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Seminář Služební vozidla v praxi personalisty a správců vozových parků 
Legislativa – Školení a zdravotní prohlídky – Povinné přestávky – Monitoring vozidel – Úprava interních 

dokumentů – Náhrada škody na majetku a zdraví  
 

Využívají-li Vaši zaměstnanci služební či svá soukromá vozidla k výkonu práce, pak Vám jako 

personalistům či správcům vozového parku vzniká agenda, která s sebou nese mnoho úskalí (a zdaleka 

se nejedná jen o oblast BOZP, monitorování pomocí GPS, tvorbu interních dokumentů týkající se 

používání služebních vozidel, ale i např. o náhradu škody). Seznamte se s nejčastějšími chybami, 

abyste včas zabránili možným rizikům a sankcím ať již ze strany zaměstnanců, tak kontrolních orgánů. 
 

Přednáší: JUDr. Jaroslav Škubal, spolupracující advokát v advokátní kanceláři PRK Partners s.r.o. 

Místo konání: Praha 4, konferenční prostory Na Sádce  

Datum konání: 9. 9. 2021  
 

Zaměření semináře Seminář se zaměří zejm. na používání vozidel ze strany tzv. řidičů-referentů, 

tedy zaměstnanců, jejichž náplní práce jsou jiné činnosti než řízení (např. manažeři, THP pracovníci, 

obchodní zástupci apod.). Seminář se bude věnovat jak používání vozidel poskytnutých 

zaměstnavatelem (včetně aut provozovaných na leasing), tak i používání soukromých vozidel 

zaměstnanců (vlastněných zaměstnancem či jiným subjektem než zaměstnavatelem). Okrajově budou 

zmíněny i povinnosti týkající se řidičů z povolání, tedy zaměstnanců, kteří mají jako druh práce 

sjednáno (také) řízení (řidič), popřípadě těch, kteří ke své práci musejí řídit vozidlo, ačkoliv to nebylo 

výslovně sjednáno v pracovní smlouvě (např. zásobovač nebo opravář/montér u zákazníků). 
 

Komu je seminář určen: pro pracovníky personálních oddělení, vedoucí zaměstnance, správce 

vozového parku, právníky zabývajícími se pracovním právem. 

Program semináře: 

8:45–9:00 Registrace účastníků + ranní káva a občerstvení 

9:00–10:40 Právní rámec: lze řidiči-referentovi nařídit řízení vozidla?, nároky zaměstnanců – 

právo na mzdu, náhradu mzdy a cestovní náhrady, možnost propuštění zaměstnance 

pro ztrátu řidičského oprávnění, porušení dopravních předpisů (včetně požití alkoholu) 

apod. 

Školení dopravních a technických předpisů: právní úprava a důležitá soudní rozhodnutí, jsou tato 

školení povinná (v rámci BOZP) a dopadají i na mimořádné použití soukromého vozidla, lze za 

nerealizování školení uložit ze strany inspektorátu práce pokutu? 

Zdravotní prohlídky řidičů-referentů dle velké novely předpisů upravujících pracovnělékařské 

služby: jejich obsah a četnost, musejí řidiči-referenti absolvovat prohlídky jen u smluvního 

poskytovatele pracovnělékařských služeb (závodního lékaře), nebo je možné je posílat k jejich 

registrujícímu poskytovateli (obvodnímu lékaři)?, zvláštní prohlídky řidičů z povolání a jejich povinná 

úhrada zaměstnavatelem 

10:40–11:00 Přestávka na občerstvení  

11:00–13:00 Povinné přestávky, jejich evidence podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a seznámení 

s protichůdnými názory na aplikaci tohoto nařízení na řidiče-referenty  

Povinné přestávky dle dopravních předpisů s tím, že za jejich dodržování má 

odpovědnost samotný řidič (nikoliv zaměstnavatel) 

Monitoring pohybu vozidla pomocí GPS či kamery, a to jak z pohledu ochrany osobních údajů, 

narušování soukromí zaměstnanců na pracovišti, tak i možného propuštění zaměstnance při zjištění 

nedostatků (“černé“ jízdy nebo naopak nerealizování deklarovaných cest, nevhodném stylu jízdy 

apod.).  

Forma a obsah interních dokumentů upravujících používání vozidel (pracovní smlouva, jiná 

dohoda, vnitřní předpisy), doporučení do praxe 

Náhrada škody, ať již jde o věcnou škodu na vozidle (firemním i soukromém) nebo škodu na zdraví 

(vymezení, kdy jde o pracovní úraz), Závěrečná diskuze 
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Závazná objednávka účasti na semináři Služební vozidla v 
praxi personalisty a správců vozových parků Cena semináře: 
4290,- Kč bez DPH za jednoho účastníka 
 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 10 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků semináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 
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