V Praze, dne 15. 4. 2013
Č. j. 63/13911/13-ORO-V
Směrnice děkana 2013_06
o školení řidičů a bezpečnosti automobilové dopravy
Tato směrnice se netýká profesionálních řidičů.
Směrnice byla novelizována s účinností od 13.6.2016 — platnost školení byla
prodloužena z původních 3 let na dobu 5 let.

Na základě Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a Příkazu rektora č. 10/2009
Vydávám
Místní provozní bezpečnostní předpis, kterým se stanoví pracovní a
technologické postupy pro bezpečné provozováni dopravy.
1. Podle Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., příloha l, odst. 2, bod e) nařizuji vybavit
každé vozidlo použité pro služební cestu výstražnou vestou s vysokou viditelností
vyhovující požadavkům normových hodnot. Zároveň nařizuji použití této vesty při
jakémkoliv vystoupení z vozidla za účelem odstraňování poruch.

2. Výstražné vesty pořizují katedry a ostatní pracoviště z vlastních zdrojů.
3. Po maximálně 4,5 hodinách řízení nařizuji bezpečnostní přestávku v trvání 30
minut. Tato přestávka může být rozdělena do dvou dílčích přestávek v trvání
min. 15 minut.
Řidiči jsou povinni se účastnit pravidelného školení řidičů dle platného příkazu
rektora. Školení v délce 40 minut je organizováno na FEL zpravidla 2x ročně.
Ověření získaných znalostí bude prováděno formou závěrečné besedy lektora se
zaměstnanci. V případě, že lektor zjistí, že znalosti některého zaměstnance
neodpovídají požadavkům jeho funkčního postavení nebo zákoníku práce, provede o
tom zápis v prezenční listině. Doba závěrečné besedy — 20 minut.
1. Záznamy o školení nařizuji archivovat 3 roky u bezpečnostního technika FEL.
FEL uznává externí školení provedené v registrované autoškole nebo v dalších
organizacích, které k tomu mají oprávnění. Seznam těchto organizací tvoří přílohu
tohoto předpisu. Platnost školení je 3 roky. Potvrzení o těchto školeních archivuje
bezpečnostní technik FEL.
2. Použití vozidla pro pracovní cestu nařizuje vedoucí pracoviště. Ten musí při
pověřování zajistit a ověřit že:
a) pracovník s cestou souhlasí
b) vozidlo je pojištěno pro případ havárie havarijní pojistkou
c) pracovník má platné oprávnění k řízení vozidla a ostatní potřebné doklady
d) pracovník byl vyškolen a přezkoušen z předepsaných bezpečnostních
předpisů, zásad první pomoci a registraci pracovních úrazů
e) vozidlo je vybaveno výstražnou vestou s vysokou viditelností podle
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.

prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., v. r.
děkan
Příloha 1
Seznam externích organizací, oprávněných provádět školení řidičů
1. Autorizované autoškoly
2. PREVENT s.r.o. http://www.instructor.cz
Seznam bude postupně doplňován dle návrhů pracovišť

