Kontrola vozidla před jízdou dle § 19 odst. 1 vyhlášky č. 167/2002 Sb.
V tabulce níže jsou uvedeny jednotlivé úkony kontroly vozidla před jízdou s popisem ověřovaných znalostí
žadatelů o řidičské oprávnění. U každého kontrolního úkonu je uveden orientační čas pro jeho provedení
žadatelem, kdy předpokládaná doba provedení této části zkoušky nepřesahuje 8 minut. Kontrola vozidla před
jízdou musí být přizpůsobena konkrétnímu typu vozidla a aktuálním klimatickým podmínkám i ročnímu období, v
němž je dílčí zkouška z praktické jízdy zkušebním komisařem prováděna (například stav pneumatik v létě zaměřit
na podmínky letního období, v zimě pak na podmíky v zimním období a podobně).

Kontrolní úkon

Popis kontroly

Předpokládaný
čas kontroly (s)

Zasklení vozidla

Vizuální kontrola poškození, čistota (slovní popis).

10

Stěrače

Upevnění, stav stěrače (slovní popis).
Vizuální kontrola, celistvost, čistota karoserie a
osvětlení (slovní popis).
Viziuální kontrola poškození a nahuštění pneumatik,
popis minimální hloubky drážky k danému období
(slovní popis).

8

Karoserie
Stav pneumatik

13
23

Provozní kapaliny

Otevření kapoty vozidla, popis kontroly jednotlivých
provozních kapalin, jejich umístění a hladiny.

34

Povinná výbava

Vyjmenovat prvky povinné výbavy a kde se ve vozidle
nachází.

70

Osvětlení vozidla

Funkčnost. Pokud vozidlo disponuje sdělovači, případně
jiným kontrolním systémem, je možné provést kontrolu
osvětlení za pomoci těchto systémů. Smyslem je, aby
vozidlo nebylo provozováno s nefunkčním osvětlením a
žadatel toto dokázal rozpoznat.

127

Sedadlo, opěrka hlavy
Nastavení zrcátek
Přístrojová deska, sdělovače
Stav řízení a brzd
Bezpečnostní pás
Zavření dveří
Umístění a upevnění nákladu
Sestavení výstražného trojúhelníku

Přizpůsobení pracoviště řidiče.
Přizpůsobení pracoviště řidiče.
Kontrola funkčnosti vozidla, sdělovačů.
Fyzická kontrola, sdělovače.
Kontrola funkčnosti, zapnutí, kontrola sdělovačem.
Včetně kontroly (například dotazem) ostaních
cestujících.

60
10
5
5

Sdělovačem na přístrojové desce.

3

Zásady pro umístění a upevnění nákladu - teoreticky v
případě, že by byl nějaký náklad přepravován.
Zásady pro umístění výstražného trojúhleníku teoretické a následně jeho sestavení.
Celkový předpokládáný čas (min)

3

20
60
7,52

