Řidič výtah a překlad slov česko - anglický
vzdálenost (od vozidla vpředu)
registrační značka
jiné práce
přívěs
návěs
zaměstnavatel
alkohol v dechu
záznamové zařízení
předložení (průkazu/dokladu)
výlohy (úřadu)
výjimka
poplatek za použití dálnic
přeprava
naložení nákladu
doba pohotovosti
rozhodnutí, výměr: zpráva
potvrzení (písemné)
částka
provozovatel
pracoviště podniku
peněžitá pokuta: pokuta
pokutový výměr
čerpat odpočinek
odvolání
místo vykládky
udělit peněžité napomenutí
karta ňdiče
jízdní osádka
nařízení o práci osádek
trajekt
jízdní trasa
tachograf
přestávka v řízení
zákaz řízení
osvědčení o registraci vozidla II
řidič vozidla
doklady vozidla
osvědčeni o registraci vozidla I
stanovení, vyměření

distance (from vehicle in front)
registration mark
other work
trailer
semi-trailer
employer
alcohol in the breath
recording device
submission (card / document)
expenses (office)
exception
charge for using motorways
transportation
load loading
standby time
decision, notice: report
confirmation (written)
amount
operator
business premises
fine: fine
penalty fee
to take a rest
appeal
place of unloading
to give a monetary reminder
card feeder
riding crew
the regulations on crew work
ferry
hiking route
tachograph
break in the proceedings
driving ban
vehicle registration certificate II
vehicle driver
vehicle documents
certified vehicle registration I
determination, assessment

(administrative fee
dangerous goods
fine; a fine
financial penalty
monetary admonition
eurolicence
approval; agreement; authorization
maximum permitted weight
speedmeter
cross-border
freight transport
the Road Freight Act
Car insurance
liability
instead of standing the vehicle
vehicle holder
main technical inspection
instruction
top speed
maximum permissible weight
vehicle registration plate)
the inspection report
tachograph
driver of a motor vehicle
motor vehicle
combine harvester
bus
automobile
place of loading
cargo
driving period (max. 4.5 h)
driving time
toll road
multiple driver traffic
ignoring the
prison with you
Member State of the EU
coexistence
repeated technical inspection
card
demonstrate
Member State

(správní) poplatek
nebezpečné zboží
pokuta; peněžitá pokuta
peněžitý trest
peněžité napomenutí
eurolicence
schválení; souhlas; povolení
největší povolená hmotnost
omezovač rychlosti
přeshraniční
přeprava nákladu
zákon o nákladní silniční dopravě
povinné ručení
ručení
místo ke stání vozidla
držitel vozidla
hlavní technická prohlídka
pokyn
nejvyšší rychlost
nejvyšší přípustná hmotnost
registrační značka (vozidla)
protokol o provedené kontrole
tachograf
řidič motorového vozidla
motorové vozidlo
jízdní souprava
autobus
automobil
místo nakládky
náklad
perioda řízení (max. 4,5 h)
doba řízení
silnice s povinností mýta
provoz s více řidiči
nedbání na
vezení s sebou
členský stát EU
spoluzavinění
opakovaná technická prohlídka
průkaz
prokázat
odchylka členského státu

