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Vyučující: Ing. Lucie Pelčáková, DiS. 
E-mail: lpelcakova@zahradnickaskola.cz 
Tel.: 602 602 515 
facebook: Lucie Zahradnickaskola 
Skype: Lucie Zahradnickaskola 

Povinnosti přepravované osoby 

 
1. Udělejte si zápis do sešitu - vyberte důležité informace. 
2. Zápis do sešitu bude psán vlastní rukou. 
3. Pokud zákon odkazuje na nějaký jiný paragraf, písmeno nebo odstavec, najděte jeho znění 

v zákoně (www.zakonyprolidi.cz). 
  
Podklady pro zápis: Zákon 361/2000 Sb. §9 
 
§ 9 
Povinnosti přepravované osoby 
 
(1) Přepravovaná osoba je povinna 
a) být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního 
právního předpisu, 
b) užívat za jízdy na motocyklu nebo mopedu ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu, 
kterou má nasazenou a řádně připevněnou na hlavě, 
c) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném 
ovládání vozidla, 
d) dbát pokynů řidiče, zejména při nastupování do vozidla a vystupování z něj. 
 
(2) Povinnosti podle odstavce 1 písm. a) neplatí pro osobu starší 18 let a menší než 150 cm a osobu, která tak nemůže učinit 
ze zdravotních důvodů na základě lékařského potvrzení. Lékařské potvrzení musí mít za jízdy u sebe; v případech, kdy se 
nejedná o stav trvalého rázu, musí být platnost lékařského potvrzení časově omezena nejdéle na dobu jednoho roku. 
Náležitosti lékařského potvrzení stanoví prováděcí právní předpis. Pokud je osoba pohybově postižená přepravovaná ve 
vozidle na vozíku pro invalidy, musí být vozík a osoba pohybově postižená připoutána speciálním zádržným systémem 
schváleného provedení. 
 
(3) Povinnosti podle odstavce 1 písm. a) dále neplatí pro bezpečnostní sbory, ozbrojené síly a vojenské zpravodajství při 
plnění jejich služebních povinností, obecní policii při plnění úkolů podle zákona, hasiče ve vozidle požární ochrany a 
záchranáře v záchranném vozidle Horské služby při řešení mimořádných událostí8a), kdy použití bezpečnostního pásu brání 
v rychlém opuštění vozidla, učitele jízdy při výcviku, jakož i pro zdravotnického pracovníka poskytovatele zdravotnické 
záchranné služby, záchranáře nebo zdravotnického pracovníka Horské služby, který v době přepravy poskytuje pacientovi 
zdravotní služby. 
 
(4) Povinnost podle odstavce 1 písm. b) neplatí pro člena Horské služby v případech, kdy by použití ochranné přílby mohlo 
ztížit nebo znemožnit komunikaci se zachraňovaným nebo kdy použití ochranné přílby vylučuje zdravotní stav 
zachraňovaného. 
 
(5) Přepravovaná osoba nesmí vyhazovat předměty z vozidla. 
 
(6) Přepravovaná osoba při jízdě na motocyklu se musí nohama dotýkat stupaček a nesmí kouřit. 
 
(7) Boční sezení na motocyklu je zakázáno. 

 
 

 
ODEVZDÁNÍ 
- odevzdání do čt 8.10.2020 do 12:00 
- sešit vyfoťte nebo natočte na video (vč. titulní strany sešitu, ať je vidět, že je váš).  
- odevzdání primárně mailem 
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Povinnosti provozovatele vozidla 

 
1. V zápiscích v sešitě (základní pojmy) najděte, kdo je provozovatel vozidla. 
2. Udělejte si zápis do sešitu - vyberte důležité informace. 
3. Zápis do sešitu bude psán vlastní rukou. 
4. Pokud zákon odkazuje na nějaký jiný paragraf, písmeno nebo odstavec, najděte jeho znění 

v zákoně (www.zakonyprolidi.cz).  
  
Podklady pro zápis: Zákon 361/2000 Sb. §10 
 
§ 10 

 
Povinnosti provozovatele vozidla 
(1) Provozovatel vozidla nesmí 
a) přikázat ani dovolit, aby bylo v provozu na pozemních komunikacích užito vozidlo, které nesplňuje podmínky stanovené 
zvláštním právním předpisem, pokud nejde o přípojný podvozek (vozidlo) k záchrannému vozidlu Horské služby podle § 5 
odst. 3, 
b) svěřit řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky § 3 odst. 2, 
c) svěřit řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 3, 
d) přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti. 
 
(2) Provozovatel vozidla je povinen zajistit, aby barevné provedení a označení vozidla nebylo zaměnitelné se zvláštním 
barevným provedením vozidel Vojenské policie podle zvláštního právního předpisu, policie podle zvláštního právního 
předpisu, celní správy podle zvláštního právního předpisu, obecní policie podle zvláštního právního předpisu, Vězeňské 
služby České republiky (dále jen "Vězeňská služba") podle zvláštního právního předpisu a vozidel jednotek požární ochrany 
podle zvláštního právního předpisu. 
 
(3) Provozovatel vozidla zajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla 
provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem. 
 
(4) Provozovatel vozidla a osoba, které provozovatel svěřil vozidlo, s výjimkou, kdy provozovatelem vozidla je zpravodajská 
služba, jsou povinni na výzvu policie, krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností sdělit skutečnosti 
potřebné k určení totožnosti řidiče vozidla podezřelého z porušení ustanovení tohoto zákona; tímto ustanovením není 
dotčeno ustanovení zvláštního právního předpisu upravující právo odepřít výpověď nebo podání vysvětlení. 
 
(5) Provozovatel vozidla kategorie M2 a M32), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, je povinen zajistit, 
aby přepravované osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející byly poučeny o povinnosti použít tento zádržný 
bezpečnostní systém. Způsoby informování stanoví prováděcí právní předpis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODEVZDÁNÍ 
- odevzdání do pá 9.10.2020 do 12:00 
- sešit vyfoťte nebo natočte na video (vč. titulní strany sešitu, ať je vidět, že je váš).  
- odevzdání primárně mailem 
 


