
- 29 -

10 PŘÍLOHA Č. 1

VYHLÁŠKA
ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne
o  výcviku,  způsobilosti  a  registraci  obsluh  motorových vozíků

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 4 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

§ 1 Rozsah platnosti

(1) Motorové vozíky uvedené v odstavci 2 (dále jen „motovozíky") smí v

souvislosti s prováděním manipulace a přemísťováním břemen nebo jiných pracovních

činností obsluhovat jen ten, komu ministerstvo průmyslu a obchodu nebo orgán jím

pověřený udělí k obsluze oprávnění.

(2) Oprávnění podle odstavce (1) je třeba k obsluze:

a) Plošinové vozíky se spalovacím motorem o výkonu nad 50 kW,

b) Elektrické vysokozdvižné vozíky ručně vedené,

c) Elektrické vysokozdvižné vozíky s vychystávací plošinou,

d) Čelní vysokozdvižné elektrické vozíky,

e) Čelní vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem do 5 t nosnosti,

f) Čelní vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem nad 5 t nosnosti,

g) Terénní vysokozdvižné vozíky,

h) Teleskopické vysokozdvižné vozíky

i) Boční vozíky

j) Portálové vysokozdvižné vozíky

(3) Bez oprávnění k obsluze smí obsluhovat motovozík jen ten, kdo se ho se

souhlasem provozovatele stroje učí obsluhovat pod přímým a stálým dohledem

odborného instruktora za účelem získání předběžné praxe podle § 5.
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§ 2 Oprávnění k obsluze motovozíků

(1) Oprávnění k obsluze motovozíků lze udělit jen tomu, kdo dosáhl věku 18 let, je

zdravotně způsobilý a spolehlivý k takové obsluze, absolvoval předepsaný výcvik,

prokázal zkouškou odbornou způsobilost.

(2) Má-li motovozík také charakter motorového vozidla, lze udělit oprávnění k

obsluze jen tomu, kdo již má odpovídající řidičské oprávnění 1)

§ 3 Zjištění zdravotní způsobilosti

Zdravotní způsobilost k obsluze motovozíků se zjišťuje lékařskou prohlídkou, které

se musí uchazeč o oprávnění k obsluze motovozíků podrobit před zahájením výcviku.

Platí stejná pravidla jako pro zjištění zdravotní způsobilosti uchazečů o řidičské

oprávnění 1).

§ 4 Spolehlivost k obsluze motovozíků

(1) Spolehlivým k obsluze motovozíků není

a) komu byla zrušena nebo pozastavena platnost řidičského oprávnění,

b) komu je soudem zakázána obsluha motovozíků.

§5 Výcvik

(1) Uchazeč o oprávnění k obsluze motovozíků musí

a) získat předběžnou praxi v obsluze motovozíku pod přímým a stálým dohledem

odborného instruktora v rozsahu stanoveném v příloze,

b) projít odborným výcvikem ve výcvikovém zařízení akreditovaném pro tento druh

výcviku ministerstvem školství a tělovýchovy.

 (2) Výcvik ve výcvikovém zařízení musí být veden podle učebních osnov vydaných

nebo schválených ministerstvem průmyslu a obchodu.

 (3) O absolvování výcviku vydá výcvikové zařízení absolventu osvědčení.
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§ 6 Výběr uchazečů do výcvikového zařízení

(1) Uchazeč do výcvikového zařízení obsluh motovozíků je povinen před

zahájením výcviku předložit řádně a pravdivě vyplněnou žádost o zařazení do

výcviku obsluhy motovozíku podepsanou vlastnoručním podpisem.

(2)  Žádost o zařazení do výcvikového zařízení musí uchazeč doložit:

a) prohlášením uchazeče o tom, že mu soudem není zakázána obsluha motovozíků,

b) lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti uchazeče k obsluze motovozíků,

c) potvrzením o předběžné praxi v obsluze motovozíku,

§7 Přihláška k odborné zkoušce

(1) Přihlášku k odborné zkoušce podává uchazeč o oprávnění k obsluze

motovozíku  výcvikovému zařízení

(2) Přihláška musí obsahovat:

a) jméno uchazeče a jeho adresu,

b) datum narození,

c) data řidičského průkazu, pokud k obsluze motovozíku je takový průkaz třeba,

d) osvědčení o úspěšném absolvování odborného výcviku,

e)  fotografii hlavy uchazeče o rozměru 3X4 cm.

(3) Pokud přihláška obsahuje informace dle par.6, odst. (2), může být součástí

žádosti o zařazení do výcviku obsluhy.

(4) Na podkladě přihlášky stanoví výcvikové zařízení dobu, místo zkoušky a

složení zkušební komise.

§ 8 Odborná zkouška

(1) Odborná způsobilost uchazeče o oprávnění k obsluze motovozíků se zjišťuje

odbornou zkouškou a to zvlášť pro každou skupinu strojů.
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(2) Odborná zkouška se koná před zkušební komisí složenou nejméně z jednoho

zkušebního komisaře a jednoho instruktora, který zajišťoval výcvik. U zkoušky mohou

být přítomni další zástupci výcvikového zařízení a zástupce organizace, u níž je

uchazeč v pracovním poměru.

(3) Odborná zkouška se skládá z teoretické a praktické části a musí prokázat, že

uchazeč má znalosti obsluhy a údržby motovozíku a zvládl látku předepsanou učební

osnovou.

(4) Výsledek odborné zkoušky hodnotí zkušební komise takto:

a) způsobilý k obsluze motovozíku typu:

b) nezpůsobilý k obsluze motovozíku typu:

(5) O výsledku odborné zkoušky každého uchazeče sepíše zkušební komise

samostatný zápis, který předloží orgánu pověřenému vydáním oprávnění k obsluze

motovozíků.

(6) Nebyl-li uchazeč uznán při zkoušce způsobilým k obsluze motovozíku,

může se přihlásit k opakování zkoušky ve lhůtě stanovené zkušební komisí. Neuspěje-

li žadatel ani při opakované zkoušce, může být připuštěn ke zkoušce jen po opakování

výcviku.

§ 9 Průkaz o oprávnění k obsluze motovozíků

(1) Uchazeči, který odbornou zkouškou prokázal způsobilost, udělí ministerstvo

průmyslu a obchodu, nebo orgán jím pověřený, oprávnění k obsluze motovozíku

(motovozíků) a vydá mu o tom průkaz.

(2) Oprávnění může být rozšířeno na další typy motovozíků po doplňovací praxi

a zkoušce.
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§ 10 Povinnosti držitele průkazu

 (1) Držitel průkazu je povinen průkaz náležitě opatrovat a musí jej mít při výkonu

obsluhy motovozíku a na požádání jej předložit kontrolním orgánům.

 (2) Držitel průkazu nesmí provádět žádné zápisy, změny nebo úpravy v průkazu.

 (3) Ztrátu průkazu je držitel povinen hlásit ihned orgánu, který průkaz vydal popř.

orgánu, který je vydáváním oprávnění pověřen.

 (4) Držitel průkazu je povinen obsluhovat motovozík vždy v souladu s pokyny

vyplývajícími z průvodní dokumentace stroje, místních provozních bezpečnostních

předpisů zaměstnavatele a právních a ostatních předpisů souvisejících s prováděnou

činností (např. 1)).

 (5) Je zakázáno obsluhovat motovozík pod vlivem alkoholu, omamných látek či

léků, které nepříznivě ovlivňují činnost vyžadující zvýšenou pozornost.

§ 11 Platnost průkazu

 (1) Průkaz opravňuje obsluhu motovozíku obsluhovat jen typ vozíku, pro který byl

vystaven.

 (2) Platnost průkazu je nutno potvrdit pravidelným opakovaným školením, které

provádí odborný instruktor. Potvrzení o opakovaném školení provede odborný

instruktor do průkazu předepsaným způsobem – vyražením čísla svého certifikátu do

příslušného pole letopočtu a měsíce lisovacími kleštěmi.

 (3) Opakované školení se provádí vždy jednou za 12 měsíců.

 (4) Pokud se držitel průkazu nezúčastní opakovacího školení po dobu delší než 12

měsíců, je mu obsluha motovozíků zakázána do doby absolvování opakovacího školení.
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 (5) Pokud se držitel průkazu nezúčastní opakovacího školení déle než 36 měsíců,

průkaz pozbývá platnosti a není možno jej obnovit dalším potvrzením o opakovacím

školení.

§12 Odnětí  (zadržení)  průkazu

 (1) Ministerstvo průmyslu a obchodu může zrušit oprávnění k obsluze motovozíku

a odejmout průkaz o tom vydaný, stal-li se jeho držitel duševně nebo tělesně,

nezpůsobilý nebo nespolehlivý k takové obsluze.

 (2) Kontrolní orgány mohou průkaz dočasně zadržet, jestliže by jednáním obsluhy

motovozíku byla ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

§ 13 Odborní instruktoři a zkušební komisaři

 (1) Odborným instruktorem výcviku a zkušebním komisařem obsluh motovozíků

jsou osoby, které byly pro tuto činnost certifikovány platným akreditovaným

certifikátem instruktora obsluhy motovozíků resp. zkušebního komisaře obsluhy

motovozíků.

 (2) Odborná způsobilost instruktora popř. zkušebního komisaře je získávána

absolvováním příslušného školení zakončeného úspěšným složením odborné zkoušky u

akreditovaného certifikačního orgánu, který následně vydá akreditovaný certifikát

instruktora resp. zkušebního komisaře obsluhy motovozíků.

§ 14 Oprávnění ministerstva průmyslu a obchodu

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu

a) vykonává dozor nad výukou a odbornými  zkouškami obsluh motovozíků,

b) schvaluje (vydává) učební osnovy pro výcviková zařízení obsluh motovozíků,

c) vede ústřední registraci obsluh motovozíků.
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(2) Ministerstvo průmyslu a obchodu může

a) pověřit jiné orgány prováděním zkoušek a vydáváním oprávnění k obsluze

motovozíků,

§ 15 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem .

1) Zákon č. 361 / 200 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích, v p.p.

Příloha k vyhlášce ………………..

Předběžná praxe pro jednotlivé skupiny motovozíků se stanoví v tomto rozsahu:

a) Plošinové vozíky se spalovacím motorem  ……………………………...…10 hod.

b) Elektrické vysokozdvižné vozíky ručně vedené……………………………15 hod.

c) Elektrické vysokozdvižné vozíky s vychystávací plošinou………………...15 hod.

d) Čelní vysokozdvižné elektrické vozíky…………………………………….15 hod.

e) Čelní vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem do 5 t nosnosti……..20 hod.

f) Čelní vysokozdvižné vozíky se spalovacím motorem nad 5 t nosnosti (možno

absolvovat až po úspěšném zakončení výcviku obsluhy vozíku skupiny e))……20 hod.

g) Terénní vysokozdvižné vozíky (možno absolvovat až po úspěšném zakončení

výcviku obsluhy vozíku skupiny e))…………………...……………………..….20 hod.

h) Teleskopické vysokozdvižné vozíky……………………………….……….20 hod.

i) Boční vozíky……………………………….………………………………..20 hod.

j) Portálové vysokozdvižné vozíky……………………………………………15 hod.

Hodinou předběžné praxe se rozumí doba, po kterou uchazeč o oprávnění k

obsluze motovozíku stroj řídí pod dozorem odborného instruktora. Do předběžné

praxe se nezapočítává přípravný čas ani hodiny věnované údržbě nebo opravě stroje.
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