Zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Doklady, které musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe

(8) Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe
a) řidičský průkaz,
b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu,2)
c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle
zvláštního právního předpisu,9)
2) Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
9) – Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zkrácený
název)

Ø

d) osvědčení profesní způsobilosti řidiče, pokud jde o řidiče, který je povinen účastnit se
zdokonalování odborné způsobilosti podle zvláštního předpisu.2a)
2a) - § 48 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.,o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel (zkrácený název).

Ø
e) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3.
§ 87 Pravidelné lékařské prohlídky
(1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat
a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního
výstražného světla modré barvy,2) případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,
b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla
druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,
c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné
podle zvláštního právního předpisu,28)
d) držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E nebo podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E, který
řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,

e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního
právního předpisu.4)
(2)Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci 1 povinna se podrobit před zahájením
výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50
let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.

(3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se
podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku
a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.
Ø
(9) Na výzvu policisty je řidič motorového vozidla povinen předložit doklady podle odstavce 8
policistovi ke kontrole.Na výzvu strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka 9b) ve
stejnokroji je řidič motorového vozidla povinen předložit strážníkovi ve stejnokroji nebo celníkovi ve
stejnokroji ke kontrole doklady podle odst. 8 písm. a) a b).
Poznámka:
9b) – Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě ČR

Ø

