
ZABEZPEČENÝ
Vodiči musia zabezpečiť vozidlo pri jeho prvom naložení. Vozidlá s 
mäkkými bočnicami zabezpečte pomocou sklopnej šnúry, ktorá pevne 
prechádza všetkými očkami a navíjačmi. Konce naklápacieho kábla 
zabezpečte jedinečným číslovaným tesnením alebo zámkom. Číslo 
plomby zapíšte do kontrolného zoznamu.Ak sa počas jazdy skontroluje 
vnútro vozidla, vodič musí znovu nasadiť zámok, sklopnú šnúru alebo iné 
zabezpečovacie zariadenie a/alebo použiť novú plombu.
Zabezpečte vozidlá s pevnými bočnicami a chladiarenské vozidlá plombou, 
zámkom alebo iným bezpečnostným zariadením.Vodiči by mali mať 
náhradné tesnenia na opätovné utesnenie vozidla po každej kontrole. 
Majitelia vozidiel musia vodičom poskytnúť prostriedky na primerané 
zabezpečenie vozidla vrátane sklápacieho lana, plomb alebo zámkov.

KONTROLA
Vodiči musia pri prvom nakladaní vozidla skontrolovať, či sa do 
vozidla nedostali neoprávnené osoby. Po každom zastavení musia vodiči 
skontrolovať vozidlo, či sa do nákladu nedostali neoprávnené osoby. Pred 
cestou a počas nej skontrolujte akékoľvek tesnenia, zámky, naklápacie šnúry 
alebo iné zabezpečovacie zariadenia, či nevykazujú známky poškodenia 
alebo manipulácie. Skontrolujte boky a strechu vozidla a skontrolujte všetky 
vonkajšie priestory.

ZÁZNAM
Vodiči musia do kontrolného zoznamu zapísať všetky kontroly 
počas celej cesty. Zaznamenajte dátum, čas a miesto každej kontroly a 
zaznamenajte všetky čísla plomb do kontrolného zoznamu. Vodiči by mali 
mať k dispozícii voľné kontrolné zoznamy.Ak sa vyžaduje veľa zastávok, 
použite viacero kontrolných zoznamov. Majitelia vozidiel musia vodičom 
poskytnúť prostriedky na vedenie záznamov, ako napríklad kontrolné 
zoznamy a písomné pokyny pred začiatkom každej cesty.
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Systém akreditácie občianskych sankcií 
pohraničných síl Spojeného kráľovstva
Ponúkame systém pre dopravcov, ktorí dôsledne dodržiavajú a udržiavajú 
vysokú úroveň bezpečnosti vozidiel. Členstvo v systéme môže výrazne znížiť 
pokutu.

Ak chcete, aby sa na vašu spoločnosť vzťahovala táto schéma, vyplňte 
žiadosť (www.gov.uk/government/publications/civil-penalty-
accreditation-scheme) na webovej stránke GOV.UK a pošlite ju na 
adresu BF.CPAS@homeoffice.gov.uk

Pre viac informácií o právnych predpisoch o občianskych 
sankciách kontaktujte:
Clandestine Entrant Civil Penalty Team 
(Tím pre občianske sankcie pre osoby nelegálne prekračujúce hranice)
Border Force South East
Ground Floor, Martello House, Shearway Road, Shearway Business Park,
Folkestone, Kent, CT19 4RH, United Kingdom [Veľká Británia]
Telefón: +44 (0)300 071 0104
BF.CECPT@homeoffice.gov.uk

Pomôžte nám

zabezpečiť hranice

Spojeného kráľovstva
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Ak chcete získať ďalšie informácie o systéme 
občianskych sankcií pre osoby nelegálne 
prekračujúce hranice, naskenujte QR kód: 

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

