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R O Z H O D N U T I E 

 

 

 

Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) na základe poverenia Ústredného 

krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 18. 03. 2020 týmto v súlade s článkom 

14 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 

o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú 

cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) 

č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (ďalej „nariadenie (ES) 

č. 561/2006“)  

udeľuje 

 

 

dočasnú výnimku z uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006 pre vodičov 

zapojených do prepravy tovaru v Slovenskej republike, a to od 19. marca 2020 

00.00 hod. do 17. apríla 2020 24.00 hod. v nasledujúcom rozsahu: 

 

1. maximálny denný čas jazdy sa zvyšuje z 9 hodín na 11 hodín (výnimka 

z uplatňovania článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006), 

 

2. maximálny týždenný čas jazdy sa zvyšuje z 56 hodín na 60 hodín (výnimka 

z uplatňovania článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006, 

 

3. celkový súhrnný čas jazdy počas dvoch po sebe idúcich týždňov sa zvyšuje 

z 90 hodín na 96 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) 

č. 561/2006), 

 

4. vodič má neprerušovanú prestávku trvajúcu  najmenej štyridsaťpäť minút, 

ak nezačína čerpať dobu odpočinku, po piatich a pol hodinách jazdy (výnimka 

z uplatňovania článku 7 nariadenia (ES) č. 561/2006), 

 

5. minimálny denný odpočinok sa znižuje z 11 na 9 hodín (výnimka z uplatňovania 

článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006). 
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Udelenie výnimky je opodstatnené mimoriadnou naliehavou situáciou spôsobenou 

pandémiou COVID-19 (koronavírus), pretože dochádza k neplánovaným 

zdržaniam vodičov na hraničných priechodoch ako aj k zdržaniam u zákazníkov 

z dôvodu opatrení prijatých na ochranu zdravia pred šíriacim sa koronavírusom.  

 

Bezpečnosť na cestách týmto rozhodnutím nesmie byť dotknutá. Zamestnávatelia 

sú naďalej zodpovední za zdravie a bezpečnosť svojich zamestnancov – vodičov 

ako aj za zdravie a bezpečnosť ďalších účastníkov cestnej dopravy. 

 

 

 

 Ing. Karol Habina 

            generálny riaditeľ   
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