
Je vaše vozidlo pri cestách z/do 
Spojeného kráľovstva zabezpečené?

Dodržiavajte našich 10 krokov pre zabezpečenie svojho vozidla pri cestách cez 
hranice Spojeného kráľovstva:  

Tieto rady boli vytvorené pre vodičov komerčných vozidiel, ktorí prepravujú náklady 
cez hranice Spojeného kráľovstva. Nájdite si čas na prečítanie týchto rád, aby ste 
si boli vedomí možných hrozieb pre vaše vozidlo a ako môžete znížiť riziko, že sa 
stanete obeťou trestného činu.

Navštívte stránku GOV.UK a vyhľadajte „Systém 
akreditácie občianskoprávnych postihov“, kde nájdete 
viac informácií o tom, ako vy a spoločnosť, pre ktorú 
pracujete, môžete znížiť riziko udelenia pokút.

V prípade, že vaše vozidlo nebude zabezpečené, môžete sa vystaviť riziku pokuty za 
každú nájdenú osobu, a to vo výške 2 000 GBP, pričom vaše vozidlo môže byť aj zadržané.



Desať krokov pre zabezpečenie 
vášho vozidla pri cestách.

Postupujte podľa týchto desiatich krokov, aby ste svoje vozidlo 
zabezpečili a znížte šancu na pokutu vo výške 2 000 libier za 
každú osobu, ktorá by bola ukrytá a nájdená vo vašom vozidle. 

Pred cestou

1. Od svojho zamestnávateľa získajte písomné pokyny o 
zabezpečení vozidla a kontrolný zoznam.

2. Sledujte nakladanie vozidla, aby ste zabezpečili, že žiadne 
neoprávnené osoby ani tovar nevstúpili do vozidla.

3. Skontrolujte tkaninu vozidla (karoséria, strecha, plátno) a 
zaznamenajte si poškodenie do kontrolného zoznamu.

Ihneď po naložení

4. Pre vozidlá s pevnými stenami: Zamknite celistvé dvere 
a zaistite ich zámkom.

Pre vozidlá s mäkkými stranami: Zamknite celistvé dvere a 
zaistite ich zámkom. Použite kvalitný kábel na celtovinu zaistený 
robustným zámkom alebo jedinečnou plombou. V kontrolnom 
zozname si poznačte číslo plomby.

Po každej zastávke a počas cesty 

5. Vždy používajte zabezpečené nočné parkovacie miesta pre 
úžitkové vozidlá.

6. Nikdy neberte cestujúcich, ktorých nepoznáte.
7. Uzamknite vozidlo a príves, keď ho opustíte, a zoberte si 

kľúče so sebou.



8. Skontrolujte tkaninu, strechu a zabezpečenie vozidla: 
• Fyzicky vytiahnite zabezpečovacie zariadenia, aby ste 

skontrolovali, či sú neporušené.
• Skontrolujte boxy, spojlery a nápravy, či nevykazujú 

akékoľvek poškodenie. 
• Skontrolujte, či zabezpečovacie zariadenia neboli 

porušené.
• Ak existujú dôkazy o poškodení, manipulácii alebo 

neoprávnenom vstupe, skontrolujte náklad a priestor 
nákladu a opätovne použite zabezpečovacie zariadenia. 

Ak máte podozrenie, že niekto vnikol do vášho vozidla bez 
vášho povolenia, musíte okamžite upozorniť políciu na čísle 
112 v Európe alebo 999 v Spojenom kráľovstve.

9. Zaznamenajte kontroly, ktoré ste vykonali, a všetky dôkazy, 
ktoré nájdete.

Pred vstupom do kontrolnej zóny Spojeného kráľovstva.

10. Zopakujte krok 8 a 9.  

Nahláste to
Ak máte podozrenie, že niekto vnikol do vášho vozidla bez 
vášho povolenia, treba okamžite upozorniť políciu. Pre svoju 
vlastnú bezpečnosť sa nepribližujte k nikomu, kto sa skrýva vo 
vozidle.   

Osoba, ktorá sa dopustila úmyselného pašovania ľudí do 
Spojeného kráľovstva, môže čeliť až 14 rokom väzenia  
a pokute až do výšky 10 000 libier. 



Videli ste niečo podozrivé?

Neignorujte to, nahláste to:

• Pohovorte si s niektorým zo zamestnancov

•  Pre tiesňové volania volajte číslo 112 v rámci 
Európy alebo 999 v rámci Veľkej Británie

Získanie informácií o systéme akreditácie 
občianskoprávneho postihu na hraniciach

Kontaktujte hraničný systém akreditácie  
občianskoprávnych postihov 

Email: BF.CECPT@homeoffice.gov.uk 

Telefón: +44 (0)1303 299 298

Fax: +44 (0)1303 299 291

Navštívte stránku GOV.UK a vyhľadajte „Systém akreditácie 
občianskoprávnych postihov“, kde nájdete viac informácií o tom, ako 
vy a spoločnosť, pre ktorú pracujete, môžete znížiť riziko pokút.


