Pravidla BOZP a PO pro pohyb osob na polygonech
1) Účastník se zúčastňuje Kurzu v areálu dopravního výcvikového střediska, pro účely tohoto
prohlášení se tím rozumí výlučně výukové prostory, jednotlivé moduly a části cvičiště, sociální
zařízení, plocha určená k parkování, příslušenství a součásti uvedených objektů provozovaných
společností DEKRA CZ a.s. v areálu Autodromu Vysoké Mýto (dále jen dopravní výcvikové
středisko), na vlastní nebezpečí. Vstup do areálu je povolen pouze osobám s platným kurzem
nebo osobám s uhrazenou službou „Doprovod v rámci kurzu“. Účastník bere na vědomí a
souhlasí, že společnost DEKRA CZ a.s. nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví a
majetku, za žádnou nemajetkovou újmu, která vznikne Účastníkovi nebo třetí osobě jízdou
Účastníka při realizaci praktické části výuky Kurzu. Účastník prohlašuje, že plně zodpovídá za
škody a újmy jiným způsobem. Účastník se zavazuje si počínat tak, aby nedošlo při jízdě
účastníka ke škodě na zdraví, majetku, přírodě či životním prostředí a chovat se ohleduplně k
ostatním účastníkům pohybujícím se v areálu dopravního výcvikového střediska. Účastník
podpisem tohoto prohlášení potvrzuje, že přebírá v plném rozsahu zodpovědnost za jakékoliv
škody a újmy jím způsobené při realizaci jízdy nebo používání vozidla na cvičišti nebo v ostatní
části areálu dopravního výcvikového střediska. Účastník prohlašuje, že se bude chovat a
dodržovat všechna potřebná opatření k minimalizaci nebezpečí úrazu jeho osoby i osoby v jeho
blízkosti a bude dodržovat pokyny udělené mu osobami zastupující společnost DEKRA CZ a.s.
Účastník podpisem tohoto prohlášení potvrzuje, že byl seznámen osobou pověřenou
společností DEKRA CZ a.s. s povahou cvičiště, na kterém se realizují jízdy včetně
bezpečnostních, zdravotních či jiných rizik a nástrah souvisejících s jeho využitím.
2) Účastník bere na vědomí, že areál dopravního výcvikového střediska není veřejnou komunikací
a na jízdu po cvičišti se nemusí vztahovat zákonné ani smluvní pojištění zodpovědnosti za škodu
včetně havarijního pojištění.
3) Účastník prohlašuje, že je držitelem platného řidičského průkazu pro druh vozidla, na které je
řízení tohoto vozidla zaměřeno daným Kurzem, kterého se Účastník zúčastňuje a absolvuje
praktickou část Kurzu. Účastník dále prohlašuje, že není a nebude v době jízdy pod vlivem
alkoholu nebo jiné omamné látky, ani ve stavu snížené pozornosti a koncentrace s tím, že není
ani ovlivněn léky, které by mu zabraňovali v bezpečné jízdě. Účastník souhlasí s tím, že
společnost DEKRA CZ a.s. je oprávněná kdykoliv po dobu přítomnosti Účastníka v areálu
dopravního výcvikového střediska nařídit Účastníkovi vykonat dechovou zkoušku a Účastník se
zavazuje tuto dechovou zkoušku neodmítnout. Účastník garantuje, že vozidlo, kterým bude
jezdit na cvičišti dopravního výcvikového střediska je v dobrém stavu, neunikají z něho žádné
kapaliny a dále prohlašuje, že má řádně nahuštěné pneumatiky. Účastník bere na vědomí a

souhlasí s tím, že společnost DEKRA CZ a.s. má výhradní právo nepřipustit vozidlo nebo
Účastníka k jízdě po cvičišti nebo Účastníka bez náhrady z jízdy po cvičišti vyloučit.
4) Účastník prohlašuje, že si je vědom existence objektivního nebezpečí, zdravotních a jakýchkoliv
jiných rizik a nástrah, nepředvídatelných okolností všeobecné nebezpečnosti motorové
dopravy a sportu, že disponuje vozidlem a oděvem splňujícím všechny podmínky bezpečnosti
a dále, že je zdravotně způsobilý účastnit se jízdy na cvičiště a že byl seznámen se technickými
parametry cvičiště.
5) Účastník bere na vědomí, že areál dopravního výcvikového střediska může být monitorovaný
prostřednictvím kamerového systému (tj., že mimo jiné mohou být vyhotovení videozáznamy
nebo audiozáznamy). Účastník souhlasí s použitím videozáznamu nebo audiozáznamu podle
předcházející věty a stejně tak s použitím takovéhoto záznamu (i v případě, že bude obsahovat
záznamy o jeho osobě) pro účely jakéhokoliv soudního, trestního, správního nebo jiného řízení
jako i jiného jednání vedeného orgány státní správy a orgány veřejné moci. Účastník tímto
uděluje společnosti DEKRA CZ a.s. souhlas s vyhotovením obrazových (fotografických) a
zvukovoobrazových (audiovizuálních) záznamů obsahujících i zobrazení podoby nebo
podobizny Účastníka v areálu dopravního výcvikového střediska a souhlasí s použitím těch
záznamů společností DEKRA CZ a.s. v rámci propagačních materiálů včetně šíření
prostřednictvím všech komunikačních médií (včetně internetu).

Účastník se zavazuje dodržovat následující pravidla:

a) Účastník ve vozidle je povinen použít bezpečností pás. Pro jízdu musí být vhodně obut
(lehká sportovní obuv). Při jízdě na motocyklu je Účastník povinen mít kombinézu s
chrániči, jezdeckou obuv, rukavice a přilbu, kdy toto vybaveni musí být určeno k jízdě na
motocyklu.
b) Účastník smí do prostoru dopravního výcvikového centra vycházet a vcházet jen na místech
k tomu určených. Přímo na výcvikovou plochu je vstup přísně zakázán. Pokud by musel
Účastník z jakéhokoli důvodu vystoupit na výcvikové ploše z vozidla, smí tak provést pouze
po předchozím povolením pracovníka DEKRA CZ a.s. (neplatí pro případ havárie či jeho
ohrožení na zdraví či životě).
c) Je povinný dbát pokynů pracovníků DEKRA CZ a.s., zajišťujících provoz na cvičišti a po
cvičišti se pohybovat ve vozidle pouze v určeném směru. Pokud si není jistý nebo
nerozuměl pokynu pracovníka DEKRA CZ a.s., požádá o zopakování příkazu.

d) Na cvičišti nesmí Účastník náhle a bezdůvodně zpomalit svoji jízdu, v případě nutnosti musí
bezpečně opustit cvičiště.
e) V případě poškození vozidla je Účastník povinný přistavit vozidlo na technickou prohlídku
jinak nebude Účastník připuštěn na cvičiště.
f)

Zahájení a ukončení jízdy se zavazuje Účastník vykonat v souladu se signalizací a pokyny
pracovníků DEKRA CZ a.s. Účastník se zavazuje dodržovat pokyny pracovníků DEKRA CZ a.s.
po celou dobu pobytu v areálu dopravního výcvikového střediska a prohlašuje, že
zodpovídá za osoby, které ho provázejí včetně jejich jednání, jako i za případné způsobené
škody a újmy těmito osobami způsobené nebo zapříčiněné.

g) Účastník nesmí v průběhu Kurzu v areálu dopravního výcvikového střediska vyhotovovat
obrazové, zvukové nebo zvukovoobrazové záznamy.
h) Účastník se zavazuje jezdit takovým způsobem, aby neohrozil ani neomezil jiné Účastníky
pohybující se po cvičišti.
i)

Účastník je povinen se účastnit instruktáže před zahájením jízd na cvičišti a dále podpisem
tohoto prohlášení stvrzuje, že se zúčastnil instruktáže ohledně bezpečné jízdy po cvičišti a
organizace jízdy na cvičišti. Součástí instruktáže jsou i bezpečnostní pokyny pro pohyb v
areálu, v prostorách pronajatých společnosti DEKRA CZ a.s. a s riziky na cvičišti. Zároveň byl
účastník seznámen s Provozním řádem Autodromu Vysoké Mýto, který vydal Autoklub
Karosa, klub v AČR pobočný spolek, IČ: 00485802.

j)

Účastník se zavazuje respektovat všechny instrukce a nařízení pracovníků DEKRA CZ a.s. při
odstraňování nepojízdných vozidel. Společnost DEKRA CZ a.s. při odstraňování
nepojízdných vozidel nepřebírá odpovědnost za případné škody, které touto činností
mohou vzniknout.

k) Účastník podpisem tohoto prohlášení uděluje společnosti DEKRA CZ a.s. souhlas se
zpracováním jeho jména, příjmení, data narození, čísla OP, telefonních kontaktů a
emailové adresy za účelem jeho totožnosti a způsobilosti řídit vozidlo, vedení evidence
Účastníků akce zařazením do databáze (informačního systému) spravovaného společností
DEKRA CZ a.s., poskytování služeb a vykonávání transakcí společností DEKRA CZ a.s., pro
vypracování interních analýz a statistik společnosti. A dále uděluje souhlas, aby mu byly
poskytovány informace, upozornění nebo oznámení o konání akcí, nebo o službách
poskytovaných společností DEKRA CZ a.s. a to formou zaslání písemností na jeho uvedené
kontaktní údaje, využití uvedených údajů společností DEKRA CZ a.s. na marketingové účely
a poskytnutí těchto informací třetím osobám, které budou se společností DEKRA CZ a.s.
spolupracovat při organizaci akce, či které společnost DEKRA CZ a.s. pověří marketingovou

činností ve svůj prospěch, souhlas podle tohoto bodu uděluje Účastník na dobu 10 ( deseti)
let od podpisu tohoto prohlášení.
l)

Spory při výkladu nebo plnění ustanovení tohoto Prohlášení jako i veškeré spory vyplývající
z poskytnutí kurzu účastníkovi nebo realizací jízdy na cvičišti dopravního výcvikového
střediska budou podléhat výhradně jurisdikci českých soudů.

