
 

  

 

Jiří Vopat, tel.: 724320566,                        

Provozní kniha motorového vozíku 

V příloze provozní data motorového vozíku 

 

Zavedena dne: ………………………………. 

Ukončena dne: ………………………………. 
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 



Zápis o denní údržbě vozíku 

   Strana 2 z 40 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 



Zápis o denní údržbě vozíku 

   Strana 3 z 40 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 



Zápis o denní údržbě vozíku 

   Strana 4 z 40 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 



Zápis o denní údržbě vozíku 

   Strana 5 z 40 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 



Zápis o denní údržbě vozíku 

   Strana 6 z 40 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 



Zápis o denní údržbě vozíku 

   Strana 8 z 40 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 



Zápis o denní údržbě vozíku 

   Strana 32 z 40 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Datum provozu: ……………………. Obsluha: ……………………………………………  Podpis: ……………………………. 
                  jméno a příjmení 

 náplň olej motoru, převodovky, palivové nádrže  kontrola uchycení zvedacího zařízení, přídavného zař. 

 kontrola stavu kontaktů baterie, hladiny elektrolytu  kontrola funkce přepínače směru jízdy a plynulosti 
rozjezdu  kontrola brzdové kapaliny 

 kontrola funkce  
- brzd provozní 
- zajišťovací 

 kontrola funkce zvedacího zařízení (na volném 
prostranství – zvednutím zdvihacího zařízení až na 
doraz, předklopení a zaklopení, uchycení vidlic) 

 kontrola funkce sdělovačů  kontrola stavu a funkce řízení 

 kontrola stavu pneumatik – odstranění cizích těles 
z běhounu, tlak 

 
dal nabíjet 

 kontrola dotažení kol  kontrola osvětlení 

 
Zjistí-li řidič mot. vozíku při denní údržbě závadu jež nemůže odstranit je povinen ji zaznamenat do této provozní knihy a 
nechat si tento zápis potvrdit uživatelem (vedoucím) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 


