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1. Účel dokumentu a závaznost
Tento dokument stanoví jednotný postup společnosti při organizaci, řízení a plnění
povinností řidičů smluvních dopravců / přepravců a smluvních zákazníků na úseku BOZP
vyplývajících z právních a ostatních předpisů (vnitřních předpisů společnosti).
Tento dokument je závazný pro zaměstnance smluvních dopravců / přepravců a smluvních
zákazníků a v přiměřené míře i pro zaměstnance jiných zaměstnavatelů a osob, pracují-li
nebo zdržují-li se na pracovištích společnosti vykonávající činnosti řízení vozidel, dopravy a
přepravy a další práce s těmito činnostmi souvisejícími.

2. Legislativa


zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce



zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy



zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů



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

3. Oblast platnosti
Dokument je závazný pro všechny řidiče smluvních dopravců / přepravců a smluvních
zákazníků, dále pro zaměstnance jiných externích firem a ostatní osoby, které se pohybují na
pracovištích společnosti souvisejících s řízením vozidel, dopravou a přepravou.

4. Politika společnosti
Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli zákoníkem práce nebo
zvláštními právními předpisy je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností.
Hlavní cíle BOZP společnosti:


péče o bezpečnou a zdraví nezávadnou práci



předcházení rizikům v pracovním procesu (prevence rizik § 102 ZP)



optimalizace pracovních podmínek



technická prevence
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5. Nejčastější rizika v oblasti dopravy


dopravní nehody v důsledku nedodržování dopravních předpisů nebo dopravní
signalizace



havárie při přepravě s následkem ekologické škody



havárie v důsledku špatného zajištění přepravovaného nákladu



dopravní nehoda kvůli nedodržování povinných bezpečnostních přestávek



havárie způsobená v důsledku požití alkoholu nebo jiných omamných látek



havárie způsobená v důsledku omezené schopnosti řídit vozidlo nebo únavy (mikrospánku) řidiče



havárie zapříčiněná podvodnými technickými prohlídkami vozidel



havárie z důvodu nadměrného nákladu (přetížení)



pád (překlopení) vozidla v důsledku špatného stavu pojížděné plochy



nehoda v důsledku nevhodného nebo nebezpečného zastavení / odstavení vozidla



uklouznutí, zakopnutí, špatné došlápnutí při vystupování/nastupování z vozidla



pád osoby z výšky při nakládce / vykládce



požár vozidla

6. Základní povinnosti řidičů smluvních dopravců / přepravců a smluvních zákazníků
6.1 Požadavky na ochranné prostředky


průmyslová ochranná přilba dle ČSN EN 397+A1 – variantně s páskou pod bradou;
nasazená již při vystupování z vozidla (řidič se nesmí pohybovat okolo vozidla bez
přilby), mimo stanovené bezpečné zóny v závodě



ochranné pracovní brýle
o běžné – při pohybu v zónách v závodě, kde jsou vyžadovány (ochrana proti
vniknutí mechanických částic do oka)
o prachotěsné – při specifických činnostech a na specifických místech





při práci s volně loženými materiály pod tlakem a při práci s tlakem
vzduchu



při tlakové přepravě



při manipulaci s žíravými materiály



při práci s prachovými materiály ve vznosu

pracovní oděv
o vysoce-viditelné a reflexní prvky – minimálně v horní část oděvu, např.
reflexní vesta/bunda, min. třída 1
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o kalhoty – povinně dlouhé nohavice – s ohledem na práce s materiály dráždivé
pro kůži a rizikem mechanického poranění kůže (např. při sestupování)
o blůza s dlouhým rukávem – při manipulaci s dráždivými a žíravými materiály
(nevztahuje se na standardní nakládku a vykládku volně ložených a balených
výrobků)


pracovní obuv – pevná, kotníková, řádně nasazená obuv s uzavřenou patou –
nasazená již při vystupování z vozidla (řidič se nesmí pohybovat okolo vozidla bez
uvedené obuvi); minimálně druhu S1P



pracovní rukavice – při nakládce a vykládce mimo stanovené bezpečné zóny
(uchopování, manipulace)



respirátor – v případě havarijního stavu nebo nenadálého úniku materiálu



další OOPP podle místního značení a podmínek

6.2 Požadavky na pravidla chování řidiče


povinnost řidičů mít platné školení BOZP a školení z registru rizik a interních předpisů
provozovatele závodu (provozovny) před vstupem do areálu provozu



bezpečnostní pásy (pokud je vozidlo pásy vybaveno) – povinné poutání při jakémkoli
pohybu vozidla včetně couvání (pokud tím není omezen výhled dozadu), bez výjimky,
i při krátkém popojíždění; trvale při pohybu vozidla a při sklápění



respektovat pravidla silničního provozu, bezpečnostní značení a dopravně –
provozní řád provozu



pro vozidla nad 3,5 t - povinně zvuková signalizace (akustický varovný signál) při
couvání, doporučení reverzní (couvací) kamera



zákaz použití mobilních telefonů při řízení a sklápění (i s hands-free)



zákaz kouření v areálu mimo vyhrazená místa (včetně kabiny vozidla)



zákaz řídit vozidlo pod vlivem únavy a dodržovat zákonem stanovenou dobu pro
bezpečnostní přestávky řidiče



povinnost sledovat proces nakládky



povinnost udržovat pořádek a čistotu na pracovišti



povinnost používat ochranné konstrukce proti pádu, pokud jsou instalovány



povinné použití prvku proti rozpojení hadic (spony, whip check)



zákaz zastavovat na místech, na nichž vozidlo ohrožuje bezpečnost práce nebo
technická zařízení nebo je samo ohroženo prací konanou v jeho blízkosti



zákaz vjíždět do míst, kde únosnost terénu či komunikace neodpovídá váze vozidla



povinnost řídit se ostatními bezpečnostními předpisy, případně instrukcemi pro
případ vzniku mimořádné události
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povinnost spolupracovat a podílet se na vyšetřování příčin a odstraňování následků
nehod, havárií nebo jiných mimořádných událostí, které řidič zavinil, nebo jichž byl
účasten (všechny nestandardní situace a události oznámit na tel.:
……………………………..)



povinnost podrobit se na výzvu určené /oprávněné osoby dechové zkoušce na
přítomnost alkoholu



povinnost prokázat totožnost, doklady o způsobilosti řidiče a vozidla a poskytnout
údaje/předložit dokumentaci opravňující k nakládce/vykládce v závodě



při požáru opustit a zajistit vozidlo a jeho okolí a volat HZS a ohlašovnu požáru
v areálu provozu (tel. ……………………………..)

6.3 Požadavky na zabezpečení dopravního prostředku


rozsvícená světla – povinně (kromě případu, kdy je vozidlo zastaveno – z důvodu
oslnění řidičů VZV při nakládání)



klínování – doporučení při odstavení vozidla, oboustranně, na nezvedanou nápravu



vypínání motoru – povinnost vypínat motor při opuštění kabiny vozidla a při
nakládce, pokud to není vyloučeno z technologických důvodů (vážení vozidla)



povinnost zabezpečit vozidlo proti neoprávněnému zneužití – nesmí být ponechány
klíče ve vozidle při opuštění kabiny (kabina při opuštění musí být uzamknuta)



povinnost zaplachtovat náklad (pokud je přepravován sypký či prašný materiál)

7. Výjimky
Požadavky kapitoly 6 se netýkají řidičů kurýrních a dovážkových společností, pošta apod.,
kteří se neúčastní nakládky a vykládky a nevyskytují se mimo bezpečné zóny provozovny.

8. Kontrolní činnost
Kontrolní činnost vedoucích zaměstnanců společnosti probíhá soustavně a při zjištění
porušení/nedodržení výše stanovených povinností a požadavků budou z takovéhoto chování
vyvozeny důsledky v podobě smluvní sankce či vykázání z areálu závodu.

9. Všeobecná ustanovení
Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO nejsou tímto dokumentem dotčeny.
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10. Seznámení zaměstnanců
Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni ve smyslu § 102
odst. 2, § 103 odst. 2, § 103 odst. 1 písm. f) a § 349 odst. 2, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce v platném znění s tímto dokumentem, a že seznámení porozuměli.
Jméno, příjmení zaměstnance
(čitelně)

Pracovní
zařazení

Datum seznámení

Podpis
zaměstnance

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Doba seznámení: samostudiem
Jméno, příjmení, funkce a podpis vedoucího zaměstnance, který provedl seznámení:

………………………………………………
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KARTA ŘIDIČE
Ochranné prostředky


průmyslová ochranná přilba – variantně s páskou pod bradou



ochranné pracovní brýle – běžné a prachotěsné dle činností



pracovní oděv
o

vysoko-viditelné a reflexní prvky

o

kalhoty s dlouhými nohavicemi

o

blůza s dlouhým rukávem (v určených případech)



pracovní obuv – pevná, kotníková, minimálně druhu S1P



pracovní rukavice



respirátor

Chování řidiče


platné školení BOZP a školení z registru rizik a interních předpisů provozovatele závodu
(provozovny)



bezpečnostní pásy



respektovat pravidla silničního provozu, bezpečnostní značení a dopravně – provozní řád
provozu



zvuková signalizace při couvání, případně reverzní (couvací) kamera



zákaz použití mobilních telefonů včetně hands-free



zákaz kouření v areálu mimo vyhrazená místa (včetně kabiny vozidla)



dodržovat zákonem stanovenou dobu pro bezpečnostní přestávky řidiče



povinnost sledovat proces nakládky



povinnost udržovat pořádek a čistotu na pracovišti



povinnost používat ochranné konstrukce proti pádu, pokud jsou instalována



povinné použití prvku proti rozpojení hadic (spony, whip check)
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nezastavovat na místech, na nichž vozidlo ohrožuje bezpečnost práce nebo je samo
ohroženo



nevjíždět do míst, kde únosnost terénu či komunikace neodpovídá váze vozidla



řídit se ostatními bezpečnostními předpisy, případně instrukcemi pro případ vzniku
mimořádné události



spolupracovat a podílet se na vyšetřování příčin a odstraňování následků nehod, havárií
nebo jiných mimořádných událostí, které řidič zavinil, nebo jichž byl účasten (všechny
nestandardní situace a události oznámit na tel.: ……………………………..)



podrobit se na výzvu určené /oprávněné osoby dechové zkoušce na přítomnost alkoholu



prokázat totožnost, doklady o způsobilosti řidiče a vozidla a poskytnout údaje/předložit
dokumentaci opravňující k nakládce/vykládce v závodě



při požáru opustit a zajistit vozidlo a jeho okolí a volat HZS a ohlašovnu požáru v areálu
provozu (tel. ……………………………..)

Zabezpečení dopravního prostředku


rozsvícená světla



klínování – doporučení při odstavení vozidla, oboustranně, na nezvedanou nápravu



vypínání motoru – pokud to není vyloučeno z technologických důvodů



zabezpečit vozidlo proti neoprávněnému zneužití



zaplachtovat náklad (pokud je přepravován sypký či prašný materiál)
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