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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 22122/2018
spisový znak: KHEJ 16663/2018/kakr/3

datum: 12.02.2018

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 30.01.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 30.01.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
týkajících se provozu a počtu služebních vozidel Krajského úřadu Jihočeského kraje.
1.

celkového počtu služebních vozidel a jejich pořizovací ceny, kolik z těchto vozidel bylo zakoupeno v roce 2017

2.

počtu ujetých kilometrů za rok 2017 u každého konkrétního vozidla dle registrační značky a porovnání s rokem 2016

3.

celkového počtu a typu vozidel, které využívají všichni radní jihočeského kraje včetně hejtmanky a náměstků a jejich
registrační značky

4.

celkové částky, kterou stál provoz všech služebních vozidel v roce 2017

5.

kompletních informací o pravidlech a podmínkách používání služebních vozidel

6.

informace, zda-li je možné využívat služební vozidlo i pro soukromé účely

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad 1) – 4)
Požadované informace Vám zasíláme v tabulce, která je přílohou č. 1 tohoto sdělení (služební vozidla-přehled.xlsx).
ad 5)
Kompletní pravidla a podmínky používání služebních vozidel jsou uvedeny v interním rozhodnutí ředitele RŘ/71/REDI, které je
vyvěšeno na intranetu KÚ (viz příloha č. 2 RŘ_71_REDI_služební autoprovoz.pdf).
V něm je uvedeno, že služební vozidlo může použít osoba, která:
-

Je zaměstnancem KÚ

-

Vlastní platný řidičský průkaz skupiny B

-

Absolvovala školení řidičů referentů – platnost dva roky

-

Má řádně vyplněný cestovní příkaz – v našem případě elektronický (software ECP - el cestovní příkazy),
schválený příslušnou pověřenou osobou, kde je uvedeno od kdy do kdy a cílové místo služební cesty.

Pravidelné školení pro zaměstnance zajišťuje dopravní referent, který se také stará o celý chod autoprovozu. Dohlíží na
hospodárnost služebních cest, řádné vytížení služebních vozidel pomocí software ECP. Dále dohlíží na technický stav
služebních vozidel, zajišťuje jejich pravidelný servis, STK, řádné obutí pneumatik dle ročního období a doplnění pohonných
hmot. Řidič referent si v objednaný čas (uvedený v požadavku ECP) pouze vyzvedne připravené doklady v prostorách
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„autoprovozu“, překontroluje, zdali je dokladová část v pořádku a vizuálně zkontroluje vozidlo (promáčklé dveře, odřený
nárazník atd.), protože po převzetí vozidla zodpovídá za jeho technický stav řidič referent.
ad 6)
Služební vozidla nelze využívat pro soukromé účely, pouze svěřená – členové samosprávy (radní).

S pozdravem

Ing. Zdeňka Pandulová v. r.
vedoucí organizačního oddělení
- podepsáno elektronicky –

2x příloha:

služební vozidla-přehled.xlsx
RŘ_71_REDI_služební autoprovoz.pdf
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JIHOýESKÝ KRAJ

ROZHODNUTÍ ěEDITELE
KRAJSKÉHO ÚěADU
NÁZEV:

Služební autoprovoz

ýÍSLO:
ZMċNA ý.:
PLATNOST OD:
ÚýINNOST OD:
ROZSAH PģSOBNOSTI :

Rě/71/REDI
26
1. 2. 2018
1. 2. 2018
Krajský úĜad Jihoþeského kraje

Vypracoval :
Za aktualizaci zodpovídá :
Schválil:
Vydáno:

Jakub Randák, referent dopravy OHMS
Ing. Bc. JiĜí Fidler, vedoucí OHMS
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka JþK
JUDr. Milan Kuþera, Ph.D., Ĝeditel KÚ
v tištČné podobČ, na intranetu na adrese: vnitĜní dokumenty KÚ

ZmČnový list k : Rě/71/REDI
ZmČna þ.

PĤvodní vydání – jako „Rozhodnutí Ĝeditele þ. 3“ þ.j.: ěED 11/2001/Pet z 12.1.2001

Platnost od:

15.1. 2001

PĜedmČt zmČny:*)
ZmČna þ.

Vydání úplného znČní, vþetnČ doplĖku pĤvodního vydání z 12.1.2001 – jako „Rozhodnutí Ĝeditele þ. 22“ þ.j. : ěED
312/2001/Pet z 27.8.2001

Platnost od:

1. 9. 2001

PĜedmČt zmČny:*)

UpĜesnČní pĜedkládání a schvalování požadavkĤ na služební vozidla. DoplnČní pravidel pro referentská vozidla.
DoplnČní povinností ĜidiþĤ z povolání a ĜidiþĤ referentských vozidel. DoplnČní pĜílohy þ. 1 a 5 - nákup nových
vozidel. DoplnČní pĜílohy þ. 2 – „Vzor žádanky o pĜepravu“ a pĜílohy þ. 3 – „Souhlas k použití vlastního
motorového vozidla pro služební úþely. Zrušení pĤvodního znČní z 12.1.2001 þ.j. : ěED 11/2001/Pet – Rě þ.3 a
vydání úplného znČní.

ZmČna þ.

DoplnČní úplného znČní ze dne 27.8.2001 þ.j. : ěED 312/2001/Pet – „Rozhodnutí Ĝeditele þ. 22“

Platnost od:

22.1. 2002

PĜedmČt zmČny:*)

ZmČna pĜílohy þ. 1, nové rozdČlení služebních vozidel mezi jednotlivé útvary KÚ.

ZmČna þ.

Vydání úplného znČní, vþetnČ doplĖkĤ – jako „Rozhodnutí Ĝeditele þ. 3 – zmČna“ þ.j.: 35/2002/Houd z 12.9.2002

Platnost od:

1.6. 2002

PĜedmČt zmČny:*)

OdstranČní duplicity vnitĜního pĜedpisu. Zrušení pĤvodního znČní z 27.8.2001 þ.j. : ěED 312/2001/Pet – Rě þ.22 a
vydání úplného znČní.

ZmČna þ.

Vydání „Rozhodnutí Ĝeditele þ.3 – zmČna“ dne 30.10.2002, þ.j. :REDI/952/2002/Houd - doplnČní úplného znČní ze
dne 12.9.2002 – „Rozhodnutí Ĝeditele þ. 3 – zmČna“ þ.j. : 35/2002/Houd

Platnost od:

1.11. 2002

PĜedmČt zmČny:*)

RozšíĜení ýásti II. (Schvalování pĜidČlení služebních vozidel) a ýásti V. (ěidiþi z povolání) a zmČna PĜílohy þ. 4
(Limity spotĜeby PHM služebních vozidel)

ZmČna þ.

Vydání „Rozhodnutí Ĝeditele þ. 3 – zmČna“ dne 13.12.2002, þ.j.: REDI/1157/2002/Houd – doplnČní úplného znČní
ve znČní ze dne 30.10.2002 þ.j.: REDI/952/2002/Houd

Platnost od:

14.12. 2002

PĜedmČt zmČny:*)

ZmČny v ýásti V. (ěidiþi referentských vozidel), zmČna v pĜíloze þ.1 (vyþlenČní pohotovostního vozidla) a zmČna
v pĜíloza þ. 4 (zmČna limitu spotĜeby u 1 vozidla) a vydání úplného znČní.

ZmČna þ.

Vydání „Rozhodnutí Ĝeditele þ. 3 – zmČna“ dne 31.3.2003, þ.j. : REDI/425/2003/Hrdý - doplnČní úplného znČní ve
znČní ze dne 13.12.2002 þ.j. : REDI/1157/2002/Houd

Platnost od:

24.3. 2003

PĜedmČt zmČny:*)

ZmČna v ýásti II, odst. 8 a zmČny v pĜílohách þ. 1, 4, 5. (Provoz pohotovostního služebního vozidla a jmenný
seznam ĜidiþĤ tohoto vozidla; doplnČní pĜedpisu o 1 delimitované vozidlo).

ZmČna þ.

Vydání „Rozhodnutí Ĝeditele þ. 3 – zmČna“ dne 30.4.2003, þ.j. : REDI/686/2003/Fi - doplnČní úplného znČní ve
znČní ze dne 31.3.2003 þ.j. : REDI/425/2003/Hrdý

Platnost od:

1.5. 2003

PĜedmČt zmČny:*)

ZmČny v ýásti I., II., III., IV. a V – zmČna názvu útvarĤ KÚ (sekretariáty – kanceláĜe), zmČna názvĤ funkcí
v samosprávČ (zástupci – námČstci), upĜesnČní lhĤt v pĜedkládání požadavkĤ na služební vozidla, referentská
vozidla s pĜednostním urþením a parkování vozidel mimo KÚ. ZmČny pĜílohy þ. 1, 2 a 4 – doplnČní novČ
nakoupených vozidel a upĜesnČní vzoru žádanky o pĜepravu. Vydání úplného znČní.

ZmČna þ.

Vydání „Rozhodnutí Ĝeditele þ. 3 – zmČna“ dne 17.12.2003, þ.j.: REDI/1995/2003/Fidler- doplnČní úplného znČní
ve znČní ze dne 30.4.2003 þ.j.: REDI/686/2003/Fi

Platnost od:

1.12. 2003

PĜedmČt zmČny:*)

ZmČny v ýásti II. – úprava pravomocí pĜi schvalování služebních cest – tuzemské a zahraniþní. Vydání „ěádu
služebního autoprovozu“ ě/1/REDI s platností od 1.1.2004.

ZmČna þ.

Vydání „Rozhodnutí Ĝeditele þ. 3 – zmČna þ. 7“ dne 5.1.2004 a úprava oznaþení vnitĜního pĜedpisu z ě/1/REDI na
„SM/2/REDI“

Platnost od:

1.1. 2004

1

PĜedmČt zmČny:*)

Zrušení „Rozhodnutí Ĝeditele þ.3“, vþetnČ jeho pozdČjších zmČn a doplĖkĤ.

ZmČna þ.

1

Platnost od:

1.3. 2004

PĜedmČt zmČny:

ZmČna v ýásti I. – používání soukromého motorového vozidla ke služebním cestám, v ýásti II., þl. 2 – schvalování
pĜidČlení služebních vozidel, v ýásti IV., þl. 6 – provoz referentského vozidla (škodní událost), Nová pĜíloha þ. –
trvalý souhlas k použití vlastního motorového vozidla pro služební úþely a pĜeþíslování pĜílohy z þ. 4 na þ. 5.
Zrušení úplného znČní ze dne 1.1.2004. Vydání úplného znČní.

ZmČna þ.

2

Platnost od:

1.6. 2004

PĜedmČt zmČny:*)

Aktualizace pĜílohy þ. 5 – limity spotĜeby PHM. Zrušení úplného znČní ze dne 1.3.2004. Vydání úplného znČní.

ZmČna þ.

3

Platnost od:

15.11. 2004

PĜedmČt zmČny:*)

ZmČna v ýásti I. – úprava trvalých souhlasĤ pro vlastní motorová vozidla používaná pro služební úþely (uvolnČní
a neuvolnČní zastupitelé). PĜeþíslování pĜílohy z 4 na 4a a nová pĜíloha þ. 4b. Úprava pĜílohy þ. 6. Zrušení úplného
znČní ze dne 1.6.2004. Vydání úplného znČní.

ZmČna þ.

4

Platnost od:

1.12. 2004

PĜedmČt zmČny:*)

ZmČna v ýásti II., þl. 2 – úprava schvalování žádanek na pĜepravu. PĜíloha þ. 1 a 5 – nákup nové vozidla. ZmČna
pĜílohy þ. 6. Vydání úplného znČní.

ZmČna þ.

5

Platnost od:

15.6. 2005

PĜedmČt zmČny:*)

ZmČna pĜílohy þ.1 (nákup nových vozidel a nové rozdČlení referentských vozidel pro jednotlivé útvary KÚ) a
pĜílohy þ. 5 (doplnČní nových vozidel). Zrušení úplného znČní ze dne 15.11.2004 a 1.12.2004. Vydání úplného
znČní.

ZmČna þ.

6

*)

Platnost od:

25.7. 2005
*)

PĜedmČt zmČny:

ZmČna pĜílohy þ.1a 5 (výmČna SPZ u Š – Superb.), DoplnČní þásti V, þl.7, odst.5, 9

ZmČna þ.

7

Platnost od:

25.10. 2005

PĜedmČt zmČny:*)

PĜidána nová pĜíloha þ. 2 – „seznam vozidel JIHOýESKÉHO KRAJE– Krajského úĜadu svČĜených do užívání na
základČ dohody a jejich uživatelĤ“
Zrušena pĤvodní pĜíloha þ. 2 (tiskopis žádanky o pĜepravu),
PĜidána pĜíloha þ. 5b – „PrĤmČrná spotĜeba PHM svČĜených služebních vozidel pro výpoþet spotĜeby PHM pro
služební a soukromé cesty“
PĜidána pĜíloha 7 – „PĜedávací protokol služebních vozidel zamČstnanci“
PĜidána pĜíloha þ. 8 – „VZOR Dohody pro používání vozidla pro služební a soukromé úþely“
Upraven v ýásti I odst.1 a, þl. 7 – nový software
ýást II, þl.1, bod 2 - zrušeno
ýást II, þl.2, bod 4 a 6 doplnČn, bod 7 – zrušeno
ýást IV, þl.6, odst.3 - zrušeno
PĜidány v ýásti IV þl. 7 a 8 – „svČĜená vozidla“, „vyúþtování nákladĤ na provoz svČĜeného vozidla“

ZmČna þ.

8

Platnost od:

5.12. 2005

PĜedmČt zmČny:*)

ZmČna pĜílohy þ.1, 2, 5b . DoplnČní þásti V, þl.8, odst.3

ZmČna þ.

9

Platnost od:

20.3. 2006
*)

PĜedmČt zmČny:

ZmČna pĜílohy þ .1, 5a (nová vozidla: 2C9 2836, 2C9 2839, 2C9 2840)

ZmČna þ.

10

Platnost od:

1.10. 2006

PĜedmČt zmČny:*)

DoplnČní pĜílohy þ.1 (nová vozidla: 3C1 6227, 3C1 5945, pĜerozdČlení vozidel na odbory – OUPI, OREI, OZZL),
úprava a doplnČní pĜíl. þ.5a (zábČh, úprava limitĤ spotĜeby dle skuteþnosti), vypuštČn odst. 11, písm. e v þásti V,
þl.9, nahrazen pojem „umyvárna“ pojmem „prostory urþené k prohlídce vozidel dle „PD““

2

ZmČna þ.

11

Platnost od:

25.4. 2007

PĜedmČt zmČny:*)

Provedena nová úprava pro použití soukromého vozidla pro pracovní cesty.
DoplnČny ustanovení podle NV ýR 168/2002 Sb. – místní provozní pĜedpis.
Nahrazen název SW „AUTOPROVOZ“ za SW „Notice Board“.
Nahrazena úprava pro samosprávu s odkazem na SM/ZK.
Zrušen text …“ĜeditelĤm právnických osob…“.
PĜidáno oprávnČní k povolování SC pro „vedoucí oddČlení“.
DoplnČny povinnosti Ĝidiþe pĜi odebrání Ĝidiþského prĤkazu a udČlení trestních bodĤ.

ZmČna þ.

12

Platnost od:

15.1.2008

PĜedmČt zmČny:*)

ýást I - ýl. 1, odst. 4b – zmČna názvu („motorové soukromé“ vozidlo); ýl. 2, odst. 3 – zmČna pĜílohy (3a); ýl. 2,
odst. 4 – nové znČní (kopie dokladĤ); ýl. 2, odst. 8 – odkaz na pĜílohu 3b
ýást IV - ýl. 10, odst. 7 – novČ vložen; ýl. 11 – definice ĜidiþĤ ref. vozidel, odst. 2 – doplnČno; ýl. 12 – nabytí
úþinnosti – zmČna datumu
Seznam pĜíloh – úprava - PĜíloha þ. 1– doplnČno vozidlo Š Octavia SCOUT; PĜíloha þ. 3b – vložena; PĜíloha þ. 4a
– aktualizace; PĜíloha þ. 4b – aktualizace; PĜíloha þ. 5 – zmČna osoby (Ing. Synek)

ZmČna þ.

13

Platnost od:

1.8.2008

PĜedmČt zmČny: *)

ýást II - ýl. 3,Odst. 1 – doplnČn text
ýást IV- ýl. 10, odst. 2 – zmČna þísla zákona
ýást VI- ýl. 12 – nabytí úþinnosti
PĜílohy: - ý.1 – vyĜazení prodaných vozidel, zaĜazení nových; ý.4a – doplnČny maximální limity spotĜeby PH pro
nová vozidla

ZmČna þ.

14

Platnost od:

1.2.2009

PĜedmČt zmČny: *)

Nová úprava právních pĜedpisĤ, týkajících se smČrnice a provozu služebních vozidel (þinnosti pĜi "malých
dopravních nehodách" atp.).
Úpravy celého textu, týkající se výsledkĤ a doporuþení auditu vykonaného u autoprovozu v roce 2008 oddČlením
interního auditu a kontroly.
Úprava smČrnice smČrem k uvolnČným þlenĤm RK a svČĜeným vozidlĤm ve smyslu Usnesení RK þ. 40/2008/RK2 ze dne 3.12.2008.

ZmČna þ.

15

Platnost od:

1.11.2009

PĜedmČt zmČny: *)

ZmČna pĤvodního oznaþení a názvu ze SM/2/REDI O služebním autoprovozu na Rě/71/REDI Služební
autoprovoz

ZmČna þ.

16

Platnost od:
PĜedmČt zmČny:

16.11.2009
*)

aktualizace pĜíloh þ. 1, 2, 4a, 4b s ohledem na nová služební vozidla

ZmČna þ.

17

Platnost od:

15.4.2010

PĜedmČt zmČny: *)

Aktualizace názvu odboru, formální úpravy; vyjmutí odst. 4 až 8 v ýl. 2, úprava textu ýást II, þl. 3, odst. 3, 4, 5, 8,
þl. 7, odst. 2, þl. 9, odst. 2, vyjmutí pĜíloh þ. 3, 4b; aktualizace pĜílohy þ. 1, þ. 4

ZmČna þ.

18

Platnost od:

1.9.2010

PĜedmČt zmČny: *)

Aktualizace pĜíloh þ. 1; 3; 6a – odst. 1;2.. Aktualizace þísel pĜíloh.

ZmČna þ.

19

Platnost od:

1.8.2012

PĜedmČt zmČny: *)

DoplnČní - ýást III, ýl. 8 bod 2 – doplnČní bodu þ. 1 – vymáhání náhrady za škodu zpĤsobenou na ref, vozidle - další zpĤsob, není uveden v bodČ þ. 1
SW Notice board nahrazen novým SW – Elektronické Cestovní PĜíkazy („ECP“)
Aktualizace pĜíloh þ. 1, 2, 3 dle aktuálního stavu

PĜedmČt zmČny: *)

Aktualizace pĜíloh þ. 2; 3;4

3

ZmČna þ.
Platnost od:
PĜedmČt zmČny: *)
ZmČna þ.
Platnost od:
PĜedmČt zmČny: *)

20

ZmČna þ.

22

Platnost od:
PĜedmČt zmČny: *)
ZmČna þ.
Platnost od:
PĜedmČt zmČny: *)
ZmČna þ.
Platnost od:

1.6.2014

PĜedmČt zmČny: *)

Aktualizace pĜíloh þ. 1; 3 dle aktuálního stavu

ZmČna þ.

25

Platnost od:

1.2.2017

PĜedmČt zmČny: *)

Aktualizace pĜíloh þ. 1; 2; 3; 4 dle aktuálního stavu

ZmČna þ.

26

Platnost od:

1.2.2018

PĜedmČt zmČny: *)

Aktualizace pĜíloh þ. 1; 2; 3; 4 dle aktuálního stavu

1.1.2013
Aktualizace pĜíloh þ. 2; 3; 4 dle aktuálního stavu
21
1.2.2014
Aktualizace pĜíloh þ. 1; 2; 3 dle aktuálního stavu

Aktualizace pĜíloh þ. 1; 3 dle aktuálního stavu
23
1.2.2016
Aktualizace pĜíloh þ. 1; 3 dle aktuálního stavu
24
1.8.2016

PĜedmČtem zmČny se rozumí v þem nastala úprava (þlánek, strana apod.), pĜi rozsáhlejších
úpravách možno uvést v celém rozsahu.

*)
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Autoprovoz
ýást I.
Základní ustanovení
ýlánek 1
Autoprovoz a pĜepravní potĜeby
(1) Rozhodnutí Ĝeditele KÚ þ. 71 - „Služební autoprovoz“ se vztahuje na organizování a Ĝízení
služebního autoprovozu Krajského úĜadu Jihoþeského kraje (dále jen „krajský úĜad“) pĜi
zajišĢování pĜepravy osob „do“ a „z“ místa výkonu pracovní cesty (dále jen „pĜepravní
potĜeby“).
(2) „Služební autoprovoz“ stanovuje zpĤsob organizace práce a pracovních postupĤ, které je
zamČstnavatel povinen zajistit pĜi provozování dopravy dopravními prostĜedky ve smyslu NV
ýR 168/2002 Sb. – místní provozní pĜedpis.
(3) PĜepravní potĜeby þlenĤ samosprávy Jihoþeského kraje a zamČstnancĤ zaĜazených do
krajského úĜadu (dále jen „zamČstnanec“) jsou zajišĢovány služebními vozidly ve vlastnictví
Jihoþeského kraje (dále jen „služební vozidla“), hromadnými dopravními prostĜedky (napĜ.:
autobusovými a vlakovými spoji, letecky apod.), popĜípadČ jinými dopravními prostĜedky
(napĜ. soukromými motorovými vozidly zamČstnancĤ).
(4) Rozhodnutí Ĝeditele KÚ þ. 71 upravuje organizaci a Ĝízení služebního autoprovozu krajského
úĜadu pro zajišĢování pĜepravních potĜeb:
a) služebními vozidly:
1. s Ĝidiþem z povolání
2. bez Ĝidiþe z povolání Ĝízená zamČstnancem (dále jen „referentská vozidla“ nebo
„pĜidČlená referentská vozidla“)
3. svČĜenými do užívání na základČ samostatné dohody (dále jen „svČĜená vozidla“)
b) jinými dopravními prostĜedky zejména:
1. silniþním motorovým vozidlem, které není ve vlastnictví Jihoþeského kraje, používané
pro služební úþely a Ĝízené þlenem voleného orgánu Jihoþeského kraje – dále jsou
pravidla upravena vnitĜním pĜedpisem Jihoþeského kraje – SmČrnice SM/49/ZK
2. silniþním motorovým vozidlem (provozovaným zamČstnancem), s výjimkou vozidla
poskytnutého zamČstnavatelem (dále jen „soukromé vozidlo“).
(5) Organizování a Ĝízení služebního autoprovozu krajského úĜadu u služebních vozidel JþK
(služební vozidlo s Ĝidiþem urþené pro potĜeby hejtmana – viz. odst. (6)) (pĜíloha þ. 1, 2)
pĜísluší odboru hospodáĜské a majetkové správy – pracovištČ autoprovozu.
(6) Organizování a Ĝízení služebního autoprovozu krajského úĜadu u služebního vozidla s Ĝidiþem
urþeného pro potĜeby hejtmana, pĜísluší odboru kanceláĜ hejtmana (dále jen „KHEJ“).
(7) PĜepravní potĜeby, které jsou odborem hospodáĜské a majetkové správy – pracovištČm
autoprovozu zabezpeþovány služebními vozidly, zajišĢuje, usmČrĖuje a koordinuje referent
dopravy OHMS.
Referent dopravy OHMS:
a) pĜidČluje služební vozidla pro schválené pracovní cesty (software Elektronické Cestovní
PĜíkazy – dále jen „ECP“) a je oprávnČn k jejich slouþení tak, aby byla služební vozidla
plnČ a hospodárnČ využita. UpĜednostĖuje pracovní cesty na místa, kde je nevyhovující
spojení veĜejnou hromadnou dopravou (autobus, vlak, MHD apod.).
b) pĜidČluje služební vozidla na základČ schválené žádosti odpovČdnými osobami
elektronicky pomocí software „ECP“, podle „NávodĤ“ a „Schvalovacích pravidel“
6

dostupných na intranetu KÚ, složka „VnitĜní dokumenty“; položka „Autoprovoz“.
PĜístup k pĜehledu volných (obsazených) služebních vozidel mají všichni zamČstnanci,
c) provádí zápisy o provozu, údržbČ a opravách služebních vozidel do pĜíslušného
„Vozového sešitu“ jednotlivých vozidel.
(8) PĜepravní potĜeby hejtmana, které jsou KHEJ zabezpeþovány služebním vozidlem, zajišĢuje,
usmČrĖuje a koordinuje vedoucí tohoto odboru nebo jím povČĜený zamČstnanec, podle
pravidel této smČrnice.
(9) PĜednostnČ jsou zajišĢovány pĜepravní potĜeby pro hejtmana, jeho námČstky a þleny
Zastupitelstva Jihoþeského kraje uvolnČných pro výkon funkce þlena rady a funkce pĜedsedy
výboru zastupitelstva, Ĝeditele krajského úĜadu (dále jen „Ĝeditel KÚ“), vedoucí odborĤ a
samostatných oddČlení krajského úĜadu.
(10) PĜi zajišĢování pĜepravních potĜeb musí být prioritnČ dbáno hospodárného využívání
služebních vozidel, pĜitom jsou pĜednostnČ zajišĢovány požadavky v následujícím poĜadí tak,:
1. aby byly zajištČny požadavky þlenĤ Zastupitelstva Jihoþeského kraje uvolnČných pro
výkon funkce þlena Rady Jihoþeského kraje, kteĜí nemají v užívání „svČĜené vozidlo“;
2. aby byly zajištČny požadavky þlenĤ Zastupitelstva Jihoþeského kraje uvolnČných pro
výkon funkce þlena Rady Jihoþeského kraje, kteĜí mají v užívání „svČĜené vozidlo“ a
požadavky þlenĤ Zastupitelstva Jihoþeského kraje uvolnČných pro výkon funkce
pĜedsedy výboru zastupitelstva, kteĜí mají uplatnČn požadavek na pĜepravu mimo
Jihoþeský kraj;
3. aby byly zajištČny požadavky vedení krajského úĜadu;
4. aby byly zajištČny požadavky odborĤ a samostatných oddČlení krajského úĜadu, kteĜí
nemají pĜidČleno referentské vozidlo.

ýlánek 2
Jiný dopravní prostĜedek (soukromé vozidlo)
(1) Použití soukromého vozidla pro pracovní cesty je zcela výjimeþné a jenom na základČ
pĜedchozí dohody mezi zamČstnavatelem a zamČstnancem.
(2) Použití soukromého vozidla je možné pouze na základČ:
a) souhlasu zamČstnavatele k použití soukromého vozidla zamČstnance ve smyslu § 157,
odst. (2), zákona þ. 262/2006 Sb. – zákoník práce, pokud je to ekonomicky a provoznČ
výhodnČjší pro zamČstnavatele i zamČstnance,1
b) žádosti zamČstnavatele k použití soukromého vozidla zamČstnance ve smyslu § 157, odst.
(3), zákona þ. 262/2006 Sb. – zákoník práce, pokud služební autoprovoz není schopen
zajistit naléhavou pĜepravní potĜebu služebním vozidlem.
(3) Souhlas udČluje a žádost pĜedkládá hejtman kraje Ĝediteli KÚ, Ĝeditel KÚ vedoucím odborĤ a
samostatných oddČlení a zamČstnancĤm na každou pracovní cestu. Souhlas s použitím nebo
žádost o použití se vyznaþí na „cestovním pĜíkazu“ u údaje o urþeném dopravním prostĜedku.
(4) Podrobnosti k použití soukromého vozidla pro pracovní cesty jsou blíže specifikovány
v Rě/2/REDI.
(5) Náhrada jízdních nákladĤ spojených s použitím soukromého vozidla v pĜípadech uvedených
v ýl. 1, odst. (4), písm. b), bod. 1. (þlen voleného orgánu Jihoþeského kraje) je upravena ve
vnitĜním pĜedpisu Jihoþeského kraje – SmČrnice SM/49/ZK.

1

napĜ.: za takový pĜípad se považuje pĜedevším, vznikne-li v jednom pĜípadČ úspora pracovní doby u konkrétního zamČstnance vyšší než 60 min.
nebo v druhém pĜípadČ úspora nákladĤ vyšší než 200 Kþ jízdních nákladĤ
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ýást II.
Organizace služebního autoprovozu
ýlánek 3
PĜedkládání požadavkĤ na pĜepravu a schvalování pĜidČlení služebního vozidla
(1) Pracovní cesty služebním motorovým vozidlem KÚ a vozidly samosprávy Jihoþeského kraje –
Krajského úĜadu se plánují nejménČ 5 pracovních dní pĜedem elektronicky pomocí „ECP“.
Bez pĜedem schváleného požadavku nebude služební vozidlo poskytnuto.
(2) K vykonání služební jízdy bude vozidlo pĜistaveno 5 minut pĜed zaþátkem požadované jízdy
v prostorách garáží KÚ (pokud nebude pĜedem dohodnuto jinak). V pĜípadČ potĜeby pracovní
cesty – pĜed zahájením a po skonþení pracovní doby (dálkové jízdy, vyvolaná jednání apod.)
bude vozidlo pĜistaveno po dohodČ žadatele s Ĝidiþem. Místo pĜistavení bude uvedeno na
„Žádance o pĜepravu“.
(3) Hejtman (v jeho nepĜítomnosti námČstek hejtmana, urþení zástupci) elektronicky schvaluje
žádanky na použití služebního vozidla („ECP“):
a) þlenĤm rady a þlenĤm zastupitelstva,
b) Ĝediteli KÚ.
(4) ěeditel KÚ (v jeho nepĜítomnosti jeho zástupce) elektronicky schvaluje žádanky na použití
služebního vozidla („ECP“) vedoucím odborĤ a samostatných oddČlení. Pokud vedoucí
odboru nebo vedoucí samostatného oddČlení chce využít vozidlo, které bylo již schváleno
jinému uživateli, zašle e-mailový požadavek referentovi dopravy OHMS na pĜiĜazení do
vozidla, pĜiþemž podmínka pĜedem schváleného cestovního pĜíkazu zĤstává zachována.
(5) Vedoucí odborĤ a samostatných oddČlení KÚ elektronicky schvalují žádanky na použití
služebního vozidla („ECP“) pro tuzemské i zahraniþní pracovní cesty svým podĜízeným.
Zadavatel požadavku na pĜepravu je pĜed jeho schválením povinen hlásit (e-mailem) veškeré
zmČny údajĤ uvedených v žádance o pĜepravu (osoby, místa, þas), vþetnČ pĜípadného zrušení
žádanky. ZmČny v již schválené žádance nejsou pĜípustné, žadatel musí vytvoĜit novou
žádanku a pĤvodní žádanka bude vedoucím oddČlení autoprovozu zrušena.
(6) Požadavky na služební vozidlo pro vnitrostátní a zahraniþní pracovní cesty hejtmana kraje
pĜedkládá elektronickou cestou („ECP“) KHEJ spolu s aktualizovaným pĜehledem
„Pracovních a spoleþenských akcí uvolnČných þlenĤ Rady JK“ na jednotlivé týdny.
(7) Veškeré schvalovací procesy probíhají elektronickou cestou v „ECP“.
(8) V pĜípadČ vícedenní služební cesty zajišĢuje nocleh pro Ĝidiþe z povolání odbor, který v
elektronické objednávce („ECP“) žádá o služební vozidlo s Ĝidiþem. Na vícedenní SC bude
Ĝidiþ z povolání pĜidČlen jen výjimeþnČ.
(9) Ustanovení ýl. 3, odst. (3) – (9) se nepoužije pro provoz služebního pohotovostního vozidla
pro zajištČní a Ĝešení mimoĜádných událostí.

ýlánek 4
Provoz služebního pohotovostního vozidla pro mimoĜádné situace
(1) Pro zajištČní a Ĝešení mimoĜádných událostí souvisejících s povinnostmi Jihoþeského kraje a
Krajského úĜadu, zejména tam, kde zasahuje integrovaný záchranný systém, je v mimo
pracovní dobu vyþlenČno jedno pohotovostní služební vozidlo.
(2) Referent dopravy OHMS urþuje toto vozidlo pro mimo pracovní dobu pĜedevším z
referentských služebních vozidel. Urþení služebního pohotovostního vozidla, vþetnČ uvedení
typu, jeho RZ a umístČní v garáži KÚ, na dané období je oznámeno el. poštou na pracovištČ
KHEJ – krizové Ĝízení, kanceláĜ hejtmana, kanceláĜ Ĝeditele KÚ.
(3) Klíþe od vozidla budou vždy na konci pracovní doby uloženy na pracovišti bezpeþnostní
služby-vrátnice v zapeþetČné obálce s oznaþením „služební pohotovostní vozidlo“.
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(4) Provozní dokumentace bude uložena pĜímo ve vozidle.
(5) Služební vozidlo urþené jako pohotovostní bude vždy pĜipraveno k okamžitému použití, tj.
bude provedena jeho bČžná prohlídka pĜed jízdou a doplnČné PH.
(6) Osoba povČĜená k použití pohotovostního vozidla a uvedená ve jmenném seznamu (pĜíloha þ.
4) si vyzvedne obálku s klíþi proti podpisu v „Objektové knize“ u bezpeþnostní služby. Dále
provede záznam do provozní dokumentace vozidla. Po ukonþení jízdy uloží provozní
dokumentaci ve vozidle a klíþe uloží zpČt do obálky a zapeþetí ji. Obálku pĜedá na vrátnici
službu konajícímu pracovníku bezpeþnostní služby. O vykonané jízdČ informuje referenta
dopravy OHMS.
(7) Pohotovostní vozidlo je v mimopracovní dobČ urþeno výhradnČ pro zajištČní úkolĤ spojených
s mimoĜádnými událostmi, zejména tam kde zasahuje integrovaný záchranný systém.
(8) Ostatní ustanovení tohoto provozního Ĝádu pro použití služebního pohotovostního vozidla platí
pĜimČĜenČ pokud není stanoveno jinak.

ýást III.
Služební jízda a provoz vozidla
ýlánek 5
Služební vozidla
(1) Ve služebním vozidle je dovoleno pĜepravovat pouze osoby uvedené v elektronické žádance
(„ECP“) a následnČ v tištČné podobČ „Žádanka o pĜepravu“ - v kolonce „jména cestujících“.
ěidiþ je povinen naložit, vyložit a doruþit pĜedmČty, které lze v daném vozidle pĜepravovat.
Z dĤvodu zajištČní služebních úkolĤ mohou být služebním vozidlem pĜepravovány i cizí
osoby, zamČstnanci jiných subjektĤ nebo institucí pouze za pĜedpokladu, že budou ĜádnČ
uvedeny v elektronické objednávce („ECP“) – v kolonce „další úþastník“. Po skonþení
pĜepravního výkonu jsou Ĝidiþ a pĜepravovaná osoba povinni svým podpisem ve „výkazu o
provozu vozidla“ potvrdit správnost údajĤ o prĤbČhu výkonu vozidla (místo a þasové údaje).
Není pĜípustné, aby Ĝidiþ dopravoval úþastníky jízdy i na jiná místa, než která jsou pĜedem
schválena na „Žádance o pĜepravu“.
(2) V pĜípadČ pĜepravy dalšího úþastníka jednání nebo úpravy plánované trasy jízdy služebního
vozidla, jsou tyto zmČny zaznamenány Ĝidiþem do tištČné „žádanky o pĜepravu“ pĜed
zapoþetím jízdy.
(3) PĜi pĜepravČ osob nesmí být Ĝidiþ ostatními úþastníky jízdy vyrušován ani omezován v Ĝízení
vozidla. ěidiþ vozidla se musí chovat k úþastníkĤm jízdy ohleduplnČ, nesmí ve vozidle kouĜit
a vČtrat bez vzájemného souhlasu osob zúþastnČných na pĜepravČ.

ýlánek 6
Referentská vozidla a pĜidČlená referentská vozidla
(1) Referentská vozidla KÚ jsou na pĜíslušný odbor pĜidČlována na základČ rozhodnutí Ĝeditele
KÚ v souvislosti se zabezpeþením pĜepravních potĜeb daného odboru po zvážení specifických
podmínek a rozsahu zajišĢovaných úkolĤ. PĜidČlená referentská vozidla, jména odpovČdných
zamČstnancĤ jsou uvedena v pĜíloze þ. 1.
(2) Za provoz pĜidČleného vozidla, jeho úþelné a hospodárné využití odpovídá vedoucí
pĜíslušného odboru nebo jím povČĜený vedoucí oddČlení.
(3) Vedoucí odboru, pĜípadnČ jím povČĜený vedoucí oddČlení, urþí zamČstnance k Ĝízení
referentského vozidla pro danou pracovní cestu.
(4) V pĜípadČ použití referentského vozidla více zamČstnanci, musí být z dokladĤ vedených o
provozu vozidla patrno, kdo pro danou dobu byl urþen vedoucím pĜíslušného odboru nebo
oddČlení k jeho Ĝízení a je za vozidlo odpovČdný.
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(5) Každá konkrétní služební jízda (na daný den) se zapíše v „záznamu o provozu vozidla“ na
samostatný list, vþetnČ uvedení jména a podpisu osoby povČĜené Ĝízením vozidla pro danou
služební jízdu.
(6) Referentská vozidla mohou Ĝídit pouze urþení zamČstnanci, kteĜí splĖují stanovené náležitosti
a absolvovali školení zajišĢované zamČstnavatelem v zájmu bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi
práci a podrobili se ovČĜení znalostí v souladu zákoníkem práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
a tímto rozhodnutím Ĝeditele.
(7) Udržování referentských vozidel v Ĝádném technickém stavu, þerpání pohonných hmot,
provádČní údržby, mytí, þištČní a jejich pĜípravu k jízdČ provádí servisní Ĝidiþ zaĜazený na
odboru hospodáĜské a majetkové správy. ýerpání pohonných hmot v ýR a zahraniþí se
provádí pomocí karet CCS (jsou uloženy na oddČlení autoprovozu).
(8) Použití pĜidČlených referentských vozidel pro pracovní cesty zamČstnancĤ odboru schvaluje
vedoucí daného odboru nebo jím povČĜený vedoucí oddČlení. ZamČstnanci pĜíslušného odboru
využívají zejména pĜidČlené(á) referentské(á) vozidlo(a) odboru (viz. pĜíloha þ. 1).
(9) Pokud referentské vozidlo pĜidČlené danému odboru nepokryje pĜepravní potĜeby v daném dni
a þase, bude další vozidlo pro tyto jízdy pĜidČleno až po vykrytí pĜepravních potĜeb odborĤ,
které nemají pĜidČlené referentské vozidlo.

ýlánek 7
Parkování a garážování referentských vozidel
(1) Referentská vozidla garážují na stanovených místech, tj. v prostorách Jihoþeského kraje –
krajského úĜadu a smČjí být použita pouze pro služební úþely.
(2) PĜípadné garážování – parkování referentských vozidel bČhem vícedenní pracovní cesty
v místČ trvalého bydlištČ zamČstnance nebo v místČ konání služebního jednání, musí být
pĜedem elektronicky schváleno Ĝeditelem KÚ („ECP“)

ýlánek 8
Dopravní nehoda a náhrada škody na služebních vozidlech
(1) ZamČstnavatel mĤže uplatnit na zamČstnanci náhradu spoluúþasti na pojistném plnČní, jako
škodu pĜi zavinČné dopravní nehodČ. Výše spoluúþasti na pojistném plnČní je Ĝešena v
„Havarijním pojištČní motorových vozidel krajského úĜadu“ (viz. smlouva o pojištČní majetku
uložená na OHMS). Projednání a zpĤsob úhrady škody Ĝeší ě/3/REDI – „Pracovní Ĝád
Krajského úĜadu – Jihoþeského kraje a Rě/78/REDI.
(2) ZamČstnavatel mĤže také uplatnit na zamČstnanci (Ĝidiþi referentského vozidla) náhradu škody
zpĤsobenou na pĜidČleném vozidle jiným zpĤsobem, než je uvedeno v bodČ 1 tohoto þlánku.
Aby se takovým situacím pĜedešlo, je Ĝidiþ referentského vozidla, pĜi pĜebírání technické
dokumentace k vozidlu, pĜed zahájením služební cesty (dále jen „SC“), povinen provést
vizuální kontrolu vozidla a pĜípadné zjištČné závady okamžitČ nahlásit servisnímu Ĝidiþi
OHMS (p. Strnad) nebo referentovi dopravy OHMS (p. Randák) a provést o tom písemný
záznam do knihy jízd, který potvrdí podpisem Ĝidiþ referentského vozidla. Pokud tato vizuální
kontrola nebude provedena pĜed zahájením „SC“, pĜebírá odpovČdnost za stav vozidla, který
lze vizuálnČ zjistit, dotyþný Ĝidiþ referentského vozidla, který mČl pĜidČleno vozidlo jako
poslední. ěidiþ je taktéž povinen vizuálnČ kontrolovat pĜidČlené vozidlo i v prĤbČhu a po
ukonþení „SC“. Všechny takto zjištČné závady je Ĝidiþ referentského vozidla opČt povinen
nahlásit servisnímu Ĝidiþi OHMS (p. Strnad) nebo referentovi dopravy OHMS (p. Randák).
(3) Základní povinnosti zamČstnance pĜi dopravní nehodnČ jsou podrobnČji dále Ĝešeny v pĜíloze
þ. 6a a 6b.
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ýlánek 9
SvČĜená vozidla
(1) Služební vozidla (pĜíloha þ. 2) ve vlastnictví Jihoþeského kraje mohou být na základČ
usnesení Rady Jihoþeského kraje2 a po uzavĜení „Dohody o používání motorového vozidla pro
služební a soukromé úþely“ (dále jen „dohoda“) svČĜena do užívání ke služebním a
soukromým úþelĤm þlenĤm Zastupitelstva Jihoþeského kraje uvolnČným pro výkon funkce
þlena Rady (dále jen „uživatel svČĜeného vozidla“).
(2) Podmínky pro provoz, užívání, spotĜebu pohonných hmot a vyúþtování nákladĤ na provoz
svČĜeného vozidla jsou v gesci KHEJ a dále jsou upraveny ve vnitĜním pĜedpise Jihoþeského
kraje – SM/49/ZK a v dohodČ. Pro výpoþet náhrady za spotĜebované PH pro služební i
soukromé úþely se vychází z prĤmČrných spotĜeb PH dle hodnot uvedených v OTP svČĜeného
vozidla. OHMS každé dva roky (dle rozhodnutí zamČstnavatele) pro þleny Zastupitelstva
Jihoþeského kraje uvolnČným pro výkon funkce þlena Rady Jihoþeského kraje, kteĜí mají
podepsanou „Dohodu o používání služebního motorového vozidla“ zabezpeþí školení ĜidiþĤ –
referentĤ.
(3) Ustanovení tohoto rozhodnutí platí i pro uživatele svČĜeného vozidla, pokud není dále v tomto
rozhodnutí nebo v dohodČ stanoveno jinak, a to s pĜihlédnutím, zda se jedná o použití
svČĜeného vozidla ke služebním nebo soukromým úþelĤm.
Jedná se zejména o tyto þinnosti:
• povinnosti pĜi ošetĜování a Ĝízení vozidla,
• zabezpeþení vozidla pĜi jeho opuštČní,
• kontrola stavu vozidla pĜed jízdou a po jízdČ
• ve stanovených termínech (zejména poslední den v daném mČsíci) pĜedkládat KHEJ ĜádnČ
vyplnČné doklady pro mČsíþní vyhodnocení výkonĤ a nákladĤ na autoprovoz daného vozidla
• zejména poslední den v daném mČsíci doplnit nádrž jim svČĜeného služebního vozidla
pohonnými hmotami, plná nádrž služebního vozidla slouží jako podklad pro „Vyúþtování
nákupu pohonných hmot“, které provádí povČĜený pracovník KHEJ,
• zúþastnit se školení dle platných zákonĤ zajišĢovaných zamČstnavatelem, podrobit se
ovČĜení získaných znalostí a úþastnit se pravidelných lékaĜských prohlídek (viz. zákoník
práce).

ýást IV.
Povinnosti ĜidiþĤ
ýlánek 10
ěidiþi z povolání
(1) ZamČstnanci KÚ, kteĜí mají v uzavĜené pracovní smlouvČ sjednán jako druh práce Ĝízení
vozidla, jsou pro úþely tohoto rozhodnutí Ĝeditele považováni za tzv. „Ĝidiþe z povolání“. (dále
jen „Ĝidiþ z povolání“).
(2) ěidiþi z povolání služebních vozidel jsou povinni Ĝídit se platnými právními pĜedpisy a
rozhodnutími vztahujícími se k zabezpeþení výkonu dopravy, pokyny zamČstnance
odpovídajícího za autoprovoz KÚ a plnit povinnosti vyplývající z pracovní náplnČ Ĝidiþe KÚ.
ěidiþ z povolání je povinen bezodkladnČ informovat referenta dopravy OHMS o odebrání
Ĝidiþského oprávnČní þi udČlených trestných bodech PýR ve smyslu zákona þ. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích, a o zmČnách nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.
2

Jedná se o formu výpĤjþky – viz. § 59, odst. (1), písm. l) zákona þ. 129/2000 Sb., o krajích
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(3) PĜi realizaci služební cesty je Ĝidiþ z povolání povinen pĜistavit služební vozidlo ve stanovený
þas na stanovené místo dle „Žádanky o pĜepravu“. O výkonu vozidla vyplĖuje ĜádnČ a þitelnČ
„záznam o provozu vozidla“, tj. þasové a geografické údaje, stav ujetých kilometrĤ, pĜíjem a
stav pohonných hmot. Každou jízdu si nechá potvrdit podpisem pĜepravované osoby.
(4) ěidiþi z povolání jsou povinni garážovat pĜidČlená služební vozidla pouze v místech k tomu
urþených tj. v prostorách Jihoþeského kraje – krajského úĜadu (pokud dále není stanoveno
jinak). Vozidla smČjí být použita pouze pro služební úþely.
(5) ěidiþi z povolání jsou povinni:
a) udržovat pĜidČlené služební vozidlo v Ĝádném technickém i vzhledovém stavu, provádČt
jeho údržbu, mytí a þištČní. PĜed pĜistavením vozidla, tak i bČhem denního provozu a
rovnČž po skonþení denního výkonu vozidla, kontrolovat jeho technický stav, stav
provozních náplní. O zjištČných poškozeních, závadách a jejich pĜípadném odstranČní
informovat referenta dopravy OHMS,
b) u služebních vozidel sledovat prĤbČžnČ hospodárnost provozu pĜidČleného vozidla,
zejména spotĜebu pohonných hmot u daného druhu a typu vozidla, referentovi dopravy
OHMS umožnit kontrolu dat v palubním poþítaþi jim svČĜeného služebního vozidla,
c) ĜidiþĤm se zakazuje jakákoliv manipulace s pamČtí palubního poþítaþe,
d) ve stanovených termínech (zejména poslední den v daném mČsíci) pĜedkládat ĜádnČ
vyplnČné doklady pro mČsíþní vyhodnocení výkonĤ a nákladĤ na autoprovoz daného
vozidla, výkazu práce pĜesþas a náhrad cestovních výdajĤ,
e) zejména poslední den v daném mČsíci doplnit nádrž jim svČĜeného služebního vozidla
pohonnými hmotami, plná nádrž služebního vozidla slouží jako podklad pro „Vyúþtování
nákupu pohonných hmot“,
f) zúþastnit se školení dle platných zákonĤ zajišĢovaných zamČstnavatelem, podrobit se
ovČĜení získaných znalostí a úþastnit se pravidelných lékaĜských prohlídek (viz. zákoník
práce).
(6) ZamČstnavatel pro Ĝidiþe z povolání stanovuje povinné školení ĜidiþĤ a pĜezkoušení jejich
znalostí (zákon þ. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ) takto:
a) þetnost školení – jedenkrát za dva roky,
b) rozsah školení – 3 vyuþovací hodiny (1 hod. = 45 minut),
c) zpĤsob ovČĜení znalostí – odborné ústní cviþení se školitelem.
(7) PĜi Ĝízení vozidla, urþeného pro vykonání pracovní cesty, jsou jeho Ĝidiþi povinni dodržovat
pravidla silniþního provozu a bezpeþnostní pĜestávky bČhem jízdy zejména to znamená, že:
a) maximální doba Ĝízení vozidla nesmí pĜekroþit 4,5 hodiny (za dobu Ĝízení se považuje i
pĜerušení Ĝízení na dobu kratší než 15 minut),
b) po uplynutí maximální doby Ĝízení musí být Ĝízení pĜerušeno bezpeþnostní pĜestávkou
v trvání nejménČ 30 minut, nenásleduje-li nepĜetržitý odpoþinek mezi dvČma smČnami
nebo nepĜetržitý odpoþinek v týdnu,
c) bezpeþnostní pĜestávka mĤže být rozdČlena do dvou þástí v trvání nejménČ 15 minut
zaĜazených do doby Ĝízení (viz. písm. b));
d) bČhem bezpeþnostní pĜestávky nesmí Ĝidiþ vykonávat žádnou jinou þinnost vyplývající
z jeho pracovních povinností, kromČ dozoru na vozidlo a jeho náklad,
e) bezpeþnostní pĜestávka mĤže být slouþena s pĜestávkou na jídlo a oddech a neposkytuje se
na zaþátku a na konci pracovní doby,
f) o bezpeþnostní pĜestávce je Ĝidiþ povinen provést zápis do „záznamu o provozu vozidla“.
(8) PĜi parkování služebního vozidla na služební cestČ je Ĝidiþ z povolání povinen pĜed nástupem
na pĜestávku na jídlo a odpoþinek zabezpeþit vozidlo všemi prostĜedky, kterými je vybaveno
tj.: mechanické zabezpeþení Ĝadící páky – CONSTRUCT, alarm s hlídáním vnitĜku vozu
(pokud je nainstalován), pĜekontrolovat Ĝádné uzamþení vozidla, zavĜení oken, dbát na to, aby
odložené vČci ve vozidle byly skryté (v zavazadlovém prostoru, uzavíratelném boxu apod.).
Doklady k vozidlu (technický prĤkaz, doklad o pojištČní odpovČdnosti z provozu vozidla,
kartu na þerpání PH) nesmí Ĝidiþ ponechat v opuštČném vozidle.
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(9) V pĜípadČ vykradení nebo odcizení služebního vozidla je Ĝidiþ povinen nahlásit událost Policii
ýR (tel. þíslo 158) a zároveĖ ji nahlásit referentovi dopravy OHMS.
(10) Drobnou údržbu služebních vozidel, vþetnČ mytí a þištČní, provádí Ĝidiþi z povolání sami
v prostorách urþených k prohlídkám vozidel dle „PD“ a garážích KÚ. Opravy vČtšího rozsahu,
vþetnČ výmČny olejĤ jsou zajišĢovány referentem dopravy OHMS prostĜednictvím smluvní
odborné firmy. V prostorách urþených k prohlídkám vozidel a garáží je zakázáno provádČt
výmČnu olejĤ, skladovat nebo manipulovat se zvlášĢ nebezpeþnými odpady (viz. Rě/69/REDI
– „Provozní Ĝád“).
(11) Parkování služebních vozidel v mimopracovní dobČ:
Garážování a parkování služebního vozidla mimo vyhrazené prostory KÚ pro Ĝidiþe z
povolání povoluje písemnČ referent dopravy OHMS na rubu „Žádanky o pĜepravu“ a to pouze
z dĤvodu pĜíjezdu (odjezdu) ze (na) služební cesty v mimopracovní dobČ (po 20:00 hod., pĜed
5:00 hod.) – v místČ jeho trvalého bydlištČ.

ýlánek 11
ěidiþi referentských vozidel
(1) ěidiþem referentského vozidla jsou všichni zamČstnanci, kteĜí Ĝídí motorové vozidlo (služební
i soukromé) pro služební úþely a nejsou „Ĝidiþi z povolání“.
(2) Na Ĝidiþe referentského vozidla se vztahují ustanovení ýásti IV., „ěidiþi z povolání“, ýl. 10,
odst. (1) až (9), pĜílohy þ. 7a, 7b k Rě/71/REDI a þlánky 1, 2 tČchto pĜíloh.
(3) Ostatní ustanovení ýásti IV., kapitoly „ěidiþi z povolání“ se na Ĝidiþe referentského vozidla
vztahují pĜimČĜenČ, a to zejména: o pĜistavení a použití motorového vozidla ve stanovený þas,
na stanovené místo; o peþlivém vedení pĜehledu výkonu vozidla, tj. o þasových a
geografických údajích a stavu ujetých kilometrĤ; o úþasti na povinném školení ĜidiþĤ
z povolání dle platných právních pĜedpisĤ a v rozsahu uvedeném v ýl. 10, odst. (6).
(4) Garážování a parkování „referentských“ vozidel mimo prostory Jihoþeského kraje – krajského
úĜadu – v místČ bydlištČ, Ĝeší ýást III., ýl. 7 – „Parkování a garážování referentských vozidel“
tohoto rozhodnutí.

ýást V.
PĜechodná a závČreþná ustanovení
ýlánek 12
(1) Tímto rozhodnutím Ĝeditele se ruší znČní Rě/71/REDI ve znČní zmČny 25 platné od 1. 2. 2017.
(2) Toto Rě /71/REDI-zm.þ. 26 nabývá úþinnosti dnem 1. 2. 2018.

Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihoþeského kraje

JUDr. Milan Kuþera, Ph.D.
Ĝeditel Krajského úĜadu
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Seznam pĜíloh
þ.1
þ.2
þ.3
þ.4
þ.5
þ.6a
þ.6b

Seznam vozidel Jihoþeského kraje – Krajského úĜadu a odpovČdných osob
Seznam vozidel Jihoþeského kraje – krajského úĜadu svČĜených do užívání na
základČ dohody a jejich uživatelĤ
Maximální limity spotĜeby PH služebních vozidel
Jmenný seznam osob pro Ĝízení pohotovostního vozidla
Protokol o pĜedání a pĜevzetí služebního vozidla Jihoþeského kraje
Postup pĜi Ĝešení dopravní nehody a škodní (pojistné události)
Záznam o dopravní nehodČ („euroformuláĜ“)
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PĜíloha þ. 1 k Rě/71/REDI

Seznam vozidel Jihoþeského kraje – Krajského úĜadu a
odpovČdných osob
PoĜ.
þís.

Vozidlo

Typ vozidla

ěidiþ

RZ

PĜidČlení

1.

7C4 8898

SASP

2.

6C6 9585

SASP

7C6 0242

SASP

Karel DvoĜák

5C0 7195

SASP

Jaroslav Podsclan

3.

(odpovČdná osoba)
Karel Geschvandtner
Martin Boþek
Karel Geschvandtner
Martin Boþek

Poznámka
hejtman kraje/v gesci
vedoucího odboru
KHEJ
hejtman kraje/v gesci
vedoucího odboru

4.
5.

ŠKODA

Superb
7C8 4834
6C5 5398

6.

Octavia Scout

7.

7C8 6190

Transporter

4AR 4549

10.

Octavia

7C1 6589

11.

Fabia Combi

6C6 9355

12.

Fabia Combi

5C0 7194

9.

Volkswagen

Miroslav ěímal

3C9 0118

Octavia Yeti

8.

Václav Vítek

KÚ

KHEJ
KRED

referentské
pohotovostní

Ing. Milan NebesáĜ
JUDr. Milan Kuþera,
Ph.D.

referentské
Petr Hraniþka

OHMS

referentské

Ing. Bc. JiĜí Fidler

5C0 7198

OEZI

referentské

Ing. Jan Návara

7C6 0399

OŠMT

referentské

Ing. Hana Šímová

15.

6C4 2013

ODSH

referentské

Ing. JiĜí Klása

16.

5C0 7196

OSOV

referentské

Mgr. Pavla Doubková

OZZL

referentské

Ing. ZdenČk Klimeš

OREG

referentské

Ing. Luboš PrĤcha

OEKO

referentské

Ing. Ladislav StanČk

7C6 0227

OEKO

referentské

Ing. Ladislav StanČk

7C6 0228

OKPP

referentské

Mgr. Patrik ýervák

7C1 6592

OZDR

referentské

Mgr. Petr Studenovský

13.
14.

ŠKODA

KÚ

Octavia

17.

Toyota

Land Cruiser

5C2 9173

18.

Toyota

Land Cruiser

5C0 6513

Yeti

6C4 2509

19.

7C5 0383

21.
22.
23.

ŠKODA

20.
Rapid

7C1 6590
7C16591
4C8 6502

Fabia
6C6 9483

24.

Rapid

25.
26.
27.
28.

Škoda

Rapid

7C1 5988

PĜíloha þ. 2 k Rě/71/REDI

Seznam vozidel Jihoþeského kraje – Krajského úĜadu
svČĜených do užívání na základČ dohody s jejich uživateli
PoĜ.
Vozidlo
þís.

RZ

28.

Octavia III

6C4 2506

JUDr. Josef Knot MBA

1.4 TSI

29.

Octavia III

6C4 2507

Mgr. Bc. Antonín Krák

2.0 TDI

Octavia III

6C4 2508

Mgr. Jaromír Novák

1.4 TSI

Octavia III

6C4 2510

Pavel Hroch

2.0 TDI

Octavia II

5C0 7197

Mgr. ZdenČk DvoĜák

1.6 MPI

Octavia Scout

5C9 9657

Bc. JiĜí Švec

2.0 TDI

30.
31.

ŠKODA

Typ vozidla

Uživatel

Poznámka

*pro nedostatek vozidel samosprávy, propĤjþena na dobu urþitou referentská vozidla

PĜíloha þ. 3 k Rě /71/REDI

Maximální limity spotĜeby PH služebních vozidel KÚ
Provoz (l/100 km)
Vozidlo

Typ vozidla

Octavia

Octavia Scout
Fabia

777ŠKODA

Fabia Combi

Superb

Rapid

Yeti

Toyota

1

Land Cruiser

zábČh1

RZ

letní

zimní

letní2

zimní3

7C1 6589

--

--

6,80

7,60

6C4 2499

--

--

5,90

6,20

6C4 2013

--

--

5,90

6,20

5C0 7196

--

--

7,70

8,00

5C0 7198

--

--

7,70

8,00

7C6 0399

--

--

6,50

7,20

3C9 0118

--

--

9,20

9,80

4C8 6502

--

--

6,80

7,30

6C6 9483

--

--

6,40

6,80

6C6 9355

--

--

6,40

6,80

5C0 7194

--

--

6,40

6,80

6C5 5398

--

--

5,90

6,20

5C0 7195

--

--

5,00

5,50

7C8 4834

--

--

10,70

11,30

7C4 8898

--

--

10,70

11,30

6C6 9585

--

--

11,30

11,90

7C6 0242

--

--

6,50

6,90

7C1 5988

--

--

6,20

6,70

7C1 6590

--

--

6,20

6,70

7C1 6591

--

--

6,10

6,50

7C1 6592

--

--

6,10

6,50

7C6 0227

--

--

6,50

6,90

7C6 0228

--

--

6,50

6,90

7C5 0383

--

--

6,50

6,90

6C4 2509

--

--

6,70

7,20

7C8 6190

--

--

6,70

7,20

5C0 6513

--

--

9,33

9,60

5C2 9173

--

--

9,33

9,60

zábČh motoru : do 7000 ujetých kilometrĤ
letní provoz : bĜezen – listopad
3
zimní provoz : prosinec – únor (mimoĜádnČ mĤže Ĝeditel KÚ stanovit ještČ listopad a bĜezen)
2

Poznámka

ZohlednČno používání klimatizace

ZohlednČno používání klimatizace
a jízda terénem

ZohlednČno používání klimatizace

Limit zvýšený pro vozidla terénní
s pohonem všech kol a jízdu
v terénu-navýšení 1,3

PĜíloha þ. 4 k Rě/71/REDI

Jmenný seznam osob pro Ĝízení pohotovostního vozidla
PĜidČlení
pro Ĝešení mimoĜádných a
krizových situací

pohotovostní vozidlo - dle urþení
vedoucího oddČlení autoprovozu
(viz. ýást II., þlánek (4))

Druh vozidla

Osoba povČĜená k použití pohotovostního vozidla

Mgr. Ivana Stráská

hejtmanka

JUDr. Josef Knot MBA

1. námČstek hejtmanky

JUDr. Milan Kuþera, Ph.D. Ĝeditel KÚ
Ing. Milan NebesáĜ

vedoucí odboru KHEJ

Ing. Marta Spálenková

zamČstnanec odboru KHEJ

PĜíloha þ. 5 k Rě/71/REDI

Protokol o pĜedání a pĜevzetí služebního vozidla
Jihoþeského kraje
(1)

(2)

Dne ….…… bylo pĜedáno vedoucím oddČlení autoprovozu zamČstnanci (Ĝidiþi
z povolání) a pĜevzato zamČstnancem vozidlo ……………… RZ: ………. , stav
tachometru ke dni pĜedání: ……… km, zásoba PH v nádrži: …..…. l, se všemi
náležitostmi patĜícími k vozidlu (náhradní kolo, sada žárovek, zvedák, lékárniþka,
výstražný trojúhelník, klíþ na kola, základní souprava náĜadí, tažné lano, reflexní
vesta).
a) Další vybavení:
1. 1 ks autorádio vþetnČ autoantény
2. mechanické zabezpeþovací zaĜízení Construct
b) Dokladová þást ( ke každému vozidlu ):
1. OsvČdþení o technickém prĤkazu
2. Doklad o zákonném pojištČní
3. PĜipojištČní do zahraniþí – zelená karta
4. Dálniþní známka ýR
5. Návod k obsluze + zkrácený návod
6. Servisní knížka
7. Technická data + záruka mobility
8. Seznam opraven
9. 2 ks klíþek od vozidla
10. 3 ks klíþĤ od CONSTRUCTU
11. 1 ks karta CCS na þerpání PH, PIN: ……
PĜedávající:

PĜebírající:

……………………..

………………………..

Dne ….….... bylo pĜedáno zamČstnancem a pĜevzato vedoucím oddČlení autoprovozu
vozidlo ………………… RZ: ………. , stav tachometru ke dni pĜedání: ……… km,
zásoba PH v nádrži: …..…. l, se všemi náležitostmi patĜícími k vozidlu (náhradní kolo,
sada žárovek, zvedák, lékárniþka, výstražný trojúhelník, klíþ na kola, základní
souprava náĜadí, tažné lano). Další vybavení uvedené v odst. (1), písm. a), bod. 1. a 2.
a Dokladová þást uvedená v odst. (1), písm. b), bod. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11..
PĜedávající:

PĜebírající:

……………………..

………………

PĜíloha þ. 6a k Rě/71/REDI

Postup pĜi Ĝešení dopravní nehody a Ĝešení škodní
(pojistné události)
ýlánek 1
Administrativní úkony
(1)ěidiþ (zamČstnanec zaĜazený do krajského úĜadu) (dále jen „Ĝidiþ“), který byl
pĜímým úþastníkem dopravní nehody (dále jen „DN“) vždy neprodlenČ z místa
nehody zavolá Policii ýeské republiky (tel. þíslo: 158) (dále jen „PýR“),
v zahraniþí místnČ pĜíslušnou policii.
(2) Podle novely zákona o silniþním provozu þ. 274/2008 Sb., §47 jsou úþastníci
dopravní nehody povinni neprodlenČ ohlásit DN policii pokud:
a) dojde ke zranČní (i drobnému) nebo k usmrcení osoby,
b) dojde na nČkterém z vozidel vþetnČ pĜepravovaných vČcí ke škodČ pĜevyšující
100.000,- Kþ,
c) dojde pĜi nehodČ ke škodČ (v jakékoli výši) na majetku tĜetí osoby (napĜ.
k poškození zaparkovaného vozidla, pĜilehlé nemovitosti apod.),
d) dojde pĜi nehodČ k poškození pozemní komunikace þi ke zniþení nebo
poškození její souþásti nebo pĜíslušenství (napĜ. dopravní znaþky,
svodidel apod.),
e) je podezĜení, že by mohlo dojít k ohrožení nebo poškození životního prostĜedí
(napĜ. únikem oleje, pohonných hmot a jiných nebezpeþných látek),
f) nebudou úþastníci nehody sami schopni obnovit plynulost silniþního provozu,
g) by nČkterý z úþastníkĤ nehody odmítl poskytnout souþinnost pĜi sepsání
záznamu o nehodČ (euroformuláĜ).
(3)ěidiþ je povinen na místČ nehody vyplnit „Záznam o dopravní nehodČ“ viz. pĜíloha
þ. 6b (dále jen „euroformuláĜ“1), který je souþástí dokladové þásti k vozidlu
v souþinnosti s dalšími úþastníky dopravní nehody. FormuláĜ je
samopropisovací pro tĜi vyhotovení.
a) Pokud euroformuláĜ na podrobný popis okolností dopravní nehody nestaþí, je
možné k nČmu pĜipojit další list s podrobným vylíþením mechanismu
vzniku havárie. Další list musí být v hlavním formuláĜi uveden jako
pĜíloha, datován a podepsán obČma Ĝidiþi. Jestliže bude nČkterá z tČchto
náležitostí chybČt, pojišĢovna ho jako dodatek neuzná.
b) Po podpisech a oddČlení listĤ není možné údaje mČnit.
c) Pokud je to technicky možné Ĝidiþ vyfotí místo dopravní nehody a havarovaná
vozidla. Fotografie budou pĜiloženy k euroformuláĜi.
(4)Pokud dále není stanoveno podrobnČji, je Ĝidiþ povinen dodržovat, v pĜípadČ
nehody, ustanovení zákona þ. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích.
(5)BezodkladnČ po návratu na své pracovištČ Ĝidiþ:

1
mezinárodní formuláĜ lze použít i v pĜípadČ, že se dopravní nehoda stane s cizincem nebo analogicky se dopravní nehoda stane v cizinČ –
formuláĜe jsou totiž naprosto stejné, jen v jiných jazycích, souhlasí i þísla kolonek. Takže si s cizincem lze vymČnit kopie

a) oznámí vedoucímu oddČlení autoprovozu dĤležité údaje o DN (co se stalo, jak
se stalo, pĜibližný þas a místo DN),2
b) pĜedá vedoucímu oddČlení autoprovozu vyplnČný a podepsaný euroformuláĜ,
c) pĜedá vedoucímu oddČlení autoprovozu fotokopii svého obþanského a
Ĝidiþského prĤkazu,
d) vyplnČný a podepsaný euroformuláĜ nahrazuje, u škod na služebních
vozidlech, "Protokol o škodČ na majetku Jihoþeského kraje" – viz.
Rě/78/REDI.
(6)Vedoucí oddČlení autoprovozu zajistí pĜedání:
a) kopie velkého technického prĤkazu poškozeného služebního vozidla,
b) fotokopie obþanského prĤkazu a Ĝidiþského prĤkazu Ĝidiþe a 1 kopie
vyplnČného „euroformuláĜe“ (kde je uveden podrobný popis DN) na
OHMS zamČstnanci odpovČdnému za pojištČní majetku Jihoþeského
kraje.
(7)ZamČstnanec odpovČdný za pojištČní majetku veškerou pĜevzatou dokumentaci
neprodlenČ pĜedá pojišĢovacímu makléĜi (dále jen „makléĜ“) (napĜ.: e-mailem,
faxem, poštou, kurýrem) a souþasnČ požádá makléĜe o zajištČní
fotodokumentace poškozeného nepojízdného3 vozidla pĜed pĜedáním do
opravy. Fotodokumentace poškozeného pojízdného vozidla bude zabezpeþena
pĜímo v opravnČ (opravnou) po jeho pĜedání Ĝidiþem k opravČ.
a) Po provedené opravČ poškozeného vozidla vedoucí oddČlení autoprovozu
pĜedá kopie
faktury za opravu služebního vozidla. zamČstnanci
odpovČdnému za pojištČní majetku Jihoþeského kraje.
(8)PĜi administrování škodní události je postupováno:
a) zamČstnanec odpovČdný za pojištČní majetku Jihoþeského kraje administruje
škodní (pojistnou) událost s makléĜem až do vyĜešení likvidace pojistné
události;
b) makléĜ zašle na OHMS "Oznámení o zaregistrování pojistné události" a
koneþné "Oznámení o vyĜízení pojistné události" od pojišĢovny,
c) zamČstnanec odpovČdný za pojištČní majetku Jihoþeského kraje pĜedá kopii
"Oznámení o vyĜízení pojistné události" vedoucímu oddČlení
autoprovozu a škodní komisi (prostĜednictvím OHMS).

ýlánek 2
Základní technické úkony a informace k dopravní nehodČ
(1) Zastavení a zabezpeþení vozidla
a) okamžitČ zastavte auto,
b) vypnČte motor,
c) zapnČte varovné ukazatele smČru („blinkry“),
d) obleþte si reflexní vestu,
e) za havarovaná auta postavte výstražný trojúhelník4.
(2) ZranČní a únik kapalin
a) ZjistČte, jestli nČkdo z úþastníkĤ nehody není zranČný. Pokud ano volejte
záchranku (tel. þíslo 155) a policii (tel. þíslo 158).
b) Zkontrolujte, zda z vozidel nevytéká palivo nebo olej. Pokud ano volejte
hasiþe (tel. þíslo 150).
2
datum a pĜibližný þas DN; stav tachometru poškozeného služebního vozidla; úþastníky DN (jejich iniciály); typ aut a RZ úþastníkĤ DN;
podrobnČjší popis DN, když nebude k dispozici „Potvrzení o úþasti na dopravní nehodČ";
3
vozidlo, které není schopno samostatného pĜevozu do místa opravy
4
za nesplnČní této povinnosti hrozí dva trestné body

(3) Viník dopravní nehody a podezĜelé okolnosti
a) Domluvte se s druhým úþastníkem na tom, kdo nehodu zavinil.5
b) Volejte policii, i když nČkdo z úþastníkĤ nehody odmítá sepsat záznam, je
opilý nebo pod vlivem omamných látek, pĜípadnČ když se vám zdá, že
by auto mohlo být kradené, nebo je vám prostČ cokoli podezĜelé.
(4) Trestné body
Trestné body se udČlují, pouze když zaviníte nehodu, pĜi níž je nČkdo tČžce zranČn. Body
by vám mohli policisté udČlit, pokud by se ukázalo, že jste druhému úþastníkovi odmítli
pĜedložit doklady (své i od vozidla) – nespolupracovali pĜi Ĝešení nehody.
(5) Nepojízdné vozidlo
Pokud se stane služební vozidlo pĜi dopravní nehodČ nepojízdným, Ĝidiþ informuje
vedoucího oddČlení autoprovozu a Ĝídí se jeho pokyny.

5

Pokud obČ strany souhlasí, nemusíte volat policii (teoreticky ji nemusíte volat ani v opaþném pĜípadČ – do Záznamu o nehodČ napíšete
každý svoji verzi, pak ji však budete muset obhájit tĜeba i u soudu).

PĜíloha þ. 6b k Rě/71/REDI

Záznam o dopravní nehodČ („euroformuláĜ“)
ýlánek 1
Vyobrazení „euroformuláĜe“

ýlánek 2
Poznámky k vyplnČní „euroformuláĜe“
1. Datum a þas nehody – VyplĖte co nejpĜesnČji datum a hodinu nehody (napĜ. 6. 5. 2008 ve
14.00).
2. Místo – Uvećte místo, kde se nehoda stala. Název ulice, þíslo domu, mimo mČsto kilometr
silnice, na kterém došlo k nehodČ. Pokud je blízko kilometrovník, zjistíte údaj z nČj, jinak
staþí ménČ podrobné urþení místa. (napĜ. Opavská ulice, Ostrava 8, þi dálnice D1, 78.
kilometr u odpoþívadla nedaleko sjezdu na Loket).
3. ZranČní – ZaškrtnČte, zda pĜi nehodČ byli zranČni lidé.
4. VČcná škoda na jiných vozidlech þi pĜedmČtech – ZaškrtnČte, zda pĜi nehodČ vznikla jiná
škoda než na uvedených autech, tĜeba na pouliþní lampČ.
5. SvČdci – Vypište co nejpĜesnČji údaje o svČdcích, uvećte jméno, adresu trvalého bydlištČ,
telefonní spojení, nejlépe na mobilní telefon, podtrhnČte jméno spolujezdce.
6. PojištČný/Pojistník (u vozidla A i u vozidla B) – Uvećte celé jméno a adresu trvalého
bydlištČ (sídla – U Zimního stadionu 1952/2, ýeské BudČjovice) majitelĤ každého z vozĤ
vlastník – Jihoþeský kraj), na nČž je uzavĜena smlouva o povinném ruþení, vypište þísla
telefonĤ, nejlépe mobilních.
7. Vozidlo – Vypište tovární znaþku a typ aut – údaje najdete v osvČdþení o registraci vozidla
("malý techniþák"). Stát registrace bude ýR, nejde-li o cizince. Rubrika PĜípojné vozidlo se
vyplĖuje pouze tehdy, máte-li za autem pĜívČsný vozík.
8. Pojistitel – Uvećte název pojišĢoven a pĜípadnČ adres poboþek (není nezbytnČ nutné), u níž
má každý z úþastníkĤ uzavĜeno pojištČní odpovČdnosti za škodu (takzvané povinné ruþení).
VyplĖte þíslo pojistky, které najdete na dokladu o pojištČní odpovČdnosti z provozu vozidla
nebo na „zelené kartČ“. ZaškrtnČte, zda máte havarijní pojištČní (služební vozidla Jihoþeského
kraje mají havarijní pojištČní).
9. ěidiþ – VyplĖte pĜíjmení, jména a adresy ĜidiþĤ obou vozĤ – (napĜ. u vozidla B JiĜí
Havránek, adresa Velká Polom 8863, PSý 747 64, ýR). Údaje nemusí být shodné s bodem 6.
Uvećte þísla Ĝidiþských prĤkazĤ, které najdete zpravidla na jejich dolním okraji, na nových
plastových kartiþkách je uvedeno pod poĜadovým þíslem 5. DoplĖte, na kterou skupinu
motorových vozidel oprávnČní platí (u nových prĤkazĤ kolonka þíslo 9 nebo rubová strana), a
platnost prĤkazu.
10. Oznaþte šipkou – Vyznaþte šipkou pĜesnČ místo stĜetu, tedy napĜíklad pravý bok auta A a
levý bok auta B.
11. Viditelná poškození – Vypište struþnČ poškození vašeho vozu (napĜ. poškozený pravý
blatník a pravé dveĜe, zniþené pravé svČtlo).
12. ZaškrtnČte odpovídající body – ZaškrtnČte kĜížkem situaci obou vozĤ pĜi nehodČ, do
þtvereþku dole vypište poþet oznaþených políþek. Pokud máte pocit, že to není dostateþné,
mĤžete k formuláĜi pĜipojit dodateþnou pĜílohu s pĜesnČjším popisem havárie a vlastními
slovy všechno popsat.
13. Nákres – Nakreslete podle uvedených bodĤ dopravní nehodu. Pokuste se o jasný náþrt
silnice, šipkami vyznaþte smČr jízdy aut a jejich postavení v okamžiku stĜetu. Do plánku
vepište také dopravní znaþky (nemusíte je kreslit) a jména ulic s vyznaþením hlavní/vedlejší.
DvČ šikmé þáry uvnitĜ piktogramu auta znázorĖují jeho pĜední þást – viz. pĜíklad na obrázku
1, 2 a 3.
a) Situaþní plánek havárie je nutno malovat v pĤdorysu (tzv. "letecký pohled") kvĤli
lepší pĜedstavČ o vzdálenostech.1
b) Písmena A a B musí odpovídat tomu, jak jsou vozidla popsána ve formuláĜi.
V pĜíkladu na obrázku 1, 2, a 3 nehodu zavinil Ĝidiþ modrého vozidla (A), který
nacouval do zaparkovaného þerveného vozidla (B).
1

pĜi kresbČ plánku nehody "z vlastní perspektivy" byly pĜedstavy o vzdálenostech zkreslené

1

c) Zakreslena je silnice a parkovištČ. Pokud by se nehoda stala na kĜižovatce, bylo by
nutné zakreslit i dopravní znaþky, aby bylo jasné, kdo z aktérĤ mČl pĜednost v jízdČ.
14. Poznámky – Vypište vše, co považujete za dĤležité pro Ĝešení nehody, pĜípadnČ to, co se
nevešlo do kolonky poškození.
15. Podpisy ĜidiþĤ – Oba Ĝidiþi musí podepsat formuláĜ, jeden dají pojišĢovnČ viníka, každý si
nechá jednu kopii.

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

2

MF - přehled vozidel a nákladů JČK za rok 2017
Pozn.

Vozidlo

Rok výroby

RZ

Pořizovací cena

2016 - ujeté km

2017 - ujeté km

radní
radní
radní
radní
radní
radní

Škoda Octavia
Škoda Octavia
Škoda Octavia
Škoda Octavia
Škoda Octavia
Škoda Octavia Scout

2013
2013
2013
2013
2010
2012

6C4 2506
6C4 2507
6C4 2508
6C4 2510
5C0 7197
5C9 9657

460 922,01
525 482,00
460 922,01
525 482,00
390 176,00
711 030,00

33310
32210
28803
24222
25156
16029

20234
20970
31332
38994
10946
20696

hejtm.
pořízeno v r. 2017

Škoda Superb
Škoda Superb
Škoda Superb
Škoda Superb
Škoda Superb
Škoda Superb
Škoda Octavia Scout
Škoda Octavia
Škoda Octavia
Škoda Octavia
Škoda Octavia
Škoda Octavia
Škoda Octavia
Śkoda Fabia combi
Śkoda Fabia combi
Škoda Fabia
Škoda Fabia
Škoda Rapid
Škoda Rapid
Škoda Rapid
Škoda Rapid
Škoda Rapid
Škoda Rapid
Škoda Rapid
Škoda Yeti
Škoda Yeti
Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser
VW Transporter

2016
2017
2016
2013
2014
2010
2007
2015
2016
2010
2010
2013
2013
2010
2014
2009
2014
2016
2015
2016
2015
2015
2015
2016
2013
2017
2009
2010
2015

7C4 8898
7C8 4834
7C6 0242
6C5 5398
6C6 9585
5C0 7195
3C9 0118
7C16589
7C6 0399
5C0 7196
5C0 7198
6C4 2013
6C4 2499
5C0 7194
6C6 9355
4C8 6502
6C6 9483
7C6 0227
7C1 5988
7C5 0383
7C1 6590
7C1 6591
7C1 6592
7C6 0228
6C4 2509
7C8 6190
5C0 6513
5C2 9173
4AR 4549

1 020 437,84
1 057 985,00
726 009,87
505 796,00
850 862,00
530 064,00
698 757,00
404 696,00
397 194,79
390 176,00
390 176,00
453 094,01
453 094,01
270 316,00
268 991,01
272 006,00
257 141,00
297 552,50
305 688,00
297 552,50
305 588,00
381 650,00
381 650,00
297 552,50
499 177,00
582 003,00
1 049 000,00
995 900,00
679 000,00

42860
xxx
15928
42056
19454
26985
26803
43552
14611
21804
29838
36710
20716
26525
25738
27092
19493
12749
22081
10762
26347
31789
26337
13528
30112
xxx
26797
26537
xxx

46120
15445
37386
35745
24670
36365
17158
32804
23666
25826
24775
21287
16153
17957
22626
20843
19737
24062
21614
24259
22569
29389
20011
21055
30084
7351
23972
19727
6647

hejtm.

pořízeno v r. 2017

Náklady na Autoprovoz za rok 2017
Název položky
PNEU - opravy, přezutí, pořízení nových
SERVIS - opravy, servisní prohlídky, bez proplacených pojistných událostí
PHM - 1. nafta, 2. benzin, 3. celoroční dálniční známky
AUTOKOSMETIKA - přípravky na údržbu vozidel, směsi do ostřikovačů atd.
CELKEM - náklady na autoprovoz

Náklady [Kč]

1. 615376,72,-

363126,00,582780,00,2. 1166060,80,23636,00,2 803 479,52,-

3. 52500,00,-

svěřeno od 5/2017
svěřeno od 5/2017

