Porovnávacia tabuľka pracovného režimu pri vedení vozidla
Nariadenie EP a R (ES) č.
561/2006
Denný čas jazdy
(Čl. 6, ods. 1)

Text

AETR

Text

9 hodín (2x v týždni, najviac 10
hodín)

Denný čas vedenia vozidla
(Čl. 6, ods. 1)

Max. 9 hodín (2x do týždňa,
predlženie na 10 hodín)

Týždenný čas jazdy
(Čl. 6, ods. 2)

56 hodín

Týždenný odpočinok
(Čl. 6, ods. 1)

po najviac 6 denných časoch
vedenia

Čas jazdy počas dvoch
po sebe idúcich týždňov
(Čl. 6, ods. 3)
Prerušenie času jazdy po
(Čl. 7)
Neprerušovaná prestávka
najmenej
(Čl. 7)

max . 90 hodín

Celkový čas vedenia
vozidla nesmie presiahnuť
(Čl. 6, ods. 2)
Prestávka
(Čl. 7, ods. 1)
Prestávka
(Čl. 7, ods. 12

90 hodín v období dvoch po sebe
nasledujúcich týždňov.

Čas odpočinku – denný
odpočinok
(Čl. 8, ods. 1)

počas každých 24 hodín musí
mať vodič denný odpočinok
11 hodín

Doba pravidelného denného
odpočinku
(Čl. 4, písm. g)

4,5 hodinách jazdy
45 minút (je možné nahradiť
prestávkou trvajúcou najmenej 15
minút, po ktorej nasleduje prestávka
trvajúca najmenej 30 minút)
najmenej 11 hodín(v priebehu 24
hodín)

po 4,5 hodinách vedenia vozidla
45 minút (je môže byť nahradená
najmenej 15 minútovými
prestávkami,

Doba skráteného denného
odpočinku
(Čl. 8, ods. 2)

aspoň 9 hodín, avšak menej ako 11
hodín,
najviac 3 skrátené doby denného
odpočinku medzi dvoma dobami
týždenného odpočinku,
(Čl. 8, ods. 4)

Denný odpočinok –
skrátený
(Čl. 8, ods. 1)

- možnosť skrátenia najviac 3x
v týždni na 9 hodín s tým, že ako
náhrada bude poskytnutý
zodpovedajúci čas odpočinku pred
koncom nasledujúceho týždňa

Doba pravidelného denného
odpočinku - prerušovaná
(Čl. 4, písm. g)

12 hodín (v priebehu 24 hodín)
- s tým, že čerpanie je možné v dvoch
dobách, pričom prvá doba musí byť
najmenej 3 hodiny a druhá doba
najmenej 9 hodín,

Prerušený denný
odpočinok
(Čl. 8, ods. 1)

12 hodín, s tým, že čerpanie je
možné v dvoch alebo troch
oddelených častiach počas 24 hodín,
pričom jedna časť musí trvať
najmenej nepretržitých 8 hodín

Nariadenie EP a R (ES) č.
561/2006, po 11.4.2007
Doba pravidelného denného
odpočinku
(viacerí vodiči)
(Čl. 8, ods. 5)
Doba pravidelného
týždenného odpočinku
(Čl. 4, písm. g)
Doba skráteného
týždenného odpočinku
(Čl. 4, písm. g)

2–

Text

AETR

Text

Vodič musí čerpať najmenej 9 hodín
do 30 hodín od ukončenia doby
denného odpočinku alebo týždenného
odpočinku
Doba trvajúca najmenej 45 hodín
Začína najneskôr na konci šiestich 24
hodinových období od ukončenia
predchádzajúcej doby týždenného
odpočinku
Trvajúca menej ako 45 hodín,
najmenej 24 po sebe idúcich hodín.
Skrátenie musí byť nahradené
v celku pred ukončením tretieho
týždňa.

Čas odpočinku – denný
odpočinok
(ak najmenej dvaja vodiči)
(Čl. 8, ods. 2)
Čas odpočinku – týždenný
odpočinok
(Čl. 8, ods. 3)

Každý vodič musí mať najmenej 8 hodín,
v priebehu každých 30 hodín

Nariadenie 3821/1985
(Článok 15, ods. 7)

Pozn. rieši
tachografy

aj

Vodič
musí
predložiť: Kontrolné zariadenia
- záznamové listy za bežný deň a (Čl. 10, ods. 1, písm. d)
listy
použité
vodičom
v
predchádzajúcich
28
dňoch;
- kartu vodiča, pokiaľ ju má,
- každý ručný záznam a výtlačok
vytvorený počas bežného dňa a
predchádzajúcich 28 dní, ako to
vyžaduje toto nariadenie a nariadenie
digitálne (ES) č. 561/2006.

Tabuľka slúži iba ako pomôcka -nenahrádza oficiálne znenia predpisov.
Spracoval: Ing. Ján Kadúc – Dopravná akadémia SR

Musí byť 45 nepretržitých hodín,
Môže byť krátený
- na 36 hodín, v mieste stanovišťa alebo
pobytu vodiča,
- na 24 hodín, čerpaných
v priebehu cesty
Každé skrátenie sa musí vyrovnať pred
koncom tretieho týždňa po uvedenom
týždni
Predložiť záznamové listy bežného týždňa
a posledného dňa predchádzajúceho týždňa

Odporúčame školenie o znení platných predpisov.
Kontakt: 0903 441 760,
www.bcp.sk

