
ZABEZPEČIT
Řidiči musí vozidlo zabezpečit při jeho prvním naložení. Zabezpečte 
vozidla s měkkými boky naklápěcí šňůrou, která těsně prochází všemi očky 
a navíječi. Zabezpečte konce naklápěcí šňůry buď jedinečně číslovanou 
plombou a nebo zámkem. Zaznamenejte číslo plomby do kontrolního 
seznamu.Je-li během jízdy kontrolován vnitřek vozidla, řidič musíznovu 
zajistit zámek, naklápěcí šňůru nebo jiné bezpečnostní zařízení a/nebo 
připevnit novou plombu.
Vozidla s tvrdými boky a chladírenská vozidla s pevnými stranami zajistěte 
plombou, zámkem nebo jiným bezpečnostním zařízením.Řidiči by měli mít 
náhradní plomby pro opětovné zaplombování vozidla po každé kontrole.
Majitelé vozidel musí řidičům poskytnout prostředky k zajištění vozidla 
vhodným způsobem, včetně naklápěcí šňůry, plomb nebo zámků.

KONTROLOVAT
Řidiči musí vozidlo při prvním naložení zkontrolovat, zda nevykazuje 
známky neoprávněného přístupu. Po každém zastavení musí řidiči vozidlo 
zkontrolovat, aby se ujistili, že do nákladu nevstoupily žádné neoprávněné 
osoby. Před cestou a během ní zkontrolujte všechny plomby, zámky, 
naklápěcí šňůry nebo jiná bezpečnostní zařízení, zda nevykazují známky 
poškození nebo nedovolené manipulace. Zkontrolujte boky a střechu vozidla 
a zkontrolujte všechny vnější prostory.

ZÁZNAM
Řidiči musí do kontrolního seznamu zapsat všechny kontroly během 
cesty. Zaznamenejte datum, Čas a lokalitu každé kontroly a zaznamenejte 
všechna čísla pečetí do kontrolního seznamu. Řidiči by měli mít k dispozici 
náhradní kontrolní seznamy.Použijte více kontrolních seznamů, pokud je 
vyžadováno vícero zastávek. Majitelé vozidel musí řidičům poskytnout 
prostředky pro vedení záznamů, jako jsou: kontrolní seznamy a písemné 
pokyny před začátkem každé cesty.
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Systém akreditace civilních trestů 
pohraničních sil Spojeného království 
Nabízíme systém dopravcům, kteří důsledně dodržují a udržují vysokou úroveň 
bezpečnosti vozidel. Členství v systému může výrazně snížit pokutu.

Pokud chcete, aby se o vaší společnosti pro tento systém uvažovalo, 
vyplňte formulář žádosti (www.gov.uk/government/publications/ 
civil-penalty-accreditation-scheme) na webových stránkách GOV.UK 
a zašlete je na adresu BF.CPAS@homeoffice.gov.uk

Pro více informací o právních předpisech o občanskoprávních 
sankcích kontaktujte:
Tým pro civilní trestání utajovaných ilegální účastníků 
(Clandestine Entrant Civil Penalty Team)
Border Force South East 
Ground Floor, Martello House, Shearway Road, Shearway Business Park,
Folkestone, Kent, CT19 4RH, Spojené království
Telefon: +44 (0)300 071 0104
BF.CECPT@homeoffice.gov.uk

Pomozte nám
zabezpečit hranice

Spojeného království
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Pro více informací o systému 
občanskoprávních sankcí pro ilegálního 
účastníka naskenujte QR kód: 

http://www.gov.uk/government/publications/civil-penalty-accreditation-scheme
http://www.gov.uk/government/publications/civil-penalty-accreditation-scheme

