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ÚVOD 
 
 

Tachograf je záznamové zařízení montované do nákladních automobilů a autobusů za účelem sledování časového 
průběhu činností řidičů. Digitální tachograf představuje číselný elektronický systém, který v užitkových vozidlech 
postupně nahrazuje dřívější elektromechaniché záznamové zařízení - analogový kotoučový tachograf.  
 
Digitální tachograf používá při sledování provozu vozidla a práce řidiče digitální (číselný) způsob záznamu 
informací. V systému digitálního tachografu se používají čipové paměťové karty, které slouží jako přenosné 
záznamové medium. Řidič je vybaven kartou řidiče, tyto karty mají obdobný účel jako záznamové kotouče. Čipové 
karty jsou ale technicky mnohem dokonalejší než tachografové kotouče, pracují také na číselném principu stejně 
jako digitální tachograf a provádějí řadu funkcí, které by kotoučový tachograf a záznamový kotouč (list) nemohly 
nikdy zajistit. 
 

 
 
 
 
 
  
 

  
 

Přechod od kotoučového 
tachografu k digitálnímu je 
z pohledu uživatele 
především přechodem od 
kotoučku ke kartě 

 
Systém digitálního tachografu do značné míry mění postupy práce řidiče, dopravce i kontrolních orgánů při 
záznamu dob řízení a dob odpočinku řidičů a zpracování a kontrole těchto dat.  
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Do kterých vozidel se instaluje digitální tachograf?  
 

Tachografem musí být vybavena motorová vozidla podléhající nařízení (ES) 561/2006. To jsou vozidla pro 
přepravu 
a) zboží, jejichž největší povolená hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu překračuje 3,5 tuny, nebo 
b) cestujících vozidly, která jsou svou konstrukcí nebo trvalou úpravou určena pro přepravu více než devíti osob 
včetně řidiče.  
Do výše uvedených nově registrovaných vozidel je od 1. května 2006 montován digitální tachograf. 
 
U vozidel, poprvé registrovaných od 1. 1. 1996 do 1. 5. 2006, která byla dosud vybavena kotoučovým tachografem, 
u nichž je zapotřebí vyměnit jejich záznamové zařízení, se rovněž namontuje digitální tachograf, když jde o vozidlo 
o největší povolené hmotnosti nad 12 t (u nákladních vozidel) popř. nad 10 t (u autobusů pro více než 9 osob 
včetně řidiče), pokud to elektronická soustava vozidla umožňuje.  
 

Digitální tachograf je určen několika právními normami. Technické specifikace digitálního tachografu jsou stanoveny v 
příloze I B nařízení (EHS) č. 3821/85, způsob zavedení do praxe je určen nařízením (ES) č. 2135/98. Která vozidla 
podléhají povinnosti instalovat digitální tachograf a pravidla práce osádek v silniční dopravě jsou obsažena v nařízení 
(ES) č. 561/2006.  
 

Výše uvedené předpisy se vztahují na všechna vozidla provozující dopravu na území států ES. To znamená nejen 
na vozidla registrovaná ve státech ES, nýbrž i na vozidla provozující kabotáž na území států ES.  
 

Digitální tachograf zavedly všechny země ES (Evropských společenství). Státy EHP (Evropského hospodářského 
prostoru: Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a dále Švýcarsko převzaly předpisy ES o digitálním tachografu a 
uznávají kartu řidiče a výtisky pořízené digitálním tachografem jako platné doklady. 
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Proč se zavedl digitální tachograf? 
 
Zvyšování bezpečnosti silniční dopravy vede k potřebě důsledně regulovat doby řízení a odpočinku řidičů, což 
digitální tachograf umožňuje účinněji než dříve používaný kotoučový tachograf. Přesnou kontrolou dob řízení a dob 
odpočinku řidičů se má snížit pracovní zatížení řidičů, zmenšit riziko vzniku nehod způsobených únavou a 
vyrovnat podmínky hospodářské soutěže mezi dopravci.  
 
Země dohody AETR, které nejsou členy ES 
 
jako Rusko, Bělorusko, Ukrajina a další nástupnické státy bývalého Sovětského svazu, státy bývalé Jugoslávie a rovněž 
Turecko přislíbily, že do té doby, než začnou zavádět samy digitální tachograf, budou uznávat digitální tachograf ES jako 
legitimní záznamové zařízení a výtisky pořízené digitálním tachografem jsou platné doklady stejně jako tachografové 
kotouče. Práce na rozšíření dohody AETR o digitální tachograf rovněž probíhají. 
 
 
 

Systém digitálního tachografu ve vozidle 
 
Jádrem systému digitálního tachografu (záznamového zařízení vozidla) je jeho digitální tachograf jako přístroj. Ten 
se podobně jako kotoučový tachograf umísťuje buď do audiozásuvky v přístrojové desce, nebo pod přístrojovou 
desku, příp. před řidiče nahoru nad čelní sklo.  
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Systém digitálního tachografu 
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Vedle pojmu "digitální tachograf" se v předpisech používá významově shodný pojem "záznamové zařízení". Digitální 
tachograf jako přístroj se v příslušných předpisech nazývá "vozidlovou jednotkou". Ta obsahuje dvě kartové jednotky 
(jejich štěrbinám pro vložení karet se říká "šachty"), datovou paměť, tiskárnu, datové rozhraní (konektor) pro stahování 
dat a řídicí elektroniku se softwarem. Pro komunikaci s uživatelem tachografu slouží displej a ovládací tlačítka.  
 

 

 

 
Ukázka vývojového 
digitálního tachografu 
(foto Siemens VDO) 

 
 
 

 
Levá šachta záznamového zařízení je určena pro kartu řidiče (jediného nebo prvního), tento řidič řídí vozidlo. Do pravé šachty 
e vkládá karta druhého řidiče. Tytéž šachty se také používají pro kontrolní karty, podnikové karty a dílenské karty. 

erý snímá zpravidla z převodovky impulzy a jako signály je 
čítává rychlost jízdy a ujetou vzdálenost.  

 
 
 

s
 

Záznamové zařízení je spojeno s pohybovým snímačem, kt
. Záznamové zařízení z nich vypopředává do záznamového zařízení

 

Přenos dat mezi pohybovým snímačem a záznamovým zařízením je speciálním způsobem zakódován a s tímto spojem 
nelze nijak manipulovat. Proto odpadá dřívější požadavek oplášťování vedení od snímače k tachografu. 
 

Při své činnosti záznamové zařízení spolupracuje s rychloměrem a počítačem ujeté vzdálenosti (zpravidla 
umístěnými v kombinovaném přístroji na přístrojové desce).  
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Řidič získá od vydávajícího orgánu kartu řidiče, kterou používá při práci s vozidlem. Na kartě řidiče digitální 
tachograf zaznamenává průběh jeho činností během cesty. Jedná se o doby řízení, jiné práce, doby pohotovosti, 
přestávky a doby odpočinku. Kartu řidiče používá vždy pouze držitel karty. Řidič si kartu přenáší s sebou při 
přechodu z jednoho vozidla na druhé, podobně jako dříve záznamový kotouč. 
 
Karta řidiče je použitelná do digitálních tachografů všech typů, které byly schváleny podle požadavků 
tachografových předpisů ES. Řidič užívá svoji kartu po celou dobu její platnosti. Pokud dojde ke ztrátě, ukradení, 
zničení nebo poškození karty, vydávající orgán vydá řidiči kartu novou.  
 

 

 
Ukázka karty řidiče v České republice  
 (vzor potisku karty, potisk je bílý) 
 
S tachografovou kartou řidič zachází podobně, jako s kotoučem. P i zahájení pracovního dne vloží svoji kartu do 
šachty kartové jednotky digitálního tachografu. Pak provede přihlašovací dialog se záznamovým zařízením a poté 
zahájí jízdu nebo jiné činnosti. Při časovém rozvrhování své práce řidič dodržuje tachografové předpisy (především 
nařízení 561/2006 a 3821/85, příp. na cestě mimo Evropskou unii dohodu AETR). 
 
Při jízdě vozidla záznamové zařízení zapisuje průběh jízdy na kartu řidiče. Přitom řidiči pomáhá např. tím, že jej 
upozorní (po 4 h 15 min. celkové doby řízení), že se blíží okamžik, kdy bude muset čerpat přestávku. Tato 
ignalizace se děje vizuálně popř. i akusticky. 

ř

s
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Na rozdíl od kotouče, řidič na samotné kartě nevidí, co je na ní zaznamenáno – jak vlastně jel nebo odpočíval. 
ožňuje řidiči, aby si na úzký pruh papíru pořídil 

yla karta vložena do 
. Obvykle tedy řidič vloží kartu do záznamového zařízení při zahájení 

pracovního dne s vozidlem a vyjme kartu po ukončení cesty, až na závěr pracovního dne. V ten okamžik (před 
vyjmutím karty) si také může vytvořit výtisk svých činností (jízd, přestávek, odpočinků a pod.) za uplynulý den. 
 

Na záznamovém zařízení se také nachází konektor pro stahování dat. Pomocí přenosné paměti "download key" 
(je podobná flash-disku používanému u osobních počítačů) si může pracovník podniku, tachografové dílny nebo 
kontrolní orgán stáhnout (přečíst) data jednak z datové paměti záznamového zařízení jednak z karty řidiče (pokud 
je v tu dobu karta vložena do zařízení). Stahovat data je také možno přímo do přenosného počítače pomocí 
kabelu. 
 
V tachografovém systému se kromě karet řidičů, používají také podnikové karty (což jsou karty pracovníků 
dopravní firmy), dílenské (servisní) karty (pro instalační techniky a tachografové dílny a opravny) a kontrolní 
karty (pro kontrolní orgány a úřady).  
 

Také proto je záznamové zařízení vybaveno tiskárnou, která um
výtisk, který obsahuje záznam průběhu jeho pracovního dne, např. od té doby, kdy b
záznamového zařízení až po vyjmutí karty

  
 
 
Ukázka dílenské, kontrolní a podnikové karty  (foto KBA, Německo) 
 Barvy karet jsou jednotné v celé Evropě. 
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Zařízení a software pro zpracování dat z tachografů 
 
 

Pro vyhodnocování dat stažených ze záznamového zařízení a z karet řidičů je k dispozici široká nabídka nástrojů, 
zařízení a příslušných programů. Například 
 
- Snímače karet 
- Vnější přenosné paměti (download key) 
- Software pro zpracování karet - vyhodnocuje data stažená z karet řidičů a z paměti tachografu a předává je pro 

další využití v ekonomickém řízení podniku a pro archivaci dat.  
 
Software pro řízení vozového parku  
zajišťuje správu a vyhodnocení informací (dříve byly získány ze záznamových listů, nyní jsou předána přímo 
digitální data). Tato data používá dopravní firma pro řízení logistiky podniku zpracováváním dat o vozidlech, 
nákladech a řidičích, jejich pracovních činnostech atd. 
 
Servisně-diagnostický systém pro opravny 
využívá vnitřní diagnostický systém digitálního tachografu a jeho rozhraní pro práce související s testováním, 
montáží, seřizováním a opravami tachografů. 
 
Systémy pro kontrolní orgány 
jsou tvořeny sestavou technického a programového vybavení pro úřady schvalující technické podmínky výrobcům 
tachografů a úřady vydávající čipové karty. Dále sem patří sestavy prostředků pro orgány provádějící  technické 
kontroly a silniční a provozní kontroly vozidel a kontroly řidičů, zda dodržují příslušné předpisy. 
 



 13

 
Přínosy digitálního tachografu 
 
Řidičům používání digitálního tachografu usnadní práci, zbaví je povinnosti vozit s sebou množství kotoučů za 
uplynulé období a umožní jim prohlédnout si ve výtisku přesný záznam průběhu cesty. Zároveň také karta řidiče chrání 
zaznamenaná data před nechtěným poškozením. Na druhé straně "hbitý" řidič, který měl nacvičeny různé postupy při 
falšování záznamů na kotouči, je u digitálního tachografu fakticky zbaven možnosti provádět manipulace se záznamy. 
 
 
 

Pro kontrolní orgány použití digitálního tachografu podstatně zvyšuje možnosti kontrol činností řidičů a jejich 
záznamů o jízdě a odpočinku a zároveň tyto kontroly zefektivňuje (zrychluje jejich provádění). 
 
 
 
 

Dopravní firmy si mohou stáhnout z tachografu data týkající je cesty a použít je pro další počítačové 
zpracování ve firmě. Dosud se v dopravní firmě např. skenovaly kotouče nebo se vypisovaly údaje z knihy jízd a 
pak se zpracovávaly. Nyní jsou data přímo v číselné formě stahována ze záznamového zařízení a z karty řidiče a 
lze je ihned použít v programech pro řízení chodu dopravní firmy.  
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I. POPIS DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU 
 
1. ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ A JEHO FUNKCE 
 
Účelem záznamového zařízení je zaznamenat, uložit, zobrazit a tisknout data, která se týkají činnosti řidičů, a 
rovněž umožnit stahování (kopírování) dat pro další zpracování. 
 
Záznamové zařízení zahrnuje vozidlovou jednotku, pohybový snímač a kabely. Dále záznamové zařízení 
spolupracuje s rychloměrem a počítačem ujeté vzdálenosti. Záznamové zařízení zaznamenává a ukládá data ve své 
datové paměti a na tachografových kartách.  
 
Vozidlová jednotka obsahuje procesor, datovou paměť, hodiny reálného času, dvě kartové jednotky pro 
tachografové karty, tiskárnu, displej, vizuální varovné zařízení, konektor pro kalibraci a stahování dat a tlačítka pro 
obsluhu tachografu a ruční zadání údajů uživatelem. Jedna kartová jednotka je pro řidiče, druhá pro druhého řidiče. 
Každá kartová jednotka má šachtu (zásuvku), do níž se vkládá karta. Funkci vozidlové jednotky řídí příslušný 
software. 
 

 

Jaké funkce zajišťuje záznamové zařízení: 
- sledování vložení karty a vyjmutí karty 
- měření rychlosti a ujeté vzdálenosti 
- měření času 
- sledování činností řidiče 
- sledování statusu řízení (jediný řidič/osádka) 
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- umožnění ručního zadání: 
  - míst, kde začíná a končí denní pracovní doba 
  - činností řidiče 
  - specifických podmínek 
- správa podnikových zámků 
- sledování kontrolních činností 
- detekce událostí a chyb 
- vestavěné a vlastní testy 
- čtení z datové paměti a čtení z tachografových karet 
- záznam a uložení dat v datové paměti a na tachografových kartách 
-- zobrazení dat na displeji 
- tisk dat 
- varovná upozornění řidiče (vizuální a příp. i akustická) 
- stahování dat na vnější média 
- výstup dat na přídavná vnější zařízení (rychloměr, počítač ujetých km) 
- kalibrace záznamového zařízení  
- nastavení času. 

 
PRACOVNÍ REŽIMY ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ 
 
Záznamové zařízení umožňuje čtyři různé pracovní režimy: 
- provozní režim (v tomto režimu se odvíjejí všechny činnosti řidiče: řízení, jiná práce, pohotovost, 

přestávka/odpočinek, příp. i jízda bez karty) 
- kontrolní režim (v něm pracuje kontrolor) 
- kalibrační režim (dílenský režim pro činnosti tachografové dílny) 
- podnikový režim (pro činnosti pracovníka dopravní firmy). 
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Záznamové zařízení přejde do příslušného pracovního režimu podle toho, jaké karty jsou vloženy do kartových 
jednotek (šachet). Šachta řidiče (prvního řidiče) se označuje "šachta 1", šachta druhého řidiče "šachta 2". 
 

Pracovní   Šachta řidiče   
režim  Není 

karta 
Karta 
řidiče 

Kontrolní 
karta 

Dílenská 
karta 

Podniková 
karta 

 Není karta provozní 
  

provozní 
  

kontrolní   kalibrační podnikový

 
Šachta   

Karta 
řidiče 

provozní 
  

provozní 
  

kontrolní   kalibrační podnikový

druhého 
řidiče 

Kontrolní 
karta 

kontrolní 
  

kontrolní 
  

kontrolní * provozní  provozní

 Dílenská 
karta 

kalibrační kalibrační provozní kalibrační * provozní 

 Podniková 
karta 

podnikový podnikový provozní provozní podnikový * 

 
* Pokud jsou v záznamovém zařízení vloženy do obou šachet karty stejného typu, záznamové zařízení pracuje 

pouze s kartou vloženou do jednotky řidiče, kartu vloženou do jednotky druhého řidiče ignoruje. Tyto tři situace 
představují tři zeleně označená políčka na úhlopříčce vpravo dole.  

Některé kombinace karet mohou způsobit událost "konflikt karet" (viz str. 26).  
 

Pro řidiče je důležitá především světle označená levá horní část tabulky (3x2 žlutá políčka). Z ní je vidět např. toto: 
 
- Pokud není do záznamového zařízení vložena žádná karta, zařízení pracuje v provozním režimu. S vozidlem je 

možno jet, záznam o jízdě se ukládá v záznamovém zařízení. 
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- Pokud kontrolor vloží do záznamového zařízení kontrolní kartu, zařízení pracuje v kontrolním režimu a kontrolor 
může provádět svoje práce; kontrolor může vložit kartu do šachty řidiče nebo druhého řidiče. 

 
Záznamové zařízení ignoruje vložení neplatné karty, pouze umožní zobrazení, tisk a stahování dat uložených na 
kartě se skončenou platností. 
 

Funkce záznamového zařízení v jednotlivých pracovních režimech 
 
 

Všechny funkce záznamového zařízení uvedené výše se provádějí v libovolném pracovním režimu s následujícími 
výjimkami: 
- kalibrační funkce je dostupná pouze v kalibračním režimu 
- funkce nastavení času je omezena, pokud není zapnut kalibrační režim 
- funkce ručního zadávání dat řidičem jsou proveditelné pouze v provozním nebo v kalibračním režimu 
- funkce správa podnikových zámků je dostupná pouze v podnikovém režimu 
- funkce sledování kontrolních činností je proveditelná pouze v kontrolním režimu 
- funkce stahování dat není dostupná v provozním režimu. 
 
 

Omezení při výstupu dat 
 

Záznamové zařízení může vystoupit s libovolnými daty na displej, tiskárnu nebo vnější rozhraní (konektor pro 
vnější jednotku) s následujícími výjimkami: 
- v provozním režimu platí, že jakákoliv osobní identifikace (příjmení nebo jméno), která neodpovídá vložené 

tachografové kartě, musí být vymezerována a jakékoliv číslo karty, které neodpovídá vložené tachografové 
kartě, musí být částečně vymezerováno (každý lichý znak ve směru zleva doprava je vymezerován) 

- v podnikovém režimu platí, že s daty řidičů lze vystupovat pouze za časový úsek, který není zamknut jiným 
podnikem (což je identifikováno prvními 13 číslicemi v čísle podnikové karty) 

- jestliže není do záznamového zařízení vložena žádná karta, lze vystoupit jen s daty řidičů, která se týkají pouze 
běžného dne a předchozích osmi kalendářních dní. 
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Řidič pracuje v provozním režimu 
 

Během plnění přepravního úkolu řidičem (během cesty), kdy je do záznamového zařízení vložena karta řidiče 
(nebo příp. žádná karta), je záznamové zařízení v provozním režimu. Provozní režim je tedy základním pracovním 
režimem vozidla vybaveného záznamovým zařízením. V provozním režimu řidič provádí řidič všechny své činnosti 
(řízení, přestávky, odpočinek, jiné práce, pohotovost) a přitom komunikuje se záznamovým zařízením, např. : 
 - ručně zadává údaje o místech, kde začíná a končí denní pracovní doba 

- zadává své činnosti 
- udává své specifické podmínky (např. jízdu na trajektu, nebo jízdu mimo oblast působnosti tachografových 

nařízení) 
- sleduje průběh své činnosti na displeji 
- pořizuje výtisky o své činnosti.  

 
Některé z funkcí záznamového zařízení uvedených na předchozí straně nemůže řidič v provozním režimu provádět. 
Například funkce stahování dat, sledování kontrolních činností a další nejsou dostupné v provozním režimu.  
 
 

SLEDOVÁNÍ ČINNOSTÍ A MĚŘENÍ VELIČIN 
 
1. Sledování vložení a vyjmutí karet 
Záznamové zařízení sleduje šachtu a detekuje vložení karty a vyjmutí karty. 
 

Při vložení karty záznamové zařízení zjistí, zda je vložená karta platnou tachografovou kartou a dále zjistí typ karty. 
 

Po vložení je tachografová karta zamknuta v šachtě. Uvolnit kartu je možno pouze tehdy, když vozidlo stojí a když 
byla příslušná data uložena na kartu. O uvolnění karty uživatel požádá stisknutím příslušného tlačítka. 
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2. Měření rychlosti a vzdálenosti 
Záznamové zařízení měří celkovou vzdálenost ujetou vozidlem a rovněž rychlost vozidla.  
 
2.1 Měření ujeté vzdálenosti 
Záznamové zařízení měří vzdálenosti od 0 do 9 999 999,9 km. 
 

Tolerance měřené vzdálenosti v provozu musí být v mezích  ± 4 % (při vzdálenosti nejméně 1 000 m). Zobrazení 
vzdálenosti na displeji má rozlišovací jednotku menší nebo rovnou 0,1 km. 
 
2.2 Měření rychlosti 
Záznamové zařízení musí měřit rychlost od 0 do 220 km/h. Aby bylo zajištěno zobrazování rychlosti v provozu s 
nejvyšší tolerancí ± 6 km/h, přičemž se musí brát v úvahu např. různé pneumatiky apod., měří záznamové zařízení 
samo rychlost s tolerancí ± 1 km/h. Zobrazení rychlosti na displeji má rozlišovací schopnost lepší nebo rovnou 1 
km/h. 
 
3. Měření času 
Záznamové zařízení měří v digitálním tvaru datum UTC a čas UTC (světový čas). 
 

Datum UTC a čas UTC se používají pro zobrazování data a času uvnitř záznamového zařízení. Aby bylo možno 
vizuálně zobrazit místní čas, je možno měnit časový posun zobrazovaného času v krocích 0,5 h. 
 

Odchylka času je v rozsahu ± 2 sekundy za den. Měření času není ovlivněno při odpojení vnějšího napájení na 
dobu kratší než 12 měsíců. 
 
4. Sledování činností řidiče 
Sledují se odděleně činnosti řidiče a druhého řidiče. Rozlišují se tyto činnosti řidičů: "řízení", "jiná práce", 
"pohotovost" a "přestávka/odpočinek". 
 

Řidič a druhý řidič mají možnost vybrat ručně typ činnosti: "jiná práce", "pohotovost" nebo "přestávka/odpočinek".  
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Automatické přiřazení činností provedené záznamovým zařízením 
Když se vozidlo pohybuje, je přiřazena automaticky řidiči činnost "řízení" a druhému řidiči je přiřazena činnost 
"pohotovost". Jestliže se vozidlo zastaví, přiřadí se automaticky řidiči činnost "jiná práce". 
 

První změna činnosti, která vznikne během 2 minut po automatické změně na činnost "jiná práce" způsobené 
zastavením vozidla, je považována za změnu při zastavení vozidla. Tímto způsobem tedy může řidič do 2 minut po 
zastavení např. zrušit automatické nastavení na činnost "jiná práce" a zadat další činnost podle své potřeby. 
 

Sledování činností řidiče při změně činnosti se provádí s rozlišením (s přesností) jedné minuty. Jestliže se v určitý 
okamžik v průběhu jedné minuty kalendářního dne vyskytne činnost "řízení", celá minuta je považována za činnost 
"řízení". 
 

Jestliže pro určitou minutu platí, že jsou jak minuta předcházející danou minutu, tak i minuta následující v činnosti 
"řízení", tato prostřední minuta je považována za činnost "řízení". 
 

Rovněž se sleduje celková doba řízení a celková doba přestávek řidiče. 
 
5. Sledování statusu řízení 
Záznamové zařízení sleduje status řízení. Status řízení "osádka" nastane, když jsou vloženy dvě karty řidiče. V ostatních 
případech jde o status řízení "jediný řidič". 
 
 

6. Správa podnikových zámků 
Záznamové zařízení spravuje tzv. zámky, které jsou vytvářeny podniky k omezení přístupu k datům pouze na samotný 
podnik. Podnikový zámek je představován určitým časovým úsekem, během něhož je přístup k datům uloženým v paměti 
záznamového zařízení vyhrazen podniku, který zámek zamknul. Tato možnost je důležitá např. v případě, když vozidlo užívá 
více podniků. Každý podnik si může zamknout ty časové úseky, kdy bude používat vozidlo jejich řidič. Podnikový zámek se 
vytvoří pomocí podnikové karty. V podnikovém režimu má přístup k datům v časovému úseku, jenž je zamknut zámkem, 
pouze podnik, jenž zámek zamknul.  
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Podnikový zámek sestává z data a času zahájení (zamknutí) a z data a času ukončení (odemknutí), které jsou 
svázány s identifikací podniku; podnik je přitom určen číslem podnikové karty v okamžiku zamknutí. Zámek je 
možno zamknout nebo odemknout pouze v reálném čase.  
 
 

podnikový 
zámek 1 

podnikový 
zámek 2 

podnikový 
zámek 3 

 
    čas  

  
 
 

Odemknout zámek smí pouze podnik, jenž zámek zamknul (což je identifikováno prvními 13 číslicemi čísla 
podnikové karty), nebo se odemknutí provede automaticky, jestliže zamkne zámek jiný podnik. 
 
 

V případě, když určitý podnik zamkne zámek a předchozí zámek byl proveden stejným podnikem, předpokládá se, 
že předchozí zámek nebyl odemknut a je stále zamknut. (Další informace str. 56 a 157.) 
 
 

Příklad: Určitý podnik zamkl záznamové zařízení. Pokud má s vozidlem zahájit práci řidič druhého podniku, musí (před 
tím, než se řidič druhého podniku bude přihlašovat), pracovník tohoto druhého podniku vybavený podnikovou kartou 
zamknout podnikový zámek. Tím se existující zámek pro první podnik odemkne a zamkne se zámek pro tento druhý 
podnik. V tomto začínajícím časovém úseku bude pracovat řidič druhého podniku a data o jeho činnosti budou přístupná 
pouze pracovníkovi s podnikovou kartou druhého podniku. 
 
 

7. Sledování kontrolních činností 
Záznamové zařízení sleduje činnosti "zobrazení" (tj. zviditelnění na displeji), "tisk", "stažení dat z vozidlové 
jednotky", "stažení dat z karty" a "kontrola překročení rychlosti", které se provádějí v kontrolním režimu. 
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RUČNÍ ZADÁNÍ ÚDAJŮ ŘIDIČEM 
 
Řidič ručně zadává do záznamového zařízení údaje několika typů. 
 
1. Zadání míst, kde začíná nebo končí denní pracovní doba 

 
Řidiči (a rovněž případnému druhému řidiči) je umožněno zadat místo, kde začíná denní pracovní doba a 
místo kde končí denní pracovní doba. 
 

Místo je představováno státem, a příp. ještě regionem (na regiony se člení pouze Španělsko).  
 

V okamžiku, kdy se požádá o vyjmutí karty řidiče (nebo dílenské karty), záznamové zařízení vyzve řidiče (příp. 
druhého řidiče), aby zadal místo, kde končí denní pracovní doba. 
 

Záznamové zařízení dovolí, aby tato žádost byla ignorována (nebylo na ni odpovězeno). Je možné zadat místa, 
kde začíná nebo končí denní pracovní doba, bez použití karty nebo v době jiné než při vložení karty nebo při 
vyjmutí karty. 
 
 
 
 

2. Zadání činností řidiče 
 
Při vložení karty řidiče (nebo dílenské karty), a pouze v této době, záznamové zařízení: 
 
 

- připomene držiteli karty datum a čas jeho posledního vyjmutí karty a 
- požádá držitele karty, aby určil, zda toto vložení karty představuje pokračování probíhající denní 

pracovní doby. 
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Záznamové zařízení umožní držiteli karty aby tento dotaz ignoroval (bez odpovědi), nebo aby odpověděl kladně (ano), 
nebo záporně (ne). Doporučuje se, aby řidič tuto otázku neignoroval, nýbrž, aby na ni odpověděl. 
 

- V případě, když držitel karty ignoruje otázku, záznamové zařízení vyzve držitele karty, aby určil "místo, kde 
začíná denní pracovní doba". Záznamové zařízení umožní, aby byl požadavek ignorován. Je-li je zadáno místo, 
je zaznamenáno do datové paměti a na tachografovou kartu a svázáno s časem vložení karty.  

 

- V případě záporné nebo kladné odpovědi vyzve záznamové zařízení držitele karty, aby ručně zadal typ činnosti 
spolu s určením data a času jejího začátku a konce (platí pouze pro činnosti "jiná práce", "pohotovost" nebo 
"přestávka/odpočinek"). Toto určení data a času musí zapadnout do časového úseku od posledního vyjmutí 
karty do tohoto vložení karty a není přitom umožněno, aby se takové činnosti vzájemně překrývaly. Přitom jsou 
dodrženy následující postupy: 

 
- V případě, že držitel karty odpoví na otázku kladně (jde o pokračování denní pracovní doby), záznamové 

zařízení  vyzve držitele karty, aby ručně zadal typy své činnosti za dobu od posledního vyjmutí karty do 
tohoto vložení karty, a to v chronologickém pořadí.  

 Tento proces se ukončí, když se koncový čas ručně zadávané činnosti rovná času vložení karty. 
 

- V případě, že držitel karty odpoví na otázku záporně (nejde o pokračování denní pracovní doby), záznamové 
zařízení:  
- Vyzve držitele karty, aby ručně zadal typy své činnosti v chronologickém pořadí od okamžiku vyjmutí karty až 

do okamžiku ukončení příslušné denní pracovní doby (nebo ukončení činností spojených s tímto vozidlem, 
v případě, že denní pracovní doba pokračuje na záznamovém listu). Záznamové zařízení tedy, dříve než 
dovolí držiteli karty zadat ručně každou činnost, vyzve držitele karty, aby určil, zda čas ukončení poslední 
zaznamenané činnosti představuje konec předcházející denní pracovní doby (viz poznámku dále). 
Poznámka: V případě, že držitel karty neurčí, kdy skončila předcházející denní pracovní doba a ručně 
zadá typ činnosti, jejíž čas ukončení je roven času vložení karty, záznamové zařízení: 
- předpokládá, že denní pracovní doba skončila při zahájení první doby "odpočinek" (nebo zbývající 

doby "neznámý časový úsek") po vyjmutí karty, nebo denní pracovní doba skončila v okamžiku 
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vyjmutí karty, v případě, že nebyla zadána žádná doba odpočinku (a žádná doba nezbývá jako doba 
"neznámý časový úsek"), 

- předpokládá, že čas začátku nové denní pracovní doby (viz níže) je roven času vložení karty, 
- postupuje podle kroků uvedených dále. 

 

- Potom, jestliže je čas ukončení příslušné denní pracovní doby odlišný od času vyjmutí karty, nebo jestliže 
nebylo udáno místo ukončení denní pracovní doby v tomto čase, záznamové zařízení vyzve držitele 
karty, aby "potvrdil nebo zadal místo, kde skončila denní pracovní doba" (přičemž záznamové zařízení 
dovolí, aby tato žádost byla ignorována). Je-li zadáno místo, zaznamená se na tachografovou kartu jen 
tehdy, je-li odlišné od místa zadaného při vyjmutí karty (pokud bylo toto místo zadáno), a místo se spojí 
s časem ukončení denní pracovní doby.  

 

- Potom záznamové zařízení vyzve držitele karty, aby zadal čas začátku nynější denní pracovní doby (nebo 
činností týkajících se tohoto vozidla v případě, že držitel karty předtím použil záznamový list během této denní 
pracovní doby), a vyzve držitele karty, aby zadal místo, kde začíná tato denní pracovní doba (přičemž 
záznamové zařízení dovolí, aby tato žádost byla ignorována). Je-li zadáno místo, zaznamená se na 
tachografovou kartu a spojí se s tímto časem začátku denní pracovní doby. Jestliže je tento čas začátku 
denní pracovní doby roven času vložení karty, uloží se do datové paměti také místo. 

 

- Potom, je-li čas začátku denní pracovní doby odlišný od času vložení karty, záznamové zařízení vyzve držitele 
karty, aby ručně zadal činnosti v chronologickém pořadí od tohoto času začátku denní pracovní doby až do 
času vložení karty. Tento proces se ukončí, když je čas ukončení ručně zadávané činnosti roven času vložení 
karty. 

 

- Záznamové zařízení potom dovolí držiteli karty modifikovat jakoukoliv činnost zadanou ručně, pokud není 
potvrzena platnost zadaných údajů speciálním příkazem, který pak již jakoukoliv modifikaci zakazuje.  

 
- Pokud za výzvou odpovědět na počáteční otázku nenásleduje žádné zadání činnosti, záznamové zařízení 

zpracuje tento stav tak, jako kdyby držitel karty ignoroval otázku. 
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Během celého postupu zadání záznamové zařízení čeká, přičemž čekání na zadání ukončí v případě: 
 

- jestliže neproběhla žádná interakce zařízení s člověkem během jedné minuty (s vizuálním a pokud možno i 
zvukovým varováním do 30 sekund) nebo 

- jestliže je karta vyjmuta, nebo je vložena karta jiného řidiče nebo dílenská karta, nebo 
- jestliže se vozidlo začne pohybovat . 
Ve všech těchto případech potvrdí záznamové zařízení platnost všech dosud zadaných údajů. 
 
 
 
3. Zadání specifických podmínek 
 
Řidič může zadat v reálném čase tyto dvě specifické podmínky: 
- "mimo oblast působnosti" (řidič řídí vozidlo  mimo oblast působnosti nařízení 561/2006 a příp. AETR) 
- "trajekt/vlak"  (převoz vozidla trajektem/vlakem). 
 

Podmínka "trajekt/vlak" nemůže nastat, pokud je otevřena (tj. platí) podmínka "mimo oblast působnosti". 
 

Záznamové zařízení zavře (ukončí) otevřenou podmínku "mimo oblast působnosti", jakmile je vložena nebo 
vyjmuta karta řidiče. 
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UDÁLOSTI A CHYBY  
 
Záznamové zařízení provádí detekci (zjišťování) událostí a chyb. Události a chyby představují nenormální situace, 
které mohou vzniknout při práci uživatele se záznamové zařízením.  
 

Událost je nenormální funkce zjištěná záznamovým zařízením, která může být způsobena např. nesprávnou 
obsluhou zařízení nebo pokusem o falšování záznamu. Událost je zpravidla způsobena uživatelem záznamového 
zařízení. 
 

Chyba je nenormální funkce zjištěná záznamovým zařízením, která je zpravidla způsobena nesprávnou funkcí 
nebo chybou záznamového zařízení nebo karty. Jde tedy obvykle o poruchu nebo závadu. 
 
 
 
 

Typy událostí 
 
1. Událost "vložení neplatné karty" 
Tato událost je aktivována (vznikne) při vložení jakékoliv neplatné karty nebo když je vložena karta se skončenou 
platností. 
 
2. Událost "konflikt karet" 
Tato událost je aktivována, když jsou do záznamového zařízení vloženy kombinace karet označené v následující 
tabulce jako X (fialová políčka).  
 
Pokud jsou do záznamového zařízení vloženy pouze karty řidičů (jedna nebo dvě), nemůže konflikt karet 
nastat. 
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Konflikt     Šachta řidiče   
karet  Není 

karta 
Karta 
řidiče 

Kontrolní 
karta 

Dílenská 
karta 

Podniková 
karta 

 Není  
karta 

     

 
Šachta   

Karta 
řidiče 

   X 
 

 

druhého 
řidiče 

Kontrolní 
karta 

  X 
 

X 
 

X 
 

 Dílenská 
karta 

 X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 Podniková 
karta 

  X 
 

X 
 

X 
 

 
 
 
3. Událost "překrývání času" 
Tato událost je aktivována, když datum nebo čas posledního vyjmutí karty řidiče, tak jak jsou tyto údaje přečteny z 
karty, ,jsou napřed (předbíhají) před datem nebo časem při nynějším vložení karty do záznamového zařízení. 
 
4. Událost "řízení bez vhodné karty" 
Tato událost je aktivována pro každou kombinaci tachografových karet označenou v následující tabulce jako X (fialová 
políčka), pokud se činnost řidiče změní na "řízení", nebo když se mění pracovní režim, zatímco činnost řidiče je "řízení".  
 

Pokud jsou před jízdou do záznamového zařízení vloženy pouze karty řidičů (jedna nebo dvě), nemůže 
"řízení bez vhodné karty" nastat. 
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Řízení bez  Šachta řidiče   

vhodné karty Není 
karta 

Karta 
řidiče 

Kontrolní 
karta 

Dílenská 
karta 

Podniková 
karta 

 Není  
karta 

X 
 

 X 
 

 X 
 

 
Šachta   

Karta 
řidiče 

X 
 

 X 
 

X 
 

X 
 

druhého 
řidiče 

Kontrolní 
karta 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 Dílenská 
karta 

X 
 

X 
 

X 
 

 X 
 

 Podniková 
karta 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 
5. Událost "vložení karty během řízení" 
Tato událost je aktivována, když během činnosti řidiče "řízení" je do jakékoliv šachty vložena tachografová karta. 
 
6. Událost "poslední práce s kartou není správně uzavřena" 
Tato událost je aktivována, když při vložení karty záznamové zařízení zjistí, že předchozí nasazení karty (práce s kartou) 
nebylo správně uzavřeno (karta byla vyjmuta dříve, než byla všechna příslušná data uložena na kartu). Tato událost 
může být aktivována pouze při použití karet řidiče a dílenských karet. 
 
7. Událost "překročení rychlosti" 
Tato událost je aktivována při každém překročení rychlosti (nad limit stanovený omezovačem rychlosti). 
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8. Událost "přerušení elektrického napájení" 
Tato událost je aktivována, pokud nejde o kalibrační režim, v případě každého přerušení napájení pohybového 
snímače nebo vozidlové jednotky, které trvá déle než 200 milisekund. Případný výpadek napájení při startu motoru 
vozidla neaktivuje tuto událost. 
 
9. Událost "chyba pohybových dat" 
Tato událost je aktivována v případě přerušení řádného přenosu dat mezi pohybovým snímačem a vozidlovou 
jednotkou. 
 
10. Událost "pokus o porušení bezpečnosti" 
Tato událost se aktivuje při všech událostech, které ovlivňují bezpečnost pohybového snímače nebo vozidlové 
jednotky. Událost se netýká kalibračního režimu. 
 
 

Typy chyb 
 
1. "Chyba karty" 
Tato chyba se aktivuje vždy, když dojde během činnosti záznamového zařízení k chybné funkci tachografové karty. 
 
2. "Chyba záznamového zařízení" 
Tato chyba se aktivuje v případech následujících poruch, pokud není zařízení v kalibračním režimu: 
- vnitřní chyba vozidlové jednotky 
- chyba tiskárny 
- chyba displeje 
- chyba stahování 
- chyba snímače. 
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ZÁZNAM A ULOŽENÍ DAT V DATOVÉ PAMĚTI 
 
Datová paměť je schopna uchovat data nejméně 365 kalendářních dní při průměrné činnosti 
řidiče ve vozidle. Když je paměťová kapacita vyčerpána, nejstarší data uložená v paměti jsou přepisována 
nejnovějšími daty.  
 
Průměrnou činností za jeden den ve vozidle se rozumí činnost nejméně šesti řidičů nebo druhých řidičů, 6 cyklů 
vložení a vyjmutí karty a 256 změn činností denně. Přitom: 
- časové údaje se zaznamenávají s rozlišením jedné minuty 
- hodnoty počítače kilometrů se zaznamenávají s rozlišením jednoho kilometru, 
- rychlosti se zaznamenávají s rozlišením 1 km/h. 
 
Data uložená v datové paměti nejsou ovlivněna při výpadku vnějšího napájení kratším 
než 12 měsíců, tzn. že po výpadku napájení se nemohou zničit dříve než za 12 měsíců. 
 
 

Záznamové zařízení zaznamenává a ukládá v datové paměti: 
 

1. Identifikační a bezpečnostní data 
 - identifikační data vozidlové jednotky a pohybového snímače  
 - bezpečnostní data záznamového zařízení. 
 
2. Data vložení a vyjmutí karty řidiče 

Pro každý cyklus vložení a vyjmutí karty řidiče nebo dílenské karty do/ze záznamového zařízení se ukládají tyto 
údaje: 
- příjmení a jméno držitele karty, jak jsou uloženy na kartě 
- číslo karty, vydávající stát a datum vypršení platnosti, jak jsou uloženy na kartě 
- datum a čas vložení karty 
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- hodnota počítače ujeté vzdálenosti v okamžiku vložení karty 
- šachtu, do níž je karta vložena (šachta 1/šachta 2) 
- datum a čas vyjmutí karty 
- hodnota počítače ujeté vzdálenosti v okamžiku vyjmutí karty 
- následující informace o předchozím vozidle použitém řidičem, jak jsou uloženy na kartě: 
 - VRN a stát registrace vozidla 
 - datum a čas vyjmutí karty 
- příznak indikující, zda při vložení karty zadal ručně držitel karty činnosti nebo nikoliv. 
 

3. Data o činnosti řidiče 
Kdykoliv dojde ke změně činnosti řidiče nebo druhého řidiče, nebo kdykoliv dojde ke změně statusu řízení, nebo 
kdykoliv dojde ke vložení nebo k vyjmutí karty řidiče nebo dílenské karty, ukládají se následující údaje: 
- status řízení ("osádka" nebo "jediný řidič") 
- šachta vložené karty, které se záznam týká (šachta 1/šachta 2) 
- status karty v šachtě (karta "vložena" nebo "nevložena") 
- činnost (řízení, pohotovost, jiná práce, přestávka/odpočinek) 
- datum a čas změny. 

 

Data o činnostech řidiče ručně zadaná řidičem se nezaznamenávají do datové paměti, zaznamenávají se jen na 
kartu řidiče. 

 
4. Místa, kde začínají nebo končí denní pracovní doby 

Ukládají se dále uvedené údaje kdykoliv řidič nebo druhý řidič zadá místo, kde začíná nebo končí denní pracovní 
doba: 
- číslo karty řidiče nebo druhého řidiče a stát, který kartu vydal 
- datum a čas zadání 
- typ zadávaného údaje (začátek nebo konec denní pracovní doby, příp. specifická podmínka při zadání) 
- zadaná země a region 
- hodnota počítače ujeté vzdálenosti. 
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5. Data počítače ujeté vzdálenosti.    
  Ukládá se hodnota počítače ujeté vzdálenosti a příslušné datum o půlnoci na konci každého kalendářního dne. 

 
6. Detailní data rychlosti 

Ukládá se okamžitá rychlost vozidla a odpovídající datum a čas každou sekundu v průběhu 24 posledních hodin, 
během nichž se vozidlo pohybovalo. 

 
7. Data o událostech 

Ukládají se data o zjištěných událostech: 
 

 Událost O kterých událostech se data uloží 
Konflikt karet - 10 posledních událostí 
Řízení bez 
vhodné karty 

- nejdelší událost za každý z 10 posledních dní výskytu 
- 5 nejdelších událostí za posledních 365 dní 

Vložení karty 
během řízení 

- nejdelší událost za každý z 10 posledních dní výskytu 

Poslední nasazení 
karty není správně 
uzavřeno 

- 10 posledních událostí 

Překročení 
rychlosti  

- nejzávažnější překročení rychlosti (s nejvyšší průměrnou rychlostí) za každých 10 
posledních dní výskytu  

- 5 nejzávažnějších překročení rychlosti za posledních 365 dní 
- první událost, která nastala po poslední kalibraci 
- datum a čas poslední kontroly překročení rychlosti 
- datum a čas prvního překročení rychlosti, které následovalo za touto kontrolou 

překročení rychlosti 
- počet událostí překročení rychlosti od poslední kontroly překročení rychlosti. 
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Přerušení 
napájení  

- nejdelší událost za každý z 10 posledních dní výskytu 
- 5 nejdelších událostí za posledních 365 dní (záznam o přerušení napájení se provede při 

znovuzapojení) 
Chyba dat 
z pohybového 
snímače 

- nejdelší událost za každý z 10 posledních dní výskytu 
- 5 nejdelších událostí za posledních 365 dní 

Pokus o porušení 
bezpečnosti 

- 10 posledních událostí pro každý typ události 

 
8. Data o chybách 

Záznamové zařízení zaznamená a uloží v datové paměti zjištěné chyby: 
 
Chyba Co se uloží 
Chyba karty - 10 posledních chyb karty řidiče 
Chyba zázna-
mového zařízení 

- 10 posledních chyb pro každý typ chyby 
- první chyba po poslední kalibraci 

 
9. Kalibrační data 

Ukládají se data, která se týkají: 
- kalibračních parametrů známých v okamžiku aktivace 
- první kalibrace záznamového zařízení provedené po aktivaci záznamového zařízení 
- první kalibrace záznamového zařízení v tomto vozidle 
- pěti posledních kalibrací. 
 

Pro každou z těchto kalibrací se uloží: 
- účel kalibrace (aktivace, první instalace, instalace, pravidelná prohlídka) 
- jméno a adresa dílny 
- číslo dílenské karty, vydávající stát a datum ukončení platnosti karty 
- identifikace vozidla 



 34

- aktualizované nebo schválené parametry: w, k, l, rozměr pneumatiky, nastavení omezovače rychlosti, stará 
a nová hodnota počítače ujeté vzdálenosti, stará a nová hodnota data a času.  

 
10. Data o nastavení času 

Ukládají se data, která se týkající nastavení času při provedených kalibracích. 
 

11. Data o kontrolních činnostech 
Ukládají se data, která se týkají 20 posledních kontrolních činností. 
 

12. Data o podnikových zámcích 
Ukládají se data, která se týkají 20 posledních (nejmladších) podnikových zámků: 
- datum a čas zamknutí 
- datum a čas odemknutí 
- číslo podnikové karty a stát, který vydal kartu 
- název podniku a jeho adresa. 

 
13. Data o stahování informací na vnější médium 

Ukládají se data týkající se posledního stahování datové paměti na vnější médium, zatímco je zařízení v 
podnikovém nebo kalibračních režimu: 

- datum a čas stahování  
- číslo podnikové nebo dílenské karty a účastnický stát, který vydal kartu 
- název podniku nebo dílny. 

 

14. Data o specifických podmínkách 
Ukládají se data týkající se specifických podmínek: 
- datum a čas zadání podmínky 
- typ specifické podmínky. 
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ČTENÍ Z TACHOGRAFOVÝCH KARET 
 

Záznamové zařízení čte z tachografových karet potřebná data umožňující: 
- identifikovat typ karty, držitele karty, předcházející použité vozidlo, datum a čas posledního vyjmutí karty a 

činnost, která byla v tu dobu vybrána 
- kontrolovat, zda bylo poslední nasazení karty správně uzavřeno 
- vypočítat celkovou dobu řízení řidiče a celkovou dobu přestávek v rámci probíhající periody řízení a celkovou 

dobu řízení za předchozí a běžný týden 
- vytisknout požadované výpisy týkající se dat zaznamenaných na kartě řidiče 
- stáhnout data z karty řidiče na vnější médium. 
 
 

ZÁZNAM A ULOŽENÍ DAT NA TACHOGRAFOVÉ KARTY 
 
Záznamové zařízení zapíše data o nasazení karty na kartu řidiče nebo na dílenskou kartu ihned po vložení karty. 
 
Dále záznamové zařízení aktualizuje data uložená na kartě řidiče, dílenské kartě nebo kontrolní kartě s tím, že 
vezme v úvahu všechna data, která se týkají doby, kdy je karta vložena, a vztahují se na držitele karty. Rovněž 
aktualizuje data týkající se činnosti řidiče a data o místě uložená na kartě řidiče nebo dílenské kartě s tím, že 
vezme v úvahu data o činnosti a data o místě, která ručně zadal držitel karty. 
 
Před uvolněním karty řidiče a potom, co všechna příslušná data byla uložena na kartu, záznamové zařízení nastaví 
znovu "data o nasazení karty". 
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ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI 
 
Záznamové zařízení pomocí displeje zobrazuje:  
- standardní data  
- varovná upozornění 
- nabídky 
- ostatní data vyžádaná uživatelem. 
 

Displej je zapnut vždy, když se vozidlo pohybuje. Záznamové zařízení může mít možnost ručního nebo automatického vypnutí 
displeje, když se vozidlo nepohybuje. 
 
1. Standardní zobrazení dat na displeji 
Jestliže není potřeba ukazovat jiné informace, záznamové zařízení  standardně zobrazuje následující údaje: 
- místní čas (výsledek součtu: čas UTC + časový posun zadaný řidičem) 
- pracovní režim 
- nynější činnost řidiče a nynější činnost druhého řidiče 
- informace týkající se řidiče:  

- je-li jeho nynější činnost "řízení", celkovou dobu řízení řidiče a celkovou dobu přestávek tohoto řidiče 
- není-li jeho nynější činnost "řízení", trvání nynější činnosti (od okamžiku, kdy byla vybrána) a celkovou dobu 

přestávek tohoto řidiče 
- informace týkající se druhého řidiče: 

- trvání jeho nynější činnosti (od okamžiku, kdy byla vybrána). 
 

Záznamové zařízení stručně zobrazí jméno držitele karty při vložení karty. 
Je-li otevřena podmínka "mimo oblast působnosti", displej ukáže, že tato podmínka je aktivní. 
Poznámka: Někteří výrobci volí jako"standardní" jiný způsob zobrazení dat. 



 37

2. Zobrazení varovných upozornění.  
Záznamové zařízení zobrazuje upozorňující informace použitím piktogramů, k nimž se připojují v případě potřeby 
další informace.  
 
3. Zobrazení nabídek 
Záznamové zařízení poskytuje přístup k potřebným příkazům pomocí vhodně strukturovaných nabídek (menu). 
 
4. Ostatní zobrazované zprávy 
J 
Je možné na žádost vybrat zobrazení následujících zpráv: 
 - datum a čas UTC  
 - pracovní režim záznamového zařízení, 
 pro řidiče a druhého řidiče: 
 - celková doba řízení a celková doba přestávek v rámci periody řízení 
 - celková doba řízení za předchozí a běžný týden. 
 
 

TISK 
 
Záznamové zařízení je schopno tisknout informace ze své datové paměti nebo z tachografových karet v 
šesti tvarech výtisků: 
 
- denní výtisk činností řidiče z karty 
- denní výtisk činností řidiče z vozidlové jednotky 
- výtisk událostí a chyb z karty 
- výtisk událostí a chyb z vozidlové jednotky 
- výtisk technických a kalibračních dat 
- výtisk překročení rychlosti. 
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"Denní výtisk činností řidiče z karty" a "výtisk událostí a chyb z karty" se provede pouze tehdy, když je do 
záznamového zařízení vložena karta řidiče nebo dílenská karta.  
 
 

Pro vytvoření "denního výtisku činností řidiče z karty" nebo "výtisku událostí a chyb z karty", záznamové zařízení: 
- buď samo vybere kartu řidiče nebo dílenskou kartu, je-li pouze jedna z těchto karet vložena, 
- nebo umožní pomocí příkazu vybrat kartu, ze které se mají data přečíst, 
- nebo vybere kartu v šachtě řidiče, jestliže jsou do záznamového zařízení vloženy dvě karty (řidiče a druhého 
řidiče). 

 
 

Výtisky musí zachovat své rozměry a záznam na nich uvedený za normálních podmínek vlhkosti (10 - 90%) 
a normální teploty. 
 
 

Papír používaný záznamovým zařízením musí nést příslušnou schvalovací značku a indikaci typu (typů) 
záznamových zařízení, pro která smí být použit. Výtisky musí zůstat jasně čitelné a identifikovatelné za normálních 
podmínek uložení, pokud jde o intenzitu světla, vlhkost a teplotu po dobu nejméně jednoho roku. 
 

K výtiskům lze připojit ručně psané poznámky, jako je podpis řidiče. 
 

Záznamové zařízení zpracuje událost "došel papír" během tisku tak, že po zavedení nového papíru znovu zahájí 
tisk od začátku, nebo pokračuje v tisku a poskytne jednoznačný odkaz na již vytištěnou část. 
 
 

VAROVNÁ UPOZORNĚNÍ 
 
Záznamové zařízení upozorní řidiče, když zjistí jakoukoliv událost nebo chybu. Zpráva o události představující 
přerušení napájení může být podána až po znovupřipojení napájení. 
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Záznamové zařízení upozorní řidiče 15 minut před dosažením celkové doby řízení 4 h 30 min. a v okamžiku 
překročení této meze. 
 

Varovná upozornění jsou vizuální, popř. navíc i akustická. Vizuální upozornění je umístěno do zorného pole řidiče a je jasně 
čitelné jak ve dne tak i v noci. Vizuální upozornění mohou být zabudována v záznamovém zařízení nebo mohou být vytvářena 
stranou od záznamového zařízení. V tomto druhém případě nesou symbol "T" (zpráva od tachografu) a jsou žlutá nebo 
oranžová. 
 

Varovné upozornění má trvání nejméně 30 sekund, dokud není přijato uživatelem stisknutím libovolného tlačítka na 
záznamovém zařízení. Toto první přijmutí nemá za následek vymazání zobrazení příčiny upozornění (viz 
následující odstavec). 
 

Příčina upozornění se zobrazí na záznamovém zařízení a zůstane tam viditelná tak dlouho, dokud není přijata 
uživatelem tím způsobem, že ten stiskne určité tlačítko záznamového zařízení nebo vydá příkaz záznamovému zařízení. 
 
 

STAHOVÁNÍ DAT NA VNĚJŠÍ MÉDIUM 
 
Záznamové zařízení je schopno na žádost stahovat data ze své datové paměti nebo z karty řidiče na vnější 
paměťové médium pomocí stahovacího (kalibračního) konektoru. Záznamové zařízení aktualizuje data uložená na 
příslušné kartě předtím, než zahájí stahování. 
 

Jako volitelnou vlastnost může záznamové zařízení v libovolném pracovním režimu stahovat data pomocí jiného 
konektoru pro podnik, který prokázal svoji autentičnost prostřednictvím tohoto kanálu. V takovém případě se pro 
toto stahování použijí přístupová práva k datům v podnikovém režimu (viz str. 56 a 157). 
 

Stahování nemá za následek změnu nebo zrušení jakýchkoliv uložených dat. Konektor používaný pro stahování 
dat a pro kalibraci je ukázán na str. 109. Jako paměťové médium slouží např. vnější paměť pro stahování dat -tzv. 
download key (str. 158). 
 

Stahování dat je možné jen v kontrolním, podnikovém nebo kalibračním režimu.  
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DATA PRO RYCHLOMĚR A POČÍTAČ UJETÉ VZDÁLENOSTI 
 
Pokud záznamové zařízení samo nezobrazuje rychlost nebo ujetou vzdálenost, poskytuje toto záznamové zařízení 
příslušné signály jiným elektronickým jednotkám instalovaným ve vozidle, které zobrazí rychlost vozidla (rychloměr) 
a celkovou vzdálenost ujetou vozidlem (počítač ujeté vzdálenosti). 
 
 
 

KALIBRACE ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ 
 
Kalibrace se provádí v kalibračním (dílenském) režimu a umožňuje následující funkce: 
- spolu svázat (spárovat) pohybový snímač a vozidlovou jednotku; 
- digitálně přizpůsobit konstantu záznamového zařízení (k) k charakteristickému koeficientu vozidla (w). Vozidla se 

dvěma nebo více převodními poměry náprav jsou vybavena přepínačem tak, že se tyto rozdílné poměry budou 
automaticky předávat s koeficientem, na nějž bylo záznamové zařízení přizpůsobeno k vozidlu; 

- nastavit  běžný čas (bez omezení); 
- nastavit běžnou hodnotu počítače ujeté vzdálenosti; 
- aktualizovat identifikační data pohybového snímače uložená v datové paměti; 
- aktualizovat nebo potvrdit ostatní parametry, které jsou známé záznamovému zařízení: identifikace vozidla, 

nastavení w, l (obvod pneumatik), rozměr pneumatik a omezovač rychlosti (pokud je instalován). 
 
Svázání pohybového snímače s vozidlovou jednotkou zahrnuje: 
- aktualizaci instalačních dat pohybového snímače, které se uchovávají v pohybovém snímači 
- kopírování potřebných identifikačních dat pohybového snímače z pohybového snímače do datové paměti 

vozidlové jednotky. 
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NASTAVENÍ ČASU 
 
V provozním režimu je možno seřídit běžný čas nejvýše o 1 minutu v časovém úseku nejméně 7 dní.  
V kalibračním režimu je možno nastavit běžný čas bez omezení.  
 
 

PROVOZNÍ PODMÍNKY 
 

Vozidlová jednotka je plně funkční v rozsahu teplot od -20°C do 70°C a pohybový snímač v rozsahu teplot od -
40°C do 135°C. Obsah datové paměti je zachován nejméně do teploty -40°C. Záznamové zařízení je plně funkční 
v rozsahu vlhkosti od 10 - 90%. 
 
Záznamové zařízení je chráněno proti přepětí, proti přepólování napájení a proti zkratu. 
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2. TACHOGRAFOVÉ KARTY 
 
Úkolem tachografových karet je ukládat data, která se týkají činností uživatelů záznamového zařízení. Jako uživatelé 
záznamového zařízení vystupují řidiči, dopravci (dopravní podniky), tachografové dílny (servisy) a kontrolní orgány.  
 

 

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI KARET 
 
Tachografová karta 
Tachografová karta (jednoduše "karta") je čipová (inteligentní) karta určená pro použití se záznamovým zařízením. 
Tachografové karty dovolují záznamovému zařízení zjistit identitu (totožnost) držitele karty nebo skupiny, k níž 
držitel karty patří, a umožňují přenos dat a jejich uložení.  
 
Tachografové karty mají především tyto funkce: 
 ● obsahují identifikační údaje o majiteli karty 
 ● používají se při práci s digitálním tachografem 
 ● slouží pro záznam, uchovávání a přenášení dat. 
 
Typy tachografových karet 
 

Typ karty Kdo ji používá 
karta řidiče řidič 
dílenská karta pracovník tachografové dílny 
kontrolní karta kontrolní orgán 
podniková karta pracovník podniku, který zaměstnává řidiče, nebo 

samostatně činný řidič 
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Je zavedena hierarchie karet. Kartě řidiče jsou nadřazeny: 
- - dílenská karta 
  - podniková karta 
  - kontrolní karta. 
 

Nadřazenost určité karty nad kartou řidiče znamená, že dílenskou kartou, podnikovou kartou a kontrolní kartou je 
možno provádět jisté činnosti, které karta řidiče neumožňuje. Pokud není vložena pouze sama karta řidiče, 
nadřazená karta rovněž určuje pracovní režim záznamového zařízení. 
 
 

Viditelné údaje na kartě 
 

Přední strana karty 
 
Tachografová karty obsahuje označení typu karty v národním jazyku. V ČŘ se používá na kartách toto označení: 
 

Označení na kartě Typ karty  
KARTA ŘIDIČE  karta řidiče Označení typu karty v ostatních
KARTA DÍLNY dílenská karta jazycích ES se nacházejí 
KONTROLNÍ KARTA kontrolní karta na pozadí karty 
KARTA PODNIKU podniková karta  

 
 
Dále jsou na přední straně karty uvedeny: 
- jméno státu, který vydal kartu 
- značka státu, který vydal kartu (pro Českou republiku CZ) 
- informace specifické pro vydanou kartu, jež jsou číslovány následovně (některé položky nemusí být na určitém 

typu karty uvedeny):  
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 Karta řidiče Kontrolní karta Podniková nebo dílenská 

karta 
1.   příjmení řidiče název kontrolního

orgánu 
název podniku nebo název 
dílny 

2.  jméno řidiče příjmení kontrolora  
(je-li použito) 

příjmení držitele karty  
(je-li použito) 

3. datum narození  jméno kontrolora  
(je-li použito) 

jméno držitele karty 
(je-li použito) 

4.a  datum začátku platnosti  karty 
4. b  datum vypršení platnosti karty 
4. c název  

(může být
 vydávajícího orgánu 

vytištěn na zadní straně 
  
karty) 

4. d - číslo pro administrativní účely (volitelně) 
5. a číslo řidičského 

průkazu 
- - 

5. b - číslo karty (volitelně)  
6. fotografie řidiče  fotografie kontrolora

(volitelně) 
- 

7. podpis řidiče podpis držitele karty (volitelně) 
8. adresa řidiče 

(volitelně) 
adresa kontrolního 
orgánu 

adresa podniku nebo dílny 

 
Přitom se datum píše ve tvaru "dd/mm/rrrr" nebo "dd.mm.rrrr" (den, měsíc, rok). 
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Zadní strana karty  
obsahuje vysvětlení číslovaných položek, které se objevují na přední straně karty. 
 
Barevné provedení karet 
Tachografové karty mají barevný potisk. Jsou doporučeny tyto barvy: 
- karta řidiče:      bílá 
- dílenská karta:    červená 
- kontrolní karta:    modrá 
- podniková karta:   žlutá. 
 
Tachografové karty obsahují alespoň následující prvky ochrany karty proti falšování a provádění nedovolených 
změn: 
- bezpečností design pozadí karty s jemným čárovým vzorem (giloš) a s duhovým potiskem 
- v oblasti fotografie se bezpečnostní design pozadí překrývá s fotografií 
- je použita nejméně jedna dvoubarevná mikrotisková řádka. 
 
Bezpečnost 
Systémová bezpečnost má za úkol chránit integritu (celistvost) a autentičnost (ověřitelnost totožnosti) dat vyměňovaných 
mezi kartami a záznamovým zařízením a dat stahovaných z karet a dovolit pouze záznamovému zařízení provádět 
určité zápisové operace na kartách, a zároveň vyloučit jakoukoliv možnost falšování dat uložených na kartách, 
preventivně zabránit provádění nedovolených změn na kartách a zjistit každý pokus o takovouto činnost. 
 
Provozní podmínky 
Tachografové karty musí být schopny bezchybné funkce ve všech klimatických podmínkách, které se normálně 
vyskytují na území států Evropského společenství, a to nejméně v teplotním rozsahu od -25°C do +70°C s 
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občasnými špičkami až do +85°C. Tachografové karty musí být schopny bezchybné funkce v rozsahu vlhkosti od 
10-90%. 
 
Přesnost při zobrazení dat na kartách: 
- čas je zaznamenáván s rozlišovací schopností jedné minuty (není-li uvedeno jinak) 
- hodnoty počítače ujeté vzdálenosti jsou zaznamenávány s rozlišovací schopností 1 km 
- rychlosti jsou zaznamenávány s rozlišovací schopností 1 km/h. 
 

 
 
 
 

KARTA ŘIDIČE 
 

Ukázka potisku karty řidiče v České republice 
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Ukázka 
údajů  
na přední 
straně 
karty 
řidiče 
 

 
 

 
 

 
 
Zadní 
strana 
obsahuje 
vysvětlení 
údajů na 
přední 
straně 
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K čemu slouží karta řidiče? 
Kartu používá řidič při přepravě nákladu nebo osob a souvisejících činnostech, pokud používá vozidlo vybavené 
igitálním tachografem, které  podléhá nařízení (ES) 561/2006 a dalším souvisejícím předpisům.  d

 
 
Data zaznamenaná a uložená na kartě řidiče 
 

● Identifikace karty 
- číslo karty 
- stát vydávající kartu 

orgánu - název vydávajícího 
- datum vydání karty 
- datum začátku platnosti karty 
- datum vypršení platnosti karty 

 
 

● Identifikace držitele karty 
- příjmení řidiče 
- jméno řidiče 
- datum narození 
- používaný jazyk 

 
 

● Informace o řidičském průkazu 
- stát vydávající řidičský průk

nu 
az 

- název vydávajícího orgá
 číslo řidičského průkazu -
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● Data o použitých vozidlech 

Karta řidiče uloží za každý kalendářní den, kdy byla karta použita, a pro každý časový úsek, kdy bylo použito 
vozidlo v daném dni (přičemž tato doba použití zahrnuje všechny po sobě jdoucí cykly vložení a vyjmutí karty ve 
vozidle týkající se dané karty), tato data: 
- datum a čas prvního použití vozidla (tj. první vložení karty během tohoto časového úseku použití vozidla, nebo 

mto okamžiku 00.00) časový údaj 00.00, jestliže časový úsek pokračuje v to
- hodnota počítače ujeté vzdálenosti v tomto okamžiku 
- datum a čas posledního použití vozidla (tj. poslední vyjmutí karty v tomto časovém úseku použití vozidla, nebo 

mto okamžiku 23.59) časový údaj 23.59, jestliže časový úsek pokračuje v to
- hodnota počítače ujeté vzdálenosti v tomto okamžiku 
- registrační číslo vozidla (VRN) a stát, který provedl registraci vozidla. 

 
 

● Data o činnosti řidiče 
Karta řidiče uchovává za každý kalendářní den, kdy byla karta použita, nebo pro který zadal řidič činnosti ručně, 

cí data:  následují
- datum  

kalendářní den, kdy byla karta použita) - čítač denního použití karty (zvyšuje se o 1 za každý 
dne - celková vzdálenost ujetá řidičem během tohoto 

- status řízení v 00.00 hodin (jediný řidič/osádka) 
o změnil status řízení nebo vložil nebo vyjmul svoji kartu: - kdykoliv řidič změnil svoji činnost neb

  - status řízení (jediný řidič/osádka) 
)   - šachta vložené karty (řidiče/druhého řidiče

  - status karty v šachtě (vložena/nevložena) 
ní / pohotovost / jiná práce / přestávka/odpočinek),    - činnost (říze

  - čas změny. 
 
Paměť karty řidiče uchovává data o činnostech řidiče po dobu nejméně 28 dní. 
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● Místa, v nichž začínají a končí denní pracovní doby řidiče 

Karta řidiče uchovává data o místech, v nichž začíná a končí denní pracovní doba, jak je zadá řidič: 
- datum a čas zadání (příp. datum a čas určený ručním zadáním)  

nec denní pracovní doby, příp. specifická podmínka při zadání) - typ zadání (začátek nebo ko
- zadaná země a příp. region 
- hodnota počítače ujeté vzdálenosti. 
 

● Data o událostech 
Karta řidiče uchovává data těchto 6 typů událostí, které jsou detekovány při vložené kartě: 

- překrývání času (datum a čas předchozího vyjmutí karty není v souladu s datem a časem nynějšího vložení 
karty) 

- vložení karty během řízení 
karty (práce s kartou) nebylo řádně uzavřeno  - poslední nasazení 

- přerušení napájení 
- chyba pohybového snímače 
- pokus o porušení bezpečnosti. 
 

hovává o těchto událostech následující data: Karta řidiče uc
- kód události 

) - datum a čas začátku události (nebo datum a čas vložení karty, jestliže událost v tomto okamžiku pokračovala
dálost v tomto okamžiku pokračovala) - datum a čas konce události (nebo datum a čas vyjmutí karty, jestliže u

- registrační číslo vozidla (VRN) a stát, který provedl registraci vozidla. 
 

Karta řidiče uchovává data pro nejméně 6 posledních událostí každého typu (tj. celkem pro 36 událostí). Pro 
uchování dat událostí se měří čas s přesností 1 sekundy. 
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● Data o chybách 
K ovává data těchto 2 typů chyb, které jsou detekovány při vložené kartě: arta řidiče uch

- chyba karty  
- chyba záznamového zařízení. 
 

uchovává o těchto chybách následující data: Karta řidiče 
- kód chyby 
- datum a čas začátku chyby (nebo datum a čas vložení karty, jestliže chyba v tomto okamžiku probíhala) a 

yba v tomto okamžiku probíhala) datum a čas konce chyby (nebo datum a čas vyjmutí karty, jestliže ch
- registrační číslo vozidla (VRN) a stát, který provedl registraci vozidla. 

 
Karta řidiče uchovává data pro nejméně 12 posledních chyb každého typu (celkem pro 24 chyb). Pro uchování 
dat chyb se měří čas s přesností 1 sekundy. 

 
● Data o kontrolní činnosti 

ata o provedené kontrole: Karta řidiče uchovává d
- datum a čas kontroly 
- číslo kontrolní karty a stát, který kartu vydal 

ění, stahování z vozidlové jednotky nebo stahování z karty)  - typ kontroly (zobrazení, vytišt
- stahovaný časový úsek  

dla. - registrační číslo vozidla (VRN) a stát, který provedl registraci vozi
 Karta řidiče uchovává jeden takovýto záznam o kontrolní činnosti.  
 
 
● Data o nasazení karty 

Karta řidiče uchovává data týkající se vozidla, na němž bylo otevřeno nynější nasazení karty (tj. začalo se 
pracovat s kartou):  

(tj. vložení karty) - datum a čas, kdy bylo nasazení karty otevřeno 
- registrační číslo vozidla stát registrace vozidla. 
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● Data o specifických podmínkách 
Karta řidiče uchovává data týkající se specifických podmínek, které byly zadány při vložené kartě (v jakékoliv 
šachtě): 
- datum a čas zadání 
- typ specifické podmínky (jízda mimo oblast působnosti nebo převoz na trajektu/vlakem)  

 
 

DÍLENSKÁ KARTA 
 
Dílenská (servisní) karta je uspořádána podobně jako karta řidiče. Doporučená barva pozadí karty je červená. 
 

daje na přední straně karty jsou uvedeny na str. 44. Zadní strana obsahuje vysvětlení údajů na přední straně. Ú
 
K čemu slouží dílenská karta? 
Dílenské karty jsou vydávány schváleným dílnám, výrobcům záznamových zařízení a výrobcům vozidel.  
 

V tachografových dílnách se používá dílenská karta při činnostech potřebných pro uvádění digitálních tachografů 
do provozu a servisních činnostech na vozidlech vybavených digitálním tachografem, která podléhají nařízením 
ES) 561/2006, (EHS) 3821/85 a dalším souvisejícím předpisům. Jde např. o (

 
- instalaci (montáž) digitálního tachografu 

uvedení do provozu)  - aktivaci tachografu (počáteční 
achografu - kalibraci (seřízení) t

- opravy tachografů. 
 

Dílenská karta umožňuje čtení, vytištění a stahování určitých dat z paměti záznamového zařízení. 
Dílenská karta umožňuje stejné funkce jako karta řidiče, příp. v menším rozsahu uchovávaných dat (karta 
umožňuje např. řízení vozidla). 
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Data zaznamenaná a uložená na dílenské kartě 
 
● Bezpečnostní prvky 

Osobní identifikační kód (PIN), a kryptografické klíče potřebné pro svázání pohybových snímačů a jednotek 
vozidla (párování). 

 
● Identifikace karty 

- číslo karty 
název vydávajícího orgánu - stát vydávající kartu, 

- datum vydání karty,  
 datum začátku platnosti karty, datum vypršení platnosti karty -

 
● Identifikace držitele karty 

- název dílny, adresa dílny 
 držitele karty - příjmení a jméno

- používaný jazyk 
 
● Informace o použitých vozidlech 

Stejně jako karta řidiče (nejméně 4 takovéto záznamy). 
 
● Data o činnosti řidiče 

Stejně jako karta řidiče (data nejméně jednodenní průměrné činnosti řidiče)
● Místa, v nichž začínají a končí denní pracovní doby řidiče 

. 

Stejně jako karta řidiče (nejméně 3 dvojice takovýchto záznamů). 
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● Data o událostech a chybách 

Stejně jako karta řidiče. Data za 3 poslední události každého typu (tj. 18 událostí) a data za 6 posledních chyb 
každého typu (tj. 12 chyb). 

 
● Data o kontrolní činnosti 

Data o provedené kontrole stejně jako karta řidiče. 
 

● Data o kalibraci a data o nastavení času 
Záznamy o kalibraci a záznamy o nastavení času, které byly provedeny během doby, kdy karta byla vložena do 
záznamového zařízení. 
 
Každý záznam o kalibraci uchovává následující data: 
- účel kalibrace (první instalace, instalace, pravidelná prohlídka), 
- identifikace vozidla, 
- aktualizované nebo potvrzené parametry (w, k, l, rozměr pneumatiky, nastavení omezovače rychlosti, počítač 

ujeté vzdálenosti (nová a stará hodnota), datum a čas (nové a staré hodnoty)), 
- identifikace záznamového zařízení (číslo dílu vozidlové jednotky, pořadové číslo vozidlové jednotky, pořadové 
číslo pohybového snímače).  

 

Dílenská karta uchovává nejméně 88 takovýchto záznamů. 
Dílenská karta uchovává čítač udávající celkový počet kalibrací provedených s touto kartou a čítač udávající 
počet kalibrací provedených od posledního stažení této karty.  

 
● Data o specifických podmínkách 
 Stejně jako karta řidiče. Dílenská karta uchovává 2 takovéto záznamy. 
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KONTROLNÍ KARTA 
 
 

Kontrolní karta je uspořádána podobně jako karta řidiče. Doporučená barva pozadí karty je modrá.  
 
Údaje na přední straně karty jsou uvedeny na str. 44. Zadní strana obsahuje vysvětlení údajů na přední straně. 

 
K čemu slouží kontrolní karta? 
Kontrolní kartu používá kontrolní orgán při kontrolách řidičů a dopravních firem, pokud používají vozidla vybavená 
digitálním tachografem, jež podléhají nařízením (ES) 561/2006, (EHS) 3821/85 a dalším souvisejícím předpisům. 
Kontrolní karta umožňuje: 
- čtení, vytištění a stahování dat z paměti záznamového zařízení a z karty řidiče 
- uchovávání dat o kontrolních činnostech 
- provádění a sledování kontrolních činností. 

 
Data zaznamenaná a uložená na kontrolní kartě 
 
● Identifikace karty 

- číslo karty 
- vydávající stát, název vydávajícího orgánu, datum vydání 
- datum začátku platnosti karty, datum vypršení platnosti karty (je-li určeno). 

 
● Identifikace držitele karty 

Kontrolní karta uchovává následující identifikační data držitele karty: 
- název a adresa kontrolního orgánu 
- příjmení a jméno držitele karty 
- používaný jazyk. 
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● Data o kontrolní činnosti 

Kontrolní karta uchovává následující data o kontrolní činnosti: 
- datum a čas kontroly 
- typ kontroly (zobrazení nebo vytištění nebo stahování z vozidlové jednotky nebo stahování z karty) 
- stahovaný časový úsek (je-li použit) 
- registrační číslo vozidla (VRN) a orgán státu, který provedl registraci kontrolovaného vozidla 
- číslo karty a vydávající stát kontrolované karty řidiče. 

Kontrolní karta uchovává nejméně 230 takovýchto záznamů. 
 
 
 
 

PODNIKOVÁ KARTA 
 

Podniková karta je uspořádána podobně jako karta řidiče. Doporučená barva pozadí karty je žlutá.  
Jiný název pro tuto kartu je „vozidlová karta“. 
 
Údaje na přední straně karty jsou uvedeny na str. 44. Zadní strana obsahuje vysvětlení údajů na přední straně. 

 
K čemu slouží podniková karta? 
 
Podnikovou kartu používá dopravní firma, která provozuje vozidla podléhající nařízením (ES) 561/2006 a (EHS) 
3821/85. Podniková karta slouží pro následující práce: 
- čtení, vytištění a stahování dat z paměti vozidlové jednotky a z karty řidiče 
- archivaci dat o činnostech řidičů, jak jsou přikázány příslušnými předpisy. 

 
Podniková karta umožňuje číst a stahovat pouze ta data, která se týkají daného podniku. 
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Data zaznamenaná a uložená na podnikové kartě 
 
● Identifikace karty 

- číslo karty, vydávající stát, název vydávajícího orgánu, datum vydání 
- datum začátku platnosti, datum vypršení platnosti karty (je-li určeno). 

 
● Identifikace držitele karty 

- název podniku 
- adresa podniku. 

 
● Data o činnostech s použitím podnikové karty 

Data o činnostech, k nimž byla karta použita: 
- datum a čas činnosti 
- typ činnosti (zamknutí nebo odemknutí podnikového zámku vozidlové jednotky, stahování dat z vozidlové 

jednotky, stahování dat z karty) 
- stahovaný časový úsek (pokud je použit) 
- registrační číslo vozidla (VRN) a orgán státu, který provedl registraci vozidla 
- číslo karty a stát vydávající kartu (v případě stahování z karty). 

 Podniková karta uchovává nejméně 230 takovýchto záznamů. 
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PRÁVA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ KARET K DATŮM ŘIDIČŮ  
NA KARTĚ ŘIDIČE A V PAMĚTI ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ 
 
 
Dále uvedená tabulka ukazuje, jaká data lze zobrazit, vytisknout nebo stáhnout pomocí 
karty určitého typu.  
Zobrazením, vytištěním nebo stažením dat se původní data uložená na kartě nebo v datové paměti nemění. 
Další informace o možnostech tisku jsou uvedeny na str. 136. 
 
 
Vložená 
karta 

Data na 
kartě řidiče 
lze 

Data v 
datové 
paměti lze

Data v datové 
paměti týkající se 
činnosti 

žádná  
          - 

zobrazit,  
vytisknout 

řidičů za posledních 
8 dní, bez 
identifikace řidičů 

řidiče zobrazit, 
vytisknout 

zobrazit, 
vytisknout 

jen daného řidiče 

dílenská zobrazit,  zobrazit, všech řidičů 
kontrolní  vytisknout, vytisknout, všech řidičů 
podniková stáhnout stáhnout jen řidičů daného 

podniku 
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3. INSTALACE ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ  
 
Instalace, aktivace a kalibrace 
 

Záznamové zařízení se musí instalovat (namontovat do vozidla). Nové záznamové zařízení je od výrobce 
tachografu dodáno do dílny (která provádí instalaci tachografu) nebo k výrobci vozidel neaktivované, se všemi 
kalibračními parametry nastavenými na standardní hodnoty. Namontované záznamové zařízení se musí nejdříve 
aktivovat a potom kalibrovat. 
 

Výrobci vozidel (pokud provádějí instalaci tachografů) nebo tachografové dílny musí aktivovat instalované 
záznamové zařízení předtím, než vozidlo opustí objekt, v němž se instalace provádí. 
 

Aktivace záznamového zařízení se spustí automaticky při prvním vložení dílenské karty do některé z šachet tohoto 
záznamového zařízení. 
 

Operace svázání (párování) mezi pohybovým snímačem a vozidlovou jednotkou se provedou automaticky během 
aktivace. 
 
Po instalaci záznamového zařízení musí následovat kalibrace. První kalibrace obsahuje zadání registračního čísla 
vozidla (VRN) a musí být provedena do 2 týdnů od instalace záznamového zařízení, nebo od přidělení VRN, podle 
toho, co nastane později. 
 
Instalační štítek 
 

Poté, co bylo záznamové zařízení po instalaci přezkoušeno, musí být na ně připevněn jasně viditelný a snadno 
dostupný instalační štítek, a to přímo na záznamové zařízení, nebo vedle zařízení. Po každé prohlídce provedené 
schváleným technikem nebo schválenou dílnou je na zařízení upevněn nový štítek, který nahradí předchozí.  
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Štítek musí obsahovat nejméně následující údaje: 
- název nebo obchodní jméno a adresa schváleného technika nebo schválené dílny 
- charakteristický koeficient vozidla ve tvaru "w = ...imp/km 
- konstantu záznamového zařízení ve tvaru "k = ...imp/km 
- efektivní obvod pneumatik kol ve tvaru "l = ... mm" 
- rozměr pneumatik 
- datum dne, kdy byl určen charakteristický koeficient vozidla a změřen efektivní obvod pneumatik 
- identifikační číslo vozidla (VIN). 
 
 
 
Plombování 
 
Následující díly musí být zaplombovány: 
- každý spoj, který v případě, že by došlo k jeho rozpojení, způsobí nezjistitelné změny dat nebo ztrátu dat 
- instalační štítek, pokud není připevněn takovým způsobem, že nemůže být odstraněn bez zanechání 

neodstranitelných známek. 
 

Výše uvedené plomby mohou být odstraněny: 
- v případě nouzové situace 
- pro instalaci zařízení, seřízení nebo opravu omezovače rychlosti, nebo jiného zařízení, které přispívá 

k bezpečnosti silničního provozu, za předpokladu, že záznamové zařízení pokračuje ve své funkci spolehlivě 
a správně, a je znovu zaplombováno schváleným technikem nebo schválenou dílnou bezprostředně po montáži 
omezovače rychlosti nebo jiného zařízení, které přispívá k bezpečnosti silničního provozu, nebo během 7 dnů v 
ostatních případech.  

 
Při každé příležitosti kdy je plomba sejmuta, musí být připraveno písemné prohlášení, které vysvětluje důvody 
takovéto činnosti, a toto prohlášení je k dispozici příslušnému orgánu. 
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4. ZKOUŠKY, PROHLÍDKY A OPRAVY 
    ZÁZNAMOVÉHO ZAŘÍZENÍ 
 
Schválené dílny provádějí: 
- instalace 
- zkoušky a prohlídky 
- opravy. 
 
Dílenské karty se vydávají pouze instalačním technikům a dílnám, kteří jsou schváleni pro aktivaci nebo kalibraci 
záznamového zařízení: 
- kteří nepřicházejí v úvahu pro podnikovou kartu 
- a jejichž jiné profesní činnosti nepředstavují potencionální ohrožení všeobecné bezpečnosti tachografového 

systému. 
 
Zkouška nových nebo opravených přístrojů 
Každé záznamové zařízení, ať se jedná o nové nebo opravené, musí být kontrolováno s ohledem na jeho správnou 
funkci a přesnost dat, která jsou 
 
 
čtena nebo zaznamenávána. Záznamové zařízení musí být zaplombováno v souladu s předchozí kapitolou a musí 
mít provedenu kalibraci. 
 
Prohlídka po instalaci 
Po montáži do vozidla musí celý instalovaný systém (včetně záznamového zařízení) splňovat požadavky týkající se 
největších přípustných tolerancí, jak jsou tyto určeny v příloze IB nařízení (EHS) 3821/85. 
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Pravidelné prohlídky 
Pravidelné prohlídky záznamového zařízení namontovaného do vozidla se musí provést vždy po jakékoliv opravě zařízení, 
nebo po jakékoliv změně charakteristického koeficientu vozidla, nebo po změně efektivního obvodu pneumatik, nebo když 
čas UTC zařízení vykazuje chybu větší než 20 minut, nebo když se změnilo registrační číslo vozidla (VRN), a dále vždy  
nejméně jednou za dva roky od poslední prohlídky. Tyto prohlídky musí zahrnovat kalibraci. 
 
Opravy 
Schválené dílny musí být schopny stahovat data ze záznamového zařízení a předat tato data zpět příslušné 
dopravní společnosti. 
 
Schválené dílny musí vydat dopravním společnostem osvědčení o nestáhnutelnosti dat v případě, že chybná 
funkce záznamového zařízení zabraňuje stáhnutí dříve zaznamenaných dat i po opravě v dílně. Dílna uchovává 
kopii těchto osvědčení nejméně 1 rok od vydání. 
 
Schvalovací značka záznamového zařízení 
 

Schvalovací značka sestává z obdélníku, ve kterém je písmeno  "e"  a rozlišovací číslo nebo písmeno té země, 
která vystavila osvědčení o typovém schválení, např. Německo 1, Francie 2, Itálie 3, Nizozemsko 4, Švédsko 5, 
Česká republika 8, Slovensko 27. 
 
Příklady některých schvalovacích značek: 
 

e1  84  Tachograf Siemens VDO DTCO 1381 
    

e1  174  Papír do tachografu DTCO 1381 
    

e2  30  Tachograf Actia SmarTach 
    

e5  0002  Tachograf Stoneridge Electronics SE5000 
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II. CO POTŘEBUJE ZNÁT UŽIVATEL DIGITÁLNÍHO 
    TACHOGRAFU 
 
 

1. VYDÁNÍ KARTY A PRAVIDLA JEJÍHO  
    POUŽÍVÁNÍ 
 
 

KARTA ŘIDIČE 
 
Kdo je oprávněn žádat o kartu řidiče 
Karty řidiče jsou vydávány jen žadatelům, kteří podléhají nařízení (ES) 561/2006. To znamená, že žadatel musí být 
držitelem řidičského oprávnění pro vozidla, u nichž se musí dodržovat pravidla stanovená nařízením 561/2006. Jde 
tedy především o řidičské průkazy skupiny C, D, CE, DE a další. Řidičské oprávnění musí být vydáno státem ES 
nebo EHP. 
 
Kartu řidiče vydá řidiči na jeho žádost vydávající úřad členského státu, v němž má řidič obvyklé místo pobytu. Řidiči 
prokazují své obvyklé místo pobytu pomocí identifikační karty (občanského průkazu) nebo jiným platným 
dokladem. 
 

Doba administrativní (úřední) platnosti karty řidiče je nejvýše pět roků.  
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Podklady pro podání žádosti v ČR 
● Občanský průkaz nebo jiný platný doklad totožnosti 
● Řidičský průkaz 
● Fotografie 
 
Kde se podává žádost o kartu řidiče 
Zájemce o kartu řidiče podává žádost u orgánu, který vydává řidičské průkazy pro místo trvalého pobytu žadatele. 
V ČR to je u příslušného městského úřadu, příp. u obecního úřadu obce s rozšířenou pravomocí. 
 
 

Jak nakládat s kartou řidiče 
Řidič smí být držitelem pouze jediné platné karty řidiče. Nesmí použít jinou kartu než svoji osobní kartu. Řidič 
nesmí použít vadnou kartu nebo kartu, jejíž platnost skončila. 
 

Karta řidiče je osobní. Karta nesmí být během doby své platnosti držiteli odebrána ani není možno její platnost 
zrušit z jakéhokoliv důvodu s výjimkou toho, že vydávající úřad členského státu zjistí, že karta je falšovaná, že řidič 
používá kartu, přičemž není její majitel, nebo když byla držená karta získána na základě nepravdivých prohlášení 
nebo falšovaných dokladů.  
 

Jestliže opatření ke zrušení platnosti nebo k odebrání karty provedl jiný stát než ten, který kartu vystavil, předá 
členský stát, který kartu odebral, tuto kartu úřadům členského státu, které kartu vydaly, spolu s uvedením důvodu 
vrácení karty. 
 

Když si držitel karty vydané některým členským státem během platnosti této karty zřídí obvyklé místo pobytu 
v jiném členském státu, může požádat o výměnu své karty řidiče za ekvivalentní, přičemž je na odpovědnosti 
členského státu, který provádí výměnu, ověřit v případě potřeby, zda je předložená karta ještě platná. 
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Poškození, ztráta, odcizení karty - vydání náhradní karty 
Dojde-li k poškození, chybné funkci, ztrátě nebo odcizení karty řidiče, musí řidič během 7 kalendářních dnů 
požádat příslušný úřad členského státu, v němž má své obvyklé místo pobytu, o nahrazení karty. Na základě 
odůvodněné žádosti vydá vydávající úřad náhradní kartu během pěti pracovních dní ode dne obdržení žádosti. 
 

V případě poškození nebo chybné funkce karty řidiče vrátí řidič tuto kartu příslušnému úřadu členského státu, 
v němž má své obvyklé místo pobytu. Odcizení karty řidiče musí řidič řádně oznámit příslušnému úřadu státu, kde 
ke krádeži došlo. 
 

Ztrátu karty řidiče je nutno řádně oznámit vydávajícímu úřadu členského státu, který kartu vydal, a příslušnému 
úřadu členského státu, kde má řidič své obvyklé místo pobytu, pokud jsou tyto státy různé.  
 
Vypršení platnosti karty - výměna karty  
Když si řidič přeje vyměnit svoji kartu řidiče (protože se blíži její datum vypršení platnosti), musí předložit žádost 
u vydávajícího úřadu členského státu, v němž má své obvyklé místo pobytu, a to nejméně 15 pracovních dní před 
vypršením platnosti karty. 
 
 
DÍLENSKÁ KARTA 
 
Dílenské karty se vydávají pouze instalačním technikům a dílnám, kteří jsou schváleni pro aktivaci nebo kalibraci 
záznamového zařízení, pokud: 
- nepřicházejí v úvahu pro podnikovou kartu 
- jejich jiné profesní činnosti nepředstavují potencionální ohrožení všeobecné bezpečnosti tachografového 

systému. 
 

Doba platnosti tachografových karet schválených dílen (dílenských karet) nesmí překročit jeden rok. 
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Při výměně karty, poškození karty, chybné funkci karty, ztrátě nebo krádeži karty vydané schválené dílně vydá 
vydávající úřad na základě odůvodněné žádosti náhradní kartu během pěti pracovních dnů ode dne obdržení 
žádosti. 
 
 
 
 

PODNIKOVÁ KARTA 
 
Podniková karta se vydává firmám, které provozují vozidla podléhající nařízení 561/2006 a rovněž samostatně činným 
řidičům, kteří provozují takováto vozidla. Podniková karta není vázána na osobu, je přenosná. Jednou podnikovou 
kartou lze obsluhovat více vozidel. Firmě se vydá požadovaný počet podnikových karet. Podniková karta se používá 
především pro stahování dat z vozidlové jednotky nebo z karet řidičů. Tato data se stahují pomocí vnějších pamětí, 
přímým propojením tachografu s počítačem apod. 
 
Platnosti podnikové karty je 5 roků. 
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2. POVINNOSTI PŘI PRÁCI S DIGITÁLNÍM 
TACHOGRAFEM 

 
 

CO MAJÍ VĚDĚT DOPRAVCI A ŘIDIČI  
 
 
Instalace digitálního tachografu 
 
1. Instalace (montáže) a opravy záznamových zařízení jsou oprávněny provádět pouze schválené dílny. 
 
2. Schválená dílna otiskne zvláštní značku na plomby, které připojí, a u digitálních tachografů zavede do 
záznamového zařízení elektronická bezpečnostní data.  
 

3. Plomba smí být sejmuta jen schválenou dílnou při provádění její činnosti. 
 

4. Jako potvrzení, že instalace záznamového zařízení je provedena v souladu s požadavky nařízení 3821/85, 
připevní schválená dílna k záznamovému zařízení instalační (montážní) štítek. 
 
 
Používání záznamového zařízení 
 

Zaměstnavatel a řidiči dbají na správné fungování a řádné používání záznamového zařízení, a rovněž karty 
řidiče, pokud řidič řídí vozidlo vybavené digitálním tachografem. 
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Zaměstnavatel i řidič dbají na to, aby byl v případě kontroly na vyžádání správně proveden výtisk týkající se 
činností během přepravy. 
 

Je zakázáno falšování, mazání nebo ničení záznamů na záznamovém listu, záznamů v paměti záznamového 
zařízení nebo na kartě řidiče a stejně tak i vytištěných dokladů. Je rovněž zakázáno manipulovat se záznamovým 
zařízením, se záznamovým listem nebo s kartou řidiče, jestliže by mohlo dojít k falšování záznamů nebo 
vytištěných dokladů, ke znemožnění přístupu k těmto materiálům nebo k jejich zničení. Vozidlo nesmí být 
vybaveno žádným zařízením, které by umožňovalo manipulace uvedené výše. 
 
 
Porucha záznamového zařízení 
 
V případě poruchy nebo chybné funkce zařízení musí zaměstnavatel nechat záznamové zařízení opravit 
schváleným instalačním technikem nebo schválenou dílnou, jakmile to okolnosti dovolí. 
 
Pokud se vozidlo nemůže vrátit do sídla podniku do jednoho týdne od vzniku poruchy nebo od zjištění 
chybné funkce, musí se oprava provést během cesty. 
 

Členský stát může zakázat použití vozidla v případě, že porucha nebo chybná funkce záznamového zařízení 
nebyly odstraněny. (To se vztahuje i na vozidla registrovaná v jiném státě, která se nacházejí na území daného 
státu.) 
 

Po dobu poruchy nebo chybné funkce záznamového zařízení zapisuje řidič údaje týkající se časových skupin, které 
již nejsou zaznamenávány nebo tištěny  záznamovým zařízením správným způsobem, na zadní strany výtisku z 
tiskárny nebo na zvláštní list připojený ke kartě řidiče. Na listu uvede řidič údaje umožňující jeho identifikaci (jméno řidiče a 
číslo řidičského průkazu nebo jméno řidiče a číslo karty řidiče) včetně svého podpisu. (Viz příloha str. 173.) Tento zápis musí 
řidič dokončit neodkladně po skončení jízdy. 
 

Listy a výtisky s ručními záznamy musí řidič uchovávat u sebe a předkládat ke kontrole stejně jako záznamové kotouče.  
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Vybavení papírem do tiskárny 
Řidič musí být vždy vybaven dostatečným množstvím papíru (papírových roliček) do tiskárny podle 
charakteru a délky cesty. 
 
Potvrzení o činnostech podle nařízení 561/2006 nebo AETR 
 

Doklad, proč nemá řidič při sobě záznamové listy/výtisky za všechny dny sledovaného 
období  
Každý řidič podléhající nařízením 561/2006 nebo AETR, který s sebou nemá z objektivních důvodů všechny záznamové 
listy, záznamy na kartě řidiče, nebo výtisky za běžný den a sledované období (nyní 28 předcházejících kalendářních 
dní), musí mít s sebou příslušný doklad pro ty dny, kdy nepracoval jako řidič podléhající nařízení 561/2006 nebo AETR. 
Jde např. o dny, kdy měl řidič dovolenou, byl nemocen, nebo jezdil s vozidlem do 3,5 t. 
 

Povinnost dopravce vystavit za tyto dny určitý doklad pro účely kontroly vyplývá z nařízení (ES) 561/2006, nařízení 
(EHS) 3821/85 i dohody AETR. Evropská komise doporučila používat formulář "Potvrzení o činnostech 
podle nařízení (ES) 561/2006 nebo AETR". Formulář tohoto potvrzení je uveden na str. 171 této publikace. Řidič 
má povinnost toto potvrzení předkládat ke kontrole. 
 
Dříve se používal k tomuto účelu také tzv. "žlutý kotouč", který nyní (2009) ještě některé státy ES uznávají stejně 
jako "Potvrzení o činnostech". Firmám i řidičům se doporučuje používat „Potvrzení o činnostech“. 
 
Kontroly na cestě 
 

Jestliže došlo k porušení nařízení 561/2006 které může zjevně ohrozit bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích, může kontrolní orgán, přistoupit k odstavení dotyčného vozidla, dokud není příčina porušení 
odstraněna. Kontrolní orgán může také řidiči uložit, aby si vybral denní dobu odpočinku. Členský stát případně 
rovněž odebere, pozastaví či omezí řidičovo řidičské oprávnění. 
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PRÁCE A POVINNOSTI DOPRAVCE 
 
Dopravce (zaměstnavatel) organizuje práci řidičů a plánuje jízdní trasy tak, aby řidiči mohli dodržet nařízení 561/2006, 
3821/85 a rovněž pracovněprávní předpisy dané země. Dopravce řidiče poučí a provádí pravidelné kontroly, aby zajistil 
dodržování těchto nařízení a souvisejících předpisů. 
 
Dopravce odpovídá za porušení, kterých se dopustí jeho řidiči, a to i na území třetích států. 
 
Stahování dat 
Dopravce, který používá vozidla vybavená digitálním tachografem, na něž se vztahuje nařízení 561/2006 zajistí, 
aby  
i) se veškeré údaje pravidelně stahovaly z přístroje ve vozidle a z karty řidiče, jak to stanoví členský stát (v ČR v 
roce 2009 tyto doby nebyly předpisem konkrétně stanoveny, doporučení viz str. 159), a aby se odpovídající údaje 
stahovaly častěji, aby se zajistilo, že jsou staženy údaje o všech činnostech, které dopravce provedl nebo které pro 
něj byly provedeny, 
 
ii) veškeré údaje stažené z přístroje vozidla a z karty řidiče byly uchovávány po dobu nejméně 12 měsíců po jejich 
zaznamenání a na žádost kontrolora byly tyto údaje dostupné z provozovny dopravce, přímo nebo dálkově. 
 
Dopravce uchovává výtisky z digitálního tachografu, vyhotovené řidičem v případě nemožnosti používat svoji kartu 
(např. z důvodu poškození karty nebo její ztráty) v chronologickém pořadí a čitelné podobě nejméně jeden rok po 
jejich použití a na žádost dotyčného řidiče mu vydá jejich kopie. Dopravce vydá dále řidiči na jeho žádost kopie 
stažených údajů z karty řidiče a jejich výtisky. Výtisky a stažené údaje musí být předloženy nebo vydány rovněž na 
žádost pověřeného kontrolora. 
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Pravidelné prohlídky tachografů 
Dopravce odpovídá za to, aby záznamová zařízení vozidel vybavených digitálním tachografem byla nejméně 
jednou za dva roky kontrolována schválenou tachografovou dílnou. 
 
 
 

PRÁCE A POVINNOSTI ŘIDIČE 
 

 

Povinnosti při používání karty řidiče 
 
Kartu řidiče je nutno chránit 
Řidiči nesmí používat ušpiněné nebo poškozené karty řidiče. Za tímto účelem musí být karta řidiče přiměřeným 
způsobem chráněna.  
 
 

Vložení a vyjmutí karty 
Řidič musí používat kartu řidiče každý den, kdy řídí, od okamžiku, kdy převezme vozidlo. (To znamená, že při 
zahájení denní pracovní doby po převzetí vozidla má řidič ihned vložit svoji kartu do záznamového zařízení.) 
 

Karta řidiče nesmí být vyjmuta před koncem denní pracovní doby, pokud její vyjmutí není jinak povoleno. Žádná 
karta řidiče nesmí být používána po dobu delší, než pro kterou je určena.  
 
 

Vzdálení se od vozidla 
Jestliže v důsledku svého vzdálení se od vozidla nemůže řidič používat záznamové zařízení zabudované do 
vozidla, musí být časové úseky činností: "jiná práce", "pohotovost" a "přestávka/odpočinek" zadány na kartu řidiče 
pomocí prostředků pro ruční zadání údajů, které poskytuje digitální tachograf.  
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Osádka řidičů 
Je-li ve vozidle vybaveném digitálním tachografem přítomen více než jeden řidič, každý z řidičů zajistí, aby, podle 
činnosti řidiče,  byla jeho karta vložena do správné šachty v tachografu. 
 
Zadávání činností 
Řidiči (pokud používají kotoučový tachograf):  
- dbají na to, aby časové značení na záznamovém listu bylo v souladu s úředním časem státu, v němž je vozidlo 

registrováno, 
- ovládají přepínač záznamového zařízení tak, aby následující časové skupiny byly zaznamenány odděleně 

a odlišitelně: 
a) pod značkou    "doba řízení";  
 

(a pokud používají kotoučový nebo digitální tachograf, ovládají řidiči záznamové zařízení tak, aby bylo splněno 
následující): 

 

b) pod značkou    musí být zaznamenána "jiná práce"; jinou prací se rozumí jakákoli činnost, vyjma řízení, 
pohotovosti a přestávky/ odpočinku,  
 
a také jakákoli práce pro stejného nebo jiného zaměstnavatele v odvětví dopravy či jinde;  
c) "pohotovost" musí být zaznamenána pod značkou   ;  
  pohotovostí je např. 
   - doba čekání, když se řidič zdržuje na svém pracovišti pouze proto, aby na základě pokynu zahájil jízdní 

činnost, nebo v jízdní činnosti pokračoval, nebo aby prováděl jiné práce 
   - doba strávená na sedadle vedle řidiče během jízdy vozidla 
   - doba strávená na lůžku během jízdy vozidla; 
 

d) pod značkou    ("přestávka/odpočinek") musí být zaznamenány doby přestávek v řízení a doby denního 
odpočinku. 
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Zadání místa 
Řidič vozidla s digitálním tachografem zadá do záznamového zařízení symbol země, v níž zahajuje svůj pracovní 
den, a symbol země, v níž ukončí svůj pracovní den. Tato data jsou zadávána řidičem buď zcela ručně, nebo 
automaticky, pokud je záznamové zařízení připojeno na systém satelitní navigace. 
 
Poškození nebo ztráta karty řidiče - jízda bez karty 
 

Pokud byla řidiči karta odcizena, nebo došlo-li ke ztrátě či poškození karty, záznamové zařízení je v principu schopno 
zaznamenávat údaje o cestě i v tomto případě. V takovém případě bude řidič řídit vozidlo a tachograf zaznamená událost 
"řízení bez vhodné karty". Řidič přitom musí učinit následující: 
 
Je-li karta řidiče poškozená, nefunguje-li správně nebo nemá-li ji řidič, musí řidič 
 

a) na začátku své cesty vytisknout (z vozidlové jednotky) údaje o vozidle, které řídí, a na výtisk zaznamenat 
 i) údaje, které umožní identifikaci řidiče (jméno, číslo karty řidiče nebo řidičského oprávnění), včetně svého 

podpisu, 
 ii) časové úseky činností: "jiná práce", "pohotovost" a "přestávka/ odpočinek"; 
 

b) na konci své cesty vytisknout (z vozidlové jednotky) informace týkající se časových úseků zaznamena-
ných záznamovým zařízením, dále zaznamenat dobu jiné práce, dobu pracovní pohotovosti a přestávky 
/odpočinku od vyhotovení výtisku při zahájení cesty, které nejsou zaznamenány tachografem, a uvést na tomto 
dokumentu údaje k identifikaci řidiče (jméno, číslo karty řidiče nebo řidičského průkazu), včetně svého podpisu. 

 
V případě ztráty, odcizení, poškození nebo chybné funkce karty řidiče zjištěné během jízdy vytiskne řidič na konci 
jízdy údaje a rovněž provede příslušné záznamy stejným způsobem, jak je uvedeno výše (bod (b)). 
 
Řidič smí pokračovat v řízení svého vozidla bez své karty řidiče po dobu nejvýše patnácti 
kalendářních dnů,  nebo po dobu delší, pokud je to nutné z toho důvodu, aby vozidlo dosáhlo sídla podniku, za 
podmínky, že řidič může prokázat nemožnost předložit nebo použít svoji kartu řidiče během tohoto období.  
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Potvrzení o sankci v jiném státu 
 
Řidič musí uchovávat potvrzení vystavená členským státem týkající se uložených sankcí nebo zahájení 
přestupkového řízení po dobu, kdy totéž porušení tohoto nařízení může vést k dalšímu přestupkovému řízení nebo 
uložení sankcí podle tohoto nařízení. Toto potvrzení musí řidič na vyžádání předložit. 
 
 
Práce pro více zaměstnavatelů  
 
Řidič, který je zaměstnán více dopravci nebo jehož služeb využívá více dopravců, poskytne každému dopravci 
dostatečné informace, aby každý dopravce mohl sledovat veškeré činnosti řidiče, které podléhají nařízení 
561/2006. 
 
 

Odchýlení se od pravidel nařízení 561/2006 
 
Řidič se může odchýlit od pravidel nařízení 561/2006, která určují doby řízení, přestávky a odpočinek, pouze v 
míře nezbytné pro dojetí na vhodné místo zastávky tak, aby zajistil bezpečnost osob, vozidla, které řídí, nebo jeho 
nákladu, pokud neohrozí bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.  
 
Řidič uvede důvod odchylky ručně na záznamovém listu záznamového zařízení, na výtisku ze záznamového 
zařízení nebo ve svém pracovním plánu nejpozději po dojetí na vhodné místo zastávky.  
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Doklady o činnostech, které řidič předkládá ke kontrole 
 

a) Řídí-li řidič vozidlo vybavené kotoučovým tachografem, musí být schopen kdykoli na žádost kontrolora předložit 
 

i) záznamový list z běžného dne a záznamové listy za sledované období, 
 

ii) kartu řidiče, má-li ji, a 
 

iii) výtisky za běžný den a za sledované období (pokud řídil v této době vozidlo vybavené digitálním 
tachografem). 

 
b) Řídí-li řidič vozidlo vybavené digitálním tachografem, musí být schopen kdykoli na žádost kontrolora předložit 
 

i) svoji kartu řidiče, 
 

ii) záznamové listy za běžný den a za sledované období (pokud řídil v této době vozidlo vybavené kotoučovým 
tachografem).  

 

Poznámka: Sledovaným obdobím je 28 kalendářních dní, které předcházejí před běžným dnem. 
 

Potvrzení o činnostech podle nařízení 561/2006 nebo AETR 
 

Kromě výše uvedených dokladů (karty řidiče a příp. výtisků a záznamových listů za běžný den a za sledované 
období) řidič při kontrole předkládá také "Potvrzení o činnostech podle nařízení 561/2006 nebo AETR" (viz str. 171). 
Toto potvrzení musí zaměstnavatel vystavit na ty dny sledovaného období, pro které nemá řidič zaznamenány činnosti 
na kartě řidiče, ani pro ně nemá kotouče nebo výtisky.  
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POVINNOSTI ŘIDIČE S DIGITÁLNÍM 
TACHOGRAFEM VE ZKRATCE 

 
1. Při zahájení denní pracovní doby řidič vloží svoji kartu do tachografu 

a přihlásí se. 
 
2. Řidič zaznamenává všechny svoje činnosti během cesty. 
 
3. Řidič je schopen kdykoliv pořídit výtisk svých činností.  
 
4. Řidič je schopen kdykoliv předložit svoji kartu řidiče, dále příp. 

potvrzení o činnostech podle nařízení 561/2006 a příp. kotouče a 
výtisky za sledované období (běžný den a 28 předchozích kalendářních 
dní). 

 
5. Po ukončení denní pracovní doby se řidič odhlásí a zpravidla vyjme 

kartu. 
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III. PŘÍRUČKA UŽIVATELE  
   DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU 
 
1. TYPY DIGITALNÍCH TACHOGRAFŮ 
 
 

 

 

 
 
Siemens 
VDO DTCO 
1381 

 

   

 

         

 
Stoneridge 
Electronics 
SE5000 

 

  

 
Actia 
SmarTach 
 

(foto příslušní výrobci) 
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2. PŘEDNÍ STRANA TACHOGRAFU 
 

 
 
 

Přední strana tachografu DTCO Siemens VDO  
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Systém digitálního tachografu je popsán v úvodu publikace. Jádrem systému je z
tachograf.   

áznamové zařízení - digitální 

ákladní prvky pro ovládání digitálního tachografu jsou umístěny na přední straně přístroje. Jako příklad ukážeme 
záznamové zařízení DTCO firmy Siemens VDO. Jiní výrobci tachografů mají přední stranu uspořádanou podobně. 
 
Tachograf je vybaven dvěma kartovými jednotkami, každá z nich má svoji šachtu (zásuvku) pro vložení 
tachografové karty. Karty se zásadně vkládají a vyjímají, jen když vozidlo stojí. Tachograf neumožňuje vyjmout 
kartu za jízdy. 
Do kartové jednotky se nesmí vložit žádná jiná karta než tachografová. Bankovní karty, identifikační karty nebo 
jakékoliv jiné karty mohou kartovou jednotku poškodit. 
 
Tlačítka tachografu je nutno ovládat pouze prsty. Používání tužek, šroubováků, klíčů apod. pro stisknutí tlačítka 
poškozuje klávesy a není proto dovoleno. 
 
Tiskárna se nachází v zásuvce. U DTCO se přes horní hranu zásuvky tiskárny vysunuje vytištěný papír. Po 
ukončení tisku odtrhneme hotový výtisk přes tuto trhací hranu zásuvky. Jestliže v tiskárně dojde papír, otevřeme 
zásuvku stisknutím odemykacího tlačítka a papírovou roličku vyměníme. U DTCO se uvnitř zásuvky tiskárny 
nachází typový štítek záznamového zařízení.  
 

 
Z
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Přední strana tachografu Stoneridge Electronics  
 
 

    
 

Požadované funkce vybírá uživatel z nabídek, které prochází pomocí tlačítek nahoru, dolů, vstup a storno. 
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3. VÝBĚR FUNKCÍ TACHOGRAFU POMOCÍ 

 
živatel tachografu komunikuje se záznamovým zařízením pomocí displeje a tlačítek pro výběr nabídek. Tachograf 

na displeji nabízí možnosti a uživatel si z nabídek vybírá pomocí tlačítek se šipkami. Například u DTCO uživatel 
ovanou funkci nebo podává odpověď. Svůj výběr potvrzuje tlačítkem OK 

e šipkami pro výběr nabídek mohou být 
rove otlivé klávesy, nebo mohou být uspořádána do souboru čtyř tlačítek (DTCO): 

 

TLAČÍTEK 
U

pomocí tlačítek ,  a  volí požad
(u některých jiných zařízení je obdobné tlačítko označeno ). Tlačítka s
p dena jako jedn

    
   
Tlačítka šipek  a  provádějí pohyb v nabídkách v rámci jedné úrovně. Tlačítko  má význam ZP

a vyšší úroveň nabídek nebo se výběr nabídek opustí.  
ĚT a znamená 

 vybranou funkci. Tím se vybraná funkce vyvolá, nebo se přejde na další nižší úroveň 

Pro ovládání činností tachografu, výběr požadovaných funkcí i zadávání dat tedy slouží tlačítka na přední straně 
tachografu spolu s displejem. Aby byla obsluha zařízení co nejjednodušší, zobrazují se na displeji nabídky 
a uživatel je prochází a vybírá z nich pomocí tlačítek. Nabídky tvoří vhodnou strukturu, tlačítka umožňují pohybovat 
v této struktuře, a tím vybírat požadované funkce.  

přechod n
Tlačítko OK potvrzuje
nabídek. 
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Stojící vozidlo 
 

hly provádět funkce týkající se řidiče, musí být karta řidiče vložena do tachAby se mo ografu. Vozidlo přitom stojí. 

ek na displeji 
knutím tlačítka OK. Objeví se nabídka: 

Ukážeme jako příklad DTCO: 
 
Vyvolání zobrazení nabíd
se provede při stojícím vozidle a vložené kartě stis
 

výběr funkcí 
vyvolat?       ano 

 
 
Opuštění nabídek se provede takto: 
- opakovaným stisknutím tlačítka ZPĚT ( ), dokud se neobjeví nabídka  
 

výběr funkcí 
opustit        ano 

 

- vložením karty do nebo vyjmutím karty z tachografu 
- rozjezdem vozidla. 
 
Tachografy jiných výrobců mají tlačítka výběru nabídek uspořádána jiným způsobem, vybírané funkce jsou však 

Tachograf DTCO rozlišuje tři základní funkce (činnosti), které nabízí uživateli: 

obdobné. 
 

 ▪ zadání 
 ▪ zobrazení (displej) 
 ▪ výtisk. 
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Nabídka funkcí může být uspořádána např. takto: 
 rozhodnout, zda se požadovaná funkce  se týká:   

 / výtisk 

ovního dne 
i pracovního dne 

                   - zobrazení událostí 
án výtisk:     ● vybrat den 
           ● vybrat druh tištěných údajů: 

            
        - výtisk událostí. 
 
B. F  týká vo
 yb azení / výtisk 
 2. Vybrat řidiče 1/ řidiče 2
 
 ■ zadání:  činnost mimo oblast působnosti  

                  nařízení 561/2006 nebo AETR 
                  ● zadat převoz na trajektu/vlaku 
                  ● zadat místní čas / opravit čas UTC 

Uživatel tachografu (řidič) musí nejdříve
 A. řidiče 
 B. vozidlové jednotky (tachografu). 
 
A. Funkce se týká řidiče 
 1. Vybrat typ funkce: zadání / zobrazení
 2. Vybrat řidiče 1/ řidiče 2 
 

prac ■ Je-li vybráno zadání:    ● zadat zemi na začátku 
                   ● zadat zemi na konc
 ■ Je-li vybráno zobrazení: ● vybrat den 
                   ● vybrat druh zobrazovaných údajů: 
                    - denní zobrazení hodnot 
 
 ■ Je-li vybr
        
        - denní výtisk hodnot 

            

unkce se zidlové jednotky 
ání / zobr1. V rat typ funkce: zad
 

Je-li vybráno  ● zadat 
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 ■ Je-li vybráno 
          
           

zobrazení: ● vybrat den 
        ● vybrat druh zobrazovaných údajů: 

         - denní zobrazení hodnot 

 ● vybrat den 
  ● vybrat druh tištěných údajů: 

         - výtisk údajů o vozidlové jednotce atd. 

                    - zobrazení událostí 
                    - zobrazení překročení rychlostí atd. 
 
 ■ Je-li vybrán výtisk:   
                
                    - denní výtisk hodnot 
                    - výtisk událostí 
                    - výtisk překročení rychlostí 
           
 
 
Příklady: 
 

Displej 
  řidič 1       

Nabídka zobrazení údajů z karty řidiče 1 

  
  řidič 1   

24h   denní výtisk  řidiče 1 
Nabídka zobrazení denního výtisku z karty 

  
  řidič 1   

    
Nabídka zobrazení událostí a chyb z karty 
řidiče 1 
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Za jízdy 
 
Za jízdy se stisknutím libovolného tlačítka ukáže zobrazení, které podává informaci o celkové době řízení a celkové 

hografu, bude tachograf komunikovat s řidičem v 
unikace na slovenštinu. 

o více karet, z nichž jedna je nadřazená, je jazyk určen nadřazenou kartou.  

Německu. Komunikace tachografu s řidičem probíhá v češtině. Pokud ale 
 vloží do tachografu svoji kontrolní kartu do tachografu (např. do šachty 2), 
chografu s policistou probíhat v němčině.  

německou kontrolní kartu a řidič má vloženu svoji kartu s udaným jazykem čeština, 

době přestávek pro daného řidiče (v rámci periody řízení). 
 

Výběr jazyka 
 

Záznamová zařízení jsou vyráběna pro všechny státy ES. Jakým jazykem se bude provádět komunikace uživatele 
prostřednictvím displeje, určí digitální tachograf podle informace o používaném jazyku uživatele, která je uložena 
na každé kartě. 
 

Jestliže český řidič vloží svoji kartu řidiče do digitálního tac
češtině. Po vložení karty řidiče slovenským řidičem se přepne kom
 

Pokud je do tachografu vložen
 
Uvažujme českého řidiče, který jede v 
dojde v Německu ke kontrole a policista
bude od tohoto okamžiku komunikace ta
 

Když policista vyjme svoji 
přepne se zase komunikace na češtinu. 
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4. DISPLEJ 
 
Každý digitální tachograf je vybaven displejem - zobrazovací jednotkou pro styk člověka s digitálním tachografem.  
 
Zprávy na displeji 
 
S funkcí displeje se seznámíme pomocí zpráv, které tachograf podává o své činnosti. Příklad standardního 
zobrazení u DTCO je uveden na následující straně. Ukazuje základní symboly, pikrogramy (značky) a typy dat 
zobrazovaných na displeji. 
 
Umístění jednotlivých typů údajů standardního zobrazení: 
 

Horní řádka dipleje: 
 
Vlevo:      aktuální místní čas 
Uprostřed:  pracovní režim tachografu 
Vpravo:    okamžitá rychlost vozidla 
 
Dolní řádka displeje: 
Vlevo:    dvojice políček pro šachtu 1 
        - činnost řidiče 1 
        - políčko přítomnosti karty (v šachtě 1 je/není vložena karta) 

prostředU : celkový stav ujetých km vozidla 
pravoV :   dvojice políček pro šachtu 2  

        - políčko přítomnosti karty (v šachtě 2 je/není vložena karta) 
        - činnost řidiče 2.  
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Vysvětlení k výše uvedenému obrázku: 

ena jediná karta, a sice karta řidiče v šachtě 1 
graf v provozním režimu. Symbol provozního 

ežimu 

 
Displej ukazuje situaci v 15:45 h místního času. Do tachografu je vlož
(viz dolní řádka vlevo). S vozidlem pracuje řidič, proto pracuje tacho
r  je zobrazen uprostřed horní řádky. Vozidlo jede právě rychlostí 72 km/h.  

 v políčku 
ti  symbol pohotovosti  

 

Řidič jede jako jediný, v šachtě 2 (pro řidi e 2) není vložena karta. Proto na dolní řádce vpravo neníč
přítomnos  karty v šachtě 2 zobrazena karta. Tachograf automaticky přiřazuje pro šachtu 2 . 
 
Jak ukazuje displej pracovní režimy tachografu 
 
Pracovní režim tachografu je zobrazen symbolem uprostřed horního řádku. Používají se tyto symboly: 
 
Symbol pracovního 
režimu tachografu 

Pracovní 
režim 
tachografu 

Jaká činnost se s vozidlem provádí 

    provozní  řidič převzal vozidlo, probíhá mu denní 
pracovní doba 

    kontrolní s vozidlem pracuje kontrolor 

    kalibrační  s vozidlem pracuje tachografová dílna 

   podniko vý  s vozidlem pracuje zaměstnavatel (podnik) 
 
 

Další informace o pracovních režimech tachografu jsou uvedeny na str. 15. 
Ukážeme si pracovní režimy na příkladu tachografu DTCO. 
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Provozní režim  
probíhá, když s vozidlem pracuje pouze řidič, viz předchozí obrázek. 
 

 
Upozornění: Na displeji se objevuje symbol  podle svého umístění ve dvou různých významech: 
 - symbol  uvedený uprostřed horní řádky představuje provozní režim tachografu  

symbol  -  uvedený v levém krajním políčku dolní řádky přestavuje činnost řízení řidiče 1. 
 

 
Kontrolní režim 
nastane, když do tachografu kontrolor vloží svoji kartu, ve zbývající šachtě je zpravidla karta řidiče. Obvyklou 
situaci ukazuje např. obrázek na displeji: 
 

  
 
Kontrolor vložil svoji kartu do šachty 2. V poli pracovního režimu tachografu (uprostřed na horní řádce) se ukáže , 

 což znamená, že tachograf je přepnut do kontrolního režimu. Řidič ponechal svoji kartu v šachtě 1 a běží mu "jiná
práce" (symbol  vlevo na dolní řádce).  
 
Kalibrační režim 
se nastaví, když se do tachografu vloží dílenská karta. Ta se obvykle vkládá samotná, zbývající šachta zůstává 
volná. Situaci ukazuje např. následující obrázek: 
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V tomto případě vložil pracovník dílny svoji kartu do šachty 2. V poli pracovního režimu tachografu na horní řádce uprostřed se 

, což znamená, že objeví tachograf je přepnut do kalibračního režimu. Do šachty 1 není vložena karta. 
 
Podnikový režim 
astane, když se do tachografu vloží podniková karta. Situaci ukazuje nn apř. obrázek: 

 

 
 
V tomto případě vložil pracovník podniku svoji kartu do šachty 2. V poli pracovního režimu tachografu se objeví , 
co
jin
 
 

Spe vostní režim tachografu 
P
rovn

ž znamená, že tachograf je přepnut do podnikového režimu. V šachtě 1 je vložena karta řidiče, řidič vykonává 
 práci. ou

ciální pohoto
o vypnutí zapalování se tachograf (DTCO po ca 10 min.) přepne z pracovního do "pohotovostního režimu". Ten je 

ěž označen symbolem . Pohotovostní režim se ukončí zapnutím zapalování, stisknutím libovolného tlačítka 
nebo vznikem události/chyby. 
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5. TISKÁRNA  
 

ýtisků. Tiskárna je umístěna za předním čelem tachografuTiskárna zajišťuje vytváření v
řední desky tiskárny nebo

 a je přístupná po odklopení 
 po vysunutí zásuvky tiskárny (podle typu tachografu). 

ě tak je i mnoho dodavatelů papíru do tiskáren. Do konkrétního typu 
álený typ papíru. Zda je papír vhodný pro konkrétní tiskárnu, je dáno schvalovací 

ovací (typovou) značkou tiskárny. 

 vložit roličku nového papíru. Vždy je nutno použít takový papír, který je 
Schvalovací značka viz str. 62.) 

ar písmene "e" s číslicí udávající kód země, která vydala schválení, a za ním následuje 
žíváme nový druh papíru, ověříme, zda jej lze použít. 
ku tachografu. Je uvedena na tachografu, např. u DTCO po otevření zásuvky tiskárny 

p
 

iskáren tachografů je více druhů a stejnT
tiskárny se musí použít jen schv
(typovou) značkou papíru a schval
 
Zjištění, zda je papír pro daný tachograf vhodný 
 
estiže v tiskárně došel papír, je nutnoJ

schválen pro použití s příslušným tachografem. (
 
Schvalovací značka má tv
schvalovací číslo. Pokud pou

- Zjistíme schvalovací znač
zjistíme  e1  84.  

- Zjistíme schvalovací značku papíru. Je vidět na roličce, například  
 e1  174.  

- Přečtením schvalovací značky tachografu a papírové roličky, zjistíme, zda použitý tachograf může pracovat s 

 roličky papíru do tachografu. 
Postup výměny papíru určuje výrobce tachografu. Například u DTCO výměnu provedeme takto: 

danou roličkou papíru. 
 
Vložení
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- otevřeme zásuvku tiskárny stisknutím odem
- vyjmeme zbylý váleček po papíru  
- vložíme novou roličku 

ykacího tlačítka 

Pozor na tiskovou hlavu, může být horká!  

em 

● zapalování je zapnuto 
 ● ti  

Uživatel může probíhající tisk p ruš . Postup určuje výrobce tachografu. Například u tachografu DTCO se přeruší 
v

- šení výtis u" 

- odvineme kousek papíru z roličky tak, aby několik cm vyčnívalo ze šterbiny tiskárny 
- zavřeme zásuvku tiskárny. 
 

 
Nakládání s papír
 
Tiskárna zpravidla tiskne na tepelně citlivý papír. To znamená, že jak dosud nepoužité roličky tapíru, tak i pořízené 
výtisky je nutno chránit před přímým světlem a vysokými teplotami. Roličky papíru musí také být uchovávány 
v prostředí, kde není nadměrná vlhkost. 
 
Tisknout lze jen za těchto podmínek: 
 ● vozidlo stojí 
 

skárna obsahuje papír.
 
Přerušení tisku 

ře it
ytváření výtisku takto: 

isknout tlačítko OK - st
 vybrat nabídku "přeru

- potvrdit. 
k
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Při tisku může dojít papír 
 
Podle požadavků určených pro výpis a podle složitosti činností řidiče je délka 
decimetrů, může však dosáhnout i met
ím, že papír během tisku může dojít.  

papíru výtisku zpravidla několik 
ru. Rolička papíru v tiskárně má omezenou délku. Proto je nutno počítat s 

ně poznáme návaznost výtisku. V praxi může zakončení tisku a zahájení 
to (DTCO): 

 n
 

t
 
Přiblížení konce papíru poznáme pomocí zbarveného okraje papíru. Na základě tohoto zjištění můžeme vyměnit 
roličku dříve, než dojde.  
 

Pokud to ale neučiníme, nic se nestane. Záznamové zařízení sleduje konec papíru a nedovolí, aby se některá data ztratila. 
Před ukončením papíru z původní roličky vytiskne tachograf ukončující řádku, která obsahuje datum a čas při ukončení tohoto 
pásu papíru. Po vložení nové roličky papíru se pak vytiskne zahajovací řádka s datem a časem začátku tisku na nový pás 
papíru. Podle ukončující a zahajující řádky bezpeč
tisku na nový papír vypadat např. tak
 
Zpráva a displeji: 

 není papír   V tiskárně   došel papír 
 
Příklad o ch výtisků na ko ír
 

c pů

značení navazující nci a začátku roličky pap u, když došel papír:   
 
 > 18.05.2008  20:30 

  
kone vodní roličky papíru 

  nyní uživatel vyměnil roličku papíru 
 > 18.05.2008
 

  20:33  začátek nové roličky papíru 

 
Tak je zajištěno, že pokud došel papír při provádění tisku, po výměně papíru se výtisk dokončí od místa, kde byl přerušen 
z důvodu nedostatku papíru. 
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6. ČASOVÉ ÚDAJE PŘI POUŽÍVÁNÍ 

 
Záznamové zařízen m asem, který právě probíhá. Tento 
vnitřní čas tovém času (UTC). Jinak se mu také říká 

hský čas (GMT
 

ké republi republice posunut. V zimě je náš místní 
č v lé d p ceně řečeno je čas UTC v zimě o hodinu a 
v  na
 

 v Ev í pro mní čas 
 

 TACHOGRAFU 
í pracuje s reál

 záznamového zař
ný  časem, tj., s č

ízení se udává ve svě
Greenwic ).  

Čas UTC je proti času používanému v Čes ce nebo ve Slovenské 
as o jednu hodinu a 
 létě o dvě hodiny za

tě o dvě hodiny napře
ším místním časem. 

řed časem UTC. Obrá

Časová pásma ropě. Tabulka plat zi

Čas 
UTC 

Časový posun +1 hodina vůči  
UTC 
(místní čas je o 1 hodinu 
vyšší než UTC) 

Časový posun 
+2   hodiny vůči UTC
(místní čas je o 2 ho-
diny vyšší než UTC) 

Časový posun 
+3 hodiny vůči UTC 
(místní čas je o 3 
hodiny vyšší než UTC) 

GB, 
IRL, IS, 

A, AL, AND, B, BiH, CH, CZ, D, 
FL, H, HR, I, L, M, MC, MK, N, 

P 

DK, E, F, 
NL, PL, 

RSM, S,  SK, SLO   

BG, BY, CY, EST, FIN, GR, LT, 
LV, MD, RO, TR, UA, YU 

RUS (moskevský čas) 

 

V Islandu, Grónska a několika norských 
o
V o  je časový posun ukázaný v předchozí tabulce (kromě Islandu) o 1 hodinu vyšší. 

Letní čas 
ropě se pou Ev žívá v letním období letní čas ve všech zemích kromě 

strovů. 
bdobí letního času
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Letní a zimní čas ve střední Evropě: 
 

 
Čas UTC 

Zimní čas v České 
republice nebo ve SR
(je o 1 hodinu vyšší 
než UTC) 

Letní čas v České 
republice nebo ve SR
(je o 2 hodinu vyšší 
než UTC) 

Když
podle UTC X hodin:      

  
je v ČR X + 1 hodin 

 
je v ČR X + 2 hodin 

 je  

Příklad: 
Když je podle UTC  
14.30 hodin:  

 
je v ČR 15.30 hodin  
zimního času 

 
je v ČR 16.30 hodin  
letního času 

……… ………. Příkl…
je podle UTC  
6.00 hodin 

a : 
Když je v ČR 7.00 
hodin zimního času:  

 
 

d

……………….. 
je podle UTC  

 
 

Příklad: 
Když je v ČR 21.00 

19.00 hodin hodin letního času:  
 

dní pravidla 
 
Převo
Vypočtení č času v ČR (SR) asu UTC z místního 
● Pro získání času UTC musíme od zimního místního času v ČR (SR) 

odečíst 1 hodinu. 
● Pro získání času UTC musíme od letního místního času v ČR (SR) 

odečíst 2 hodiny. 
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Vypočtení místního času v ČR (SR) z času UTC 
● Pro získání zimního místního času v ČR (SR) musíme k času UTC 

přičíst 1 hodinu. 
● Pro získání letního místního času v ČR (SR) musíme k času UTC 

přičíst 2 hodiny. 
 
 
Na následujícím příkladu displeje je uveden zimní místní čas v České republice (označený ) a čas UTC ve 
tejném okamžiku. Mezi oběma časovými údaji je časový ps osun 1 hodiny. 

 

19:45       18:45  UTC  
 
 
Obvyklá pravidla zobrazování a zadávání časových údajů 
 
Zobrazování časových údajů na displeji 
(DTCO) 
00.00 čas UTC 
00.00 UTC čas UTC 
00.00  místní čas 
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Zadání místního časového posunu vůči UTC 
Aby mohl tachograf správně zobrazovat časové údaje také v místním čase, musí uživatel zadat do tachografu 
místní časový posun vůči UTC. To se provede např. u DTCO pomocí nabídky: 
 
 Zadání vozidlo 
 

 Vozidlo místní čas 
Zadá se časový posun vůči UTC (pro ČR v zimě je to +1 hodina, v létě jsou to +2 hodiny). Na displeji se ukáže 
okamžitý místní čas označený pomocí  (např. 19:45 ). 
 
 
Zadávání časových údajů do tachografu 
K  výše ého př ání místního časového po sí při zadávání časových údajů do 
t žívat vždy čas UT
 
 
Korekce vnitřního čas
Reálný čas záznamového zaříze vé dílně  že tento vnitřní 
č chylu d od skutečného času, může uživat ře provést korekci vnitřního času 
t . Je p orekce hylky v rozsahu do 1 minuty za t . Při větších odchylkách je nutno předat 
z zení tach ě. 
K ekci času lze př. u DTCO p st pomocí nabídky: 
 

romě
achografu pou

uveden ípadu zad sunu se mu
C. 

u tachografu 
ní je nastaven v tachografo při kalibraci. Pokud se zjistí,

as se od je poněku el v malé mí
achografu ovolena k  odc ýden
aří ografové díln
or na rové

 ání vozidloZad  
 

 ava UTC Opr
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Přejezd z jednoho časového pásma do jiného 
Jestliže řidič přejíždí hranice státu, a ty jsou zároveň hranicí časového pásma, musí zadat do tachografu
časový posun té země, do které vjíždí.  

ornění: Časový posun vůč

 místní 

 
poz i UTC se udá pouze pro zemi, do níž řidič vjíždíU . Časový posun země, z níž 

. mezi Francií a Velkou Britanií je časová hranice. Proto, když řidič přejíždí hranici z Francie do Velké Británie 
mu e 0, v letním čase +1). Když naopak jede z Velké 

 zimním čase +1, v letním čase +2). 
 
Př
 

se vyjíždí, se nikam neuvádí. 
 
Např

sí zadat časový posun Velké Británie vůči UTC (v zimním čas
Británie do Francie, musí zadat časový posun Francie vůči UTC (v

íklady při zimním čase a při letním čase: 
Při 
přejezdu  

  
při zimním čase: 

 
při letním čase: 

ze země  do země  se zadá časový posun v 
hodinách (vůči UTC) pro tu 
zemi, do níž se vjíždí 

se zadá časový posun v 
hodinách (vůči UTC) pro tu 
zemi, do níž se vjíždí 

B, NL, F  GB, IRL   0 +1 
GB, IRL B, NL, F +1 +2 
E P   0 +1 
P E +1 +2 
LT, BY, UA PL +1 +2 
PL LT, BY, UA +2 +3 
RO H +1 +2 
H RO +2 +3 
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7  POSTUPOVÝ DIAGRAM DENNÍ PRACOVNÍ 

 
Zá noho pracovního dne ukazuje diagram. U různých typů tachografů se může postup 
po ěkud lišit. 
 

.
DOBY ŘIDIČE 

kladní kroky řidiče v rámci jed
n

1. Vložení karty do tachografu.  Ověření karty tachografem. 
 
2. Tachograf oznámí datum a čas posledního vyjmutí karty.  
Dotaz, zda pro řidiče toto poslední vyjmutí karty znamená ukončení poslední denní pracovní doby. 
Pokud ano, řidič potvrdí ukončení poslední denní pracovní doby a zadá místo konce denní pracovní doby. 
Denní pracovní doba se ukončí a jde se na 4. Pokud není poslední denní pracovní doba ukončena, ,jde 
se dál. 
 
3. Pokud řidič chce pokračovat v činnostech v denní pracovní době přerušené posledním 

o přiřadit do poslední denní pracovní doby a 
činnostech a nové datum a čas a místo 

. Dále je vhodné postupně zadat všechny činnosti až do okamžiku vložení 

vyjmutím karty, jde o pokračování běžné denní pracovní doby a jde se na 7. Pokud řidič nechce 
pokračovat v činnostech, znamená to, že poslední denní pracovní doba pro něj skončila. Řidič ale 
po posledním vyjmutí karty ještě vykonával další činnosti, musí je prot
uto denní pracovní dobu ukončit. Ručně tedy zadá údaje o provedených t
ukončení poslední denní pracovní doby
karty. Jde se dál. 
 
4. Nyní jde o novou denní pracovní dobu. Dotaz, zda řidič právě zahajuje novou pracovní dobu, 

ebo zda chce doplnit údaje. Pokud nyní zahajuje novou pracovní dobu, jde se na 6. Jinak se ,jde dál. n
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5. Nová denní pracovní doba již byla zahájena dříve před vložením karty. Řidič potřebuje doplnit 

ho postupu, když řidič na 
 nyní ručně zadat výchozí 
ostech provedených před 

údaje o svých činnostech před vložením karty. Jde o opravení nesprávné
začátku denní pracovní doby nevložil svoji kartu do tachografu. Řidič proto musí
zemi a datum a čas. Pracovní doba se zahájí. Dále musí zadat údaje o činn
vložením karty. Jde se na 8. 
 
6. Řidič právě zahajuje novou denní pracovní dobu. Řidič musí po vložení karty určit výchozí zemi (tj. 
stát) zahájení denní pracovní doby. Pracovní doba se zahájí. Jde se na 8. 
 
7. Denní pracovní doba již probíhala před vložením karty. Pokud řidič nechce doplnit údaje o svých 
činnostech před tímto vložením karty, jde se na 8. 
Pokud řidič potřebuje doplnit údaje o svých činnostech před tímto vložením karty, protože v rámci 
probíhající denní pracovní doby pracoval mezi posledním vyjmutím karty a tímto vložením karty, provede 
to. Je nutno ručně zadat postupně údaje o všech činnostech provedených mezi vyjmutím karty a tímto 
vložením karty. Jde se dál. 
 
8. Provádění a zadávání činností podle plnění přepravního výkonu řidiče: P
prací, přestávek a odpočinku, pohotovosti, příp. i jízdy "mimo oblast působnosti nař

rovádění řízení, jiných 
ízení 561" (OUT) nebo 

"přepravy trajektem/vlakem" – vše podle skutečnosti. Jde se dál. 
 
9. Ukončení denní pracovní doby 
Řidič požádá o ukončení své denní pracovní doby a vyjmutí karty. Rovněž příp. nechá vyhotovit denní 
výtisk. 
Ruční zadání cílové země: Řidič musí zadat místo (tj. stát) konce denní pracovní doby. Jde se dál. 
 
10. Vyjmutí karty řidiče z tachografu 
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8. PŘIŘAZENÍ A VOLBA ČINNOSTÍ 
 
Ř i vykonává různé  na kartu řidiče a do své 
d innosti jiné než řízení (tj. přestávka/odpočinek, jiná práce a pohotovo t) volí řidič podle potřeby. 

ám a řidič ji nemůže ovlivnit. Činnost řízení tedy řidič nezadává. Ostatní činnosti 
ojí. Pro tyto ostatní činnosti platí:  

 
P innost ukončit a zaháji  novou, musí tuto novou  činnost zadat tachografu. K tomuto 
ú o karty v jednotlivých šachtách označená zpravidla číslic 1 a 2.  
 
A či činnosti nastavuje sám podle toho, co vozidlo 
ělá a podle toho, jaké karty jsou vloženy. Činnosti automaticky nastavené tachografem (kromě řízení) může řidič 

dyž se vozidlo zastaví na kratší dobu než 1 minuta a potom zase jede, považuje se toto krátké zastavení za 
zidlo zastaví (na déle než 1 minutu), tachograf přiřadí řidiči 1 činnost "jiná 
 

idič při své prác
atové paměti. Č

činnosti a záznamové zařízení tyto činnosti zapisuje
s

Činnost řízení sleduje tachograf s
může řidič zadat, pokud vozidlo st

okud řidič chce probíhající č
čelu slouží tlačítka činností pr

by nemusel řidič všechny své 

t
í 

nnosti zadávat, tachograf některé 
d
změnit svým zadáním, pokud je vozidlo v klidu. 
 
Automatické přiřazení činností tachografem 
 
Po přihlášení, pokud vozidlo stojí, se přiřadí u většiny typů tachografů řidiči 1 "jiná práce" a řidiči 2 "pohotovost".  
 

Jakmile se vozidlo rozjede, tachograf přiřadí řidiči 1 činnost "řízení", a řidiči 2 je nastavena "pohotovost". 
 

K
činnost "řízení". Jakmile se po jízdě vo
práce", u řidiče 2 zůstává "pohotovost". 
 

Pokud vozidlo stojí, pro stojící vozidlo může řidič automatické přiřazení činností tachografem sám změnit ručním 
zadáním. 
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Jak tachograf automaticky přiřazuje činnosti 
 
 

 Činnost přiřazená Činnost přiřazená druhému 
prvnímu řidiči (šachta 1) řidiči (šachta 2) 

V zo idlo jede 
(př p. se zastaví na oí d bu 
kratší než 1 min. a pa  k 
pokračuje v jízdě)  

  

Vozidlo se zastaví (na   
dobu delší než 1 min.)  * (pokud řidič do 2 minut po 

zastavení nezadá jinou činnost)
 
V č ízení. Během 
dv má m nastavit požadovanou činnost, a sice přestávku/odpočinek (

ysvětlivka: *) Jestliže řidi zastaví vozidlo na dobu delší než 1 minutu, dojde k přerušené doby ř
 možnost sáou minut po zastavení ), 

pohotovost ( ) nebo jinou práci ( ). Pokud řidič vlastní nastavení činnosti neprovede do konce 2. minuty, po 
z a adastavení, t chograf mu přiř í jinou práci ( ). 
 

innost Č řízení ( ) nastavuje tachograf pro toho řidiče, jenž má kartu vloženu v šachtě 1. Při osádce dvou a více řidičů 
vě řídí, má svoji kartu vloženu v šachtě 1. 

Jestliže řidič chce změnit automatické nastavení činnosti nebo chce sám zadat činnost pro příští časový úsek, musí 
tuto činnost ručně zadat do tachografu. 

se řidiči v řízení střídají, přičemž tachograf ví, že člen osádky, jenž prá
 
 

Volba činností řidičem 
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Příklad nastavení činnosti "jiná práce" (DTCO) 
 
07:30          0km/h Řidič je přihlášen. Vozidlo stojí. Řidič má pohotovost. Nyní 

 vykonávat jiné p    98765.4km       
 

chce ráce. 

07:30           0km/h 
     98765.4km     

Řidič vybere po
šachty 1 a je oz

mocí tlačítka činností řidič 1 (nachází se u 
načeno číslicí 1) činnost "jiná práce" (

e 

 
 
Příkla vka/odpočinek"  (DTCO) 
 

). 

d nastavení činnosti "přestá

08:30          0km/h Vozidlo stojí a řidič 
přestávku.  

vykonává jiné práce. Nyní chce čerpat 
    98765.4km     

 08:30          0km/h 
     98765.4km     činnost "přestá

Řidič vybere pomocí 
vka/ 

tlačítka činností řidiče 1 požadovanou 
odpočinek" ( ). 

 
bdobn stupuje při nastavení činno

řidiči podle potřeby 
kutečnou činnost, kterou právě chtějí vykonat: 

O ým způsobem po sti i druhý řidič. 
 
Popsaným způsobem pomocí svého tlačítka činností nastavují 
s ,  a .  
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Jak se nastaví určitá činnost  
la vlevo. 

 
 

innost, kterou řidič požaduje, je uvedena ve sloupci tabulky zceČ
 

 První řidič (šachta 1) Druhý řidič (šachta 2) 

 "řízení" je nastaveno automaticky 
tachografem, když vozidlo jede 

- 

 "jiná práce" je nastavena auto-
maticky tachografem, když vozidlo 

"jinou práci" musí řidič nastavit ručně 

zastaví a stojí, nebo ji řidič nastaví 
ručně 

 "pohotovost" musí řidič nastavit ručně "pohotovost" je nastavena automaticky 
tachografem při jízdě a když vozidlo 
zastaví a stojí, nebo ji řidič nastaví 
ručně 

 "přestávku/odpočinek" musí řidič 
nastavit ručně 

"přestávku/odpočinek" musí řidič 
nastavit ručně 

 
Poznámka: Nastavení režimu "řízení" řidič nemůže nijak ovlivnit. 
 
 
Tlačítka činností jsou funkční pouze tehdy, když vozidlo stojí a zapalování je zapnuté. Opakovaným stisknutím 
tlačítka se vybere požadovaná činnost. 



 105

 

Upozornění pro nastavení činnosti: 
  

) Přestávku/odpočinek (a ) musí oba řidiči vždy nastavit ručně. 
 

b  nastaví innost "přestávka/odpočinek" (
 

). Pokud si řidič 2 č ) nebo "jiná práce" ( ) a vozidlo se potom rozjede, 
ič 2 pro dobu jízdy vozidla nastavenu "pohotovost". 

 
 

kud řidič 1 nastaví činnost "pohotovost", "jiná práce" nebo "přestávka/odpočinek" a vozidlo se potom rozjede 

okud vozidlo zastaví, řidiči se přiřadí "jiná práce" a po 2 minutách se "jiná práce" potvrdí. Jestliže si tedy řidič přeje po 
zastavení vozidla nastavit např. přestávku, měl by to provést bez otálení sám, a to během těchto 2 minut. Jinak se 
automaticky zahájí časový úsek "jiná práce". Řidič přirozeně může tento úsek "jiné práce" ukončit a zahájit přestávku. 

oblast působnosti nařízení 561/2006  

 
a rčitých okolností může vozidlo vybavené tachografem jet a tachograf není nutno použít. Takovou okolností může být 

a bez přívěsu, pokud 
ejvětší povolená hmotnost vozidla sólo nepřekročí 3,5 t. 

bude mít řid

c) Po
dříve než 1 minutu po nastavení, tato nastavení se nevezmou v úvahu a tachograf přiřadí zmíněné době 1 minuty 
činnost "řízení".  

 
Po zastavení je přestávku vhodné zadat bez otálení 
P

Ale tento krátký interval "jiné práce" již zůstane zaznamenán a nelze jej zpětně změnit. 
 
 
 
 

Vozidlo jede mimo 
(režim OUT) 
Z  u
např. jízda s vozidlem mimo veřejné cesty, na staveništi, v lomu apod., nebo i jízda tažného vozidl
n
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Začátek tohoto režimu OUT musí řidič nastavit ručně.  
 
 

Příklad zprávy o režimu OUT: 
 
18:05           0km/h 
0UT 

  

 
Pokud byla karta vyjmuta, režim OUT se ukončí opětným vložením karty. Pokud karta zůstala v tachografu, režim 
OUT se ukončí vyjmutím karty.  U některých tachografů lze ukončit režim OUT také ručním zadáním. 
 

Z pohledu pracovní doby řidiče může být podle nařízení 561/2006 činnost v režimu OUT např. "jinou prací". 
 
 
 

Vozidlo je převáženo na trajektu/vlaku (režim trajekt/vlak) 
 

Začátek režimu převozu vozidla na trajektu nebo na vlaku musí řidič nastavit ručně. Během převozu je vozidlo v 
klidu. Řidič zpravidla vykonává "pohotovost" nebo čerpá "přestávku/odpočinek". 
 
Příklad zprávy o převozu vozidla: 
 
18:05           0km/h 

 
  

 
Režim převozu se ukončí, jakmile se vozidlo opět rozjede, nebo když řidič nastaví režim OUT.  
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9. RUČNÍ ZADÁNÍ ÚDAJŮ 
 
Údaje, které zadává řidič do tachografu, jsou především tří druhů: 
 ● údaje potřebné pro sledování činností řidiče  
 ● doplnění činností řidiče 
 ● nastavení parametrů. 
 
 
ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO SLEDOVÁNÍ ČINNOSTÍ V ŘIDIČE 
 
Aby mohla vozidlová jednotka pracovat v souladu s potřebami řidiče, s požadavky předpisů a v souladu se 
skutečností, musí řidič vozidlové jednotce sdělovat řadu údajů. To se děje pomocí ručního zadávání údajů. 
 
 

K ručnímu zadání údajů slouží tlačítka a příp. i další prvky vozidlové jednotky, průběh zadávání vidí řidič na displeji. Při 
ručním zadávání musí vozidlo stát.  
 
 

Zadání dat se ukončí: 
- pokud se vozidlo rozjede během zadávání 
- pokud řidič delší dobu (např. déle než 30 sek.) data nezadává 
- pokud je během zadávání vytažena karta z šachty nebo vložena do šachty. 
 
Do té doby zadaná data se zaznamenají na kartu a do paměti vozidlové jednotky. 
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ČASTÉ DRUHY RUČNÍHO ZADÁNÍ 
 

Zadání místa (tj. státu) /v případě Španělska i regionu/ na začátku 
denní pracovní doby 

 

Zadání místa (tj. státu) /v případě Španělska i regionu/ na konci denní 
pracovní doby 

 

Zadání časového posunu (při přejezdu z jednoho časového pásma 
do jiného) 

 

Zadání činností prováděných řidičem ( , , ) 
 
 

DOPLNĚNÍ ČINNOSTÍ ŘIDIČE PRO ČASOVÝ ÚSEK,  
KTERÝ JIŽ PROBĚHL 
 
Jde např. o tyto situace: 
 

Zadání činností provedených po vyjmutí karty na konci poslední 
denní pracovní doby 

 

Zadání činností provedených před vložením karty na začátku nové 
denní pracovní doby 

 

Zadání činností provedených mezi vyjmutím karty a vložením karty 
v rámci jedné denní pracovní doby 
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Řidič může např. po vložení karty pro uplynulé časové období od posledního vyjmutí karty doplnit pomocí ručního 
zadání činnosti pro ty časové úseky, které byly tachografu neznámé (označené ?), tj. kterým nebyla dosud činnost 
přiřazena.  
Tak může např. doplnit "přestávku/odpočinek" pro období noci před posledním pracovním dnem. Podobně může 
řidič doplnit "jinou práci" nebo "pohotovost".  
 
Řidič může pouze činnosti doplnit, nelze měnit činnosti, které již jsou zaznamenané. 
 

Příklad: Řidič při ukončení denní pracovní doby ponechá nastavení "jiná práce" a nevyjme kartu. Druhý den by při 
zahájení denní pracovní doby chtěl změnit záznam z konce uplynulého dne z "jiné práce" na "odpočinek". Toto 
nelze provést, časový úsek "jiná práce" je již zaznamenán ve vozidlové jednotce i na kartě. Řidič měl při ukončení 
denní pracovní doby nastavit "odpočinek" a popř. vyjmout kartu. 
 
 

NASTAVENÍ PARAMETRŮ VOZIDLOVÉ JEDNOTKY 
 
Řidič může nastavit následující parametry a veličiny vozidlové jednotky: 
- oprava času UTC v rozmezí +/- 1 minuty za týden 
- nastavení místního času (posun vůči UTC) 
- změna zobrazení displeje na inverzní (nebo zpět na normální). 
 

Pokud se reálný čas UTC odchyluje o více než 20 minut od času UTC vozidlové jednotky, musí být vozidlová 
jednotka předána do dílny. 
 
Místní čas (čas místa, v němž se vozidlo právě nachází) se nastavuje vzhledem k času UTC s přírůstkem 30 minut 
nebo násobků 30 minut. 
 
Nastavení displeje. Běžné pozitivní zobrazení displeje je tmavé písmo na světlém pozadí. Inverzní zobrazení 
(negativní zobrazení) je světlým písmem na tmavém pozadí.  
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10. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI 
 
Zprávy zobrazované na displeji můžeme klasifikovat podle různých hledisek. Například takto: 
 ● zprávy pro uživatele podávané automaticky tachografem  
 ● zprávy poskytované na vyžádání uživatele. 
 
Při jiném způsobu dělení zpráv rozeznáváme: 
■ zprávy podávané při stojícím vozidle 
■ zprávy podávané za jízdy. 
 
Další rozdělení zpráv třídí zprávy na: 
 zprávy o řádné činnosti  
 zprávy o událostech a chybách 
 upozornění. 

 
 
 

ZPRÁVY O ŘÁDNÉ ČINNOSTI  
 
 
Standardní zobrazení podává tachograf automaticky. 
 
Pokud záznamové zařízení neukazuje nějakou zprávu, zobrazuje se standardní zobrazení. (Příklad DTCO). 
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07:30           0km/h 
    98765.4km       

Je 7:30 h místního času (kdyby byl uveden časový údaj 
07:30 bez symbolu , znamenalo by to čas UTC).  

 Tachograf pracuje v provozním režimu, vozidlo stojí, je 
vložena karta řidiče v šachtě 1. Řidič 1 si nastavil pohotovost. 
Řidič 2 nastavil přestávku/ odpočinek a kartu vyjmul.   

 

12:30           0km/h 
    98765.4km       

Vozidlo stojí, tachograf přiřadil řidiči 1 "jinou práci".  

   
11:20         68km/h 

    98765.4km   
Vozidlo jede rychlostí 68 km/h. Jsou vloženy karty řidiče v 
šachtě 1 a 2. Řidič 2 má nastavenu pohotovost.   

 
 
Pracovní režim tachografu: 
U DTCO je na displeji označen symbolem uprostřed horní řádky, u Stoneridge zpravidla na pravém okraji řádky.  
 

 provozní režim 
 kalibrační režim 
 podnikový režim 
 kontrolní režim 
 režim výrobce (tachograf není dosud kalibrován) 
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Zprávy vyžádané za jízdy 
 
Při jízdě je karta řidiče, který právě řídí, vložena do šachty 1 a činnost řidiče je "řízení" ( ). Za jízdy může řidič 
požádat digitální tachograf např. o sdělení celkové doby řízení a celkové doby přestávek v rámci periody řízení - 
viz dále. 
 
ZPRÁVA O CELKOVÉ DOBĚ ŘÍZENÍ A PŘESTÁVKÁCH 
 
Řidič často potřebuje vědět "jak dlouho již celkem řídí od poslední přestávky", popř. "kolik času již čerpal jako 
rozdělenou přestávku", aby si mohl naplánovat zbylou potřebnou přestávku v řízení. K tomuto účelu si vyžádá 
zpráva o době řízení a přestávkách. Tato zpráva se u DTCO vyžádá stisknutím libovolného tlačítka. Plocha 
displeje je rozdělena na část pro řidiče 1 a část pro řidiče 2. 
  
 
 
 
Příklad. Celková doba řízení a celková doba přestávek 
Jestliže osádku tvoří dva řidiči, za jízdy může záznamové zařízení na displeji zobrazit např. tuto zprávu (DTCO): 
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1 03h30        00h15 
2 01h45        00h00 

 

 
 
Údaje pro řidiče 1: 
1 03h30  Doba 03h30 je celková doba řízení v rámci periody řízení; což je 

součet dob řízení tohoto řidiče od konce jeho poslední přestávky o 
délce nejméně 45 min (nebo od konce odpočinku). Perioda řízení smí 
být nejvýše 4 1/2 h.   

00h15  Doba 00h15 je celková doba přestávek v rámci periody řízení, což je 
součet dob přestávek v řízení (nebo jejich platných částí) od poslední 
přestávky o délce nejméně 45 min (nebo od konce odpočinku). Tento 
řidič vyčerpal první část rozdělené přestávky o délce 15 minut. 

 
Údaj pro řidiče 2: 
2 01h45  Doba 01h45 ukazuje trvání současné činnosti "pohotovost". 

00h00  Celková doba přestávek je 0h00. Tento řidič nečerpal dosud žádnou 
část přestávky od poslední přestávky o délce nejméně 45 min. nebo 
od odpočinku. 
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Zpráva u tachografu Stoneridge: 
 

1  02h20   00h15    
2  01h40   07:30 

U řidiče 1 probíhá právě řízení ( ) 02h20, celková doba 
přestávek řidiče ( ) je 00h15. Vozidlová jednotka pracuje 

   v provozním režimu (symbol  vpravo nahoře). U řidiče 2 
probíhá pohotovost ( ) 01h40. Je 07:30 hodin místního 
času (symbol  zde není uveden. 

 
 

Zprávy vyžádané při stojícím vozidle 
 
U stojícího vozidla výběr požadovaných údajů, které se mají zobrazit, provádí uživatel pomocí tlačítek výběru na 
přední straně tachografu. Aby se mohl požadavek zobrazení údajů provést, musí být karta řidiče vložena do 
tachografu. 
 
Příklad: Řidič 1 nastavil jinou práci. Na tachografu DTCO se ukáže následující zobrazení. Pomocí šipky  lze 
vybrat na displeji údaje pro řidiče 1, např.to jsou tyto údaje: 
 
1 02h30       00h15  
1 31h30     00h30   

Na horním řádku zleva je celková doba řízení a celková doba 
přestávek pro řidiče 1 v rámci této periody řízení. 

 
 
Dolní řádek ukazuje pro řidiče 1 tyto údaje: 
1 31h30  Celková dobu řízení v tomto a uplynulém týdnu dohromady je 31h30 

00h30  Trvání činnosti, která je právě nastavena (jiná práce 00h30) 



 115

ZPRÁVY O UDÁLOSTECH A CHYBÁCH 
 
Tachograf  podává na displeji zprávy o vzniklých nenormálních situacích - událostech a chybách. Zároveň ukládá 
informace o událostech a chybách do záznamového zařízení a zapisuje je rovněž na kartu řidiče.  
 
Zprávy o událostech a chybách vždy sestávají z příslušného piktogramu a krátkého textu, který charakterizuje 
situaci a instruuje řidiče, jak má dále postupovat. Seznam piktogramů je uveden v závěru publikace (str. 163). 
 
Tachograf je vybaven varovnou kontrolkou (žárovkou/LED-diodou), která vizuálně signalizuje vznik události 
(nenormální situace) nebo chyby. U tachografu DTCO je tato varovná kontrolka u displeje rychloměru. 
 
Tachograf oznámí piktogram události nebo chyby, její příčinu a číselný kód (kódy se u různých výrobců liší nebo 
i chybí). Piktogramy událostí a chyb jsou uvedeny v závěru této publikace (str. 167). 
 
Řidič musí potvrdit, že přečetl zprávu, stisknutím tlačítka (u DTCO OK). 
 
Příklady událostí a chyb a jejich kódy: 
 

!   Vložení neplatné 
karty             01 

 Karta je poškozená, znečistěná, chybná, nebo má prošlou platnost. 
Kartu očistit a otestovat. Jinak požádat o novou kartu. 

   
!    Konflikt karet 
                02 

 Spolu s kartou řidiče v šachtě 1 je např. vsunuta dílenská karta do 
šachty 2.  

   
!    Překrývání času  
                03 

 Čas posledního vyjmutí karty zaznamenaný na kartě je při vložení karty 
vyšší než běžný  čas UTC vozidlové jednotky. Kontrolovat čas UTC. 
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  . 
!    Jízda bez platné 
karty            04 

 Řidič řídí a není použita vhodná karta nebo není žádná karta. Řidič má 
po skončení této jízdy pořídit denní výtisk a zapsat na něj vysvětlení  

  této jízdy. 
   
!    Vložení karty 
během řízení       05 

 Řidič vložil kartu během řízení. Lze pokračovat v jízdě, napříště nevkládat 
kartu za jízdy. 

   
! 1 Poslední relace ne-
správně ukončena    06 

 Při posledním nasazení karty v šachtě 1 byla karta nesprávně 
vyjmuta 

   
!>> Překročení rychlosti 
                07 

 "Překročení rychlosti" vznikne, kdykoliv vozidlo jede déle než 
 1 minutu rychlostí převyšující mez nastavenou na omezovači 

    rychlosti. Tyto události jsou zaznamenávány v tachografu a na kartě 
řidiče a mohou být kontrolním orgánem čteny. 

   
!   Přerušení napájení  
               08  

řerušení napájení tachografového systému. Předat vozidlo do dílny.  P
   
!   Porušení 
bezpečnosti        10 

okus narušit zabezpečení tachografového systému. Předat vozidlo do  P
dílny. 

   
   Chyba vozidlové 

j 12 
orucha vozidlové jednotky. Předat vozidlo do dílny. 

ednotky           
 P
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VAROVNÁ UPOZORNĚNÍ 
 
 

ZPRÁVA O POTŘEBĚ PŘESTÁVKY 
 

Tachograf sleduje celkovou dobu řízení každého řidiče (periodu řízení) a po vyčerpání 4h 15 min. jízdy oznámí řidiči 1 
rozsvícením varovné kontrolky, že  
po 15 minutách (tj. po 4h 30 min. jízdy) musí řidič vykonat přestávku v řízení. Zároveň podá tachograf zprávu na displeji, 
např. (DTCO): 
 

1 Přestávka! 
1  04h15     00h15 

Výzva pro řidiče 1, že dosáhl celkové doby řízení 4 h 15 min. a že musí 
nejpozději po 15 minutách zahájit přestávku. Dosud již čerpal 15minutovou  

 přestávku, proto mu stačí vykonat 30 minutovou přestávku. 
 

Pokud řidič potvrdí přečtení této zprávy tlačítkem OK a přitom nevloží přestávku, bude tachograf tuto zprávu 
podávat každých 15 minut znovu. 
 
Obdobná zpráva u tachografu Stoneridge:  
 

>41/2? Upomínka 
 čtvrthodina 

Řidiči zbývá čtvrthodina do celkové doby řízení 04h30. Je třeba 
urychleně najít místo na přestávku. 

 
 
NENÍ VLOŽENA KARTA 
 

Po zapnutí zapalování musí být během ca 20 sekund do tachografu vložena karta do šachty 1. Pokud se tak 
nestane, tachograf podá zprávu, např. (DTCO): 
 

08:21           
0km/h 

 Řidič nevložil do kartové jednotky kartu. 
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11. VLOŽENÍ KARTY DO ŠACHTY  
     A VYJMUTÍ Z ŠACHTY 
 
Při vyjmutých kartách a vypnutém zapalování se na displeji objeví standardní zobrazení, např. tohoto tvaru 
(DTCO): 
 

08:20           0km/h 
      98765.4km       

 Údaje na horním řádku zleva: 8 hodin 20 min. místního času, provozní 
režim vozidlové jednotky ( ), vozidlo stojí (0km/h). Údaj

távku ne
e na dolním řádku 

zleva: první řidič tráví přes bo odpočinek ( ), stav počítače 
    ujetých km, druhý řidič tráví přestávku nebo odpočinek ( ). 

 
 

Vložení karty do šachty 
Není-li v šachtě karta již vložena, po zapnutí zapalování (u DTCO po ca 20 sekundách) vyzve tachograf ke vložení 
karty prostřednictvím varovného upozornění "Není vložena karta" (viz předchozí strana). Řidič vloží kartu do šachty 
1. 
 
Jak se vkládá karta do šachty? 
Šipkou vpřed a čipem nahoru. 
 
Kam vloží kartu řidič, jenž bude řídit? 
Tento řidič vloží kartu do šachty 1 (levé šachty), a tím se tento řidič stává prvním řidičem. Jestliže na cestu 
nastupuje osádka dvou řidičů, druhý řidič vloží svoji kartu do šachty 2 (vpravo). Pokud jede řidič jako jediný, šachta 
2 zůstane neobsazena. 
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Jestliže dojde ke kontrole, šachta 1 zůstane obsazena kartou řidiče, jenž právě řídil, a kontrolor zpravidla vloží svoji 

objeví se na displeji zpráva, která 

kartu do šachty 2. 
 

idiče 1 ověřena, Po vložení karty tachograf ověří platnost karty. Je-li karta ř
obsahuje symboly 1  a zobrazí se jméno držitele karty (Stoneridge). 

chografu (řidič, kontrolor, pracovník dílny, pracovník podniku) vyjme svoji kartu tím, že stiskne 
2). Tachograf 

z ,
 
Po stisknutí vysunovacího tla  stojí a zapalování je 

nuté. Pokud by došlo

z tachografu? 
ěchto okolností: 

i přechodu na jiné vozidlo. 

acovní doby by měl řidič před žádostí o vyjmutí karty 
činek" (

 

Vyjmutí karty z šachty 
Uživatel ta
vysunovací tlačítko příslušné
a at

 
 
šachty (u DTCO označené symbolem  u příslušné šachty 1 nebo 
která na kartě mají být, a pak kartu vysune ven. 

dlo

píše na kartu aktuální d a

čítka se karta z tachografu vysune pouze tehdy, když vozi
 k trvalému výpadku napájení tachografu, kartu musí vyjmout dílna. z

 
ap

Kdy vyjme řidič svoji kartu 
Kartu řidič vyjímá z tachografu pouze za t
- na konci denní pracovní doby  
- při střídání řidičů 
- př
 
Poznámka: Na konci denní pr
nastavit "přestávku/odpo ). 
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12. ZAHÁJENÍ DENNÍ PRACOVNÍ DOBY 
 
Pro řidiče, kteří po léhají nařízení 561/2006, se musí všechny jejich činnosti v rámci pracovního dne 
aznamenávat do mového zařízení a na jejich kartu řidiče. Vše

d
 zázna chny akce související s přepravním úkolem 

covní doby až do ukončení denní pracovní doby v jednom pracovním dni 
 tachografu. To znamená, že celý časový úsek od zahájení denní pracovní 

- jiné práce 

- převoz vozidla na trajektu nebo na vlaku (režim OUT) nebo o 
 kdy řidič řídí vozidlo, které je vybaveno digitálním 
61/2006. 

 denní pracovní doby řidiče do skončení jeho denní pracovní doby se přitom může 
výkon řidiče (řízení, přestávky v řízení využité jako bezpečnostní přestávky a jiné 

 jídlo a oddech, doby odpočinku a doby pohotovosti (při nichž nedošlo k pracovnímu 

znamenat, musí mít řidič vloženu kartu do tachografu po celou denní 
racovní dobu a musí záznamové zařízení příslušným způsobem obsluhovat. Vložením karty řidiče do tachografu 

a přihlášením řidič zahájí svoji denní pracovní dobu. 
 
 

z
řidiče, které řidič od zahájení denní pra
vykoná, se zapisují na jeho kartu a do
doby až do skončení denní pracovní doby má být zaznamenán pomocí tachografu. Jde přitom o tyto činnosti: 
- doby řízení 
- přestávky a doby odpočinku 

- pohotovosti 
a dále také o případný 

- jízdu mimo oblast působnost nařízení 561/2006, tzn. jízdu,
ení 5tachografem, ale vozidlo v dané situaci nepodléhá naříz

 
od zahájeníV časovém úseku 

uskutečňovat nejen pracovní 
ráce), ale i přestávky nap

výkonu - nepočítají se do pracovní doby). 
 
Aby se tyto všechny druhy činností mohly za
p
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Převzetí vozidla řidičem 
 
Po převzetí vozidla řidič vloží svoji kartu do tachografu vozidla a nejdříve se přihlásí. Teprve potom začne řidič 
provádět činnosti související s přepravou, např. přípravu vozidla na cestu, převzetí dokladů o nákladu, naložení 
nákladu atd. Tyto všechny činnosti představují "jiné práce" ve smyslu nařízení 561/2006 a je nutno je 
zaznamenávat.  
 
 

AŠOVACÍPŘIHL  POSTUP  
 
Řidič musí provést: 
1. Vložit kartu řidiče do tachografu 
2. Provést přihlašovací dialog. 
 
Jestliže osádku tvoří dva řidiči, Přihlásí se druhý řidič až potom, co první řidič ukončí svůj přihlašovací postup. 
 
Upozornění pro uživatele DTCO: Není li časový údaj označen pomocí symbolu , rozumí se 
čas UTC. 
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Příklad přihlášení (DTCO): 
 
Welcome 
07:30    06:30 UTC místn

Zahájení přihlašovacího postupu. Na několik sekund se zobrazí 
í čas a čas UTC. 

 Petr Svoboda 
                

Načte se karta řidiče, zobrazí se jméno řidiče přečtené z karty, 
ukazuje se nárůst informací. 

 poslední vystavení 
20.02.08      16:20 

Poslední vyjmutí karty – na několik sekund se zobrazí 
příslušné datum a čas (UTC). 

 M  vstup 
doplnit?                ne 

Nabídka tachogr
které předcházely p

afu ručně (M = manuálně) zadat činnosti, 
řed přihlášením. Nechce-li řidič nic zadat, 

 vybere tlačítky odpověď "ne" a potvrdí OK. (Kurzívou je u DTCO 
ačena nabídka, např. "ne".) 

 

ozn
   

  ?   výchozí země 
21.02.    06:30        CZ doby. Řidič vybere pomocí tlačítek z nabídky výchozí zemi (zde 

Žádost tachografu o zadání místa (státu) začátku pracovní 

 je vybrána Česká republika - CZ). Datum a čas. 
 07:30           0km/h 

    98765.4km     
  

se přepnul do provozního režimu (
Po ukončení dialogu se ukáže místní čas (07:30). Tachograf 

), vozidlo stojí (0 km/h),. 

 řidič má přiřazenu "jinou práci" (symbol  vlevo na kraji dolní 
řádky). Symbol  říká, že karta v šachtě 1 byla správně 
přečtena. Řidič je přihlášen. Teprve nyní případný druhý řidič 
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vloží svoji kartu a zahájí svůj přihlašovací dialog 
 
 
 

V něním na 
 

Příklad:  
ýchozí země s čle regiony (Španělsko). Čas je vždy UTC. 

  ?   výchozí země 
21.03.    06:30         :E 

čátku pracovní doby. Řidič vybere Žádost o zadání místa (státu) za
z nabídky výchozí zemi (zde Španělsko - E). (Dvojtečkou je u DTCO  

 označeno několik naposled použitých zemí.) 

  ?   výchozí místo 
06:30   E              CAT 

Žádost o zadání regionu. Řidič vybere region z nabídky výchozí země (C
- Katalánsko). Regiony stanovilo jen Španělsko. 

AT 

  
 

Zkratky států jsou uvedeny v s ce (str.169). Zde jsou také vyjmenovány regiony 

 
 
 
 

eznamu států v závěru této publika
Španělska. 
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13. RUČNÍ ZADÁNÍ ČINNOSTÍ PRO DOPLNĚNÍ 
PRACOVNÍ DOBY 

Záznam na kartě řidiče je možno doplnit ručním postupem. Po potvrzení dat zavedených řidičem se zadaná data 
zaznam   Všechny ručně 
z v 
 

P i zadávání dat musí vo se vozidlo rozjede, postup zadávání se 
př u ně
- o
- zadává data); jestliže tedy řidič nechce pokračovat v zadávání dat, může celý postup 

rušit vyjmutím své karty  

Doplnění činnosti před opožděně zadaný začátek pracovní doby  
Může dojít k nesprávné situaci, kdy řidič po zahájení pracovní doby nevložil kartu do tachografu, nýbrž vykonával 
např. jiné práce. Pak teprve vložil svoji kartu do tachografu a chystal se přihlásit. Během přihlašovacího postupu 
musí tedy řidič tuto činnost vykonanou před vložením karty ručně zadat jako "jinou práci". 

 

enají na kartu řidiče. Do vozidlové jednotky se ručně zadané činnosti nezaznamenávají.
UTC.  adávané časové údaje jsou 

ř zidlo stát a karta řidiče musí být vložena. Pokud 
er ší. Zadávání dat se rov ž přeruší v následujících případech: 

st o zadání požadovaných dat během určité doby (např. do 30 sekund)  pokud řidič neodpoví na žád
 vyjmutím karty řidiče (který 
z

- vyjmutím nebo vložením karty druhého řidiče. 
Data, která byla před přerušením zadána a potvrzena, se uloží. 
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Příklad (DTCO): 
Řidič dne 20.02.08 v 16:20 UTC řádně ukončil svoji pracovní dobu a vyjmul kartu z tachografu. Dne 21.02.08

00 do 6:30 UTC vykonával jiné práce. Kartu 
 činnost "jiná práce" pro tento časový úsek 6

ená na kartu řidiče.  

 řidič 
od 6: vložil do tachografu až v 6:30 UTC. Po přihlášení tedy chce řidič 
zadat :00-6:30. Po ručním zadání do tachografu se tento časový úsek 

znamza
 
Welcome 
07:30          6:30 UTC 

Zahájení přihlašovacího postupu.  

 Petr Svoboda Čtení karty řidiče.  
                

 poslední vystavení Poslední vyjmutí karty. 
20.02.08           16:20 
 M  vstup 
doplnit?              ano 

činností. Řidič chce zadat jinou 
práci od 6:00 do 6:30, proto vybere odpověď "ano". 
Nabídka ručního zadání dalších 

  ?   konec směny 
20.02.   16:20       ano při posledním vyjmutí karty. Řidič potvrdí "ano".  

Žádost tachografu o potvrzení data a času konce pracovní doby 

  ?   cílová země 
20.02.   16:20        CZ 

Žádost o zadání země konce pracovní doby. Zde řidič vybere 
Českou republiku – CZ.  

   ?   výchozí  
21.02.   06:00      

Žádost o zadání času začátku zadávaného časového úseku 
(řidič zadal 06:00).  
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  ?   výchozí země 
21.02.   06:00        CZ 

Žádost o zadání země začátku pracovní doby. Zde řidič vybere 
výchozí zemi CZ.  

 21.02    06:00         - 
21.02.   06:30           

Zadání času konce zadávaného časového úseku a činnosti (řidič 
pro časový úsek 06:00-06:30 vybral "jinou práci").  

 M  vložená data 
potvrdit?             ano 

Žádost o potvrzení zadaných dat. Řidič vybral odpověď "ano". 

 
 
 
 

oplně ti za původní konec předchozí pracovní doby  
 
P covní doby a vyjmutí karty z tachografu ještě vykonával další činnosti, je potřeba tyto 
č ě zadat do tachog
 

 

idi  uk at jiné 
p T  činnosti "jiná práce" pro 
t 30 rafu se tento časový úsek 
zazn e.  

D ní činnos
okud řidič po ukončení pra
innosti ručn rafu. 

Příklad (DTCO): 
Ř č dne 20.02.08 v 16:20 ončil svoji pracovní dobu a vyjmul kartu z tachografu. Poté dostal pokyn vykon

C vykonával jiné práce. Téhož dne v 18:30 chce řidič tyto
 dodatečně zaznamenat. Po ručním zadání do tachog

ráce a od 16:20 do 18:30 U
nto časový úsek 16:20-18:e

amená na kartu řidič
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Welcome 
19:30         18:30 UTC 

Zahájení přihlašovacího postupu 

 Petr Svoboda 
                

Čtení karty řidiče.  

 poslední vystavení 
20.02.08           16:20 

Poslední vyjmutí karty. 

 M  vstup 
doplnit?              ano 

Nabídka ručního zadání dalších činností. Řidič chce zadat jinou 
práci od 16:20 do 18:30, proto vybere odpověď "ano". 

  ?   konec směny 
20.02.   16:20       ne 

Žádost o potvrzení času konce pracovní doby při posledním 
vyjmutí karty. Řidič odpoví "ne".  

 20.02    16:20         - 
20.02.   18:30 

Zadání konce požadovaného časového úseku a činnosti (pro úsek 
          16:20-18:30 zadána jiná práce). 

 M  vložená data 
potvrdit?             ano 

Žádost o potvrzení zadaných dat. Řidič odpoví "ano". 

 

Pokračování denní pracovní doby 
Pokud chce řidič po vložení karty pokračovat v denní pracovní době, musí ručně zadat činnosti pro celý časový 
úsek od vyjmutí karty až do vložení karty. Tachograf se po zadání každé činnosti vždy dotazuje, zda je konec 
směny. Odpovědí na tento dotaz řidič rozhodne, zda chce pracovní dobu ukončit, nebo zda jde o pokračování 
pracovní doby. 
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14. UKONČENÍ DENNÍ PRACOVNÍ DOBY 
 

řidič ještě zpravidla jiné činnosti, jako např. vyložení nákladu. Tyto práce se také 
p  doby řidič znamenat v tachografu a na kartu řidiče. Z tohoto důvodu není 
s případě nčení jízdy kartu řidiče z tachografu. Řidič požádá o vysunutí 
ka r u až poté, co ukončí všechny své činnosti. Přitom se odhlásí a tím ukončí svoji denní pracovní 
d
 
P zpravidla řidič nastoupí odpočinek. Proto je žádoucí, aby před vyjmutím karty nastavil 
j nnost "přestávku/ rty do 
p í j lnit, že 
b u
 

Vy ní p  nastoupit 
o pa a tacho-
g poč
 
P c i na 

povídá skutečnosti, musí řidič nastavit 
p čně.  
 

J í vozidla ponechal nastavenou "jinou práci", nevyjmul kartu a nastoupil odpočinek, 
šný časový úsek až do nového zadání činnosti řidičem nebo až do rozjezdu vozidla 

ovanou činnost "odpočinek" (

Po ukončení jízdy vykonává 
očítají do pracovní
právné v takovémto 

e a je tedy je nutno za
 vyjmout ihned po uko

rtu z tachog af
obu. Pak kartu vyjme. 

o skončení pracovní doby 
ako svoji či
říštího vlož

odpočinek". Pokud tak řidič neučiní, tachograf časový úsek od vyjmutí ka
ako "neznámý" a řidič by měl při zahájení příští denní pracovní doby dop
 čerpal odpočinek. 

ení karty označ
ěhem tohoto časového úsek

jmutí karty po ukonče racovní doby není přikázáno. Řidič může kartu ponechat vloženou a
dě je ale bezpodmínečně nutné, aby před zahájením odpočinku nastavil n
inek".  

dpočinek. V takovémto pří
afu činnost "přestávka/odr

oté, co se vozidlo zasta , ta
"pohotovost". Pokud toto

ví hograf automaticky přepne prvnímu řidiči činnost na "jinou práci" a druhému řidič
 nastavení provedené tachografem neod

ožadovanou činnost ru

estliže by řidič po zastaven
achograf zaznamená příslut

jako "jinou práci" a tento záznam již řidič nemůže změnit. 
 
Vhodný postup při ukončení pracovní doby  
- Zastavit vozidlo a nechat zapnuté zapalování. 
- Nastavit požad ). 
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- Stisknout vysunovací tlačítko šachty, tím sdělujeme tachografu požadavek vyjmout kartu. 
kartu potřebná data a zahájí odhlašovací postup.  

- Řidič zadá cílovou zemi, tím ukončí denní pracovní dobu. 

Tachograf zapíše na 

ostup 

- Tachograf nabídne vyhotovení výtisku, řidič se rozhodne podle potřeby. 
- Tachograf vysune kartu. 
- Vypnout zapalování. 
 
 

Odhlašovací p
 

Tachograf zobrazí na displeji posloupnost kroků při odhlášení. 
 

Příklad odhlášení (DTCO): 
 Petr Svoboda Zobrazí se jméno řidi

                 
če a ukazuje se nárůst informací ukládaných na kartu. 

   ?   cílová země 
18.05.    16:30        CZ pomocí tlačítek z nabídky cílovou zemi (zde  CZ). Ukáže se  

Žádost tachografu o zadání místa konce pracovní doby. Řidič vybere 

  datum a čas. Při ukončení pracovního dne je nutno cílovou zemi zadat, 
protože se musí zapsat na kartu. 

24h   den-tisk 
18.05.08               ano 

Nabídka tachografu: vytištění denního výtisku a její potvrzení řidičem 
(ano). 

 Tachograf vyhotoví denní výtisk a podá zprávu o ukončení výtisku. 

17:33      Místní čas, symbol  v

 0km/h 
    99010.7 km  

levo dole pot
odpočinek, který právě zahajuje. Ta

vrzuje, že řidič má nastaven 
chograf vysune kartu.  
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 Řidič je odhlášen a vyjme kartu. 

 

15. PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ, PŘESTÁVKA 
ČINEK 

mu řidiči činnost na "jinou práci" a druhému řidiči na 
pat přestávku nebo odpočinek, musí činnost přestávka/odpočinek ručně zadat do 

A ODPO
 
Přerušení řízení 
Jakmile se vozidlo zastaví, tachograf automaticky přepne první
"pohotovost". Pokud chce řidič čer
tachografu ( ). 
 

A at přerušen mální délku. Z 
nařízení 561/2 přestávka musí trvat nejméně 45 min. Rozdělená přestávka musí trvat nejméně 15 min. 
( čá n  30 min. nelze tedy využít 
j o p ře á v nařízení 561/2006. 
 

 
 

dné
1 o

s ed zahájením jízdy znovu přihlásit a doba strávená jako přestávka musí být 
á e při nebezpečí 

n idla apod. 
2  á . 
3 ájí jízdu. Tachogr
 

by řidič mohl vykáz í řízení jako přestávku (popř. její část), musí mít toto přerušení určitou mini
006 vyplývá, že 

y) a nejmé ě1. st přestávk
ak řestávku ani jako část p

 min. (2. část přestávky). Přerušení řízení na dobu kratší než 15 
stávky. Pro přestávky a doby odpočinku platí pravidla uveden

Přestávka. Co má řidič udělat, když chce trávit přestávku
Po zastavení vozidla je vho
. Nas ví na tachog

, aby řidič postupoval takto: 
st na "přestávku/odpočinek", kartu přitom ponechá vloženu v tachografu.  
í se př

ta rafu činn
 Pokud řidič kartu vyjme, mu

zadána jako činnost "přest vka/ odpočinek". Vyjímat kartu na dobu přestávky má smysl pouz
odcize í voz
. Stráví přest vku
. Znovu zah af se automaticky přepne na "řízení". 
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P i ponechání karty vložené je důležité, aby řidič před čerpáním přestávky skutečně nastavil na tachografu činnost 
" estávka/odpočinek". Pokud b ce", nelze už zaznamenanou jinou práci změnit na 
p estávku. 

Řidič stávku/odpočinek" a kartu  ponechá vloženu v tachografu.  
aria inek opustí vozidlo. 

činnost na "přestávku/odpočinek" a kartu  vyjme z tachografu.  

rt

É 

1. Řidič 1 zastaví vozidlo. 

ř
př
ř

y zůstala např. nastavena "jiná prá

 

Zahájení odpočinku 
Varianta 1 - např. když bude řidič čerpat odpočinek ve vozidle. 

nastaví na tachografu činnost na "pře
nta 2 - např. když řidič na odpočV

Řidič nastaví na tachografu 
 
Jestliže se při vyjmutí karty nejedná o ukončení pracovní doby (směny), řidič nezadává cílovou zemi. Tato situace 
nastane např. při výměně řidičů, při vyjmutí karty na pokyn kontrolora, nebo při čerpání přestávky/odpočinku s 
vyjmutím ka y. 
 

Pokud řidič před přestávkou/odpočinkem vyjme kartu, musí po přestávce/ odpočinku zase kartu vložit a musí se 
znovu přihlásit. 
 
 
 

16. STŘÍDÁNÍ ŘIDIČŮ A PŘECHOD NA JIN
VOZIDLO 

 

Postup při střídání řidičů v jednom vozidle 
Při osádce dvou řidičů postupují řidiči při střídání takto: 
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2. Oba řidiči postupně vyjmou svoje karty z šachet tachografu. 
3. Řidič, jehož karta byla v šachtě 1, vloží nyní svoji kartu ji do šachty 2.  
4. Řidič, jehož karta je nyní v šachtě 2, se zde přihlásí a tím začne pracovat jako druhý řidič. 
. Řidič5 , jenž je nyní přihlášen v šachtě 2 jako druhý řidič, zde nastaví svoji činnost, kterou zahajuje. 

, vloží svoji kartu ji do šachty 1.  
 1, se zde přihlásí a tím začne pracovat jako první řidič. 

činnost, kterou zahajuje.  

ograf automaticky nastaví pro řidiče s kartou v šachtě 

tisk činností (to je vhodné, pokud bude v budoucnosti pracovat také na vozidle s kotoučovým 
tachografem). 
. Vyjme svoji kartu z tachografu. 

 
ro ča mezi vyjmutím karty z tachografu prvního vozidla a vložením karty do tachografu druhého 
zidla, musí řidič při přihlášení u druhého vozidla zadat do tachografu ty činnosti, které v tomto časovém úseku 

 musí toto nyní opravit a pro tuto 

6. Řidič, jehož karta byla v šachtě 2
7. Řidič, jehož karta je nyní v šachtě
8. Řidič, jenž je přihlášen v šachtě 1 jako první řidič, zde nastaví svoji 
 
Bez ohledu na předchozí nastavení, při rozjezdu vozidla tach
1 činnost "řízení", pro řidiče 2 "pohotovost". 
 
 

Přechod řidiče z jednoho vozidla na druhé 
Řidič provede tyto kroky: 
 

1. Zastaví vozidlo. 
. Pořídí denní vý2

3
4. Přejde na druhé vozidlo a zde vloží kartu do šachty 1 tachografu. 
5. Přihlásí se na tomto druhém vozidle, a tím zde začne pracovat jako řidič. 
6. Nastaví svoji činnost, kterou zahajuje. 

sový úsek, který uplynul P
vo
vykonával. To znamená např. jestliže u prvního vozidla již zadal konec pracovního dne,
"mezeru" musí zadat např. "jinou práci".  
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Smíšený provoz 
 
O smíšeném provozu hovoříme, jestliže řidič při plnění svých pracovních povinností používá jednak vozidlo 

vozidla s kotoučovým 

(u vozidel vybavených 

A. Řidič vybavený kartou řidiče řídí během jedné pracovní doby 
o z těchto typů: 

rafem 
 tachografem  

e je uvedeno, že řidič tento den řídil 

s digitálním tachografem, jednak jiná vozidla. Jako jiná vozidla mohou vystupovat 
tachografem nebo vozidla nevybavená tachografem. 
 

Činnosti řidiče se zaznamenávají podle předpisů stanovených pro jednotlivé typy vozidel 
tachografem pomocí tachografu příslušného typu, u vozidla bez tachografu se záznam nepořizuje). 
 
 

(jednoho pracovního dne) pouze vozidlo jednoh
(a) s digitálním tachog
(b) s kotoučovým
(c) bez tachografu (vozidlo vyňaté z působnosti nařízení 561/2006).  

Jako doklad o činnostech za tento pracovní den pro jednotlivé typy vozidel slouží: 
V případě (a) - karta řidiče 
V případě (b) - použitý kotouč 
V případě (c) - potvrzení o činnostech vystavené zaměstnavatelem, kd

561/2006. vozidlo vyňaté z působnosti nařízení 
 
Pro případnou kontrolu uchovává a předkládá řidič doklady, jak je uvedeno na str. 75. 
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B. Řidič řídí během jedné pracovní doby (jednoho pracovního dne) 

Pro vozidla (c) - činnost "řízení" je považována za "jinou práci". Záznam o této činnosti řidič buď ručně zadá do 

v
 
 

vozidla více typů: 
(a) s digitálním tachografem 
(b) s kotoučovým tachografem  
(c) bez tachografu (vozidlo vyňaté z působnosti nařízení 561/2006).  
 

Jako doklad o činnostech za tento pracovní den pro jednotlivé typy vozidel slouží: 
Pro vozidla (a) - karta řidiče 
Pro vozidla (b) - použitý kotouč 

digitálního tachografu, nebo zaznamená na zadní stranu záznamového listu. 
 
Příklad: Pokud řidič v rámci jedné pracovní doby pracuje na vozidle s digitálním tachografem a dále používá i 
ozidlo bez tachografu, má možnost zadat do digitálního tachografu činnosti dle této tabulky: 

Činnost vykonaná na vozidle bez 
tachografu nebo vozidle vyňatém 

í 561/2006 

se zadá na vozidle vybaveném 
digitálním tach

z působnosti nařízen
ografem jako  

řízení  
jiná práce  

pohotovost  
přestávka/odpočinek  

 

Pro sledování činností podle nařízení 561/2006 je důležité zadat i přestávky/odpočinek vykonané při použití vozidla 
vyňatého z působnosti nařízení 561/2006 v rámci tohoto pracovního dne. 
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17. VÝTISKY 
 
D znamovém zařízení jsou uložena elektronickým způsobem. V mnoha případech je 
vš n tiskárnou. Ta umožňuje vytisknout údaje z 

píře říkáme "výtisky". Data výtisku je možno 

V vit, pokud vozidlo stojí, je zapnuto zapalování a tiskárna je 
v
 

řehled možností jednotlivých uživatelů tachografu při vyhotovování výtisků podle typu jejich karty (řidiče / dílenské 
/ k  str. 58. nout nebo stáhnout 
po  je vyňa  lze tisknout pomocí 
je
 

řidičů je možno vytisknout podle druhu vložené 
karty. 
 

ata na tachografové kartě i v zá
ak zapotřebí tato data zviditelnit. Proto je digitální tachograf vybave

karty řidiče a příp. i ze záznamového zařízení. Vytištěným datům na pa
také zobrazit na displeji. 
 

ýtisky je možno vyhoto
ybavena papírem. 

 

TYPY VÝTISKŮ 
 
P

ontrolní / podnikové) je uveden v tabulce na
mocí karty určitého typu. Následující tabulka

dnotlivých typů karet.  

Ta ukazuje, jaká data lze zobrazit, vytisk
ta z výše uvedené a ukazuje, jaká data

Následující tabulka ukazuje, data kterých 
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Vložena 
karta 

Data 
z karty 
řidiče  

Data 
z datové 
paměti  

Data v datové paměti se týkají činností 

žádná nelze 
vytisknout 

 všech řidičů za posledních 8 dní, bez 
identifikace řidičů 

řidiče   jen daného řidiče 
dílenská lze lze všech řidičů 
kontrolní  vytisknout vytisknout všech řidičů 
podniková   jen řidičů daného podniku 

 
 
 
V praxi se vytvářejí následující výtisky: 
 

 Jaké výtisky je možno vyhotovit: 
Výtisky 
pořízené z 
karty řidiče 

- denní výtisk činností řidiče  
- výtisk událostí a chyb (zaznamenaných na kartě) 

Výtisky z 
paměti 
vozidlové 
jednotky: 

- denní výtisk činností řidičů (všech řidičů za daný den) 
- výtisk událostí a chyb (zaznamenaných v datové paměti nebo 

ještě trvajících) 
- výtisk technických a kalibračních dat 
- výtisk překročení rychlosti (více typů uspořádání) 
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P
v
ři práci řidiče je obvyklé, že do tachografu je vložena karta řidiče a řidič určí požadované výtisky. Data pro tyto 

ou idiče a z dato datové paměti jsou 
p stu  dat je
 
U některých tac ůže diče vložena do šachty 1 nebo 2, což je nutno vybrat. Pokud se nejedná o 

 je at d  vložené karty řidiče lze 
v enní la až 2  dní n
 

výtisků u chografu tone
 

ýtisky se čt
ro řidiče pří

z karty ř
pná pouze

hografů m
ěž

 popř. i 
a týkající se 

 být karta ři
nutno ad

vé paměti tachografu. Pokud jde o činnosti řidičů, z 
ho osoby. 

denní výtisk za b
yhotovit d

ný den, z
8

atum dne, pro nějž požadován denní výtisk. Z
azpět. výtisky zpravid

Příklad ta  S ridge: 
Pikto-
gram 

Data pro 
výtisk jsou 

Lze vyhotovit výtisk: 

24h   
z karty 
řidiče 

denní výtis řidiče (i když řidič 
příp. řídil během dne více vozidel), lze vytisknout zadaný den 

k všech činností řidiče z karty 

  výtisk všech záznamů událostí a chyb z karty řidiče 
24h  

 
řidiče/řidičů z paměti vozidlové 

aný den z posledních 8 dní 
z datové 

denní výtisk činností daného 
vybrjednotky; lze vytisknout 

 

 paměti 
oziv

je
dlo

dnotk

ěti vozidlové 
vé jednotky 
y 

výtisk všech záznamů událostí a chyb z pam

  výtisk technických a kalibračních dat vozidlové jednotky 
  výtisk všech záznamů o překročení rychlosti z paměti 

vozidlové jednotky 
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STRUKTURA VÝTISKŮ 
 

ýtisk má zpravidla tyto základní části: V
- záhlaví výtisku 
- tělo sestávající z bloků 
- závěr výtisku. 

 
Záhlaví obsahuje: 
- datum a čas výtisku 
- ní u 

c rovedl kontrolu 
c

Závěr výt
V závěr  vý u řádky pro podpis řidiče. Zde musí řidič vyhotovený výtisk podepsat. Kromě toho je zde řádka 
pro použití p i případné kon íše výtisk.  

Data ve výt ně řed níž je piktogram 
identifik oru  ko oku) nebo 
závě ýt íklad p

 označe
- identifika

druhu výtisk
i řidiče, popř. id
i vozidla. 

entifikaci kontrolora, který p
- identifika
 

isku: 
u tisku jso

ř trole. Zde se uvádí místo kontroly a zde také kontrolor podep
 
Blok 

isku jsou čle
ok

na do bloků. Začátek bloku je označen přerušovanou čarou, uprost
át

rem v
 bloku. Bl
isku. Např

nčí začátkem jiného bloku (tj. přerušovanou čarou s piktogramem jiného typu bl
řerušovaná čára s identifikátorem : 

 
 
 

-------------- ---------------  označuje začátek bloku výtisku. 
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v bloku (DTCO) Identifikátory bloků a náze
 

blok výtisku  

 blok identifikace řidiče nebo blok činností řidiče 
 blok vozidla 
 blok vozidlové jednotky 
 blok tachografové dílny (s daty kalibrace) 
 blok kontroly 
 blok podniku 

1 blok provedených činností zaznamenaných na kartě v šachtě 1 
2 blok provedených činností zaznamenaných na kartě v šachtě 2 
Σ blok denního souhrnu 
!  blok posledních 5 událostí a chyb z karty 
!  blok všech událostí zaznamenaných na kartě 

 yb zaznamenaných na kartě blok všech ch
!  blok posledních 5 událostí a chyb z vozidlové jednotky 
!  blok všech událostí zaznamenaných ve vozidlové jednotce nebo 

trvajících 
 blok všech chyb zaznamenaných ve vozidlové jednotce nebo 

trvajících 
 blok překročení rychlosti 

 
  Existují i další typy bloků. 
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Poznámka: Význam piktogramu se může lišit podle místa jeho použití. Například piktogram !  použitý ve výtisku 
 (viz výše), kdežto tentýž piktogram !  na uprostřed přerušované čáry jako identifikátor bloku označuje blok událostí

levém kraji řádky označuje záznam události "vložení neplatné karty". 
 
Jin  příký lad: Piktogram  použitý uprostřed přerušované

ností řidiče, kdežto tentýž piktogram 
 čáry představuje identifikátor bloku identifikace řidiče nebo 

blo u čink  na levém kraji řádky označuje časový úsek činnosti řidiče "řízení". 
 
Z na
Bl  ses d blok obsahuje více záznamů, záznamy jsou od sebe odděleny 
př ušov Tato přerušovaná čára oddělující záznamy je zpravidla kratší než přerušovaná čára 

niču áznamy o překročení rychlosti.  
 

----

áz m 
o
er
k tává z jednoh

anou čarou. 
o nebo více záznamů. Poku

ohra jící blok. V jednom bloku jsou záznamy téhož typu, např. z

-- -------! -------------   
 
  
  zá

------
  zá
  -
 zá
- --

 příklad bloku sestávajícího 
ů  

znam 1 
------------------------------------ 

 
-----

znam 2 
------------------------------------ 

 ze 3 záznam
  
-

znam 3  
-- -------------------------  

 
 
 

DEN ISKY - ZÁKLADNÍ PRVKY 
 
Pří la

   

NÍ VÝT

k dy DTCO: 
 

 17:00 CZ 
    234 567

 čas a místo (stát) zahájení pracovní doby, stav počítače ujetých 
km     
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 03:25 F 
   234 910 

 čas a místo (stát) konce pracovní doby, stav počítače ujetých km

   
 17:00  18:45  01h45  doba řízení od 17:00 do 18:45, trvání 01h45    
 07:00 10:45  03h45   výtisk pro šachtu 1: řidič 1 řídí od 07:00-10:45; práce v režimu 

osádky  (v šachtě 2 je přihlášen řidič 2)     
  12:35  14:45  02h10  pohotovost od-do, trvání 02h10    
  13:35  15:05  01h30  jiná práce od-do, trvání 01h30    
 10:20  11:10  00h50  přestávka od-do; trvání 00h50    
 11:20  11:25  00h05  přerušení řízení od-do; trvání 00h05 

 

 22:50  0 0  05h40* 4:3  přestávka nebo odpočinek 05h40 
ce 1hod. a více jsou označeny (přestávka/odpočinek o dél

hvězdičkou)  
    

  02:30   ----- ------------  začátek časového úseku přepravy na trajektu/vlaku (konec je 
dán zahájením další činnosti)    

  12:50   -----  ------  začátek časového úseku mimo působnost nařízení 561/2006  
   
  21:10  -----  -------  konec časového úseku mimo působnost nařízení 561/2006  
   

  -------------------------- 
  00:00  07:00  07

  -------------------------- 
h00 

 07:00  07:25  00h25 

ový úsek, kdy nebyla vložena karta ani nebyla 
předem zadána činnost, od 00:00 do 07:00, doba trvání 07h00; 
řidič zahájil pracovní den v 07:00, ale nevložil kartu; v 07:25 

 neznámý čas

vložil kartu a zadal jinou práci od 07:00 do 07:25 
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P ntifikace ř č
 
říklad: Ide idi e 

-------------- ---------------
 Novak 

    Jaroslav 
CZ /00000000003E46  0 

 

 

0 
   25.03.2013 

blok identifikace řidiče, 
příjmení a jméno řidiče, 

 - karta řidiče, 
CZ - vydávající stát a číslo karty,
     datum vypršení platnosti kart

 
y 

 
 
Pří v zi
 

--------------

klad: Identifikace o dla 

---------------
 WEB45278905667890 

 blok vozidla, 
IN vozidla,  V

stát registrace vozidla,  
registrační značka vozidla 

   CZ  /           9B0  5678 
 

 
P k idi
 
říklad. Blo činností ř če 

-------------- -------------
 

-- 
 

 užití 
  16.04.2008        123 

blok činností řidiče, datum denního výtisku, čítač denního po
karty (počet dní, v nichž byla karta vložena do tachografu tj. 
počet vložení karty do tachografu ke dnešnímu datu)    
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Příklad: Část denního výtisku o vložení karty do šachty 

--------------
 

--------------- 
0

 blok činností řidiče, datum denního výtisku, čítač denního použití 
    14.02.2 08        87 karty 
   

  ------------
?   0   18:1

-------------- 

 
00:0 5  18h15 
-------------------------  -

  00:00   18:15  18h15 

  v 18:15; tachograf označil pomocí "?" 
, protože při ukončení 
la zadána činnost při vyjmutí 
ek 00:00 až 18:25 v trvání 

18h15  

řidič zahájil pracovní den
ča 5 jako neznámý
předchozího pracovního dne neby

sový úsek 18h1

karty; v 18:15 ručně zadán odpočin

   
--------------1----------------  blok

stát a
 činností na kartě v šachtě 1, 

 registrační značka vozidla,  
 km při vložení karty, výpis činností začíná vložením 
8.15); případná ruční nastavení činností před čas 

e nejsou vypsána 

 CZ  /           9B0  5678 
    125 418 km stav počítače

karty (zde v 1
vložení karty (18:15) zd

  18:15   19:30  01h15 

 
 

íklad: Část denního výtisku o vy  z šachty 

 
 počítače ujetých km při vyjmutí karty, ujetá vzdálenost od 

posledního vložení karty 

Př jmutí karty
 

    125 746;    328 km  stav
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Příklad: Po sobě jdoucí činnosti řidiče během pracovního dne  
    

 06:30    07 45     01h15 :  zahájení pracovní doby, jiná práce od-do, trvání 01h15 (např. 
nakládka) 

 07:45   10:05    02h20   ízení od-do, trvání 02h20 doba ř
 10:05   10:25   00h20  první část přestávky 00h20 
 10:25   12:30    02h05  doba řízení 02h05 
 12:30   13:10    00h40  druhá část přestávky 00h40 

  
rioda řízení (max. 4h30 h) 

řidič řídil celkem 04h25, čerpal přestávku celkem 0h50, začne 
ová pen

 13:10   15:30    02h20  doba řízení 02h20 
 15:30   15:35   00h05  přerušení řízení (není přestávkou) 
 15:35   16:55    01h20  doba řízení 01h20 
 16:55   17:20   00h25  jiná práce 00h25 (např. vykládka), 

ukončení pracovní doby 
 
Příklad: Přechod řidiče z šachty 1 na šachtu 2 - výtisk z karty řidiče 
  

--------------1----------------
  

  
ozidla,  

stav počítače km při vložení karty, řidič řídil od 00:00 do 02:50. 
Dobu 02:50 do 02:52 spotřeboval na přenesení karty do šachty 2 
(správně měla být zadána jako jiná práce). 
Od 02:52 do 05:30 měl jako řidič 2 pohotovost. 

blok činností na kartě v šachtě 1, 
stát a registrační značka v CZ  /           9B0  5678 

    125 418 km 
 00:00   02:50   02h50  

  -------------------------- 
?  02:50   02:52   00h02  
--------------2---------------- 

 02:52   05:30   02h38  
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Příklad: Denní výtisk činností řidiče pořízený z karty řidiče 
 

-------------- --------------- 
  
 

 lok činností řidiče,  

pořízeného z karty řidiče, čítač denního použití 
  13.06.2008       35 

b
datum denního výtisku (tj. datum dne, pro nějž je vyhotoven 
denní výtisk) 
karty 

 
 

Př č n ý z vozidlové jednotky 
 

--------------

íklad: Denní výtisk i ností řidiče pořízen

--------------- 
  
  

 
z vozidlové jednotky, stav 
00 

  13.06.2008      
156 789  -  157 201 

blok činností řidiče,  
sku pořízeného datum denního výti

počítače ujetých km v 00:00 a v 24:
 
 

Př
--------------

íklad: Kontrola řidiče 
 

---------------  blok kontroly,  - kontrolní karta, CZ - vydávající stát, číslo karty, 
CZ  /00000000000111 0 0 

   25.03.2008 12:30   
datum a čas kontroly,  - byl pořízen výtisk a stažena data z 
karty   

 
 

Př
 

 sahuje:
 

íklad: Denní souhrn  
Blok denního souhrnu ob   

údaje o začátku pracovního
dne    (čas, mí to a stavs  km) 

pokud pracovní doba začíná v kalendářním dni denního výtisku 

údaje o konci pracovního dne  
  (čas, místo a tav km)s  

pokud pracovní doba končí v kalendářním dni denního výtisku 
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 Příklad: Řidič pracoval v daném dni od 18:10 do 22:40. 
 

-------------------------------  běžný čas a nabídka zadání činnosti (při ukončení pracovní 
?  22:40 doby) 
---------------Σ---------------  

če ujetých km, 
čas a místo (stát) konce denní pracovní doby, koncový stav 

ová 
í 

 neznámá doba 18h10 před zahájením 

blok denního souhrnu, 
čas a místo (stát) začátku denní pracovní doby, počáteční stav 
počíta

 18:10  D 
    218 510 km 

 22:40  CZ 
    218 750 km 

    03h15     240 km 
    00h25    00h20 
    00h30 ?   18h10   

 00h00 

počítače ujetých km, celková doba řízení a ujetá vzdálenost, celk
doba jiné práce, celková doba pohotovosti, celková doba přerušen
řízení 00h30, celková
pracovní doby, doba jízdy v osádce 2 řidičů 00h00 

 
 
Bloky událostí a chyb v denním výtisku 
V vo
 - bl ka

- b oříz pam ti vozidlové jednotky. 

dají takto: 

 
ýtisk událostí a chyb sestává ze d u za sebou následujících bloků: 

rty řidiče 
ě

ok událostí a chyb pořízený z 
 
 

lok událostí a chyb p ený z 

Začátky bloků událostí a chyb vypa
 

------------- -------------  blok pořízený z karty řidiče 
 

-
  

------------ ------------  blok pořízený z vozidlové jednotky 
 
Za u y zaznamenány). 
Stan  

 začátkem bloku následují přísl
dardně se vypisují záznamy 5

šné záznamy událostí a chyb (pokud jsou události nebo chyb
posledních událostí a 5 posledních chyb. 
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Příklad denního výtisku řidiče za pracovní den 
Řidič zahájil pracovní den 13.06.2008 v 18:15 a ukončil dne 14.06.2008 v 00:55. Protože pracovní den řidiče 
př dne  a za 14.6.2008. 
D  pořídil řidič při ukončen o dne. Všechny časy ve výtisku jsou UTC. Použit DTCO. 
 
Ř č e vy

echází z jednoho kalendářního  do dalšího, je potřeba vyhotovit dva denní výtisky, za 13.6.
í pracovníhenní výtisk

idi ozhodne nejdřív se např. r hotovit denní výtisk za den 14.06.2008:
 
 

   

 14.06.2008  00:55  (UTC)  záhlaví výtisku s datem a časem pořízení výtisku 
-------------- ---------------
24h  

 blok výtisku, typ výtisku: denní výtisk činností řidiče pořízený z 
karty řidiče 

-------------- ---------------  blok řidiče,  
příjmení a jméno řidiče,  Novak 

   Jaroslav  - karta 
CZ /00000000004E23  0 0 

    25.03.2013 

řidiče, vydávající stát a číslo karty řidiče,   
datum vypršení platnosti karty 

-------------- ---------------
 WEB45278905667890 

    CZ   /            9B0  5678 
VIN vozidla, stát registrace a re

 blok vozidla,  
gistrační značka vozidla 

-------------- --------------- 
 Siemens VDO Automotive AG 

 blok vozidlové jednotky, 
výrobce vozidlové jednot

    1381.1070100001 typ a čís
ky, 

lo vozidlové jednotky 
-------------- --------------- 

 Tachograf Servis s.r.o. 
CZ /0000 000085  0 00000  

08 

dílny,  blok 

   25.02.20

 -název tachografové dílny,  dílenská karta, vydávající stát a číslo 
race dílenské karty, datum poslední kalib

-------------- ---------------  blok poslední kontroly (zde není žádná kontrola na kartě 
zaznamenána)  
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-------------- --------------- 
    14.06.2008        67 

 blok činností řidiče, datum denníh
karty  

o výtisku, čítač denního použití 

--------------1---------------- 
 CZ  /           9B0  5678 

         125 746 km 
 00:00  00:55      00h55 

    125 814;    68 km 
řízení, stav počítače km na konci (v 00:55

 blok činností na kartě v šachtě 1 
stát a registrační značka vozidla,  
stav počítače km na začátku časového úseku (v 00:00), doba 

), ujetá vzdálenost 68 km

-------------------------------
?  

 běžný čas a nabídka zadání činnosti po skončení pracovní doby 
00:55 (činnost nebyla zadána)  

-------------- Σ----------------  
00:55  CZ 

     125 814
 00h55      68 km 
  00h00      00h00 

vý stav počítače ujetých km, 
 ujetá vzdálenost 68 km, 

otovosti, 

 blok denního souhrnu, čas a místo (stát) konce denní pracovní 
doby, konco
doba řízení a
doba jiné práce, doba poh

  00h00     ?  00h00 
  00h00 

 u, neznámá doba 00h00, doba 
jízdy v osádce řidičů 00h00 
doba přerušení řízení/odpočink

----------- ------------  blok událostí a chyb přečtených z karty (prázdný) 
------------ ------------ 
 

   12.06.2008    07:2
  1

3 
        ( )     00h02 

CZ  /00000004E23  0  0 

 blok událostí a chyb přečtených z paměti vozidlové jednotky, 
ch 

rty řidiče 

událost překročení rychlosti, datum a čas, počet podobný
událostí ve dni, trvání překročení rychlosti, 
vydávající stát a číslo ka

-------------------------------  konec bloku událostí a chyb  

 ………………………..….. 
 místo kontroly (žádná kontrola není zaznamenána) 

  ………………………..…..  podpis kontrolora 
  ……J. Novák…………..…..  podpis řidiče 
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Ny hotov za ní řidič vy í denní výtisk den 13.06.2008:
 

   

 14.06.200  00:55  (UTC) 8  záhlaví výtisku s datem a časem pořízení výtisku 
-------------- ---------------
24h  

 blok výtisku, typ výtisku: 
denní výtisk činností z karty řidiče 

-------------- --------------- 
 Novak 

   Jaroslav 
CZ /00000000004E23  0 0

    25.03.2013 
 

 blok identifikace řidiče,  
příjmení a jméno řidiče, 

 - karta řidiče, vydávající stát a číslo karty řidiče,   
datum vypršení platnosti karty 

-------------- ---------------
 WEB4527890566789 

    CZ   /            9B0  5678 

 blok vozidla, 
VIN vozidla, stát registrace a registrační značka vozidla 

-------------- --------------- 
 Siemens VDO Automotive 

 

 

  AG 
    1381.1070100001 

blok vozidlové jednotky, 
výrobce vozidlové jednotky, 
 
typ a číslo vozidlové jednotky 

--- ----------- --------------- 
 Tachograf Servis s.r.o. 
CZ /00 000085  0 0000000  

   25.02.2008 

 blok dílny, 
název tachografové dílny,  - dílenská karta, vydávající stát a číslo 
dílenské karty, datum poslední kalibrace 

-------------- ---------------  blok poslední kontroly (žádná kontrola není na kartě 
zaznamenána)  

-------------- --------------- 
    13.06.2008        66 

 nního výtisku, čítač denního použití blok činností řidiče, datum de
karty 
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------------------------------- 
?  00:00  18:15   18h15 

 neznámý časový
pracovní doby), č

 úsek před vložením karty (zde před začátkem 
as začátku a čas konce, doba trvání (činnost 

nebyla zadána) 
--------------1---------------- 

 CZ  /           9B0  5678 
         125 418 km  

 18:15  18: 5   00h30 4
 18:45  19:30   00h45 
 19:30  19:45   00h15 
 19:45  20:45   01h00 
 20:45  21:15   00h30 
 21:15  22:45   01h30 
 22:45  23:15   00h30 
 23:15  00: 0   00h45 

    125 74    328 km 
0

6; 

 

ní (část přestávky), 

karty, ujetá vzdálenost 

blok činností na kartě v šachtě 1, 
stát a registrační značka vozidla,  

žení karty, stav počítače km při vlo
jiná práce, 
řízení, 
jiná práce, 
řízení, 
přerušení říze
řízení, 
jiná práce, 
řízení, 
stav počítače km při vyjmutí 

---------------Σ--------------- 
 18:15  CZ 

 
    125 41 km 8 

    04h00     328 km 
    01h15    00h00 
    00h30  ?  00h00 

   00h00 

 
ní pracovní doby, 

etých km, 
os

oba 00h00, doba jízdy 

blok denního souhrnu, 
čas a místo (stát) začátku den

tav počítače ujpočáteční s
doba řízení a ujetá vzdálen t, 
doba jiné práce, doba pohotovosti, 
doba přerušení řízení 00h30, neznámá d
v osádce 2 řidičů 00h00 
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------------ ------------  blok událostí a chyb z karty … 
------------ ------------ 
 

 blok událostí a chyb přečtených z paměti vozidlové jednotky … 

-------------------------------  konec bloku událostí a chyb  

 …  ……………………..…..
 místo kontroly 

  ………………………..…..  podpis kontrolora 
  ……J. Novák…………..…..  podpis řidiče 

 
 
 
Př e s p dlo 
 
Řidi obu v sil se v šachtě 1. Od 06:00 do 07:00 vykonával nakládku (jinou 
pr č Svo "osádka" (

íklad činností řidič řechodem na jiné vozi
č Novák zahájil pracovní d
i) . V 07:00 přišel druhý ři

06:00. Přihlá
ác di boda a přihlásil se v šachtě 2. Tím se zahájil provoz ). 

 
O No 9:00 řidič Novák řídil vozidlo 
(druh vněž ve vozidle) a u dal svou další činnost. 
 
V  vozi  1. Přitom nezadal svoji činnost za časový 
úse edos áka.  

d 07:00 do 07:30 pracoval řidič vák dále na nakládce (jiná práce). Od 07:30 do 0
jel 70 km. V 09:00 řidič Novák vyjmul kartu a nezaý řidič byl ro

10:00 převzal řidič Novák jiné
k od 09:00 do 10:00, což je n

dlo a přihlásil se jako řidič v šachtě
tatek. Od 10:00 řidič Novák jel 2 hodiny. Výtisk z karty řidiče Nov
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--------------1-------------  ---

 CZ  /       0  5678 
        125 746

    9
 km 

B
 

 06:00  07:00      01h00 
 07:00  07:30      00h30  
 07:30  09:00      01h30  

 

 1, 
v 

), ujetá vzdálenost 70 km 

   125 816;    70 km 

blok činností na kartě v šachtě 
stát a registrační značka, stav km na začátku časového úseku (
06:00), jiná práce 01h00, jiná práce v osádce 00h30, doba řízení 
01h30,  
stav počítače km (v 09:30

------------------------------- 
?  09:00  10:00   01h00 

ový úsek před vložením karty (činnost nebyla 
zadána) 

 neznámý čas

--------------1---------------- 
 CZ  /           7A5 9876 

            34 560 km 
 10:00  12:00         02h00  

úseku (v 10:00), doba řízení 02h00, sta
12:00), ujetá vzdálenost 120 km 

            34 680 km    120 km 

 blok činností na kartě v šachtě 1, 
stát a registrační značka, stav počítače km na začátku časového 

v počítače km na konci (ve 

 
 
 
 
 
 
Pořizování denního výtisku 
 
Karta řidiče obsahuje všechny údaje o řidiči a jeho činnostech. Po vytištění dat z karty může řidič sledovat a 
kontrolovat svoje činnosti. Podobně využívají výtisky i kontroloři. Řidič pořizuje výtisky, pokud je to zapotřebí, 
zpravidla na závěr pracovního dne nebo při kontrole.  
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P
vý

okud řidič požádá o vyjmutí karty z tachografu, u většiny tachografů mu zařízení nabídne vyhotovení denního 

 
tisku.  Například (DTCO): 

  řidič 1      
24h   denní hodnota  

Nabídka vytištění všech hodnot za pracovní den pro řidiče 1 

 
  řidič 1      

24h   den-tisk  
Nabídka vytištění denního výtisku pro řidiče 1 

 
 

O T
 
(ves
 
říklad: Záhlaví výtisku překročení rychlosti z vozidlové jednotky  

STATNÍ PRVKY VÝ ISKŮ    
měs DTCO) 

P
 

 04.05.2008   20:30 (UTC)
 -------------- --------------

    90 km/h 

 Datum a čas výtisku, blok výtisku, výtisk překročení rychlosti, nastavená 
hodnota omezovače rychlosti (90 km/h) 

 
 
Příklad: Výtisk překročení rychlosti z vozidlové jednotky 
 
 

-------------- --------------- 
      85 km/h 

 začátek bloku výtisku, nastavená 
hodnota omezovače rychlosti 
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------------- -------------- 
  04.02.2008 10:54 
  15.05.2008 18:22  

 začátek bloku překročení rychlosti,  
datum a čas poslední kontroly překročení rychlosti, datum a čas 

 (3)  
 

prvního překročení rychlosti od poslední kontroly, počet dalších 

 

-----------

obdobných překročení rychlosti za tentýž den 

-------------- 
 11.09.2007 19:35 00h04 

  92km/h   (   96 km/h  ) 
 N vak o

   Jaroslav 
CZ /00000000004E23 0 0 

 začátek bloku prvního překročení rychlosti po kalibraci,  
datum a čas překročení rychlosti, trvání překročení rychlosti, 

í rychlosti, jméno a karta 
řidiče vložená při překročení rychlosti 
nejvyšší a průměrná hodnota překročen

 

---------- (365)------------ 
 

 začátek blo
365 dn

ku 5 nejzávažnějších překročení rychlosti v uplynulých 
ech (záznam typu 1) 

 

---------- (10)-------------  začátek bloku nejzávažnějších překročení rychlosti (z každých 10 
 posledních dní výskytu překročení rychlosti se vybere 

nejzávažnější událost; lze sledovat tendence řidiče) 
 
P ro
 
ř řeíklad: Záznam o p k čení rychlosti z vozidlové jednotky (typ 1) 
 ---------- (365)--------- 

 04.02.2008 10:54  00h05 
   98 km/h  95 km/h   (  ) 

Svoboda 
  Petr

CZ /0000 0004E23 0 0 000

 blok překročení rychlosti - 5 nejzávažnějších překročení za 
posledních 365 dní, datum a čas začátku překročení rychlosti, trvání 

ní, průměrná 
bě události 

 

překročení rychlosti, nejvyšší rychlost při překroče
rychlost, jméno řidiče, karta vložená v šachtě v do
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Přík kro
 

 ----------

lad: Záznam o pře čení rychlosti z vozidlové jednotky (typ 2) 
(10)--------- 

 04.02.2008 10:54  00h05 
   98 km/h  95 km/h   (  ) 

Svoboda 
  Petr 

CZ /00000000004E23 0 0 

 bl ení za každý z 
 rychlosti, 

ěrná 

ok překročení rychlosti - nejzávažnější překroč
posledních 10 dní výskytu, datum a čas začátku překročení
trvání překročení rychlosti, nejvyšší rychlost při překročení, prům
rychlost, jméno řidiče, karta vložená v šachtě v době události 

 
P bě 
 

------------!

říklad: Záznam o chy karty 
------------- 

2  08   10:54 
            00h15 

 05.02.20
   

 CZ  /           9B0  5678 
 

 za a chyb, čátek bloku výtisku událostí 
chyba karty v šachtě 2, datum a čas vzniku chyby, trvání chyby,  
stát a registrační značka vozidla v době chyby 

 
 
P áz  b
 
říklad: Z nam o jízdě ez vhodné karty (typ 1) 
 ----------- ----------- ----

!
- -  

   04.02
  

.2008   02:10  
!04   (  1)        01h05 
 --- 

 
arta 

začátek záznamu, datum a čas začátku události, 04- kód události, 
pořadové číslo, trvání jízdy bez karty 01h05, identifikátor karty (k
nevložena) 
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Příklad: Záznam o jízdě bez vhodné karty (typ 2) 
 

-------------------------------
!  ---   25 746;  
   

 2 tav 
 225 812;     66 km 

 začátek záznamu;  
stav počítače km na začátku úseku jízdy bez vložené karty, s
počítače km na konci úseku, ujetá vzdálenost bez vložené karty 

   

o chyby se mohou objevit i další piktogramy, výrobci př
 
Ja or záznamu události neb idávají svoje vlastní 

a jejich kombinace. 
 

Použití výtisků 
Vý ty í t če 
U kot tavu  pracovního 
dn osti může řidič používající digitální 
tach ní pracovního dne "denní výtisk" a na něm jsou vidět všechny jeho činnosti v průběhu 
dn . Tento denní výtisk se pak může v případě závady karty nebo tachografu použít k archivaci dat stejným 
působem jako popsaný kotouč.  

e mohou stáhnout z karty řidiče nebo ze 
zá
 

K y pot
● r vyžád

řidič pracuje ve smíšeném provozu (např. jezdí jednak ve vozidle s analogovým a jednak ve vozidle s digitálním 
tachografem), používá se denní výtisk stejným způsobem jako kotouč pro vykázání činností řidiče za každý den 
sledovaného období (uplynulých 28 dní). I pro tuto kontrolu by však bylo možno použít kartu řidiče, pokud by byli 
kontroloři vybaveni čtečkou karet. Jinak řidič může vyhotovit požadované denní výtisky ze své karty. 

ko identifikát
piktogramy 

 
tisky z kar  řidiče slouž aké pro archivaci činností řidi

oučového tachografu předs je záznamový list (kotouč) médium, na kterém jsou po ukončení
e zaznamenány všechny činn řidiče za uplynulý den. Podobným způsobem 

ograf vytvořit při ukonče
e

z
 

Je nutno vytvářet výtisk za každý pracovní den? 
Obecně to není zapotřebí. Zaměstnavatel i řidič si data o činnosti řidič

znamového zařízení. 

d  jsou denní výtisky za
 Při k ntrole, pokud je kontrolo

řebí? 
á. o

 Pokud ●
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18. PRÁCE S PODNIKOVOU KARTOU 
 
Fi , vybave  Jedna firma 
m ret. P  k řízení.  
 

Podnikové zámky 
vat je pro další zpracování a uchovávání v podniku. Tachografový systém také umožňuje 

vyhradit si časový úsek, kdy vozidlo používají řidiči daného podniku tak, že data v tomto časovém úseku jsou přístupná jen 
ede zamknutím tachografového systému pro určitý podnik tzv. podnikovým zámkem

rm která provozuje vozia dla ná digitálními tachografy, musí požádat o vydání podnikové karty.
odniková karta je určena především pro stahování dat, nelze ji použítůže držet i více podnikových ka

Podniková karta umožňuje provozovateli vozidla provádět potřebné činnosti s daty uloženými v datové paměti tachografu 
vozidla, tj. zobrazovat data a staho

danému podniku. To se prov . 

utomaticky přihlášení. Přitom dojde k 

je odemknutí zámku (lock-out). Po odemknutí zámku už není přístup k datům 
ý podnik. Již existující data podniku v záznamovém 

po tuto dobu zamknutá. Odemknutí se např. musí 

cí podnikové karty čte prostřednictvím tachografu data z karet řidičů a z datové paměti 
vuje). Tomuto čtení dat z karty řidiče nebo z datové paměti tachografu 

P
z

 
U nového vozidla po kalibraci tachografu se při vložení podnikové karty provede a
aktivaci zámku pro daný podnik (lock-in). Tím je zamknut podnikový zámek pro tento podnik, což znamená, že data uložená 
v paměti vozidlové jednotky během následujícího používání vozidla budou přístupná jen danému podniku. Podnikové zámky 
se používají také tehdy, když vozidlo vybavené digitálním tachografem pracuje pro více podniků. Pomocí podnikových zámků 
se zajistí, že každý podnik má v datové paměti záznamového zařízení přístup jen k vlastním datům.  
 

Opačným postupem k zamknutí 
pořízeným v následujícím časovém úseku vyhrazen pro jedin
zařízení však zůstanou vyhrazena jen pro podnik, který měl data 
provést při prodeji vozidla. (Další informace viz str. 22.) 
 

Pracovník podniku pomo
tachografu, zpracovává je a uchovává (archi
se říká stahování dat (download).  
 
ři stažení dat se data pouze okopírují na jiné médium, tzn. že původní data na kartě nebo v datové paměti 
ůstanou zachována, jen se označí, že již byla stažena. 
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Pro přímé stahování dat z karty řidiče (bez použití tachografu) slouží čtečka karet. Toto
samostatné (vybavené vlastní pamětí), nebo je čtečka karet periferním zařízením osobníh

 zařízení může být zcela 
o počítače. 

 
 

Stahování dat z digitálního tachografu 
 
Pro zpracování dat zaznamenaných v datové paměti digitálního tachografu je nutno tato data z tachografu přečíst 
(stáhnout je). Jako rozhraní pro stahování dat slouží konektor umístěný na skříni tachografu. U DTCO je pod 
víčkem a na přední straně přístroje. 
 
Konektor pro stahování dat (download)  má tvar 
 

      
 
Prostřednictvím tohoto konektoru se připojuje k digitálnímu tachografu: 
- vnější paměť (download key) - přímo zasunutím do konektoru 
- osobní počítač, přenosný laptop nebo notebook - pomocí kabelu. 
 
Download key - vnější paměť pro stahovaná data 
je na jedné straně vybaven konektorem pro připojení na digitální tachograf  
(viz výše) a na druhé straně má konektor pro připojení na počítač (např. rozhraní USB). Jedno z provedení paměti 
download key ukazuje následující obrázek (Siemens VDO). 
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Pravidla stahování a uchovávání dat 
 

ovinnosti při provozu voP zidel s digitálními tachografy 
o činnosti řidičů a provozu vozidel zaznamenaných na kartách 
dující povinnosti: 

 

Zaměstnavatel má při stahování a uchovávání dat 
řidičů a v datové paměti vozidlových jednotek násle

POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE z karty řidiče z vozidlové jednotky 
Zaměst ěnavatel v N mecku musí stahovat 
data: (lze doporučit i pro české firmy) (počítáno od dne prvního

záznamu) 

nejpozději každých 28 dní 
 

nejpozději každé 3 měsíce 
(počítáno od dne prvního 
záznamu) 

Zaměstnavatel v ČR musí uchovávat 
stažená data v provozuschopném stavu: 

po dobu 1 roku po dobu 1 roku 

 
Perioda stahování dat není zatím (2009) českými předpisy stanovena.  
Doba uchovávání dat se vztahuje i na pořízené výtisky, pokud tyto nejsou nahraditelné datovými záznamy 
staženými z karet řidičů nebo z vozidlových jednotek.  
 

Pov ni nosti při provozu vozidel s analogovými tachografy: 
Zaměstnavatel v ČR musí uchovávat kotouče v čitelném stavu po dobu 1roku. 

 



 161

19. PRÁCE TACHOGRAFOVÉ DÍLNY 
bavených digitálními tachografy (kromě oprav a výměn) 

● kalibrace tachografů. 
 
P znam u  se správné 
n nový tové paměti 

 
P ) vym ed výmě stažení dat z datové 
p spozici pro další zpracování. 

 
Schválená (autorizovaná) dílna provádí u vozidel vy
především tyto práce: 
● aktivace tachografů poprvé uváděných do provozu 

ři kalibraci se provede přezkoušení zá
astavení parametrů, umístí se na něm 

tachografu. 

ového zařízení, zda prac
montážní štítek a data o ka

je bezchybně a kontroluje
libraci se zaznamenají do da

okud se tachograf (vozidlová jednotka
aměti nahrazovaného tachografu, aby byla data k di

ěňuje, je nutno př nou provést úplné 

 
Další informace jsou uvedeny na str. 40. 
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20. KONTROLY ŘIDIČŮ 
 
V zásadě jsou prováděny kontroly dvojího druhu  
- na silnicích (na cestě) 
 provozovnách a na pozemcích podniku -

 
ři silniční kontrole provádí kontrolní orgP án především: 
 kontrolu dokladů řidiče (karta řidiče, řidičský průkaz) 
 kontrolu dokladů nákladu 

● vizuální kontrolu dodržování nařízení 561/2006, 3821/85 a pracovněprávních předpisů daného státu 
● vizuální prohlídku digitálního tachografu  
● stahování dat z karty řidiče 
● stahování dat z tachografu 
● kontrolu podkladů za sledované období (potvrzení o činnostech, použité kotouče apod.)  
● vyhodnocení získaných dat. 
 
 

Kontroly řidiče na cestě 
 
Řidič vozidla s digitálním tachografem předkládá ke kontrole tyto doklady: 
- řidičský průkaz a doklad totožnosti 
- doklady vozidla 
- doklady nákladu 
- kartu řidiče 
 

●
●
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a doklady za uplynulé sledované období podle nařízení 561/2006 a 3821/85, viz str. 75. Za běžný den a všechny 
í) se předkládají:  
tachografem 
d nařízení 

rolora. Řidič vyjme svoji kartu z tachografu pouze na výzvu kontrolora. 

 2 tachografu a požadovaná data si vytiskne.nebo pomocí 
 počítačem si stáhne data z řidičovy karty a z tachografu. 

achografový systém ve vozidle je chráněn řadou bezpečnostních prvků a systémem vnitřní kontroly. Důvodem je 
ařízení, jednak znemožnit falšování údajů. Skříň vozidlové jednotky 
bu smí sejmout pouze pracovník schválené tachografové dílny. 

rafová dílna. 

ou údržbu ani servis 
ouze dbá na čistotu tachografu a používá jej tak, aby nedošlo k jeho 

desku tachografu je možno čistit pouze vlhkým hadříkem, příp. se saponátem. Ředidla nelze 

dny sledovaného období (uplynulých 28 kalendářních dn
  - kotouče za dny, kdy řidič řídil vozidlo s kotoučovým 
  - potvrzení o činnostech za dny, kdy řidič nespadal po

    561/2006. 
 
Po zastavení má řidič vyčkat pokynů kont
 
Kontrolor zpravidla vloží svoji kontrolní kartu do šachty
vnější pamětí (download key) příp. kabelu spojeného s
Pak data analyzuje pomocí vhodného softwaru. 
 
Na kartu řidiče a do datové paměti tachografu i na kontrolní kartu se uloží údaje o provedené kontrole. 
 
 

21. ÚDRŽBA TACHOGRAFU 
 
T
jednak zabezpečit bezchybnou funkci celého z
je proto uzavřena a chráněna plombou. Plom

eškerou údržbu a servis zařízení provádí tachogV
 

idič nebo pracovník podniku) nemůže provádět žádnZ těchto důvodů běžný uživatel (ř
systému. Uživatel ptachografového 

poškození. Čelní 
použít. 
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22. PIKTOGRAMY  
 

ákladní pZ iktogramy 
V záhlaví tabulky je uvedeno, co představuje pozice, na níž je piktogram použit. Ve vnitřním políčku tabulky je 
význam použitého piktogramu. 
 

 Osoba Činnost Pracovní režim 
 řidič  řízení  provozní režim 
 dílna/stanice 

technické kontroly 
prohlídka / oprav
kalibrace 

a / kalibrační režim 

 kontrolor kontrola kontrolní režim 
 pracovník podniku čtení/stahování dat podnikový režim 
 výrobce vozidlové stav "z výroby" (tachograf dosud není aktivován) 

jednotky 
 
Činnosti řidiče 
 

 Činnost Význam časového údaje 

 řízení celková doba řízení  

 jiná práce celková doba jiné práce 

 pohotovost celková doba pohotovosti 
 přerušení 

řízení/odpočinek 
celková doba přerušení řízení/odpočinku 

 přestávka celková doba platných přestávek  
 neznámá činnost  časový úsek, pro nějž nebyla udána činnost 
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Zařízení 
 

 šachta řidiče 1 
 šachta řidiče 2 
 karta 
 hodiny 
 displej/zobrazení 
 vnější paměť/nosič d  dat at/stahování
 přerušení napájení/podpětí 
 tiskárna/výtisk 
 pohybový snímač 
 rozměr pneumatik 
 vozidlo/vozidlová jednotka 

 

mínky 
 
Specifické pod
 

činnost mim
yžad

o oblast p chograf 
ován - ne

ůsobnosti nařízení 561/2006 (ta
není v ní nutno jej použít)  

 trajekt/vlak (převoz v aku) ozidla na trajektu nebo vl
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Různé 
 

 událost 
 chyba (porucha) 
 začátek denní pracovní doby (pracovního dne) 
 konec denní pracovní doby (pracovního dne) 
 místo 

M adání činností řidičem  ruční z
 bezpečnost 
 rychlost 
 čas 
 celkem/souhrn 

24h  denní; za kalendářní den 
 týdenní; za kalendářní týden 
 dvoutýdenní; za dva kalendářní týdny 
 od nebo do 

 

KOMBINOVANÉ PIKTOGRAMY 
 
Různé 

místo kontroly  
 místo (stát) na začátku denní pracovní doby 
 místo (stát) na konci denní pracovní doby 
 od času/čas začátku 
 do času/čas konce 
 z vozidlové jednotky 

 začátek časového úseku mimo působnost nařízení 561/2006 (není nutno použít tachograf) 
 konec časového úseku mimo působnost nařízení 561/2006 
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Karty 
 

karta řidiče  
  podniková karta 
 kontrolní karta 
 dílenská karta 

--- karta není vložena 
 
 
 
Ř ení 
 

íz
jízda v osádce (dvou nebo více  řidičů) 

 celková doba řízení za jeden týden 
 celková doba řízení za dva týdny 

 
Výtisky 
 

24h  denní výtisk činností řidiče pořízený z karty řidiče 
24h denní výtisk čin ností řidiče pořízený z vozidlové jednotky 

 výtisk událostí a chyb pořízený z karty řidiče 
 výtisk událostí a chyb pořízený z vozidlové jednotky 

 výtisk technických/kalibračních dat  
 výtisk záznamů o překročení rychlosti 
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Událo
 

sti 
 vložení neplatné karty 

 konflikt karet (současně vložených do tachografu) 
 překrývání času  
 řízení bez vhodné karty 
 vložení karty během řízení 
 poslední nasazení karty (práce s kartou) nebylo řádně ukončeno 

 překročení rychlosti 
 přerušení napájení 
 chyba přenosu dat z pohybového snímače/vadný snímač 
 porušení bezpečnosti tachografového systému 
 nastavení času (dílnou) 
 kontrola překročení rychlosti 

 
h byC y  (závady) 

 

 chyba karty v šachtě 1 
 chyba karty v šachtě 2 

 chyba displeje 
 chyba při stahování dat 
 chyba tiskárny 
 chyba pohybového snímače 
 chyba vozidlové jednotky (tachografu) 
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Výzvy při ručním zadání 
 

dotaz/požadavek/zadat  
 Denní pracovní doba pokračuje? 

 Konec předchozí pracovní doby? 
 Zadat místo, kde začíná denní pracovní doba. 
 Potvrdit nebo zadat místo, kde končí denní pracovní doba. 
 Zadat čas začátku. 

 
 
Při an
 

d é (DTCO) 
upozornění/pokyn  

 brzy je nutno čerpat přestávku v řízení 
 v tiskárně došel papír 
 činnost je zpožděna/tisk odložen 

 je potřeba zadat 
%v profily rychlosti 
%n profily otáček 

 
Při an  
 

d é (Stoneridge)
 čas začátku (místní čas) 
 čas konce (místní čas) 

Poznámka: Místní čas není vždy označen symbolem  . 
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23. SEZNAM STÁTŮ 
ají níže uvedené zkratky států. 

 
 

A R Evropy  MC Monako 

 
Při určování místa vozidla se použív

 akousko  EUR ostatní část 
AL A  MD Moldávie  lbánie  F Francie 
AND A MK Makedonie  ndorra  FIN Finsko  
ARM   FL Lichtenštejnsko  N Norsko Arménie 
AZ Ázerbajdžán  FR Faerské ostrovy  NL Nizozemsko 
B Belgie  GE Gruzínsko  P Portugalsko 
BG Bulharsko  GR Řecko  PL Polsko 
B H B

H
 H Maďarsko  RO Rumunsko I osna a 

ercegovina 
BY Bělorusko  HR Chorvatsko  RSM San Marino 
CH Švýcarsko  I Itálie  RUS Ruská Federace 
CY K Irsko  S Švédsko  ypr  IRL 
CZ Č  IS Island  SK Slovensko eská republika 
D N cko  KZ Kazachstán  SLO Slovinsko ěme
DK Dánsko  L Lucembursko  TM Turkmenistán 
E Španělsko  LT Litva  TR Turecko 
EC Evropské 

Společenství 
 LV Lotyšsko  UA  Ukrajina 

ES  E M Malta  UK Spojené království  T stonsko  
      V Vatikán 
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Regiony ve Španělsku 
Na cestě ve Španělsku musí řidič kromě symbolu země (E) zadat v dalším kroku i region pomocí příslušné zkratky.  
 

AN Andalucía G Galicia 
AR Aragón IB Baleares 
AST Asturias IC Canarias 
C Cantabria LR La Rioja 
CAT Cataluńa M Madrid 
CL Castilla-León MU Murcia 
CM Castilla-La-Mancha NA Navarra 
CV Valencia PV  País Vasco 
EXT Extremadura   
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POTVRZENÍ O ČINNOSTECH PODLE NAŘÍZENÍ (ES) č. 561/2006 NEBO 
PRÁCI OSÁDEK VOZIDEL V MEZINÁRODNÍ 
 DOPRAVĚ AETR (*) 

ed cestou 
Kdykoli je to požadováno, předkládat s původními záznamy tachografu 

Nepravdiv řestupek 
 

1. Jmén ícího subjekt
 
2 res , poštovní sm cí č  
 
3 lefo četně mezin rod edv
 

o ezináro ředvolby)
 
5 mai  
 
J že psaný/podepsaná
 
6 mén  
 

ozic
 
potvrzuji
 
8. Jméno a příjmení 

PODLE EVROPSKÉ DOHODY O 
SILNIČNÍ

 
Vyplnit na stroji a podepsat př

ý údaje je považová
 

n za p

o podnikaj u 

. Ad a: ulice a číslo ěrova íslo, město, země

. Te nní číslo (v á ní př olby) 

4. Čísl faxu (včetně m dní p  

. E- lová adresa

á, ní pode : 

. J o a příjmení

7. P e ve firmě 

, že řidič: 
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9
 
. Datum narození 

číslo občanského průkazu nebo číslo pasu 

 
1. od (čas-den-měsíc-rok) 

 
12. do (ča síc-rok) 
 
13. �  m vodu nemoci 
 

  če volenou (**
 

 ř até z oblasti půso ní (ES) č. 561/2006 nebo AETR (**) 
 

podni ekt, místo            

10. Číslo řidičského průkazu nebo 
v období: 

1

s-den-mě

ěl volno z dů (**) 

14. � rpal řádnou do ) 

15. � ídil jiné vozidlo vyň bnosti naříze

16. Za kající subj  datum       podpis         

17. Já, řidič, potvrzuji, že jsem neřídil vozidlo spadající do působnosti nařízení (ES) č. 561/2006 nebo AETR 
během výše uvedeného období. 

 
18. Místo            

 

 datum          podpis řidiče              
 
 
(*)  Tento formulář je k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce ec.europa.eu 
(**)  Zaškrtnout pouze jednu z možností na řádcích 13, 14 nebo 15.  
 
Formulář se nesmí vyplňovat rukou. SYSTEMCONSULT (tel. 466 501 585, 603 336 685) proto dodává tento 
formulář jako soubor ve Wordu, aby bylo možno jej vyplňovat na počítači a tisknout na tiskárně. 
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R
 
 
Příklad: Český řidič je na cestě v N stil závadu na tachografu. Protože 
měl před sebou jen zpáteční jednod stnavatelem nastoupil cestu s tím, že 
bude vést záznamy o svých činnostech ručně na zadní straně papíru do tachografu. 
 

UČNÍ ZÁZNAM ČINNOSTÍ ŘIDIČE 
ěmecku a při zahájení práce ráno v 7.00 zji
enní cestu do ČR, po konzultaci se zamě

 

příjmení a jméno 
řidiče 

pracovní doby 
místo konce 
pracovní doby 
stav km na začátku 
prac. doby 
stav km na konci 
prac. doby 

počet ujetých km 

datum 

podpis řidiče 

 Zaznamenané činnosti: 
- začátek pracovní doby 

 

  

:00  07:30  00h30  07
číslo karty řidiče 

registrační značka 
 07:30   11:00   03h30 
 11:00   11:45  00h45 

vozidla 
místo začátku 

 11:45   13:30   01h45 
 13:30   14:00  00h30 
 14:00   16:00   02h00 
 16:00   16:30  00h30 
 16:30   18:00   01h30 
 18:00  18:45  00h45 

- konec pracovní doby 
 
Souhrn: 

    08h45  
    01h15     00h00
    01h45   

Denní odpočinek: 
 18:45-24:00  

     a pokračuje 
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SLOVNÍK POJMŮ POUŽÍVANÝCH 

aktivace  postup, během něhož se záznamové zařízení stane plně provozuschopným a připraveným 
zajišťovat všechny funkce včetně bezpečnostních funkcí; pro aktivaci záznamového zařízení je 

oužít dílenskou kartu a zadat PIN-kód; 

U DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU 
 

nutno p
autentičnost vlastnost informace, že pochází od účastníka, jehož totožnost lze ověřit (ověření pravosti  

informace) 
celková doba celková doba přestávek v řízení (nebo jejich platných částí) od skončením doby odpočinku 

ž do zahájení odpočinku nebo přestávky (podle toho, co nastane dříve). 
Dříve "kumulativní doba přestávek/ přerušení řízení" určitého řidiče je vypočtena uvnitř 

nebo 
"přestávka/odpočinek" nebo časového úseku s neznámou činností o délce o délce 15 nebo 
více minut tohoto řidiče, od konce jeho poslední činnosti: pohotovost nebo 
přestávka/odpočinek nebo časového úseku s neznámou činností o délce 45 nebo více minut 

přestávek nebo přestávky a

záznamového zařízení jako součet časových úseků činností "pohotovost" 

(tento úsek je možno rozdělit po řadě do více částí po nejméně 15 minutách). 
 

celková doba celková doba řízení za týden / za dva týdny 
řízení 
celková doba 
řízení v rámci 

Celková doba řízení v rámci periody řízení (zkráceně „perioda řízení“) je souhrnná doba řízení 
od skončením doby odpočinku nebo přestávky až do zahájení dalšího odpočinku nebo další 

ají pouze doby řízení. 

Jinak řečeno: „celková doba řízení do přestávky“. 

periody řízení přestávky (podle toho, co nastane dříve.) Do periody řízení se započítáv
Perioda řízení smí být nejvýše 4 1/2 hodiny. 
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cílová země stát, kde končí denní pracovní doba; 
čas začátku 
pracovní doby 
 

zahájení pracovní doby (pracovního výkonu řidiče v rámci plov

 

oucího dne 

časový posun  posunutí místního času vůči času UTC, jak je zadané řidičem. Pro Českou republiku i pro 
Slovenskou republiku je tento posun: 
- při zimním čase:  +1 hodina 
- při letním čase:   +2 hodiny  

činnost řidiče jedna ze čty  řidi e: ízení / pohotovost / jiná práce / ř možných aktivit č ř přestávka/odpočinek; 
čipová karta viz „tachogr  karta“ afová
číslo karty posloupnost 16 íselných znaků, která jednoznačně identifik  

v rámci člen  jednoznačně identifikována  kódem vyd
státu a čísle

abecedněč uje tachografovou kartu
ského státu. Karta
m karty. 

ávajícího účastnického 

čítač denního 
použití karty 

počítadl karta použita v tachografu nějakého vozidla o dní, v nichž byla 

datová paměť elektronická ěná v záznamovém zařízení  paměť vestav
denní pracovní 
doba 

totéž co "pra vní výkon" nebo "pracovní směna"; denní pracovní doba může 
probíhat jak ůže přecházet z jednoho kalendářního
pracovní dob n v rámci plovoucího pracovního dne. 
Upozornění: acovní doba“ neznamená protiklad k „prac ě v noci“, nýbrž jde 
o celkový pracovní výkon mezi dvěma denními odpočinky. 

covní den", "praco
ve dne tak i v noci, m  dne do druhého; denní 
a je pracovní výko
Pojem „denní pr ovní dob

denní výtisk  výpis, který se týká jednoho kalendářního dne (00.00-24.00 h) času UTC 
denní výtisk 
z karty řidiče 

výpis dat z k če, která se týkají jednoho kalendářního dne (00.0 čas
Pracovní den ahovat z jednoho kalendářního dne do da
takového covního dne pak musí řidič vyhotovit dva denní výtisky  

arty řidi 0-24.00 h) u UTC. 
 může přes lšího, pro vytisknutí 

 pra
denní výtisk výpis dat z vozidlové jednotky (tachografu), která se týkají jednoho ne (00.00-kalendářního d
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z vozidlové 24.00 h) času UTC 
jednotky 
digitální 
tachograf  
 

viz "záznamové zařízení", totéž co "vozidlová jednotka" 

dílenská karta tachografová karta vydaná úřady účastnického státu výrobci záznamového zařízení, 
instalačnímu technikovi, výrobci vozidla nebo dílně, kteří jsou schváleny účastnickým státem. 
Dílenská karta identifikuje držitele karty a dovoluje mu testovat, kalibrovat a/nebo stahovat 
data ze záznamového zařízení. 

doba nasazení 
karty 

viz „nasazení karty“ 

druhý řidič viz "řidič 2" 
efektivní obvod 
pneumatik kol 

průměr vzdáleností ujetých každým z kol pohánějících vozidlo (hnacích kol) během jedné 
úplné otáčky. Naměřený výsledek se vyjadřuje v milimetrech ve tvaru "l = ... mm".  

charakteristický 
koeficient 
vozidla 

pní 

kách. 

číselný koeficient udávající hodnotu výstupního signálu, který vysílá díl vozidla (výstu
hřídel převodovky nebo náprava), jenž je ve spojení se záznamovým zařízením, zatímco 
vozidlo ujede vzdálenost jednoho kilometru při standardních testovacích podmín
Charakteristický koeficient vozidla se vyjadřuje v impulsech za jeden kilometr (w = ... imp/km);

chyba na nesprávnou 
funkcí  nebo chybou tohoto zařízení 
nenormální funkce zjištěná záznamovým zařízením, která může být způsobe

 
identifikace čísla identifikující vozidla: registrační číslo vozidla (VRN) s určením registrujícího 

účastnického státu a identifikační číslo vozidla (VIN) vozidla 
identifikační 
číslo vozidla 

viz „VIN“ 

instalace montáž záznamového zařízení do vozidla 
inteligentní viz tachografová karta 
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karta 
jednotka karty viz „kartová jednotka“ 
jednotka 
ozidla 

viz „vozidlová jednotka“ 
v
k viz „konstanta záznamového zařízení“ 
kalendářní den časový úsek od 00.00 hodin do 24.00 hodin. Všechny kalendářní dny se vztahují ke 

koordinovanému světovému času UTC (Universal Time Coordinated); 
kalibrace  rů vozidla, které se mají udržovat v datové paměti. 

tifikaci vozidla (VIN – identifikační číslo vozidla, VRN – 
, l, 
čas 

aktualizace nebo přizpůsobení paramet
Parametry vozidla zahrnují iden
registrační číslo vozidla a číslo účastnického státu) a charakteristické údaje vozidla (w, k
rozměr pneumatiky, nastavení omezovače rychlosti (je-li použit), koordinovaný světový 
(UTC) a běžnou hodnotu počítače kilometrů);
pro kalibraci záznamového zařízení je nutno použít dílenskou kartu 

kalibrace 
tachografu 

viz „kalibrace“ 

karta viz "tachografová karta"; 
karta dílny viz "dílenská karta"; 
karta kontrol-
ního orgánu 

viz „kontrolní karta“ 

karta podniku viz „podniková karta“ 
karta řidiče idiči; karta řidiče identifikuje 

řidiče a umožňuje uložení dat o činnostech řidiče; 
tachografová karta vydaná úřady účastnického státu určitému ř

karta 
tachografu 

viz "tachografová karta"; 

karta vozidla viz "podniková karta" 
kartová 
jednotka 

šachty 
ednotkami. Levá kartová 

jednotka pro čtení a zápis informaci na tachografovou kartu. Karta se vkládá do 
kartové jednotky. Digitální tachograf je vybaven 2 kartovými j
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jednotka je určena 
vlevo). 

pro řidiče 1, pravá kartová jednotka je pro řidiče 2 (ve vozidle s volantem 

konstanta 
záznamového 
ařízení 

, který je požadován pro zobrazení a 
nstanta se vyjadřuje v impulsech za 

kilometr (k = ... imp/km); z
 

číselná konstanta udávající hodnotu vstupního signálu
záznam ujeté vzdálenosti jednoho kilometru; tato ko

kontrolní karta tachografová karta vydaná úřadem účastnického státu kompetentnímu národnímu kontrolnímu 
úřadu; kontrolní karta identifikuje kontrolní orgán a případně kontrolora a umožňuje přístup k datům 
uloženým v datové paměti nebo na kartách řidiče tak, že je možno data číst, tisknout nebo je 
stahovat; 

l neumatik kol“ viz „efektivní obvod p
mimo oblast 
působnosti 

specifická podmínka zadaná řidičem - řidič v daném časovém úseku provádí činnosti, které 
 pravidlům, která určuje nařízení 561/2006; tzn. že jde situace, kdy není nepodléhají

vyžadováno použití tachografu; režim OUT (např. jízda mimo veřejné komunikace) 
místní čas místní čas = čas UTC + časový posun 

čas UTC = místní čas - časový posun;  
nahrazení  karty nou, 

razení 
vydání tachografové karty, jež nahradí existující kartu, která byla prohlášena za ztrace
ukradenou nebo nefunkční a přitom nebyla vrácena vydávajícímu úřadu. Při nah
existuje vždycky nebezpečí, že mohou současně existovat dvě platné karty; 

nařízení 
3821/85 

nařízení (EHS) č. 3821/85 

nařízení nařízení (ES) č. 561/2006 
561/2006 
nasazení karty  po kterou záznamové zařízení pracuje s 

touto kartou;  
doba od vložení karty do tachografu do vyjmutí karty,

neplatná karta karta, která je detekována jako chybná, nebo karta, u níž se nezdařilo počáteční ověření 
datem platnosti, jež dosud nenastalo, nebo karta, 

jejíž datum skonč
autentičnosti, nebo karta, která začíná s 

ení platnosti již prošlo; 
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nezná
časov

mý 
ý úsek 

doba, kdy nebyla v záznamovém zařízení nasazena (zasunuta) žádná karta řidiče a během 
ním vstupem žádná činnost řidiče níž nebyla zadána ruč

nynější 
pracovní doba 

ba probíhající pracovní do

obnovení karty adě, že existující karta dosáhne svého data skončení 
řadu. Při 

e 

vydání nové tachografové karty v příp
platnosti, nebo když z důvodu špatné funkce byla karta vrácena vydávajícímu ú
obnovení je vždycky zajištěno, že nebudou současně existovat dvě platné karty řidič

oprava  každá oprava pohybového snímače nebo vozidlové jednotky, která vyžaduje odpojení jejich 
napájení, nebo jejich odpojení od jiných komponent záznamového zařízení, nebo otevření 
záznamového zařízení 

OUT viz „mimo oblast působnosti“ 
paměťová karta viz "tachografová karta" 
perioda řízení  viz „celková doba v rámci periody řízení“, nejvýše 4 1/2 hodiny 
podniková
karta 

 teli nebo držiteli vozidel 
znamovým zařízením; podniková karta identifikuje podnik (dopravní firmu) a 

tahování a tisk dat uložených v záznamovém zařízení, které bylo 
m. 

tachografová 
vybavených zá

karta vydaná úřadem účastnického státu maji

umožňuje zobrazování, s
nikeuzamknuto tímto pod

pohybový 
snímač 

část záznamového 
vzdálenost 

zařízení, která vysílá signál představující rychlost vozidla a/nebo ujetou 

práce  u nařízení (ES) 561/2006); jedna z činností řidiče "jiná práce" (ve smysl
práce s kartou viz "nasazení karty" 
pracovní den viz „denní pracovní doba“ 
pracovní doba  viz „denní pracovní doba“
pracovní směna viz „denní pracovní doba“ 
pracovní výkon viz „denní pracovní doba“ 
pravidelná 
prohlídka 

řada operací prováděných pro kontrolu zjistit, zda záznamové zařízení pracuje správně a jeho 
nastavení odpovídá parametrům vozidla 
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první řidič viz "řidič 1" 
překročení 
rychlosti 

jízda vyšší rychlostí než je dovolená rychlost pro vozidlo, a sice po dobu delší než 60 sekund, 
během níž rychlost měřená vozidlu přesáhne mez pro nastavení omezovače rychlosti; 

překrývání času čas posledního vyjmutí karty zaznamenaný na kartě je při vložení karty vyšší než běžný  čas UTC 
vozidlové jednotky 

přesnost cí schopností 1 sekundy 
záznamu času 
událostí a chyb 

čas se ukládá s rozlišova
 

přestávka viz "přestávka v řízení" 
přestávka v 

zení ří
doba přerušení řízení, během níž řidič nesmí řídit ani vykonávat žádnou jinou práci, a která je 
určená výhradně k jeho zotavení 

příloha IB příloha IB nařízení (EHS) č. 3821/85 (definuje digitální tachograf) 
registrační 
číslo vozidla  

viz „VRN“ 

registrační 
značka vozidla  

viz „VRN“ 

relace  viz "nasazení karty" 
rozměr 
pneumatiky 

označení velikosti pneumatik (vnějších hnacích kol) v souladu se směrnicí 92/23/EHS ze dne 
31. dubna 1992 

řidič viz "řidič 1" 
řidič 1 řidič, jehož karta je vložena do šachty 1; tento řidič právě řídí, nebo bude řídit po ukončení 

sti; jiné právě probíhající činno
řidič 2 člen osádky, jehož karta je vložena do šachty 2, tento řidič nyní neřídí; 
řízení bez karty 

 řidiče jimečně v odůvodněných případech (např. po ztrátě/poškození karty, které jsou 
jízda s vozidlem vybaveným tachografem bez použití tachografové karty. Vydávající orgán 
karty může vý
nahlášeny) povolit na dočasnou dobu řidiči řídit vozidlo bez příslušné karty. 

servisní karta viz „dílenská karta“ 
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sezení  viz „nasazení karty“ 
slot viz "šachta";  
snímač pohybu viz „pohybový snímač“ 
souvislá doba  
řízení  

viz „celková doba řízení v rámci periody řízení“  

souvislá doba 
řízení  

innosti: 

viz „celková doba řízení v rámci periody řízení“. 
„Souvislá doba řízení“ je nasčítaná doba řízení určitého řidiče, která je vypočtena uvnitř 
záznamového zařízení : jako součet dob řízení tohoto řidiče od konce jeho poslední č
pohotovost nebo přestávka/odpočinek nebo časového úseku s neznámou činností o délce 
45 nebo více minut (tento úsek je možno rozdělit do více částí po nejméně 15 minutách).  
Slovo "souvislá doba řízení" znamená, že jde o celkovou dobu řízení, během níž nebyla 

) nebo dokončena přestávka. Souvislá doba řízení může být 
. jinou prací nebo pohotovostí. 

čerpána přestávka (45 min.
přerušena např
 

specifická 
podmínka 

situace, kterou musí řidič zadat do tachografu (jízda mimo oblast působnosti tachografových 
předpisů, nebo převoz vozidla na trajektu/vlakem); 

spoluřidič viz „řidič 2“ 
stahování dat viz „stažení dat“ 
status kart
v šachtě

y 
 žena" znamená opak, 

. je vložena podniková 
karta, nebo vůbec žádná karta); 

udává, zda je do šachty vložena nebo není vložena karta vhodná pro řízení. Status "vložena" 
znamená, že je vložena karta řidiče nebo dílenská karta. Status "nevlo
tzn., že v šachtě není vložena karta řidiče nebo dílenská karta (např

status řízení druh provozu vozidla: "osádka" (v tachografu jsou vloženy dvě karty řidičů), nebo "jediný řidič" 
ech); (ve všech ostatních případ

stažení dat kopírování dat uložených v datové paměti vozidla nebo v paměti na tachografové kartě. 
ani nezničí uložená data. Stažením dat se nezmění 

šachta štěrbina kartové jednotky pro vložení karty: 
 - šachta 1 je šachtou řidiče 1 (první řidič) 



 183

 - šachta 2 je šachtou řidiče 2 (druhý řidič) 
šachta vlože
karty 

né šachta, do níž je vložena karta: 
 - šachta prvního řidiče (šachta 1)  
 - šachta druhého řidiče (šachta 2) 

tachograf není 
n 

 
vyžadová

viz "mimo oblast působnosti" 

tachografová 
karta 

e
zá

lektronická karta určená pro použití se záznamovým zařízením. Tachografové karty dovolují 
znamovému zařízení zjistit identitu (totožnost) držitele karty nebo skupiny, k níž držitel karty 

patří, a umožňují přenos dat a jejich uložení. Existují následující typy karet: karta řidiče, 
kontrolní karta, dílenská karta a podniková karta 
 
 

tachografové vě, vybavení tachografy a 
ch používání. Jde o nařízení (ES) 561/2006, (EHS) 3821/85, AETR a další právní 

normy 
předpisy 

právní předpisy, která určují pravidla práce osádek v silniční dopra
způsob jeji

tiskárna komponenta záznamového zařízení, která zajišťuje tištěný výstup uložených dat 
trajekt vlak specifická podmínka zadaná řidičem, která upřesňuje způsob převozu vozidla v zadaném /

časovém úseku 
týden časový úsek od 00.00 hodin UTC v pondělí do 24.00 hodin UTC v neděli, tzn. kalendářní 

týden v čase UTC; 
účastnický stát stát Evropského společenství (ES) 
událost nenormální funkce zjištěná záznamovým zařízením, která může být způsobena pokusem o 

falšování záznamu 
upozornění o 
dosažené 
souvislé době 
řízení. 

Vizuální příp. i akustické upozornění řidiči o dosažení souvislé doby řízení 4 h 15 min, popř. 4 
h 30 min. 

UTC světový čas (Universal Time Coordinated), čas UTC; jindy nazývaný greenwichský čas (GMT)
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varovné
orn

 
ění  

o zařízení určená řidiči 
upoz

zpráva záznamovéh

velkokapacitní 
paměť  

viz „datová paměť“ 

VIN identifikační číslo vozidla (Vehicle Identification Number) 
vlastní testy testy, které jsou spouštěny cyklicky a samočinně záznamovým zařízením s cílem detekování 

chyb tachografového systému 
vně působnosti 
 

viz "mimo oblast působnosti" 

vozidlová 
jednotka 

jednotka digitálního tachografu na vozidle. Je představována záznamovým zařízením, nepatří 
k ní pohybový snímač a kabely připojující pohybový snímač. Vozidlová jednotka může být 
tvořena jediným zařízením nebo může sestávat z několika komponent rozmístěných ve 
vozidle, které vyhovují bezpečnostním požadavkům. "Vozidlová jednotka" představuje v 

odstatě totéž co "digitální tachograf" nebo „záznamové zařízení“. p
VRN registrační číslo vozidla (Vehicle Registration Number); registrační značka vozidla 
výchozí země stát, kde začíná denní pracovní doba 
výměna karty tachografové karty v případě, že existující karta dosáhne svého data vypršení 

když z důvodu špatné funkce byla karta vrácena vydávajícímu úřadu. Při 
vydání nové 
platnosti, nebo 
výměně karty je vždycky zajištěno, že nebudou současně existovat dvě platné karty řidiče; 

výtisk výpis pořízený tiskárnou tachografu 
výtisk z karty 
řidiče 

výpis dat z karty řidiče 

výtisk z vozid-
ky lové jednot

výpis dat z vozidlové jednotky 

w viz „charakteristický koeficient vozidla“ 
zadaná 
podmínka 

specifická podmínka zadaná řidičem při zahájení denní pracovní doby (viz specifická 
podmínka) 
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záznamové o silničních vozidel, jehož smysl je ukazovat, 
oautomaticky detailní údaje o pohybu těchto vozidel 

ejich řidičů; v podstatě totéž co „digitální tachograf“, nebo 
"vozidlová jednotka" 

zařízení 
digitální tachograf určený pro instalaci d

y nebo polzaznamenat a uložit automatick
a o určitých pracovních činnostech j
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