaměstnanců, u nichž řízení vozidla není předmětem pracovního vztahu, kteří
však občasně využívají možnosti použít na pracovní cestě služební nebo soukromé
vozidlo se koná dle znění zákoníku práce č. 262/2006 Sb.,
(2) Podle § 37 odst. 5 zákoníku práce musí být při nástupu do práce zaměstnanec seznámen
s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci jež musí při své práci dodržovat. Zaměstnanec musí být také řádně
seznámen s kolektivní smlouvou a s vnitřními předpisy.
(3) Podle § 349, odst. 1 zákoníku práce právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a
protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební
předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení
s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a
chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající
se ochrany života a zdraví.
Článek 5
Povinnosti zaměstnavatele
(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační
předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a
vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je
práce vykonávána a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.
Článek 6
Práva a povinnosti zaměstnance
(1) Každý zaměstnanec je povinen podle § 106 odst. 4 zákoníku práce dbát podle svých
možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob,
kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost
základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků
zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou
součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.
Zaměstnanec je povinen:
a) účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci včetně ověření jejich znalostí,
b) podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním stanovených
zvláštními právními předpisy,
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c) 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,
d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní
prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná
zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu.
(2) Ze strany státního odborného dozoru nad bezpečností práce jsou doporučovány termíny
opakovaného školení minimálně jednou ročně, avšak ne delší než jednou za tři roky.
Zaměstnanci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se účastní školení lx ročně. Školení je
zakončeno přezkoušením z pravidel silničního provozu. Školení a přezkoušení
zaměstnanců zajišťuje odborné školící středisko.
Článek 7
Pravidelné lékařské prohlídky
(1) Držitel řidičského oprávnění je povinen, se podrobit pravidelné lékařské prohlídce
nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení
stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.
(2) Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku u osob uvedených v bodě 1 tohoto článku,
hradí tyto osoby.
(3) Školení a přezkoušení zajišťuje na své náklady zaměstnavatel, který vede evidenci řidičů referentů.
(4) Při použití služebního nebo soukromého vozidla ke služebním cestám se vyžaduje předem
schválený cestovní příkaz.
(5) Osoby, které používají ke služebním cestám vlastní vozidlo, musí mít uzavřeno havarijní
pojištění na toto vozidlo.

ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Vydáním této směrnice ruším směrnici rektora č. 5/2001.
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