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1. Podmínky provozování silniční dopravy pro vlastní a cizí potřeby. Druhy
dopravních úřadů a kvalita dopravy.
- základní dělení provozování silniční dopravy, podmínky k jejich provozování, funkce
dopravních úřadů, obecný postup hodnocení kvality, druhy metod měření kvality
2. Dopravní nehoda a její znaky.
charakteristika dopravní nehody, činitelé dopravní nehody, členění dopravních nehod,
ukazatelé dopravní nehodovosti.
3. Mezinárodní organizace a mezinárodní smlouvy v silniční dopravě. Jízdní řády.
- vládní a nevládní organizace, CEMT, IRU, FIATA, Rada pojišťoven, AETR, ADR.
- druhy jízdních řádů, sestavení a náležitosti jízdních řádů, schvalování jízdních řádů.
4. Speciální druhy přeprav v silniční dopravě.
- přeprava nebezpečných věcí, přeprava zkazitelných potravin, přeprava živých zvířat.
5. Rozdělení užitkových vozidel dle použití při provozování silniční dopravy
kategorie vozidel, členění užitkových vozidel, technické parametry zařazení do
jednotlivých kategorií.
6. Bezpečnost práce v silniční dopravě.
povinnosti zaměstnavatele, zdravotní prohlídky řidičů, zlepšení kondice řidiče, školení
BOZP, osobní ochranné prostředky, bezpečnostní tabulky pro BOZP, druhy hasicích
přístrojů a co lze jimi hasit.
7. Označení silničních vozidel, označení přepravovaných věcí a fixace nákladu
označení vozidel - výstražné, reflexní, ADR, atd.; manipulační značky, upevňovací
prostředky a způsoby fixace přepravovaných věcí.
8. Pracovní režim práce řidičů ve vnitrostátní dopravě.
pracovní režim řidiče, doba řízení, doba odpočinku, doba bezpečnostních přestávek,
evidence doby řízení.
9. Provozování autobazaru
druh živnosti, vybavení autobazaru, možnosti přijetí vozidla do autobazaru od
zákazníka, postup prodeje vozidla autobazarem zákazníkovi
10. Silniční daň.
- druh daně, skupiny vozidel s ohledem na daň, sazby daně, snížení daně, podání
daňového přiznání a placení daně.
11. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
- povinnost pojištění, pojistná smlouva, doklady k pojištění, pojištění hradí a nehradí,
limity, sankce, povinnost pojištěného vůči pojišťovně a vůči poškozenému při škodě.
12. Druhy cen používaných v silniční dopravě s uvedením příkladů.
- druhy cen a příklady, výměr Ministerstva financí – ustanovení pro oblast silniční
dopravy a městské hromadné dopravy.
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13. Pracovní cesty - náhrady za pracovní cestu, její vyúčtování, náhrady za používání
silničních motorových vozidel při pracovní cestě.
- komu přísluší náhrady za pracovní cestu, co patří do cestovních náhrad, cestovní
příkaz a další dokumenty, vyúčtování, tuzemská a zahraniční pracovní cesta.
14. Provozování autopůjčovny.
- druh živnosti, druh a obsah smlouvy, vznik a ukončení smlouvy, placení, půjčovní řád.
15. Provozování taxislužby.
- druh živnosti, vozidla taxislužby (označení, vybavení, doklady ve vozidle), podmínky
pro řidiče taxislužby.
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