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CO DĚLAT PŘI
DOPRAVNÍ NEHODĚ?
Aneb pár základních informací jak zachovat klid a vyhnout se panice

CO DĚLAT PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ

Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních
komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala
nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k
usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v
přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu (www.policie.cz)

Pokud jste se stali účastníkem dopravní nehody platí několik pravidel,
které byste měli dodržet, ať už z důvodu vaší bezpečnosti, nebo
bezpečnosti ostatních účastníků.
Neprodleně zastavte vozidlo
- Vozidlo by mělo být po odstavení z vozovky zajištěno proti pohybu – zatáhněte ruční brzdu!
- Nezapomeňte vypnout motor, aby nedošlo k požáru.
Dejte o sobě vědět ostatním řidičům
- Zapněte výstražná světla (,,blikačky“). Pomůžete tak ostatním řidičům reagovat na vzniklou
situaci, zejména v nepříznivém počasí jako je mlha, šero, sníh, déšť
- Umístěte za vozidlo výstražný trojúhelník – je součástí povinné výbavy každého
motorového vozidla. Trojúhelník musí umístit na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče
včas a zřetelně viditelný, a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, na dálnici nejméně 100 m za
vozidlem. V obci může být tato vzdálenost, vyžadují-li to okolnosti, kratší.
- Oblečte si reflexní vestu – v autě byste měli mít stejný počet reflexních vest jako je pasažérů
na palubě vozidla.
Zhodnoťte stav ostatních účastníků nehody
Ujistěte se, že nikdo není zraněn, v opačném případě volete záchrannou službu (155) nebo
univerzální číslo (112). Pokud si nejste jisti, zda je účastník v pořádku či nikoliv, je vždy lepší
záchranáře zavolat, můžete si tím ušetřit spoustu budoucích problémů.
Opusťte vozovku
Odveďte ostatní účastníky dopravní nehody mimo vozovku, tak aby nedošlo k druhotné
nehodě. V žádném případě nestupujte zbytečně do vozovky. Odstup od nehody by měl být
v takové vzdálenosti, aby v případě nárazu dalšího auta nedošlo ke zranění osob z první
nehody ( např. na dálnici dostatečně daleko za svodidla).
Kdy Volat policii
- Došlo ke zranění nebo usmrcení osob
- Hodnota škody převýší 100 000 Kč
- Hodnota škody nepřevýší 100 000 Kč, ale s dalším účastníkem se nedohnete na zavinění
- Došlo na škodě na majetku třetí osoby (například poničená komunikace, veřejné osvětlení,
proražený plot apod.)
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Pokud není policie nutná
V případě, že není nezbytně nutné volat k nehodě policii, je potřeba se domluvit s dalším
účastníkem nehody na zavinění. K tomu se používá tzv. Evropský záznam o dopravní nehodě,
který musíte vyplnit a předat pojišťovně (doporučujeme ho mít předvyplnění v autě, v případě
dopravní nehody jste často v šoku a nejste schopni jej vyplnit). Pokud tento dokument nemáte
k dispozici je dobré se domluvit alespoň jakkoliv jinak písemně na zavinění. Třeba na obyčejný
papír propiskou napsat, co se stalo a kdo za to může. Nezapomeňte jej nechat podepsat!
Místo činu
- Jako důkazní materiál vám poslouží především fotografie pořízené co nejrychleji po nehodě
- V případě, že byli u nehody přítomny i další osoby, zaznamenejte jejich svědectví a požádejte
je o kontakt (jméno + příjmení a telefonní číslo), v případě, že se na ně bude chtít obrátit
například pojišťovna
Nepřemisťovat vozidlo
V žádném případě byste neměli manipulovat s vozidlem, a to až do příjezdu policie. Mohlo by
to být bráno jako bránění řádnému vyšetření nehody. Existují samozřejmě výjimky, kdy tak
učinit musíte (například umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména
provozu vozidel hromadné dopravy osob)
Asistenční služba
V případě nepojízdnosti vozidla volejte asistenční službu své pojišťovny – číslo je uvedeno na
asistenční kartě nebo si pamatujte číslo 1224.
Nahlášení škodné události pojišťovně
Pokud jste viníkem dopravní nehody jste povinni neprodleně nahlásit tuto skutečnost vaší
pojišťovně a odevzdat veškerou dokumentaci (záznam od policie, záznam o dopravní nehodě,
fotografie, kontakty na svědky apod.). V případě, že nejste viníkem, měla by vás sama
kontaktovat pojišťovna viníka. Pokud neznáte údaje o odpovědnostní pojišťovně škůdce,
obraťte se na Informační středisko České kanceláře pojistitelů (www.ckp.cz)
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DOPRAVNÍ NEHODA
OBLÉKNĚTE SI REFLEXNÍ VESTU!
ZAPNĚTE VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA!
UMÍSTĚTE VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK!
OPUSŤTE VOZOVKU!

VYHODNOŤTE SITUACI
Došlo ke zranění nebo usmrcení osob?
Je hodnota škody vyšší než 100 tisíc Kč?
Je hodnota škody nižší než 100 000 Kč, ale nedohodli jste se s účastníkem
nehody na zavinění?
Došlo ke škodě na majetku třetí osoby?

ANO

NE
DOKUMENTACE NEHODY
Záznam o dopravní nehodě
Fotografie nehody
Výpovědi svědků

VOLEJTE 112
POLICIE 158
Záchranná služba 155
Hasiči 150

PŘIVOLEJTE SMLUVNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBU
asistenční službu z povinného ručení
asistenční službu z havarijního pojištění
nebo volejte linku
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Pokud jste viníkem dopravní nehody
NEPRODLENĚ NAHLASTE POJISTNOU UDÁLOST POJIŠŤOVNĚ
v opačném případě Vás bude kontaktovat pojišťovna viníka

