
Zákon ã. 462/2007 Z.z. o organizácii pracovného ãasu 
v doprave a o zmene a doplnení zákona ã. 125/2006 
Z. z. o in‰pekcii práce a o zmene a doplnení zákona 
ã. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamest-
návaní a o zmene a doplnení niektor˘ch zákonov v znení 
zákona ã. 309/2007 Z. z. v znení neskor‰ích predpisov

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
ã. 561/2006 o harmonizácii niektor˘ch právnych pred-
pisov v sociálnej oblasti, ktoré sa t˘kajú cestnej do-
pravy

Nariadenie Rady (EHS) ã. 3821/85 o záznamovom 
zariadení v cestnej doprave

Zákon ã. 461/2007 Z.z. o pouÏívaní záznamového 
zariadenia v cestnej doprave

Dohoda AETR – Európska dohoda o práci osádok 
vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave

V prípade va‰ich otázok 
neváhajte  kontaktovaÈ 

miestne príslu‰n˘ in‰pektorát práce, 
kde Vám radi poskytneme bezplatné 

poradenstvo k problematike 
t˘kajúcej sa sociálnej 
legislatívy v doprave.

Kontakty 
na in‰pektoráty práce 

nájdete na webovej stránke

www.nip.sk

   preukázateºne oboznámiÈ vodiãa s predpismi 
upravujúcimi pouÏívanie záznamového zaria-
denia, záznamov˘ch listov alebo papierov˘ch 
kotúãov do záznamového zariadenia a o správ-
nom pouÏívaní karty vodiãa;

   preukázateºne pouãiÈ vodiãov o povinnostiach 
t˘kajúcich sa ãasov jazdy, ãasu prestávok v práci 
alebo dôb odpoãinkov a vykonávaÈ pravidelné 
kontroly vodiãov o dodrÏiavaní t˘chto povinností 
a tieto kontroly evidovaÈ;

   zabezpeãiÈ skopírovanie v‰etk˘ch údajov vrá-
tane údajov o ãase jazdy, ãase prestávky v práci 
alebo dôb odpoãinku vodiãa zo záznamového 
zariadenia vo vozidle najmenej raz za tri mesiace 
a z karty vodiãa najmenej raz za 28 kalendárnych 
dní;

    po dobu 24 mesiacov zabezpeãiÈ uchovanie 
pouÏit˘ch záznamov˘ch listov a v˘tlaãkov v chro-
nologickom poradí a údajov stiahnut˘ch z vozid-
lovej jednotky a karty vodiãa;

   prevádzkovaÈ vozidlo s funkãn˘m a nepo‰ko-
den˘m tachografom a vykonávaÈ periodické 
prehliadky.

Pri kontrole na pozemnej komunikácii v blokovom 
konaní do 165,- € alebo odstavenie vozidla aÏ do 
doby, pokiaº nebude pokuta zaplatená; resp. v pries-
tupkovom konaní do 1650,- € a 2 roky zákaz ãin-
nosti.

Národný inšpektorát práce

Organizácia
pracovného času

v doprave

Nákladná doprava s celkovou
hmotnosťou nad 3,5 t
 a autobusová doprava

(okrem pravidelnej autobusovej
dopravy s dĺžkou linky do 50 km)

Základné povinnosti zamestnávateºa

Sankcie vodiãom

Legislatíva



Predkladan˘ leták je vydávan˘ na pomoc profesionálnym 
vodiãom ako aj ich zamestnávateºom pre jednoduch‰ie 
pochopenie problematiky sociálnej legislatívy v doprave 
resp. pracovného ãasu profesionálnych vodiãov a s ním 
spojen˘ch povinností. Obsahuje v prehºadnej forme 
základné informácie, ktoré pomôÏu správne sa orientovaÈ 
v danej problematike. 

Prehºad pracovného reÏimu vodiãov

 medzi dvoma 
 dobami t˘Ïdenného 
 odpoãinku

Doba pravidelného  12 hodín (v priebehu
denného  24 hodín)
odpoãinku - s t˘m, Ïe ãerpanie  
 - preru‰ovaná je moÏné v dvoch  
 dobách, priãom prvá 
 doba musí byÈ 
 najmenej 3 hodiny 
 a druhá doba 
 najmenej 9 hodín

Doba pravidelného  vodiã musí ãerpaÈ
denného  najmenej 9 hodín
odpoãinku do 30 hodín od
(viacerí vodiãi)  ukonãenia doby
 denného odpoãinku 
 alebo t˘Ïdenného 
 odpoãinku

Doba pravidelného  doba trvajúca
t˘Ïdenného  najmenej 45 hodín,
odpoãinku zaãína najneskôr
 na konci ‰iestich
 24 hodinov˘ch období 
 od ukonãenia 
 predchádzajúcej
 doby t˘Ïdenného 
 odpoãinku

Doba skráteného  min. 45 h; 
t˘Ïdenného  odpoãinok sa môÏe
odpoãinku skrátiÈ na 24 h;
 toto skrátenie 
 sa musí nahradiÈ
 primeran˘m odpoãinkom 
 ãerpan˘m vcelku 
 pred ukonãením 
 tretieho t˘ÏdÀa
 nasledujúceho po 
 t˘Ïdni, v ktorom 
 do‰lo ku skráteniu

Doba pravidelného po 12-tich 24-hod.
t˘Ïdenného obdobiach po
odpoãinku   predchádzajúcom
v príleÏitostnej pravidelnom
medzinárodnej  t˘Ïdennom
preprave osôb odpoãinku vodiã
 ãerpá 90 hod.
 odpoãinok alebo
 skráten˘ na 
 najmenej 69 hod. 
 Skrátenie sa 
 nahrádza  ako 
 v predchádzajúcom 
 odseku.

Denná doba  moÏno preru‰iÈ
odpoãinku pri  jeden alebo dva krát, 
preprave  ak preru‰enie
trajektom alebo  nie je viac ako 
vlakom 1 hodina

Prevzatie vozidla  nie je moÏné 
mimo základÀu  povaÏovaÈ za
(cestovanie,  odpoãinok, ak nemá
preprava in˘m  vodiã prístup
vozidlom a pod.) k leÏadlu alebo lôÏku

 

–  záznamové listy za beÏn˘ deÀ a listy pouÏité vodiãom 
v predchádzajúcich 28 dÀoch;

–  kartu vodiãa, pokiaº ju má;

–  kaÏd˘ ruãn˘ záznam a v˘tlaãok vytvoren˘ poãas 
beÏného dÀa a predchádzajúcich 28 dní, ako to 
vyÏaduje nariadenie (ES) ã. 3821/1985 a nariadenie 
(ES) ã. 561/2006;

–  príp. formulár v zmysle rozhodnutia Komisie 
(2009/959/EÚ).

Denn˘ ãas jazdy 9 hodín 
 (2x v t˘Ïdni sa môÏe 
 predæÏiÈ 
 na 10 hodín)

T˘Ïdenn˘ ãas jazdy  max. 56 hodín

âas jazdy poãas  max . 90 hodín
dvoch po sebe 
idúcich t˘ÏdÀoch

NepretrÏit˘ ãas   max. 4,5 hod
jazdy, resp. súãet 
ãasov jazdy

Prestávka  min. 45 min. po 
 4,5 h jazdy;
 prestávka môÏe byÈ 
 nahradená 
 prestávkou 
 trvajúcou najmenej 
 15 min., po ktorej 
 nasleduje prestávka 
 trvajúca najmenej 
 30 min.

Doba pravidelného  najmenej 11 hodín
denného  (v priebehu 
odpoãinku  24 hodín)

Doba skráteného  aspoÀ 9 hodín,  
denného   av‰ak menej ako 
odpoãinku 11 hodín, najviac 
 3 skrátené doby
 denného odpoãinku 

âo musí vodiã predloÏiÈ 
pri cestnej kontrole?


