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Příloha 1: Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 
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Příloha č. 2:  Dorozumívání osob při manévrovaní s vozidlem, kódované signály 
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Příloha 3: zkušební test s oblasti BOZP 

1) při otáčení a couvání 

a) Řidič si musí zabezpečit bezpečné otáčení nebo couvání pomocí další způsobilé a 

náležitě poučené osoby (zaměstnance), vyžadují li to okolnosti, zejména 

nedostatečný rozhled nebo terén mimo pozemní komunikace, 

b) Bezpečné otáčení a couvání zajišťuje další způsobilé a náležitě poučená osoba 

(zaměstnanec), vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, nebo terén 

mimo pozemní komunikace, 

c) Lze splnit podmínky bezpečnosti doplňkovým zvukovým výstražným zařízením 

umístněným na zádi vozidla, které při zařazeném zpětném chodu a při chodu 

motoru vydává přerušované a výstražné znamení. 

2) v zorném poli řidiče 

a) Můžou být povolené jen schválené doplňky, 

b) Nesmí být umístněny okrasné a upomínkové předměty, které by omezovaly výhled 

řidiče všemi směry s výjimkou schválených označení určených k umístnění na skla 

vozidla. 

3) osobní ochranné pracovní prostředky 

a) Se smějí používat jen když hrozí nebezpečí úrazu, 

b) Nemusí se používat pokud pracovník rozhodne, že bude pracovat na vlastní riziko a 

podepíše reverz, 

c) Se musí používat, udržovat a provádět kontrola jejich používání. 

4) za pracovní uraz se považuje 

a) Uraz na cestě do zaměstnání 

b) Jakékoli poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobený nezávisle 

na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivu při plnění 

pracovních úkolu nebo v přímé souvislosti s ním 

c) Uraz na cestě ze zaměstnání 

5) pracovní uraz musí pracovník nahlásit 

a) Požární ochraně 

b) Vodohospodáři v organizaci 

c) Svému bezprostředně nadřízenému 

6) při řízení a činnostech mimo pozemní komunikace řidič 

a) Není ničím omezován 
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b) Musí se chovat ukázněně a ohleduplně, přizpůsobit své chování stavu a povaze 

terénu, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat 

c) Musí dodržovat pravidla silničního provozu, která zde též platí 

7) limit doby řízení pro řidiče 

a) Není ničím omezen 

b) Upraven a příslušnými předpisy (zákoníkem práce , AETRem) 

c) Záleží na jeho únavě a praxi, sám si ho určí 

8) motorová vozidla  

a) Mohou být lékárničkou vybavena  

b) Musí byt vybavena zdravotnickými potřebami v samotném pouzdře 

c) Lékárničkou musí být vybaveny pouze autobusy 

9) použije-li zaměstnanec k pracovní cestě vlastního dopravního prostředku, začíná 

pracovní cesta 

a) Vstupem do garáže, není-li vozidlo v garáži, vstupem do vozidla 

b) Až na místě zaměstnancovi služební cesty 

c) Od hranic města, ve kterém má zaměstnanec jednání 

10) uvádět motor do chodu v garáži je 

a) Dovoleno jen za účelem bezprostředního vyjetí 

b) Dovoleno bez omezení 

c) Zakázáno 

11) řidič se muže od doby nepřetržitého řízení vozidla odchýlit 

a) Jen při řízení za dobré viditelnosti 

b) V případech nebezpečí, při poskytování pomoci nebo v důsledku poruchy vozidla 

c) Pouze v případě, že je přítomen druhý řidič 

12) vybočí-li zaměstnanec s vozidlem ze směru jízdy, aby si vyřídil záležitosti 

nesouvisející s plněním pracovních úkolů, při případném pracovním úrazu se tento 

uraz 

a) Bude považovat za pracovní v případě, že jej zaviní jiná osoba 

b) V každém případě bude považovat za pracovní  

c) Nebude považovat za pracovní 

13) při jízdě a činnostech mimo pozemní komunikace řidič 

a) Není ničím omezován 
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b) V každém případě bude považovat za pracovní 

c) Nebude považovat za pracovní 

14) základní požadavek na to, aby se odpočinek ve vozidle s vhodným lůžkem dal 

pokládat za vyhovující, je 

a) Řidič má dostatečně teplý spací pytel 

b) Vozidlo stojí na hlídaném parkovišti 

c) Vozidlo stojí 

15) Účinná lékařská pomoc se poskytuje v pořadí 

a) O které požádá poraněný 

b) Zastavení krvácení, zajištění volné dýchací cesty, provedení umělého dýchání a 

masáž srdce, protišoková opatření, ošetření ostatních poranění 

c) V libovolném pořadí 

16) Zaměstnanci mají právo  

a) Na zajištění BOZP, na informace o nevyhnutelných rizikách jejich práce a na 

informace o opatřeních na ochranu před jejich působením  

b) Pouze na to, aby je zaměstnavatel zastupoval v právních otázkách 

c) Pouze na slušné zacházení ze strany zaměstnavatele 

17)  Opravovat naložené vozidlo, pokud není zabezpečená jeho stabilita a náklad 

muže řidiče ohrozit, je 

a) Povoleno 

b) Zakázáno 

c) Povoleno jen za denního osvětlení 

18) provoz, oprava, údržba a kontrola vozidla se musí provádět  

a) Pouze pod dohledem bezpečnostního technika 

b) Pouze za denního osvětlení 

c) Podle návodu stanoveného výrobcem nebo technologického postupu 

19) řidič je povinen dle vyhlášky č. 213/1991 Sb. Vést evidenci 

a) O době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách  

b) O počtu provedených oprav 

c) O spotřebě pohonných hmot 

20) je-li schopnost řidiče řídit vozidlo snížená např. únavou, úrazem, nevolností, pak 

vozidlo 
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a) Smí řídit ale musí jít velice pomalu 

b) Nesmí řídit 

c) Smí řídit pouze za denního světla, za šera a ve tmě je to naprosto vyloučeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 4: Evropský zápis o dopravné nehodě 
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