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Směrnice o používání motorového vozidla v majetku 
Českého deaflympijského výboru, z.s. 

 
Směrnice o používání motorového vozidla v majetku Českého deaflympijského výboru, z.s. 

upravuje podmínky provozu motorového vozidla a jeho případného nájmu. 
 

Článek č. I 
Úvod, terminologie 

1) Motorovým vozidlem je vozidlo, u kterého je Český deaflympijský výbor, z.s. (dále 
jen ČDV) zapsán v technickém průkazu jako vlastník, nebo vozidlo, které má ČDV v 
nájmu, eventuálně v podnájmu. 

2) Pověřenou osobou je osoba jmenovaná výkonným výborem ČDV, která má motorové 
vozidlo na starosti. K jejím povinnostem patří: 

a) sledovat technický stav motorového vozidla a zajišťovat potřebné opravy a 
pravidelné servisní prohlídky; 

b) předávat a přebírat motorové vozidlo od jednotlivých řidičů a kontrolovat, v 
jakém stavu je motorové vozidlo při předání a vrácení. Motorové vozidlo 
předává pouze těm řidičům, kteří uzavřeli Smlouvu o nájmu motorového 
vozidla a kteří nemají vůči ČDV nesplněné závazky. V případě potřeby může 
předání/převzetí proběhnout jiným způsobem; 

c) zajišťuje plnění dalších povinností souvisejících s provozem motorového 
vozidla - běžná údržba; 

d) vede evidenci o předávání a přebírání motorového vozidla. V případě škodní 
události na motorovém vozidle je pověřená osoba povinna prokázat, kdo 
motorovým vozidlem v okamžiku této události disponoval - tzn. předložit 
průkazný zápis o předání a převzetí motorového vozidla. V opačném případě 
je tato pověřená osoba odpovědná za všechny případné škody vzniklé v 
souvislosti s provozem motorového vozidla; 

e) pověřená osoba musí mít platné řidičské oprávnění. 
3) Řidičem motorového vozidla je osoba, která používá motorové vozidlo. Řidičem 

motorového vozidla může být pouze osoba, která má platné řidičské oprávnění skupiny 
B a je s ní podepsána Smlouva o nájmu motorového vozidla. 

 
Článek č. II 

Pojištění a vedení evidence 
1) Na motorové vozidlo musí být uzavřeno zákonné a havarijní pojištění. S 

provozem motorového vozidla musí být splněny všechny zákonné povinnosti 
(pravidelné technické prohlídky, měření emisí, povinné vybavení apod.). Za 
plnění těchto náležitostí provozu motorového vozidla odpovídá pověřená 
osoba. Náklady na tyto zákonné povinnosti jsou hrazeny z finančních 
prostředků ČDV. 

2) K evidenci jízd slouží Kniha jízd. 
 

Článek č. III 
Povinnosti řidiče motorového vozidla 

1) Obecné povinnosti řidiče: 
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a) vlastní platné řidičské oprávnění k řízení motorového vozidla;1 
b) je způsobilý k řízení motorového vozidla podle obecně platných 

právních předpisů; 
c) zodpovídá za zaviněné poškození, zničení, zneužití nebo ztrátu 

motorového vozidla a jeho vybavení, včetně dokladů, podle obecně 
závazných právních předpisů; 

d) má zakázáno před jízdou a v průběhu jízdy požívat alkoholické nápoje 
a jiné prostředky nebo návykové látky, které snižují rozpoznávací 
schopnosti a připravenost k řízení motorového vozidla; 

e) při používání motorového vozidla je povinen udržovat motorové vozidlo 
v čistotě a v takovém stavu, který zajišťuje jeho spolehlivou provozní 
způsobilost, hospodárnost provozu a pohotovost; 

f) seznámit se a dodržovat dopravní předpisy daného státu, pokud 
motorové vozidlo bude využito pro zahraniční cestu. 

2) Povinnosti řidiče před jízdou: 
a) převzít od pověřené osoby klíče a veškeré doklady, včetně Knihy jízd 

od motorového vozidla; 
b) před počátkem cesty nebo v dostatečném předstihu před jejím 

zahájením se důkladně seznámit s obsluhou motorového vozidla a s 
návodem k použití daného typu motorového vozidla, které mu bylo 
zapůjčeno; 

c) provést kontrolu technického stavu vozidla před jízdou a o případných 
zjištěných závadách a nedostatcích informuje pověřenou osobu, za 
případné závady zjištěné po uskutečnění cesty může nést odpovědnost 
řidič motorového vozidla; 

d) vyznačit v knize jízd jméno řidiče, den, hodinu, výchozí a cílové místo 
jízdy, účel jízdy, stav tachometru při odjezdu apod.  

3) Povinnosti řidiče v průběhu jízdy: 
a) v průběhu používání motorového vozidla mít u sebe doklady nezbytné 

pro případnou silniční kontrolu (řidičský průkaz, občanský průkaz, malý 
technický průkaz, doklad o měření emisí, doklad o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla, podepsanou jízdu v knize jízd); 

b) při opuštění vozidla je povinen motorové vozidlo uzamknout; 
c) v uzavřeném motorovém vozidle neponechávat věci, které mohou být 

odcizeny; 
d) při opravách motorového vozidla na komunikacích používat výstražné 

vesty; 
e) uhradit ze svých prostředků pokutu mu uloženou orgány Policie ČR za 

zaviněné porušení předpisů upravujících podmínky provozu silničních 
motorových vozidel na pozemních komunikacích. 

4) Povinnosti řidiče po ukončení jízdy: 
a) zaznamenat v knize jízd dobu ukončení jízdy, stav tachometru, počet 

ujetých kilometrů, čerpání pohonných hmot, případně doplnění 
provozních kapalin (pohonné hmoty, náplň do ostřikovačů apod.) v 
průběhu jízdy; 

 
1 Vyhláška č. 31/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a registru řidičů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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b) neprodleně nahlásit pověřené osobě veškeré zjištěné závady, včetně 
jakéhokoliv poškození motorového vozidla; 

c) po ukončení zapůjčení vozidla předat motorové vozidlo pověřené 
osobě či jiné osobě schválené pověřenou osobou; 

d) před vrácením motorového vozidla zajistit umytí a vyčištění vozidla; 
e) vrátit motorové vozidlo s plnou nádrží pohonných hmot včetně 

provozních kapalin (AdBlue, náplň do ostřikovačů apod.). 
5) Povinnosti řidiče při účasti na dopravní nehodě: 

a) dopravní nehodu vzniklou při provozu vozidla bez ohledu, zda byla 
zaviněna jím, nebo řidičem cizího vozidla a bez ohledu na výši škody 
neprodleně hlásí orgánům Policie ČR a pověřené osobě či členu 
výkonného výboru ČDV. Hlášení musí obsahovat podrobný popis, kdy, 
jak a kde k nehodě došlo, rozsah škod vzniklých na motorovém vozidle, 
jiném majetku nebo zdraví cestujících a výsledky šetření orgánů Policie 
ČR; 

b) řidič zjistí registrační značku cizího vozidla, které je účastníkem nehody, 
zaznamená čas, kdy se nehoda stala a všechny ostatní náležitosti pro 
zpřesnění situace. Pokud je to možné, řidič nepřipustí, aby se účastníci 
nehody vzdálili z místa nehody před příjezdem orgánů Policie ČR; 

c) učiní opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud 
toto hrozí v důsledku dopravní nehody; 

d) řádně vyplní tiskopis “Záznam o dopravní nehodě”, který je součástí 
Knihy jízd a tento odevzdá vedení ČDV. 

 
Článek č. IV 
Kniha jízd 

1) Řidič do Knihy jízd vyplní zejména: 
a) datum a přesný čas začátku a konce jízdy; 
b) výchozí a cílové místo jízdy; 
c) stav tachometru před a po ukončení jízdy; 
d) počet ujetých kilometrů; 
e) doplnění pohonných hmot a provozních kapalin. 

2) Knihu jízd kontroluje pověřená osoba. 
 

Článek č. V 
Poplatek za nájem motorového vozidla 

1) Za nájem motorového vozidla je účtován poplatek za nájem. Výše poplatku za nájem 
je uvedena v Ceníku nájmu motorového vozidla v majetku ČDV. 

2) Od poplatku jsou osvobozeni členové reprezentace ČDV dle kritérií Národní sportovní 
agentury pro daný kalendářní rok. Výkonný výbor ČDV může také rozhodnout o 
osvobození od poplatku v jiných případech. 

3) V případě osvobození od poplatků je řidič nadále povinen uhradit veškeré výdaje 
spojené s užíváním motorového vozidla (pohonné hmoty, dálniční poplatky apod.). 

 
Článek č. VI 

Závěrečné ustanovení 
1) Tato směrnice je závazná pro všechny řidiče, kteří mají v nájmu motorové vozidlo v 

majetku Českého deaflympijského výboru, z.s. 
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2) Změny a doplňky této Směrnice je oprávněn provádět pouze výkonný výbor Českého 
deaflympijského výboru, z.s. 

 
Článek č. VII 

Účinnost 
Směrnice nabývá účinnosti dnem 17. 02. 2023. 
 
 

…………………………………………… 
Prezident 

Český deaflympijský výbor, z.s. 
 
 
Příloha: 

● Vzor smlouvy o nájmu motorového vozidla (Toyota Proace) 
● Vzor smlouvy o nájmu motorového vozidla (Volkswagen Transporter) 
● Ceník nájmu motorového vozidla v majetku Českého deaflympijského výboru, z.s. 


