Jak postupovat při dopravní nehodě
1. Zastavte vozidlo a vypněte motor vašeho vozidla
2. Zajistěte sebe a místo nehody (trojúhelník, reflexní vesta, výstražná světla apod.)
3. Zjistěte, v jakém stavu jsou ostatní účastníci dopravní nehody. V případě zranění
poskytněte první pomoc a zavolejte složky Integrovaného záchranného systému (linka
112)
4. Stala-li se dopravní nehoda na dálnici, je nezbytné, aby její účastníci neprodleně opustili
vozovku na její pravou stranu, až na bezpečné místo za svodidla (za snížené viditelnosti
by si měli všichni obléci reflexní vesty nebo alespoň jiné reflexní prvky)
5. Zdržte se veškerého jednání, které by mohlo ovlivnit vyšetření dopravní nehody Policie
ČR (požívání alkoholických nápojů, zbytečný pohyb s vozidly apod.)
6. Je-li nutné s auty před příjezdem Policie ČR manipulovat, třeba z důvodu obnovy provozu
vozidel MHD, vyznačte jejich polohu na silnici
7. Je vhodné si celé místo nehody vyfotit a snímky případně poskytnout Policii a pojišťovně
8. Společně s dalšími účastníky nehody, včetně svědků si vzájemně prokažte
totožnost a předejte si důležité informace o vozidlech
9. Pokud vám druhý řidič nechce prokázat svoji totožnost či údaje od svého
vozidla porušuje tím zákon, zavolejte Policii, před jejím příjezdem na místo si zapište
alespoň registrační značku druhého vozidla, podle které na internetu zjistíte, u které
pojišťovny je viník pojištěn.

Vyplnění Euroformuláře / Záznam o dopravní nehodě
 body 1. – 5.: vyplňují se obecné údaje o čase a místu nehody, případném zranění, vzniku
jiné škody než na zúčastněných vozidlech a zda byla nehoda šetřena policií
 dále se formulář dělí na oddíly A a B, které obsahují stejné kolonky, zvlášť pro každé na
nehodě zúčastněné vozidlo
 body 6. – 8.: musí být vyplněny dle zelené karty
 bod 9.: musí být vyplněn dle řidičského průkazu
 bod 10.: označují se body vzájemného střetu vozidel
 bod 11.: vypisují se jen viditelná poškození na vozidle
 bod 12.: zaškrtávají se odpovídající políčka ke každému vozidlu. Počet označených
políček se zapisuje ještě číslicí za každé vozidlo zvlášť
 bod 13.: zakresluje se jednoduchým způsobem průběh nehody z pohledu shora
 bod 14.: slouží k poznámkám, pokud místo na psaní nestačí, mohou se poznámky napsat
na list papíru
 bod 15.: slouží k podpisům obou zúčastněných řidičů
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