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1. Předpisy pro práci osádek: 

Dohoda AETR, nařízení (ES)561/2006 a nařízení (EHS) 3821/85 

 

Dohoda AETR (Evropská dohoda o silniční dopravě) vznikla v roce 1970 s cílem zajistit bezpečnost 

při silniční přepravě nákladů a osob. Dohoda se vztahuje na mezinárodní dopravu. Při svém vzniku AETR 

stanovila základní pravidla organizace činnosti řidičů a určila normy pro doby řízení a požadavky na 
přestávky a doby odpočinku řidičů, která s malými změnami platí v podstatě dodnes. Dohoda AETR rovněž 

zavedla záznamová zařízení (analogový tachograf) a stanovila jeho technické podmínky a způsoby používání. 

Smluvními státy dohody AETR jsou v roce 2012 všechny státy Evropy a dále Kazachstán, Turecko, 
Turkmenistán a Uzbekistán. 
 

Předpisy Evropského společenství (ES) pro práci osádek 
Na dohodu AETR navázaly předpisy Evropského společenství: nařízení (ES) č. 561/2006 a nařízení (EHS) 
č. 3821/85, kterými se řídí silniční doprava uvnitř Evropského společenství. Cílem je zlepšení pracovních 

podmínek řidičů, zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, umožnění rovných podmínek pro 

všechny silniční dopravce a rovněž snadnější prováděni kontrol dodržování těchto pravidel.  
 

Nařízení (ES) 561/2006 stanovuje pravidla pro doby řízení, přestávky v řízení a doby odpočinku řidičů 
zajišťujících silniční přepravu zboží a přepravu cestujících. 
 

Nařízení (EHS) 3821/85 definuje technické podmínky analogového (kotoučového) a digitálního 

tachografu. 

Nařízení pro práci osádek 561 a 3821 a rovněž dohoda AETR se vztahují na dopravce, řidiče v 
zaměstnaneckém poměru, řidiče-dopravce (osoby samostatně výdělečně činné – OSVČ) i na řidiče – soukromé 

osoby, a rovněž na kontrolní orgány a servisní dílny. 
 

Úplné texty nařízení (ES) 561/2006 a nařízení (EHS) 3821/85 a rovněž hlavní část nařízení 2135/1998 (které 

se týká výměny digitálních tachografů) a dohody AETR jsou dostupné na stránkách http//ar-autos.sweb.cz 
 

Kdy se použije nařízení 561 a kdy AETR? 
 

Článek 2 odst. 2 nařízení 561 
 

Nařízení 561 se vztahuje na silniční dopravu bez ohledu na zemi registrace vozidla uskutečněnou 

a) výhradně uvnitř ES nebo 

b) mezi zeměmi ES, Švýcarskem a státy, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském 
prostoru (EHP - Norsko, Lichtenštejnsko a Island). 
 

Poznámka: Tato publikace ukazuje pravidla práce osádek a tachografů v silniční dopravě. Protože země ES, 

a rovněž země EHP a Švýcarsko se řídí stejnými pravidly (nařízeními 561 a 3821), budeme nadále pod 

označením ,,ES“ rozumět jak Evropské společenství, tak i země EHP a Švýcarsko. 

Místo nařízení 561 se na mezinárodní dopravu mezi zemí ES a zemí dohody AETR (která není členem ES) 
vztahuje dohoda AETR, a to na celé trase cesty pro vozidla registrovaná v ES nebo v zemích, které jsou 

smluvními stranami AETR. 
 

Mezinárodní silniční dopravy lze podle jejich jízdní trasy rozdělit do dvou skupin: 

 

Jízdní trasa leží celá na území ES 
Jízdní trasa neleží celá na území ES (alespoň část trasy leží 

na území smluvního státu AETR, který není členem ES) 

Doprava se řídí nařízeními 561 a 3821 Doprava se řídí dohodou AETR 

 

Pro vozidla registrovaná v ES nebo v zemích, které jsou smluvními stranami AETR, platí dohoda AETR na 

celé trase každé dopravy, která se výchozím místem, cílovým místem, nebo příjezdem uskutečňuje v některé ze 

zemí, které jsou zeměmi dohody AETR a nejsou členy ES. 
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Pro vozidla, která jsou registrována ve třetí zemi, která není smluvní stranou AETR, a trasa dopravy probíhá 

i mimo území ES nebo států dohody AETR, platí dohoda AETR pouze na úseku trasy, který leží na území ES 

nebo států dohody AETR. 
 

Příklady: 
Doprava mezi státem ES a státem-nečlenem ES, který podepsal dohodu AETR, se řídí dohodou AETR. Např. 

doprava mezi Českem a Ruskem pro vozidla registrovaná v Česku se řídí po celé jízdní trase dohodou AETR. 

Totéž platí, když doprava pouze projíždí státem-nečlenem ES, který podepsal dohodu AETR. Například 

doprava z Finska přes Rusko do Polska po své celé trase podléhá dohodě AETR. 
 

Doprava na území státu, který není členem ES a který nepodepsal dohodu AETR, se řídí předpisy tohoto státu. 
Zde se jedná o neevropské státy. Dohoda AETR na jedné straně a nařízení (ES) 561 a (EHS) 3821 na druhé 

straně se v minulosti dosti odlišovaly. Od roku 2010 jsou však téměř identické. (viz kap. 8). 
 

Doporučení pro praxi: 
Je vhodné doporučit, aby se dopravci a řidiči se sídlem v ES při jízdách v rámci celé Evropy, tzn. jak uvnitř 
ES, tak i mimo ES řídili pouze pravidly nařízení 561 a 3821. Při jízdě mimo státy ES (podle dohody AETR) je 

ale nutno používat Potvrzení o činnostech v anglickém jazyce, tzn. formuláře na str. 62 nebo 63. 

 

2. Nařízení (ES) 561/2006 

 

2.1 Působnost nařízení 561 
Článek 2 odst. 1 nařízení 561 
 

Nařízení 561 se vztahuje na silniční dopravu, tj. na přepravu zboží nebo přepravu cestujících na veřejných 

pozemních komunikacích (silnicích). 
 

Nařízení 561 se vztahuje na: 
 

a) přepravu zboží vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost (v českých předpisech „největší povolená 

hmotnost“, popř. „celková hmotnost“) včetně návěsu nebo přívěsu překračuje 3,5 tuny, nebo 
 

b) přepravu cestujících vozidly, která jsou svou konstrukcí nebo trvalou úpravou určena pro přepravu více 

než devíti osob včetně řidiče. 
Vozidla, která provádějí výše uvedené přepravy (a) a (b), tedy podléhají nařízení 561 a musí být vybavena 

záznamovým zařízením - tachografem. Záznamové zařízení je definováno nařízením 3821. 
 

Dodávkové automobily (kategorie N1 ) používané pro obchodní přepravu zboží mají největší povolenou 

hmotnost nižší, než 3,5 tuny. Tato vozidla sama tedy nepodléhají nařízení 561. Pokud je však dodávkový 

automobil vybaven zařízením pro tažení přívěsu, největší povolená hmotnost jízdní soupravy již obvykle 
přesahuje 3,5 tuny. Dodávkový automobil schválený jako tažné vozidlo pro jízdní soupravu, jejíž největší 

povolená hmotnost přesahuje 3,5 tuny, musí být vybaven tachografem. Jako tažné vozidlo jízdní soupravy 

může být používán i osobní automobil (kategorie M 1). Pokud jízdní souprava osobního automobilu a přívěsu 
slouží pro obchodní přepravu zboží a největší povolená hmotnost jízdní soupravy přesahuje 3,5 tuny, musí byt 

osobní automobil vybaven tachografem. 
 

Jak je tažný automobil registrován (zda jako soukromé vozidlo, nebo vozidlo pro podnikání, příp. jako osobní 

vozidlo, nebo jako užitkové vozidlo), není pro rozhodnutí o tom, jestli souprava podléhá nařízení 561, 
rozhodující. Určující je fakt, že jízdní souprava je použita pro obchodní přepravu zboží a největší povolená 

hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy přesahuje 3,5 tuny. 
 

Automobil vybavený tachografem podléhá předpisům o tachografech (například pravidelným technickým 

prohlídkám tachografů). Jízdní souprava o největší povolené hmotnosti větší než 3,5 tuny podléhá pravidlům 

nařízení 561, i když okamžitá hmotnost soupravy může být nižší než 3,5 tuny. 
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Pokud automobil s tažným zařízením s největší povolenou hmotností sólo vozidla nepřesahující 3,5 tuny a 

s největší povolenou hmotností jízdní soupravy přesahující 3,5 tuny jede sólo, nepodléhá pravidlům nařízení 

561. Tachograf tedy nemusí používat. Pokud je vozidlo vybaveno digitálním tachografem, je ale zapotřebí 
nastavit režim OUT 
 

Specifické právo uplatňuje Německo. Vyžaduje zaznamenávat činnosti řidiče (obdobné jako podle nařízení 

561) u všech vozidel s největší povolenou hmotností přesahující 2,8 tuny, které provozují přepravu zboží (viz 

kap. 12). 

 

2.2 Doprava, na kterou se nařízení 561 nevztahuje  
Výjimky podle čl. 3 nařízení 561 
 

Nařízení 561 se nevztahuje na silniční dopravu provozovanou: 
 

a) vozidly používanými pro přepravu cestujících v Iinkové dopravě, jestliže délka tratě této linky nepřesahuje 

50 km (sem náleží i vozidla MHD); 
 

b) vozidly, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 40 kilometrů v hodině; 
 

c) vozidly, která jsou ve vlastnictví ozbrojených sil, sil civilní obrany, požárních sborů a sil odpovědných za 

udržování veřejného pořádku nebo jsou jimi najata bez řidiče, uskutečňuje-Ii se přeprava v rámci jim 

svěřených úkolů a je-Ii pod jejich kontrolou; 
 

d) vozidly, včetně vozidel používaných při neobchodní přepravě humanitární pomoci, používanými za 
mimořádných okolností nebo při záchranných akcích; 
 

e) specializovanými vozidly používanými pro lékařské účely; 
 

f) speciálními havarijními vozidly, operují-li v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla; 
 

g) vozidly používanými při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje, opravy, nebo údržby, a novými 

nebo přestavěnými vozidly, která ještě nebyla uvedena do provozu; 

Například přeprava vozidla nad 3,5 tuny do opravny nebo zpět z opravny podléhá nařízení 561. To znamená, 
že se musí použít tachograf. Naopak zkušební jízda s tímto vozidlem v rámci prováděné opravy vozidla ale 

nařízení 561 nepodléhá. U digitálního tachografu se nastaví režim OUT 
 

h) vozidly nebo jejich kombinacemi, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřesahuje 7,5 tuny, a které se 

používají k neobchodní přepravě zboží; 
 

i) obchodními vozidly, které jsou podle právních předpisů členského státu, ve kterém se používají, 

považována za historická vozidla a používají se k neobchodní přepravě cestujících nebo zboží.  
 

Obchodní přepravou je přeprava zboží nebo přeprava cestujících prováděné v rámci podnikání. Obchodní 
přeprava může být zajišťována vozidly v majetku firmy nebo i vozidly registrovanými soukromou osobou. 
 

Doprava pro vlastní potřeby v rámci podnikání (závodová doprava) je podnikatelskou činností, 

představuje obchodní přepravu zboží nebo cestujících a vztahuje se na ni nařízení 561 (pokud splňuje výše 
uvedené podmínky článku 2). 
 

Neobchodní přepravou je např. přeprava zboží pro vlastní osobní potřebu (tj. pro vlastní potřebu soukromé 

osoby). Způsob, jakým je vozidlo registrováno (osobní/užitkové), přitom nehraje roli. Je však důležité, zda je 

vozidlo registrováno soukromou osobou, nebo naopak je majetkem firmy. Řidič vozidla registrovaného pro 
podnikání jen obtížně prokazuje, že provádí neobchodní přepravu zboží. Neobchodní přepravou může být i 

přeprava cestujících, pokud se nejedná o podnikání. U přeprav, na něž by se jinak vztahovalo nařízení 561, je 

nutno neobchodní charakter přepravy věrohodně doložit. 
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Doprava, která nespadá do působnosti nařízení (ES) č. 561/2006 popř. dohody AETR 
 

Při dopravě podle nařízení (ES) č. 561/2006 jde o dopravu, která:     

  - nesplňuje podmínky uvedené v článku 2 odst. 1 tohoto nařízení, nebo   
  - je uvedena ve výjimkách podle čl. 3 tohoto nařízení. 

Při dopravě podle dohody AETR jde o dopravu, které je definována článkem 2 bodem 2 dohody AETR. 

Při této dopravě, která nespadá do působnosti nařízení 561/2006 ani dohody AETR, nemusí dopravce zajistit 

vedení záznamů a ve vozidle nemusí být namontovaný tachograf. 
 

2.3 Důležité pojmy 
 

„Silniční doprava“ je doprava prováděná po veřejných pozemních komunikacích prázdnými nebo 
Ioženými silničními vozidly používanými pro přepravu cestujících nebo zboží. 

Nařízení 561 se tedy vztahuje pouze na silniční dopravu po veřejných komunikacích. 
 

„Řidič“ je osoba, které řídí vozidlo, třeba jen krátkou dobu, nebo je přítomna ve vozidle, aby je popřípadě v 

rámci svých povinností mohla řídit. 
 

„Dopravce“ je fyzické nebo právnická osoba zabývající se silniční dopravou, at’ na cizí účet a za úplatu, 
nebo na vlastní účet. 

 

Pracovní doba 
„Pracovní doba“ zahrnuje „doby řízení“, „jiné práce“ a „přestávky v řízení“ (bezpečnostní přestávky). Do 
pracovní doby se nepočítají „přestávky na jídlo a oddech“, „doby odpočinku“ a „doby pohotovosti“. 
 

Pracovní doby řidiče u různých zaměstnavatelů se sčítají. Zaměstnavatel vyzve písemně řidiče, aby mu 

předložil přehled odpracované pracovní doby u případných jiných zaměstnavatelů. Řidič předloží tyto údaje 

písemně. 
 

Kromě pojmu „pracovní doba“ se používá i termín „směna“. Max. délka pracovní doby ani maximální délka 
směny nezahrnují práci přesčas.(Další informace viz zákoník práce a nařízení vlády 589/2006.). 

 

PRACOVNÍ DOBA PODLE NAŘÍZENÍ 589/2006 

Nařízení vlády 589/2006 určuje pracovní dobu pro: 

- členy osádek nákladních automobilů nebo autobusů, které podléhají nařízení 561/2006 nebo AETR 

- zaměstnance údržby pozemních komunikací 
- zaměstnance městské hromadné dopravy a členy osádek autobusů Iinkové osobní dopravy, u které délka 

žádného ze spojů nepřesahuje 50 km. 
 

Pracovní dobou je rovněž doba, kdy je člen osádky nákladního automobilu nebo autobusu připraven na 
pracovišti k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele, zejména čekání na nakládku a vykládku, jejíž doba 

není předem známa. Pracovní dobou nejsou doby čekání mezi spoji ve veřejné linkové osobní dopravě v rámci 

linky časově a místně určené jízdním řádem. 
 

Pracovní doba člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě (i ve více 

pracovněprávních vztazích) může celkem činit nejvýše 48 hodin týdně. 
 

Pracovní dobu je možné prodloužit až na 60 hodin týdně, pokud její průměr bez práce přesčas nepřesáhne 
stanovenou týdenní pracovní dobu 48 hodin týdně za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. 
 

Délka směny může činit nejvýše 13 hodin. 
 

Délka směny v noci 
Noční doba je doba mezi 22.00 a 6.00 hodin. Za zaměstnance pracujícího v noční době se považuje pracovník, 

který odpracuje v noční době nejméně 3 hodiny. Délka směny zaměstnance pracujícího v noční době může 
činit nejvýše 10 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. 
 



8 

 

Řidiči - OSVČ 
Do března 2009 byla směrnicí 2002/15/ES omezena nejvyšší délka denní a týdenní pracovní doby jen pro 
řidiče v zaměstnaneckém poměru, nikoliv pro řidiče-osoby samostatně výdělečně činné. Od té doby se vztahují 

omezení denní a týdenní pracovní doby i na řidiče-osoby samostatně výdělečně činné. Členské státy ES měly 

toto pravidlo uplatnit ve svých zákonech do března 2011. V ČR zatím není tento problém vyřešen. 
 

Pracovní doba v ČR a mimo ČR. 
Výše uvedené ustanoveni nařízení vlády č 589/2006 o délce směny osádek v silniční nákladní nebo osobní 

dopravě (nejvýše 13 hodin) a ustanovení zákoníku práce o práci přesčas (nejvýše 8 hodin týdně, 150 hodin v 

kalendářním roce) jsou národním předpisem platným v ČR. 
 

Pracovní doba osádek v Německu 
Pracovní doba je omezena na 8 hodin denně. Výjimečně smí být až 10 hodin denně, ovšem za vyrovnávací 

období 6 měsíců nebo 24 týdnů smí být denní průměr opět nejvýše 8 hodin. To znamená například, že doby 

řízení (včetně přestávek) a jiné práce nemohou vjednom plovoucím dni přesáhnout 10 hodin. Pojem „práce 
přesčas“ ve smyslu českých předpisů se v Německu nepoužívá. 

Týdenní pracovní doba je omezena na max. 48 hodin (výjimečně až 60 hodin), stejně jako v ČR. Nicméně v 

ČR je možno k této pracovní době přidat ještě práci přesčas (týdně max. 8 hodin). 

Délka směny v noci je omezena stejně jako v ČR na max. 10 hodin. Přitom se ale za noční práci považuje 

práce trvající nejméně 2 hodiny mezi 23. a 6. hodinou. Tato omezení denní, noční a týdenní pracovní doby 

musí řidiči na území Německa dodržovat. Tedy např. denní pracovní doba českého řidiče včetně přesčasů 
nesmi být delší než 10 hodin. 
 

„Práce přesčas“ 

Zákoník práce: Nařízená práce přesčas může činit nejvýše 8 hodin týdně a 150 hodin v kalendářním roce. 

Nad tento rozsah může zaměstnavatel požadovat práci přesčas pouze na základě dohody se zaměstnancem.  
Celkový rozsah práce přesčas nesmí činit v průměru více než 8 hodin týdně v období nejvýše 26 týdnů po 

sobě jdoucích. 

Prací přesčas není práce, pomocí níž zaměstnanec nad stanovenou týdenní pracovní dobu napracovává 
pracovní volno, které mu zaměstnavatel poskytl na jeho žádost. 
 

„Přestávka v řízení“ (tzv. bezpečnostní přestávka - zkráceně „přestávka“) je doba, během níž nesmí 

řidič řídit ani vykonávat žádnou jinou práci a která je určena výhradně k jeho zotavení (viz str. 13). Přestávka 

v řízení je součástí pracovní doby. 
 

Kromě přestávky v řízení se také rozeznává: 
„Přestávka na jídlo a oddech“ (tzv. přestávka v práci) 
 

Nařízení 589/2006: Zaměstnavatel poskytne členu osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční 

dopravě nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 

45 minut, pokud je pracovní doba člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě delší 
než 9 hodin. 
 

Zákoník práce: Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce 

přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. 

Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby. Přitom ale platí 
následující: Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítá se 

přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby. 
 

Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její část činit nejméně 15 minut. 

Povinnost čerpat přestávku na jídlo a oddech může vzniknout během jakékoliv pracovní činnosti řidiče (tj. 

během řízení nebo během jiné práce) po uplynutí 6 hodin. Pokud řidič nevykoná během jedné periody řízení 

(4,5 hodiny řízení) jinou práci delší než 1,5 hodiny (4,5+1,5=6 hodin), po vyčerpání přestávky v řízení již 

nemusí přestávku na jídlo a oddech absolvovat. Taková přestávka v řízení nahrazuje i přestávku na jídlo a 
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oddech. Přestávka na jídlo a oddech, která se nepřekrývá s bezpečnostní přestávkou, se nepočítá do pracovní 

doby. 
 

Řidič, který vykonává kromě řízení ve značné míře také „jinou práci“, si musí sledovat součet doby řízení a 

jiné práce. Jestliže tyto dvě činnosti dosáhnou celkem 6 hodin a řidič dosud nemusel čerpat bezpečnostní 

přestávku, musí ale po 6 hodinách řízení a jiné práce přesto strávit přestávku na jídlo a oddech. Z hlediska 

využití pracovní doby je vhodné, aby vyčerpal přestávku v řízení. Tím „vyřídí“ i přestávku na jídlo a oddech a 

zahájí novou periodu řízení 4,5 hodiny. 
 

„Jiné práce“ jsou aktivní činnosti v pracovní době vyjma „řízení“. Mezi jiné práce především patří: nakládka, 

vykládka, pomoc cestujícím při nastupování a při vystupování z vozidla, čištění a technická údržbu vozidla, 

doby čekání na nakládku a vykládku, když není předem známa doba trvání těchto prací (např. před odjezdem) 

apod. 

Do „jiné práce“ se nepočítají přestávky v řízení, doby odpočinku ani doby pohotovosti. 

Přesný popis „Jiné práce“ je uveden ve směrnici 2002/15/ES, čl. 43 písmeno, a) body ii až v. Směrnice je k 

dispozici na http//ar-autos.sweb.cz. 
 

„Doba pohotovosti“. 

Směrnice 2002/15/ES: Během doby pohotovosti není jízdní osádka povinna zůstat na svém pracovišti, avšak 

musí být připravena na základě pokynu zahájit jízdní činnost nebo pokračovat v ní, nebo provádět jinou práci. 

Tyto doby pohotovosti a jejich předpokládané trvání musí být jízdní osádce známy předem. 

Nařízení 589/2006: Za dobu pohotovosti se považují rovněž doby, během nichž jízdní osádka doprovází 

vozidlo během přepravy na trajektu nebo ve vlaku, doby čekání na hranicích a doby čekání z důvodu zákazu 

jízdy. Pro jízdní osádky je pohotovostí také doba, kterou tráví druhý řidič při jízdě v kabině na sedadle vedle 

řidiče nebo na lehátku. 

Doba pohotovosti není považována za dobu denního nebo týdenního odpočinku a není součástí pracovní 

doby. 
 

„Týden“ je období mezi 00.00 hodin v pondělí a 24.00 hodin v neděli (Jde tedy o „kalendářní týden“). 

Pojmy: „týdenní doba řízení“, a „týdenní pracovní doba“ se vztahují ke kalendářnímu týdnu. Při výpočtu 

průměrné týdenní pracovní doby se používají kalendářní týdny. Takto je definován týden nařízením 561. 
 

Upozornění: Zřídka se také používá pojem „pracovní týden“ jako časový úsek mezi dvěma týdenními 

odpočinky. Pracovní týden může řidič zahájit kterýkoliv den v kalendářním týdnu. 
 

„Časový úsek 24 hodin“ („plovoucí den“) představuje časový úsek: 

- od skončení jedné denní doby odpočinku do skončení následující denní doby odpočinku, nebo 

- od skončení týdenní doby odpočinku do skončení první následující denní doby odpočinku, nebo 

- od skončení denní doby odpočinku do proběhnutí prvních 11 (příp. 9) hodin z následujícího týdenního 

odpočinku (těchto 11, příp. 9 hodin odpovídá příslušnému dennímu odpočinku). 

 

  časový úsek 24 hodin (plovoucí den) 

      

denní odpočinek pracovní doba* denní odpočinek 
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   časový úsek 24 hodin (plovoucí den) 

        
týdenní odpočinek pracovní doba* denní odpočinek 

 

 
  časový úsek 24 hodin (plovoucí den) 

 
  11 hodin   

denní odpočinek pracovní doba* týdenní odpočinek 

 

*) Pracovní doba v uvedeném obrázku může zahrnovat denní dobu řízení, bezpečnostní přestávky a jiné práce. 

V časovém úseku mezi dvěma odpočinky může řidič také čerpat pohotovost, příp. i přestávku na jídlo a 

oddech. Tyto činnosti se však nepočítají do pracovní doby. 
 

Časový úsek 24 h (plovoucí den) má délku nejvýše 24 hodin a obsahuje denní pracovní dobu, příp. 

pohotovosti a přestávky v práci a příslušnou denní dobu odpočinku. Plovoucí dny se obecně nekryjí s 

kalendářními dny. Plovoucí den vzhledem k probíhajícímu času „plave“, může začít v jednom kalendářním 

dni a pokračovat do dalšího kalendářního dne. 
 

Časový úsek 24 hodin (plovoucí den) může být kratší než 24 hodin. To nastane tehdy, když řidič vyčerpá 

denní odpočinek dříve než 24 hodin od skončení předchozí doby odpočinku. 
 

Celková pracovní doba řidiče mezi dvěma týdenními odpočinky je vykonána v řadě na sebe navazujících 

časových úseků 24 hodin (plovoucích dní), která je ohraničena na začátku a na konci týdenním odpočinkem. 
 

Shrnutí: 

Pojmy „denní doba řízení“ a „denní doba odpočinku“ se vztahují k „plovoucímu dni“ a nikoliv ke 

kalendářnímu dni (0.00 - 24.00 hodin). 
 

„Provoz s více řidiči“ je stav, kdy jsou mezi dvěma po sobě následujícími denními dobami odpočinku nebo 

mezi denní dobou odpočinku a týdenní dobou odpočinku ve vozidle přítomni nejméně dva řidiči, aby je řídili. 

Během první hodiny provozu s více řidiči není přítomnost dalšího řidiče nebo řidičů povinná, ve zbývající 

době však povinná je. 
 

Provoz s více řidiči se sleduje po celou dobu mezi dvěma odpočinky, kromě první hodiny po skončení denního 

nebo týdenního odpočinku. Při osádce dvou řidičů je při řízení vozidla jedním z řidičů nutná přítomnost i 

druhého řidiče ve vozidle. Na dobu odpočinku se toto pravidlo společné přítomnosti nevztahuje. 
 

Při provozu s více řidiči má plovoucí den délku 30 hodin. Aby tedy dva řidiči mohli využít výhod provozu s 

více řidiči, tj. aby pro ně platil 30 hodinový plovoucí den a 9 hodinové doby odpočinku, musí tuto podmínku 

přítomnosti ve vozidle splnit. 
 

2.4 Doby řízení 
 

Doba řízení 

je doba trvání činnosti řízení zaznamenaná: 

— záznamovým zařízením (analogovým nebo digitálním tachografem) nebo 

— ručně, jak stanovují nařízení 561 a 3821 (viz dále). 

Délka doby řízení je tedy dána záznamem pořízeným záznamovým zařízením, nebo v případě nutnosti 

záznamem, který pořídí řidič ručně. 
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Denní doba řízení 
je celková doba řízení mezi skončením jedné denní doby odpočinku a začátkem druhé denní doby odpočinku 

nebo mezi denní dobou odpočinku a týdenní dobou odpočinku. 
 

Denní doba řízení je celková (nasčítaná) doba řízení mezi dvěma za sebou následujícími denními odpočinky, 

nebo mezi denním a za ním následujícím týdenním odpočinkem, případně mezi týdenním a za ním následujícím 

denním odpočinkem. 
 

Denní doba řízení se týká plovoucího dne, nikoliv kalendářního dne (0.00-24.00 h). Všechny činnosti řidiče: 

řízení, jiná práce, přestávka, odpočinek i pohotovost mohou začít v jednom kalendářním dni a pokračovat do 

dalšího kalendářního dne. 
 

Denní doba řízení nesmí přesáhnout 9 hodin. Nejvýše dvakrát za týden může být prodloužena na 

10 hodin. 

Celková denní doba řízení (rozumí se v jednom plovoucím dni) tedy nesmí překročit 9, popřípadě 

10 hodin. 
 

V rámci kalendářního dne může ale řidič (při dodržení pravidel přestávek a odpočinku) mít celkový součet 

dob řízení delší než 9 (nebo i 10) hodin. To je možné například tehdy, když řidič vyčerpá denní odpočinek 

dříve než 24 hodin od skončení předchozí doby odpočinku, a pak zase řídí. 

 

Týdenní doba řízení 

je celková doba řízení během jednoho týdne (tj. součet denních dob řízení za kalendářní týden). 
 

Týdenní doba řízení nesmí přesáhnout 56 hodin a nesmí být překročena maximální týdenní pracovní 

doba 48 h (výjimečně 60 h) - viz dále. 
 

Nařízení 561 stanovuje maximální celkovou dobu řízení v jednom týdnu na 56 hodin. Pokud např. řidič v 

jednom týdnu vykonal čtyři denní doby řízení po 9 h a dvě denní doby řízení po 10 h, využil tedy celkem 

4x9 + 2x10 = 56 h řízení. V daném kalendářní týdnu tedy již řidič nemůže řídit 
 

Počet denních dob řízení v jednom týdnu není omezen. Avšak nejpozději po šesti 24hodinových časových 

úsecích (plovoucích dnech) od konce minulého týdenního odpočinku (tj. po 6 denních dobách řízení) musí 

řidič nastoupit týdenní odpočinek. Pokud řidič v daném týdnu vykonal 6 plovoucích dnů (6 denních dob 

řízení) a přitom nevyčerpal 56 hodin řízení, může po vyčerpání týdenního odpočinku v tomto týdnu znovu 

řídit. 
 

Poznámka: V některých zemích ale není dovoleno, aby řidič zahájil v jednom týdnu sedmý plovoucí den 

(sedmou denní dobu řízení), i když dosud nevyčerpal 56 hodin řízení v týdnu. 
 

Celková doba řízení nesmí přesáhnout 90 hodin za období dvou po sobě následujících týdnů. 
 

To znamená, že součet týdenních dob řízení za každé dva po sobě následující týdny nesmí být vyšší než 

90 hodin. Pokud např. řidič řídil v jednom týdnu 56 hodin, smí v dalším týdnu řídit pouze 90-56=34 hodin. 
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SHRNUTÍ PRAVIDEL DOB ŘÍZENÍ, DOB ODPOČINKU A PRACOVNÍ DOBY: 

Denní a týdenní doby řízení a s tím související pracovní doby řidiče jsou omezeny především následujícími 

podmínkami: 
 

- denní doba řízení smí být nejvýše 9 (popř. 10) hodin 

- celková doba řízení v jednom týdnu smí být nejvýše 56 hodin 

- celková doba řízení nesmí přesáhnout 90 hodin za období dvou po sobě následujících týdnů 

- nejpozději po šesti 24hodinových časových úsecích od konce minulého týdenního odpočinku musí řidič 

nastoupit další týdenní odpočinek 

- délka pracovní směny smí být nejvýše 13 hodin (bez práce přesčas). 

- práce přesčas smí být nejvýše 8 hodin týdně a 150 hodin ročně 

- pracovní doba smí být nejvýše 48 hodin týdně. Výjimečně smí být až 60 hodin, přičemž průměrná týdenní 

pracovní doba za nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích (bez přesčasové práce) činí 48 hodin. 
 

Denní a týdenní doba řízení zahrnují celkovou dobu řízení na území ES nebo třetí země. 
 

U jednoho řidiče se sčítají všechny doby řízení dohromady bez ohledu na to, ve které zemi řidič řízení vykonal. 

Totéž platí i o odpočincích, jiných pracích a pohotovostech. 

 

Povinnost řidiče zaznamenat jinou práci a pohotovost 
 

Řidič zaznamená jako „jinou práci“ dobu strávenou jako „jiná práce“ a rovněž dobu řízení vozidla 

používaného k obchodním účelům, na něž se nevztahuje toto nařízení. Dále zaznamená dobu „pracovní 

pohotovosti“ od poslední denní nebo týdenní doby odpočinku. Tento zápis provede ručně na záznamový list 

(tj. kotouč), výtisk nebo zadá ručně na záznamovém zařízení. 
 

Řidič má povinnost zaznamenat „jinou práci“ a „pohotovost“ (tak, jak byly tyto činnosti popsány výše) 

vykonané od poslední denní nebo týdenní doby odpočinku. Záznam provede: 

- u analogového tachografu - zápisem rukou na kotouč 

- u digitálního tachografu - zadá záznam do tachografu nebo (pokud nelze jinak) záznam zapíše rukou na 

výtisk z tachografu. 
 

Jako jinou práci musí řidič také zaznamenat řízení vozidla používaného k obchodním účelům, pokud 

přeprava nepodléhá nařízení 561. 
 

Příklad. Kdo zajistí záznam 

První den řidič zahájil směnu v 7 hodin ráno. Vozidlo mu bylo přistaveno v 9 hodin. V 9 hodin tedy vložil 

kotouč (příp. kartu) do tachografu. Od té doby řídil, vykonával jiné práce, přestávky a příp. pohotovost do 

17 hodin. V 17 hodin vyjmul kotouč (příp. kartu) z tachografu a odevzdal vozidlo. Potom do 18 hodin 

vykonával jinou práci. V 18 hodin skončil směnu. Od 18 h večer do 7 h ráno druhého dne čerpal řidič 

odpočinek. 
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Čas 

Analogový tachograf Digitální tachograf 

Kdo a kdy provede 

záznam: 

Záznam se provede: Kdo a kdy provede 

záznam: 

Záznam se provede: 

7-9 h

 

řidič: před vložením 

kotouče nebo po 

vyjmutí kotouče z 

tachografu 

ručně na kotouč řidič: po vložení karty 

do tachografu 

řidič zadá do 

tachografu, tachograf 

zaznamená na kartu 

9-17 h

 

tachograf: činnosti jiné 

než řízení musí řidič 

nastavit na tachografu 

na kotouč tachograf; činnosti jiné 

než řízení musí řidič 

nastavit na tachografu 

na kartu 

17-18 h

 

řidič; při ukončení 

směny 

ručně na kotouč, který 

řidič vyjmul z 

tachografu 

řidič; při zahájení 

směny druhý den 

řidič zadá do 

tachografu; tachograf 

zaznamená na kartu 

18-7h

 

řidič; při zahájení 

směny druhého dne 

ručně na kotouč, který 

řidič 1. dne vyjmul z 

tachografu 

řidič: při zahájeni 

směny druhého dne 

řidič zadá do 

tachografu; tachograf 

zaznamená na kartu 

 

2.5 Přestávky v řízení 

Přestávka v řízení (bezpečnostní přestávka) 

je doba, během níž nesmí řidič řídit ani vykonávat žádnou jinou práci, a která je určená výhradně k jeho 

zotavení. Není-li řečeno jinak, v této publikaci rozumíme „přestávkou“ vždy „přestávku v řízení“ 

(bezpečnostní přestávku). 

Po čtyřech a půl hodinách řízení (perioda řízení) musí mít řidič nepřerušenou přestávku v řízení 

nejméně 45 minut, pokud mu nezačíná doba odpočinku. 

Tato přestávka muže být nahrazena přestávkou v délce nejméně 15 minut, po níž následuje přestávka v délce 

nejméně 30 minut, které jsou v období 4,5 hodiny řízení rozloženy tak, aby byly v souladu s předchozím 

odstavcem. 

Přestávka v řízení musí mít minimální délku: 45 minut, příp. 15 nebo 30 minut při rozdělení přestávky. 

Rozdělení přestávky: Přestávka v trvání nejméně 45 minut smí být nahrazena dvěma kratšími přestávkami, z 

nichž první má nejméně 15 minut a druhá nejméně 30 minut. To znamená, že je přípustné přerušit dobu řízení 

4,5 hodiny pro čerpání nejméně 15minutové přestávky a nejpozději po uplynutí celkem 4,5 hodiny řízení nastoupit 

nejméně 30 minutovou přestávku. 
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Teprve po vyčerpání přestávky nejméně 45 minut může řidič znovu řídit, a to nejdéle 4,5 hodiny. Pokud řidič 

řídil kratší dobu než 4,5 hodiny a pak čerpal přestávku nejméně 45 minut, může po skončení této přestávky 

znovu řídit nejdéle 4,5 hodiny. Doba řízení nejvýše 4,5 hodiny se nazývá periodou řízení. 

Příklady platných přestávek v řízení: 

doba řízení 4 ½ h přestávka 45 min. 

Řidič může znovu řídit nejdéle 4 1/2 hodiny. 

doba řízení 3 h přestávka 45 min. 

Řidič může znovu řídit nejdéle 4 1/2 hodiny. 

doba řízení 3 h 
přestávka 

15 min 
doba řízení 1 ½ h přestávka 30 min 

Řidič může znovu řídit nejdéle 4 1/2 hodiny. 

doba řízení 1 h 
přestávka 

15 min 
doba řízení 1 ½ h přestávka 30 min 

Řidič může znovu řídit nejdéle 4 1/2 hodiny. 

doba řízení 2 h 
přestávka 

15 min 
doba řízení 1 ½ h 

jiná práce 

15 min 
doba řízení 1 h 

přestávka 

30 min 

Řidič může znovu řídit nejdéle 4 1/2 hodiny. 

doba řízení 2 h 
jiná práce 

15 min 
doba řízení 1 ½ h 

jiná práce 
15 min 

doba řízení 1 h 
přestávka 
45 min 

Řidič může znovu řídit nejdéle 4 1/2 hodiny. 

doba řízení 1 h 
přestávka 

30 min 
doba řízení 3 ½ h 

přestávka 

30 min 

Řidič může znovu řídit nejdéle 4 1/2 hodiny. 

Příklady přerušení řízení, která nejsou přestávkami 

doba řízení 2 h 
přestávka 

15 min. 
doba řízení 1 ½ h 

přerušení 

řízení 

15 min 

doba řízení 1 h 

přerušení 

řízení 

15 min. 

Druhé a třetí přerušení řízení (15 minut) nejsou uznána jako části přestávky. Řidič musí nejdříve vyčerpat 

přestávku nejméně 30 minut a pak může znovu řídit 4 1/2 hodiny. 

doba řízeni 3 h 
přestávka 
30 min. 

doba řízení 1 ½ h 

přerušení 

řízení 

15 min. 

Přerušení řízení 15 minut není uznáno jako přestávka. Na místě 15minutového přerušení řízení musí řidič 

vyčerpat přestávku nejméně 30 minut a pak může znovu řídit 4 1/2 hodiny. 
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Jak se čerpá přestávka 

Nejpozději po čtyřech a půl hodinách doby řízení musí řidič zařadit přestávku v řízení nejméně 45 minut. 

Namísto přestávky lze také zahájit dobu odpočinku. Přestávka se nepočítá do doby řízení ani ji nelze započíst 

do denního (nebo týdenního) odpočinku. 

Během přestávek řidič nesmí řídit ani vykonávat jiné práce. Přestávku může řidič např. trávit: 

• ve stojícím vozidle nebo mimo vozidlo 

• v pohybujícím se vozidle, které řídí jiný řidič 

• na trajektu nebo po železnici: ve vozidle (pokud neřídí), nebo mimo vozidlo (vozidlo je v tu dobu vezeno). 

Doba strávená v pohybujícím se vozidle, které řídí jiný řidič, může být pro řidiče, který neřídí, podle okolností 

pohotovostí nebo přestávkou. Doba řízení delší než 4 1/2 hodiny musí být vždy přerušena přestávkou. To 

znamená, že celková denní doba řízení zpravidla sestává z několika dílčích dob řízení, mezi nimiž jsou 

přestávky nebo jiné činnosti než řízení. 

„Přestávka v řízení“ a „doba odpočinku“ jsou si blízké svým charakterem -jde o odpočinek řidiče. Obě tyto 

činnosti se také značí stejným symbolem . Během přestávky nebo během odpočinku nesmí řidič řídit, 

nesmi vykonávat jiné práce ani nesmí mít pracovní pohotovost. Při odpočinku musí navíc mít řidič k dispozici 

lůžko, a pokud je ve vozidle, vozidlo musí stát. 

Přestávka v řízení se počítá do pracovní doby, doba odpočinku nikoliv. 

Aby vyčerpal přestávku, může řidič přerušit i jinou činnost než řízení, například jinou práci. Vždy se přitom 

počítá, kolik má před zahájením přestávky řidič „najeto“ doby řízení (z periody řízení max. 4,5 h). Po 

vyčerpání přestávky nemusí řidič hned zahájit řízení, může např. pokračovat v jiné práci, a teprve potom může 

zase řídit. 

Přestávky v řízení delší než 45 minut mají pro sledování dob řízení stejný význam jako přestávky 45 minutové. 

Délka přestávky se ale počítá do časového úseku 24 hodin, během něhož musí řidič zahájit a vyčerpat denní 

dobu odpočinku. Proto by čerpání přestávek delších než 45 minut mohlo mít za následek, že řidič nestihne 

splnit požadavek denní doby odpočinku v časovém úseku 24 hodin. 

Přeruší-li řidič řízení nebo jinou práci a odpočívá-li déle než 45 minut a méně než 9 hodin, nemůže takovýto 

odpočinek vykázat jako „denní odpočinek“. Jde vlastně o přestávku (pokud se nejedná o 1. část rozděleného 

denního odpočinku). 

JAKÉ PŘERUŠENÍ ŘÍZENÍ LZE VYUŽÍT JAKO PŘESTÁVKU 

Zamýšlené 

přerušení řízení 

Jako 1. část 

rozdělené přestávky 

Jako 2. část 

rozdělené přestávky 
Jako celou přestávku 

méně než ¼ h ne ne ne 

nejméně ¼ h a méně než 

½ h 
ano ne ne 

nejméně ½ h a méně než 

¾ h 
ano ano ne 

nejméně ¾ h - - ano 
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2.6 Doby odpočinku 

Doba odpočinku 

je nepřerušená doba, během níž může řidič volně nakládat se svým časem. Řidič musí dodržovat denní a 

týdenní doby odpočinku. 

Denní doba odpočinku 
je část dne, během níž může řidič volně nakládat se svým časem, a která představuje buď „běžnou denní dobu 

odpočinku“ nebo „zkrácenou denní dobu odpočinku“. 

Denní doba odpočinku ukončuje časový úsek 24 hodin (plovoucí den). Celá denní doba odpočinku se 

musí vyčerpat v příslušném plovoucím dni (v časovém úseku 24 hodin). 

• Běžnou denní dobou odpočinku se rozumí doba odpočinku v celkovém trvání nejméně 11 hodin. 

Běžnou dobu odpočinku lze případně rozdělit do dvou časových úseků, z nichž první musí být nepřerušená 

doba v celkovém trvání nejméně 3 hodin a druhý nepřerušená doba v celkovém trvání nejméně 9 hodin.  

 

Celková doba rozděleného běžného denního odpočinku tedy činí nejméně 12 hodin, těchto 12 hodin 

odpočinku musí být čerpáno v časovém úseku 24 hodin. Pořadí čerpání rozdělených částí je dané: nejdříve 

část nejméně 3 hodiny a po ní druhá část nejméně 9 hodin. 

• Zkrácenou denní dobou odpočinku se rozumí doba odpočinku v celkovém trvání nejméně 9 hodin, ale 

kratší než 11 hodin. 

Zkrácenou denní dobu odpočinku nelze přerušit (rozdělit). Zkrácená denní doba odpočinku se nenahrazuje. 

Řidič smí v časovém úseku 24 hodin využít buď zkrácenou denní dobu odpočinku, nebo může běžnou denní 

dobu odpočinku rozdělit. Obě možnosti (zkrácený odpočinek a rozdělený odpočinek) v jednom časovém úseku 

24 hodin nejsou přípustné. 

Kdy zahájit denní odpočinek 

V průběhu každých 24 hodin po skončení předchozí denní nebo týdenní doby odpočinku musí 

mít řidič novou denní dobu odpočinku. 

Je-li denní doba odpočinku v průběhu 24 hodin po skončení předchozí denní nebo týdenní doby odpočinku 

alespoň 9 hodin, ale kratší než 11 hodin, považuje se dotyčná denní doba odpočinku za zkrácenou. 

Během časového úseku 24 hodin po skončení každé předchozí denní nebo týdenní doby odpočinku (tj. během 

plovoucího dne) musí řidič vždy vyčerpat další denní dobu odpočinku. Nebo musí zahájit týdenní dobu 

odpočinku a z této týdenní doby odpočinku musí v rámci časového úseku 24 hodin vyčerpat nejméně část 

odpovídající svou délkou denní době odpočinku (tj. 11 nebo min. 9 hodin). 

Když řidič ukončí denní odpočinek před uplynutím 24 hodin od konce předchozího odpočinku, začne tím další 

časový úsek 24 hodin (další plovoucí den). 

Denní dobu odpočinku lze prodloužit na běžnou nebo zkrácenou týdenní dobu odpočinku. Tato týdenní doba 

odpočinku nahrazuje i denní dobu odpočinku, která by byla jinak na konci plovoucího dne vyžadována (viz 

obr. na str. 10). 
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JAKÝ ODPOČINEK LZE VYUŽÍT JAKO DENNÍ DOBU ODPOČINKU 

Zamýšlený 

odpočinek 

(v hodinách) 

Jako 1. část 

rozděleného 

odpočinku 

Jako 2. část 

rozděleného 

odpočinku 

Jako zkrácený 

denní odpočinek 

Jako běžný denní 

odpočinek 

Méně než 3 h ne ne ne ne 

Nejméně 3 h a 

méně než 9 h 
ano ne ne ne 

Nejméně 9 h a 

méně než 11 h 
- ano ano ne 

Nejméně 11 h - - - ano 
 

Provoz s více řidiči - osádka dvou nebo více řidičů 

Jsou-li ve vozidle přítomni nejméně dva řidiči, musí mít každý z nich denní odpočinek nejméně 9 hodin za 

každé období 30 hodin od skončení denní nebo týdenní doby odpočinku. 
 

Pro osádku dvou nebo více řidičů má tedy plovoucí den délku nejvýše 30 hodin. Dělení denní doby odpočinku 

ani zkrácený odpočinek nejsou možné. 

Týdenní doba odpočinku 
je týdenní doba (tj. část týdne), během níž může řidič volně nakládat se svým časem a která představuje 

„běžnou týdenní dobu odpočinku" nebo „zkrácenou týdenní dobu odpočinku“: 

• Běžnou týdenní dobou odpočinku se rozumí doba odpočinku v celkovém trvání nejméně 45 po sobě 

následujících hodin. 

• Zkrácenou týdenní dobou odpočinku se rozumí doba odpočinku kratší než 45 hodin, která smí být za 

podmínek stanovených dále zkrácena na nejméně 24 hodin po sobě následujících. 

Mezi dvěma týdenními dobami odpočinku smí mít řidič nanejvýše tři zkrácené denní doby odpočinku.  
 

Ve kterýchkoliv dvou po sobě následujících týdnech musí mít řidič      

 dvě běžné týdenní doby odpočinku nebo       

 jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou dobu odpočinku o délce nejméně 

24 hodin. 
 

Zkrácení týdenní doby odpočinku musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou vcelku před 

koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu. Každá doba odpočinku vybraná náhradou (jako 

vyrovnání) za zkrácenou týdenní dobu odpočinku musí bezprostředně navazovat na jinou dobu odpočinku 

trvající nejméně 9 hodin. 

Kdy zahájit týdenní odpočinek 
 

Týdenní doba odpočinku musí začít nejpozději po uplynutí šesti 24 hodinových časových úseků 

od skončení předchozí týdenní doby odpočinku. 

Okamžik nástupu týdenního odpočinku nesouvisí s kalendářním týdnem. 
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Pravidla: 

a) Pokud má řidič všechny plovoucí dny o délce 24 hodin, musí nastoupit týdenní odpočinek nejpozději po 

6x24=144 hodinách od ukončení předchozího týdenního odpočinku. 

b) Pokud řidič pracuje s plovoucími dny i kratšími než 24 hodin, musí nastoupit týdenní odpočinek nejpozději 

po šesti plovoucích dnech (šesti denních dobách řízení) od skončení předchozího týdenního odpočinku. To 

může být i dříve než po 144 hodinách od ukončení předchozího týdenního odpočinku. 

c) Platí i další podmínka: Řidič smí v každém kalendářním týdnu řídit nejvýše 56 hodin. Po vyčerpání 

56 hodin řízení tedy již nesmí řidič v daném týdnu řídit. Může ale vykonávat jiné činnosti (např. jinou práci). 

Po dosažení limitu 56 hodin řízení v jednom týdnu má tedy řidič povinnost nastoupit týdenní odpočinek. 

Pokud ovšem řidič, který již v týdnu najel 56 h řízení, následně vyčerpá týdenní odpočinek, ani tehdy nesmí v 

tomtéž týdnu zahájit další dobu řízení. 

d) Jsou-li ve vozidle přítomni nejméně dva řidiči, mohou využívat plovoucí den až o délce 30 hodin a dobu 

denního odpočinku nejméně 9 hodin. Pro zahájení týdenního odpočinku ale platí stejné pravidlo jako pro sólo 

řidiče: každý z řidičů jej musí nastoupit nejpozději po 6x24=144 hodinách od ukončení předchozího týdenního 

odpočinku. 

Týdenní odpočinek u mezinárodní zájezdové autobusové dopravy 
 

Řidič vykonávající jednorázovou mezinárodní příležitostnou osobní přepravu definovanou v nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup 

na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy může odložit týdenní dobu odpočinku až o 12 po sobě 

jdoucích 24hodinových časových úseků následujících po předchozí běžné týdenní době odpočinku za 

předpokladu, že 

a) doprava trvá nepřetržitě nejméně 24 hodin v členském státě nebo třetí zemi, na kterou se vztahuje toto 

nařízení a která není zemí, kde byla doprava zahájena; 

b) po uplatnění odchylky (tzn. po využití až 12 plovoucích dní) řidič nastoupí 

i) buď dvě běžné týdenní doby odpočinku, nebo 

ii) jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou týdenní dobu odpočinku v délce nejméně 

24 hodin. Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou vcelku před 

koncem třetího týdne následujícího po ukončení doby, v níž je uplatňována odchylka; 

c) vozidlo bude nejpozději po 1. lednu 2014 vybaveno záznamovým zařízením splňujícím požadavky přílohy 

IB nařízení (EHS) č. 3821/85 (digitálním tachografem) a 

d) v případě, že řízení probíhá mezi 22:00 a 6:00, musí s platností od 1. ledna 2014 být ve voze dva řidiči, 

nebo je perioda řízení (normálně 4,5 hodiny, po nichž nejpozději musí řidič vykonat přestávku) zkrácena na 

tři hodiny. 

 

Týdenní odpočinek, který pokračuje z jednoho týdne do dalšího 

Týdenní doba odpočinku, která začíná v jednom týdnu a pokračuje do týdne následujícího, může být připojena 

k jednomu, nebo k druhému z těchto týdnů, avšak nikoli k oběma. 

Zde se jedná o týdenní odpočinek, který začíná před 24,00 h v neděli prvního týdne a končí po 0.00 h v 

pondělí druhého týdne. Při vykazování takovéhoto týdenního odpočinku je možno tento týdenní odpočinek 

přiřadit (započíst) buď k prvnímu, nebo ke druhému týdnu. Tuto zásadu je také potřeba dodržet při čerpání a 

vykazování běžných a zkrácených týdenních dob odpočinku. 
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JAKÝ ODPOČINEK LZE VYUŽÍT JAKO TÝDENNÍ DOBU ODPOČINKU 

Zamýšlený odpočinek 

(v hodinách) 

Jako zkrácený týdenní 

odpočinek 
Jako běžný týdenní odpočinek 

Méně než 24 h ne ne 

Nejméně 24 h a méně než 45 h ano ne 

Nejméně 45 h - ano 

Nahrazuje se ano - 

Místo čerpání mimo stanoviště vozidla není určeno 

 

Odpočinek ve vozidle 
Pokud se tak řidič rozhodne, smí trávit denní dobu odpočinku nebo zkrácenou týdenní dobu odpočinku mimo 

místo obvyklého odstavení vozidla v zaparkovaném vozidle, je-li vybaveno lehátkem pro každého řidiče. 

Pro 2 řidiče jsou 2 lůžka nutná mj. proto, že odpočinek musí řidiči čerpat ve stojícím vozidle a z hlediska 

smysluplnosti nasazení dvojčlenné osádky je zapotřebí, aby oba řidiči čerpali odpočinek současně. Nařízení 

561 neobsahuje ustanovení, které by povolovalo čerpání běžného týdenního odpočinku ve vozidle. Kontroloři 

v Německu proto uznávají odpočinek o délce 45 h strávený ve vozidle jen jako zkrácený (24 h). 

2.7 Doprovázení vozidla na trajektu/vlaku 
 

Běžná denní doba odpočinku, pokud řidič doprovází vozidlo přepravované na trajektu nebo po železnici, může 

být přerušena nanejvýš dvakrát jinými činnostmi, které nepřesahují celkem jednu hodinu. Během této běžné 

denní doby odpočinku musí mít řidič k dispozici lůžko nebo lehátko. 
 

Takto strávená denní doba odpočinku nejvýše dvakrát přerušená na celkem ne více než 1 hodinu, se považuje 

za běžnou. Lůžkem nebo lehátkem se rozumí lůžko nebo lehátko poskytnuté na lodi nebo ve vlaku. Doba 

přerušení se nepočítá do odpočinku. Doba přerušeného odpočinku se neprodlužuje. 

2.8 Cesta řidiče k vozidlu a zpět 

Jakákoli doba, kterou řidič stráví na cestě do místa nebo z místa, kde se ujme vozidla nebo kde předal vozidlo, 

které spadá do působnosti tohoto nařízení a které se nenachází v místě řidičova bydliště ani v provozovně 

zaměstnavatele, kde má řidič obvyklou základnu, se nezapočítává jako doba odpočinku, pokud se řidič 

nenachází na trajektu nebo ve vlaku a nemá přístup k lůžku nebo lehátku. 
 

Cesta řidiče k vozidlu nebo od vozidla, které spadá do působnosti nařízení 561, a nachází se v místě, jež není 

obvyklým místem pobytu řidiče ani základnou řidiče u zaměstnavatele, není odpočinkem, pokud se nejedná o 

cestu trajektem nebo vlakem, kde má řidič přístup k lehátku nebo lůžku. 
 

Jakákoli doba, kterou řidič stráví řízením vozidla, které nespadá do působnosti tohoto nařízení, k vozidlu nebo 

od vozidla, které spadá do působnosti tohoto nařízení a které se nenachází v místě řidičova bydliště ani v 

provozovně zaměstnavatele, kde má řidič obvyklou základnu, se započítává jako jiná práce. 
 

Příklad: Doba, kterou řidič stráví řízením osobního vozidla na cestě k vozidlu/od vozidla (které spadá do 

působnosti nařízení 561), je „jinou prací“. To platí, pokud se vozidlo podléhající nařízení 561 nenachází v 
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bydlišti řidiče nebo v provozovně zaměstnavatele, kde má řidič základnu. Pokud s řidičem ve vozidle jede další 

osoba, může být pro ni tato cesta přestávkou nebo pohotovostí. 
 

2.9 Odpovědnost dopravce 
 

Dopravce nesmí odměňovat řidiče, jež zaměstnává nebo jejichž služeb využívá, a to ani prémiovým 

zvýhodněním nebo příplatky, za ujetou vzdálenost nebo objem přepravovaného zboží, pokud by tyto odměny 

mohly vést k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo by podněcovaly k porušování 

tohoto nařízení. 
 

Dopravce organizuje práci řidičů tak, aby mohli dodržet nařízení 3821 a nařízení 561. Dopravce řidiče 

náležitě poučí a provádí pravidelné kontroly, aby zajistil dodržování těchto nařízení. 
 

Dopravce odpovídá za porušení, kterých se dopustí jeho řidiči, a to i tehdy, pokud k tomuto porušení došlo na 

území jiného členského státu nebo třetí země. 
 

U linkové přepravy cestujících dopravci zajistí, aby byly smluvně dohodnuté přepravní plány v souladu s 

tímto nařízením. 
 

Stahování dat z karet řidičů a z tachografů 
 

Dopravce, který používá vozidlo vybavené digitálním tachografem, zajistí, aby  

i) se veškeré údaje pravidelně stahovaly z přístroje ve vozidle a z karty řidiče, 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 (tachografu) a z karty řidiče byly uchovávány po dobu 

nejméně 12 měsíců po jejich zaznamenání a na žádost kontrolora byly tyto údaje dostupné. 
 

Maximální časové úseky, během nichž musí být příslušné údaje stahovány, nesmí přesáhnout 

dobu: 

a) 90 dnů v případě údajů z tachografu ve vozidle; 

b) 28 dnů v případě údajů z karty řidiče. 

Příslušné údaje musí být stahovány tak, aby nedošlo ke ztrátě údajů. 

 

2.10 Výjimky dle čl. 11 a 12 nařízení 561 
 

Zmírnění některých ustanovení 

Každý členský stát může v případě silniční dopravy, která se uskutečňuje zcela na jeho území, uplatňovat delší 

minimální přestávky v řízení a delší minimální doby odpočinku nebo kratší maximální doby řízení, než jsou 

stanoveny v tomto nařízení. Toto nařízení 561 se však i nadále vztahuje na řidiče v mezinárodní dopravě. 

Uvedené úpravy (vlastně zpřísnění pravidel) se vztahují jen na dopravu na území daného členského státu 

provozovanou vozidly registrovanými v daném státu a netýkají se řidičů v mezinárodní dopravě. 
 

Odchýlení se řidiče od ustanovení nařízení 561 
 

Řidič se může odchýlit od pravidel pro doby řízení, přestávky a odpočinky 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 
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záznamovém listu záznamového zařízení, na výtisku ze záznamového zařízení, nebo ve svém pracovním 

plánu nejpozději po dojetí na vhodné místo zastávky. 
 

Pokud to neohrozí bezpečnost silniční dopravy, řidič se smí odchýlit od ustanovení tohoto nařízení v míře 

nezbytně nutné pro dojetí do vhodného místa pro zastavení a stání, je-li to zapotřebí pro zajištění bezpečnosti 

osob, vozidla nebo jeho nákladu. Musí přitom jít o událost způsobenou „vyšší mocí“, kterou nebylo možno 

očekávat nebo předvídat. 
 

Když dojde při přepravě podle tohoto nařízení k nouzové situaci, platí vždy, že řidič nesmí ohrozit bezpečnost 

silniční dopravy. Od pravidel týkajících se dob řízení, přestávek a dob odpočinku se smí odchýlit např. v 

těchto případech: 

•je-li to zapotřebí pro zajištění bezpečnosti osob 

• při poskytování pomoci (např. první pomoc při nehodě) 

• při hrozícím poškození citlivého nákladu, při výpadku topení nebo chlazení vozidel s tepelnou izolací 

• v případě nečekaných událostí (např. náhlá dopravní zácpa způsobená nehodou, čekací doba způsobená 

předem neohlášenou stávkou, a podobně) 

• při přírodní katastrofě, jako je např. sesuv půdy nebo záplavy 

• z důvodu poruchy vozidla. 
 

Oprávněnost odchylky může být uznána jen tehdy, když se prokáže, že pokud by se řidič neodchýlil od 

ustanovení tohoto nařízení, nebyla by zaručena bezpečnost osob, vozidla nebo nákladu. Ve všech těchto 

nouzových případech je nutno neodkladně vyhledat vhodné místo pro stání. 
 

Příklad opodstatněného odchýlení od pravidel: Nehoda na dálnici s následným zastavením provozu a 

čekáním. 
 

Skutková podstata události se nepovažuje za „vyšší moc“, jestliže důvody pro vznik události byly řidiči známy 

již před zahájením jízdy. 
 

Příklady neopodstatněného odchýlení od pravidel: 

a) Řidič vjede do úseku dálnice, který je v rekonstrukci. Rychlost jízdy je snížena, jsou častá čekání a chybí 

parkoviště. O této práci na silnici byly předem poskytnuty v médiích podrobné informace. 

b) Kolony vozidel na dálnici v časovém období před víkendem v úseku dálnice, který je dopravními zácpami 

před víkendy známý. 

2.11 Výjimky udělené Českou republikou podle čl. 13 nařízení 561 

Jde o tzv. fakultativní výjimky, kdy mohou členské státy rozhodnout, zda pro tyto přepravy stanoví jiný režim 

než normální pravidla dob řízení, přestávek v řízení a dob odpočinku podle nařízení 561. ČR tuto možnost 

využila. 

Výjimky se vztahují na tyto přepravy: 

a) vozidly ve vlastnictví orgánů veřejné moci nebo jimi najatými bez řidiče a používanými k silniční dopravě, 

pokud tyto orgány veřejné moci nevstupují do hospodářské soutěže se soukromými dopravci; 

b) vozidly používanými nebo najatými bez řidiče zemědělskými, pěstitelskými, lesnickými, chovatelskými 

podniky a podniky rybolovu pro přepravu zboží jako součást jejich podnikatelské činnosti na tratích v 

okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla; 
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c) zemědělskými a lesnickými traktory používanými pro zemědělské a lesnické činnosti na tratích v okruhu do 

100 km od místa obvyklého odstavení vozidla, který vozidlo vlastní, najímá nebo najímá s následnou 

koupí; 

d) vozidly nebo kombinacemi vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřekračuje 7,5 tuny a která 

• používají poskytovatelé všeobecných poštovních služeb nebo 

• se používají pro přepravu materiálu, zařízení nebo strojů, které řidič při výkonu svého povolání potřebuje.  

Tato vozidla se smějí používat pouze na tratích v okruhu do 50 km od místa obvyklého odstavení vozidla a za 

podmínky, že řízení vozidla nepředstavuje řidičovu hlavní činnost; 

e) vozidly provozovanými výlučně na ostrovech s rozlohou do 2 300 km
2
, které nejsou spojeny se zbytkem 

území státu mostem, brodem nebo tunelem, jenž by mohl být používán motorovými vozidly; 

f) vozidly používanými pro přepravu zboží na tratích v okruhu do 50 km od místa obvyklého odstavení 

vozidla s pohonem na zemní nebo zkapalněný plyn nebo elektřinu, jejichž maximální přípustná hmotnost 

včetně hmotnosti přívěsu nebo návěsu nepřesahuje 7,5 tuny, 

g) vozidly používanými pro výcvik žadatelů o řidičské oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti či 

jejich přezkoušení za předpokladu, že nejsou využívána k obchodní přepravě zboží nebo cestujících; 

h) vozidly používanými v souvislosti s kanalizačními sítěmi, ochranou před povodněmi, údržbou rozvodů 

vody, plynu a elektřiny, údržbou a kontrolou silnic, odvozem a likvidací domovního odpadu, telegrafními a 

telefonními službami, rozhlasovým a televizním vysíláním a detekcí rozhlasových nebo televizních 

vysílačů nebo přijímačů; 

i) vozidly s 10 až 17 sedadly používanými výlučně k neobchodní přepravě cestujících; 

j) specializovanými vozidly přepravujícími cirkusy a lunaparky; 

k) speciálně vybavenými vozidly pro mobilní projekty, jejichž hlavním účelem po zaparkování je využití k 

vzdělávacím účelům; 

l) vozidly používanými pro svoz mléka z hospodářství a zpětnou přepravu nádob na mléko nebo mléčných 

výrobků určených pro krmení zvířat do hospodářství; 

m) specializovanými vozidly přepravujícími peníze nebo cennosti; 

n) vozidly používanými pro přepravu zvířecích odpadů nebo zvířecích těl neurčených k lidské spotřebě;  

o) vozidly používanými výhradně na komunikacích uvnitř distribučních center jako přístavy, překladiště nebo 

železniční terminály; 

p) vozidly používanými pro přepravu živých zvířat z hospodářství na místní trhy a naopak nebo z trhů na 

místní jatka ve vzdálenosti do 50 km. 

2.12 Linková přeprava cestujících do 50 km 
 

Podle čl. 3 odst. a) a čl. 15 nařízení 561. 
 

Členské státy zajistí, aby se na řidiče vztahovaly vnitrostátní předpisy, které zajišťují přiměřenou ochranu, 

pokud jde o povolené doby řízení a povinné přestávky v řízení a doby odpočinku. 
 

Tato doprava je vyňata z působnosti nařízení 561. Řidičům musí být přiměřeně omezeny doby řízení a řidiči 

musí mít stanoveny povinné přestávky a odpočinky podle právních předpisů dané země. 

2.13. Jízdní řády linky a pracovní plány 
 

Podle čl. 16 nařízení 561. 
 

Není-li vozidlo vybaveno záznamovým zařízením (tachografem) podle nařízení 3821, používají se pro 

kontrolu práce osádek jízdní řády a pracovní časové plány. Jde o tyto druhy přeprav: 
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a) vnitrostátní linková přeprava cestujících a 
 

b) mezinárodní linková přeprava cestujících, jejíž konečné zastávky se nacházejí ve vzdálenosti do 50 km 

vzdušnou čarou od hranic mezi dvěma členskými státy a jejíž délka tratě nepřesahuje 100 km.  
 

Dopravce vypracuje jízdní řád linky a pracovní plán, ve kterém je u každého řidiče uvedeno jméno, místo 

obvyklého odstavení (stanoviště) vozidla a předem stanovený časový rozvrh různých dob řízení, jiné práce, 

přestávek v řízení a pracovní pohotovosti. 
 

Každý řidič výše uvedené linkové dopravy musí mít u sebe výtah z pracovního plánu a opis jízdního řádu. 
 

Pracovní plán musí 

a) obsahovat veškeré údaje stanovené výše pro minimální časový úsek zahrnující předchozích 28 dnů; tyto 

údaje se musí aktualizovat v pravidelných odstupech, jejichž délka nepřesáhne jeden měsíc; 
 

b) být podepsán ředitelem dopravce nebo osobou jím k tomu pověřenou; 
 

c) být dopravcem uchováván po dobu jednoho roku od konce období, na které se vztahuje. Výtah z 

pracovního plánu vydá dopravce dotyčnému řidiči na jeho žádost; 
 

d) být předložen nebo vydán na žádost pověřeného kontrolora. 
 

2.14 Sankce 
 

Podle čl. 19 nařízení 561. 
 

1. Při porušení nařízení 561/2006 nebo nařízení 3821/85 může být uložena pouze jedna sankce nebo zahájeno 

jedno řízení. 
 

2. Členský stát oprávní příslušné orgány k ukládání sankcí dopravci nebo řidiči za porušení nařízení 561, které 

bylo zjištěno na jeho území a za něž dosud nebyla uložena sankce, i když k tomuto porušení došlo na území 

jiného členského státu nebo třetí země. 
 

3. Zahájí-li členský stát řízení nebo uloží-li sankci za určité porušení, musí o tom řidiči vystavit řádné písemné 

potvrzení. 
 

Podle čl. 20 nařízení 561. 
 

Řidič musí uchovávat potvrzení vystavená členským státem týkající se uložených sankcí nebo zahájení řízení 

po dobu, kdy totéž porušení tohoto nařízení může vést k dalšímu řízení nebo uložení sankcí podle tohoto 

nařízení. Na žádost řidič toto potvrzení předloží. 
 

Řidič, který je zaměstnán více dopravci nebo jehož služeb využívá více dopravců, poskytne každému dopravci 

dostatečné informace, aby každý dopravce mohl dodržet pravidla tohoto nařízení 561. 
 

Podle čl. 21 nařízení 561. 
 

Pokud došlo k porušení nařízení 561, které může ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, 

může příslušný orgán, přistoupit k odstavení dotyčného vozidla, dokud není příčina porušení odstraněna. 

Orgán může řidiči uložit, aby si vybral denní dobu odpočinku, příp. může odebrat, omezit nebo pozastavit 

řidičovo řidičské oprávnění. 
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3. Nařízení (EHS) 3821/85                                                                výňatky 
 

Nařízení stanovuje technické požadavky na záznamové zařízení (tachograf), pokud jde o jeho konstrukci, 

instalaci (montáž), použití a kontrolu. Příloha l nařízení 3821 se týká analogového (kotoučového) tachografu, 

příloha l B digitálního tachografu. 
 

Záznamové zařízení musí být zabudováno a užíváno ve vozidlech, která jsou registrována v členském státě a 

používána pro silniční přepravu cestujících nebo zboží, s výjimkou vozidel uvedených v nařízení 561. 
 

Nařízení 561 se nevztahuje na tyto přepravy vozidly: 

- které nesplňuji článek 2 nařízení 561, nebo 

- na které se nevztahuje nařízení 561 podle či. 3 nebo či. 13 bod 1 nařízeni 561. 
 

Vozidla u těchto přeprav tedy nemusí mít instalován tachograf. 
 

Instalace (montáže) a opravy záznamových zařízení jsou oprávněni provádět pouze schválení instalační 

technici nebo schválené dílny. 
 

Záznamové zařízení zaznamenává především tyto údaje: 

• vzdálenost ujetou vozidlem, rychlost vozidla 

• dobu řízení, 

• doby jiných prací a doby pracovní pohotovosti, 

• doby přestávek v řízení a denní doby odpočinku, 

• otevření skříňky tachografu, přerušení napájení apod. 

3.1 Společné povinnosti dopravce a řidiče 
 

POVINNOST DBÁT NA FUNGOVÁNÍ TACHOGRAFU A POUŽÍVÁNÍ KARTY ŘIDIČE 

Dopravce a řidiči dbají na správné fungování a řádné používání záznamového zařízení a rovněž karty řidiče, 

pokud řidič řídí vozidlo vybavené digitálním tachografem. Řidič spolupracuje se zaměstnavatelem, aby 

záznamové zařízení v případě závady během jízdy mohlo být co nejdříve opraveno. 
 

Jestliže je vozidlo vybaveno digitálním tachografem, dbají zaměstnavatel i řidiči na to, aby byl v případě 

kontroly na vyžádání správně vytištěn výtisk týkající se doby 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 z digitálního tachografu. 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. 

3.2 Povinnosti dopravce, o nichž má řidič vědět 

POVINNOST VYBAVIT VOZIDLO ZÁZNAMOVÝM ZAŘÍZENÍM (TACHOGRAFEM) 

Záznamové zařízení musí být instalováno a používáno ve vozidlech, která slouží k přepravě cestujících nebo k 

přepravě zboží, jak je stanoveno v nařízení 561. Vozidla, která neprovádějí přepravu podle čl. 2 nařízení 561, 

a vozidla pro určité přepravy vyňaté z působnosti nařízení 561 (podle čl. 3 a článku 13 tohoto nařízení) 

povinnosti vybavení tachografem nepodléhají. 
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POVINNOST VYBAVIT VOZIDLO DIGITÁLNÍM TACHOGRAFEM 

Od 1. 5. 2006 musí být vozidla podléhající povinnosti být vybavena tachografem, poprvé uvedená do provozu, 

vybavena digitálním tachografem. 

Jestliže je vyměňován tachograf u vozidel sloužících pro přepravu cestujících, která obsahují, kromě sedadla 

řidiče, více než osm míst k sezení a jejichž největší povolená hmotnost přesahuje 10 tun, a rovněž u vozidel, 

sloužících pro přepravu zboží, jejichž největší povolená hmotnost přesahuje 12 tun, tato vozidla jsou poprvé 

zaregistrovaná po 1. 1. 1996 a u těchto vozidel se signály do záznamového zařízení přenášejí výlučně 

elektricky, musí se nainstalovat digitální tachograf. 

UVEDENÍ DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU DO PROVOZU 

Po instalaci digitálního tachografu a registraci vozidla je nutno nechat tachograf do 14 dnů kalibrovat. 

Kalibraci provede schválená dílna. Při kalibraci se do tachografu zapíše registrační číslo a VIN vozidla. Po 

kalibraci pak provozovatel vozidla vloží svou podnikovou kartu do tachografu. Tím se identifikační údaje 

provozovatele zapíší do tachografu a vytvoří se mu tzv. podnikový zámek. S použitou podnikovou kartou má 

pak provozovatel přístup k datům v tachografu. 

POVINNOST PŘI PORUŠE TACHOGRAFU 

V případě poruchy nebo chybné funkce zařízení musí dopravce 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. 

POVINNOST PŘEZKOUŠENÍ A KONTROL TACHOGRAFU 

Pravidelné (periodické) kontroly záznamových zařízení instalovaných ve vozidlech se provádějí nejméně 

jedenkrát za dva roky a mohou být prováděny v rámci technických prohlídek automobilů. Kromě 

pravidelných kontrol tachografu je nutno nechat zařízení projít kontrolou vždy, jestliže 

• došlo ke zjevné změně účinného obvodu pneumatik 

• došlo k porušení plomb 

• došlo ke změně stálého převodu vozidla 

• byl tachograf opravován. 

POVINNOST POUŽÍVAT TACHOGRAF, POKUD JE JÍM VOZIDLO VYBAVENO 

Určitá vozidla, která nepodléhají pravidlům nařízení 561, mohou být vybavena tachografem, i když tuto 

povinnost nemají. V České republice nemusí při dopravě řidiči tachograf používat, a pokud mají povinnost 

vést záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a odpočinku, mohou jej vést ručně. Toto ale 

neplatí např. v Německu. Zde, pokud je vozidlo nad 2,8 t pro přepravu nákladu vybaveno tachografem, musí 

jej používat. 

POVINNOST VYDÁVAT PODKLADY A UCHOVÁVAT ZÁZNAMOVÉ UŠTY A VÝTISKY 

Zaměstnavatel vydá řidičům vozidel s analogovým tachografem dostatečný počet vhodných záznamových 

listů (kotoučů) s ohledem na dobu trvání přepravy a na povinnost nahradit případně poškozené listy nebo listy 

odebrané kontrolním pracovníkem. 
 

Při použití digitálního tachografu musí zaměstnavatel vybavit řidiče dostatečným počtem vhodných 

náhradních roliček papíru (alespoň jeden kus). 

Zaměstnavatel (dopravce) uchovává záznamové listy a výtisky v chronologickém pořadí a čitelné podobě 

nejméně jeden rok po jejich použití a na žádost dotyčného řidiče mu vydá jejich kopie. Dopravce vydá 
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řidičům na žádost kopie stažených údajů z karty řidiče a jejich výtisky. Záznamové listy, výtisky a stažené 

údaje musí být předloženy nebo vydány na žádost pověřeného kontrolora. 

POVINNOST VYSTAVIT ŘIDIČI „POTVRZENÍ O ČINNOSTECH“ 

Nemá-li řidič záznamové listy, nebo výtisky, nebo záznamy na kartě řidiče za určité období potřebné pro 

kontrolu při sobě z objektivního důvodu, např. proto, že byl nemocen nebo čerpal řádnou dovolenou, musí mu 

zaměstnavatel vystavit před cestou „Potvrzení o činnostech podle nařízení 561 nebo AETR“ nebo jiný doklad. 

Dopravce vystaví a předá řidiči na dny kontrolovaného období (běžný den a 28 kalendářních dní zpět), v nichž 

neřídil vozidlo podléhající nařízení 561 nebo AETR, příslušný doklad. Povinnost řidiče mít s sebou „Potvrzení 

o činnostech“ se vztahuje i na soboty a neděle během kontrolovaného období. 

Samostatně činní řidiči-dopravci si odpovídající „Potvrzení o činnostech“ vystaví před cestou sami a 

podepíší je na místě řidiče i na místě dopravce. 
 

Povinnost vystavit určitý doklad o činnostech podle nařízení 561 pro účely kontroly vyplývá z nařízení 561 a 

3821. Formulář „Potvrzení o činnostech“, je specifikován rozhodnutím Evropské komise (viz str. 60). 

Žlutý kotouč 

Kromě „Potvrzení o činnostech“ se v praxi ke stejnému účelu používá i tzv. „žlutý kotouč“. S ním se už nyní 

nedoporučuje pracovat v mezinárodní dopravě, protože jej některé země nedovolují (BG, E, EST, LT, LV, H, 

PL, RO, SK, ŠLO). V Česku je zatím (2012) žlutý kotouč pro vnitrostátní dopravu uznáván. 

KONTROLY DODRŽOVÁNÍ NAŘÍZENÍ 561 A 3821 

Dopravce je povinen pravidelně kontrolovat doby řízení a doby jiných prací, jakož i přestávky a doby 

odpočinku řidičů s použitím všech dokladů, které má k dispozici. Zjistí-li porušení výše uvedených nařízení, 

je povinen neprodleně učinit tomu přítrž a zajistit, aby se to nemohlo opakovat, například změnou pracovní 

doby a dopravních cest. 

3.3 Povinnosti řidiče 
 

PRÁCE S DIGITÁLNÍM TACHOGRAFEM A S KARTOU ŘIDIČE 
 

VYDÁNÍ KARTY ŘIDIČE 

Zájemce o kartu řidiče podává žádost u orgánu, který vydává řidičské průkazy pro místo trvalého pobytu 

žadatele. V ČR to je u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 
 

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. Je vhodné si od 

úřadu vyžádat potvrzení tohoto oznámení. 
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Ztrátu nebo odcizení 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. 
 

OBNOVENÍ KARTY ŘIDIČE 

Obnovením karty se rozumí vystavení nové karty poté, co původní karta končí svoji platnost. Jde tedy o 

výměnu karty při vypršení platnosti 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. 
 

POKRAČOVÁNÍ V JÍZDĚ PŘI ZTRÁTĚ NEBO POŠKOZENÍ KARTY ŘIDIČE 

Řidič smí pokračovat v řízení svého vozidla bez osobní karty řidiče po dobu nejvýše 15 kalendářních dní, 

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. 
 

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ KARTY ŘIDIČE 

Řidič smí být držitelem pouze jediné platné karty. Nesmí použít jinou kartu než svoji osobní. 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 

přerušit z jakéhokoliv důvodu s výjimkou toho, že příslušný 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. 
 

OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO TACHOGRAFU 

Po vložení karty řidiče zadá řidič do digitálního tachografu symbol země, v níž zahajuje svůj pracovní den. Při 

ukončování pracovní doby řidič zadá symbol země, v níž končí svůj pracovní den. 

Výše uvedená data jsou zadána buď zcela ručně, nebo automaticky, pokud je záznamové zařízení připojeno na 

systém satelitní navigace. 
 

Digitální tachograf je popsán v kap. 14. Publikace „Digitální tachograf“, kterou dodává Systemconsult. 

Publikace ukazuje, jak se s tachografem pracuje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

PRÁCE S ANALOGOVÝM TACHOGRAFEM 
 

OVLÁDÁNÍ ANALOGOVÉHO TACHOGRAFU 

Řidiči 

- 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“ 

b) pod značkou 

 

„jiná práce“ 

c) pod značkou 

 

„pracovní pohotovost“ 

d) pod značkou 

 

„doby přestávek“ a „doby denního odpočinku“ 

 

Řidič musí na svůj záznamový list zapisovat tyto informace: 

a) při zahájení použití listu: své příjmení a jméno;  

b) datum a místo při zahájení a skončení použití listu; 

c) registrační značku vozidla, na něž je řidič přidělen před zahájením první jízdy zaznamenané na 

listu, a potom, pokud došlo ke změně vozidla během používání tohoto listu, i registrační značku 

každého dalšího vozidla, na němž je tento list použit; 

d) stav počítače ujetých kilometrů: 

- před první jízdou, která je zaznamenaná na listu, 

- po skončení poslední jízdy, která je zaznamenaná na listu, 

- v případě změny vozidla během pracovního dne řidiče (stav počítače kilometrů předchozího 

vozidla a stav počítače kilometrů dalšího vozidla); 

e) dobu, kdy proběhla změna vozidla (pokud ke změně vozidla došlo). 

 

Vložení listu do tachografu a nastavení tachografu. Řidiči nastaví časové značení na záznamovém listu 

podle času státu, v němž je vozidlo registrováno a ovládají přepínač činností záznamového zařízení tak, aby se 

správně zaznamenávaly příslušné časové skupiny , ,  a . 

Řidič během přepravy (během celé cesty z výchozího místa až do cílového) v každém okamžiku provádí nebo 

tráví právě jednu z následujících činností: 
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řídí 

vykonává jiné práce 

(ostatní pracovní 

činnosti) 

má pracovní pohotovost 
tráví přestávku nebo 

dobu odpočinku 

    
 

Příslušnou značku časové skupiny (druhu činnosti) řidič volí na přepínači záznamového přístroje. Doporučené 

přiřazení značek jednotlivým druhům činností ukazuje tabulka na str. 37 tohoto materiálu. 

ZÁSADY PRÁCE PRO OBA TYPY TACHOGRAFŮ 

POUŽÍVÁNÍ ZÁZNAMOVÝCH LISTŮ A KARTY ŘIDIČE 
 

Záznamový list nebo karta řidiče nesmí být vyjmuty před koncem denní pracovní doby, pokud jeho vyjmutí 

není jinak povoleno. Žádný záznamový list ani žádná karta řidiče nesmějí být používány po dobu delší, 

než pro kterou jsou určeny. 
 

Řidiči nesmí používat ušpiněné nebo poškozené záznamové listy nebo karty řidiče. Za tímto účelem musí být 

záznamové listy nebo karty řidiče přiměřeným způsobem chráněny. 

POSTUP PŘI POŠKOZENÍ ZÁZNAMOVÉHO LISTU NEBO KARTY ŘIDIČE 

V případě ztráty, odcizení, poškození nebo chybné funkce karty řidiče vytiskne řidič na konci jízdy údaje 

týkající se časových skupin, které jsou zaznamenány záznamovým zařízením, a uvede na vytištěný výpis 

údaje umožňující jeho identifikaci (jméno řidiče a číslo řidičského průkazu nebo jméno řidiče a číslo karty 

řidiče) včetně svého podpisu. 
 

V případě poškození listu, který obsahuje záznamy, nebo v případě poškození karty řidiče, musí řidič připojit 

poškozený list nebo kartu řidiče k rezervnímu záznamovému listu, příp. k papíru do tiskárny digitálního 

tachografu, který použijí jako náhradu poškozeného listu nebo karty. 
 

Je-li karta řidiče poškozená, nefunguje-li správně nebo nemá-li ji řidič, musí řidič 
 

a) na začátku jízdy vytisknout 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 odpovídající jiné práci, pohotovosti, přestávkám a odpočinku; 
 

b) na konci jízdy vytisknout informace týkající se časových úseků zaznamenaných záznamovým zařízením, 

zaznamenat dobu jiné práce, dobu pracovní pohotovosti a odpočinku od vyhotovení výtisku při zahájení 

jízdy, nejsou-li zaznamenány tachografem, a uvést na tomto dokumentu údaje k identifikaci řidiče (jméno, 

číslo karty řidiče nebo řidičského oprávnění), včetně svého podpisu. 

ZAHÁJENÍ PRÁCE S TACHOGRAFEM 
 

Řidiči musí používat záznamové listy nebo karty řidiče každý den, kdy řídí, od okamžiku, kdy převezmou 

vozidlo. Po převzetí vozidla musí řidič, jakmile mu to okolnosti umožní, začít zaznamenávat svoje činnosti: 

• U vozidla s analogovým tachografem řidič vyplní na kotouči požadované údaje, nastaví tachograf a 

vloží do něj kotouč tak, aby se časový údaj na kotouči shodoval s časovým údajem tachografu. Pokud 

ihned nezačne řídit, nastaví na tachografu svoji činnost podle skutečnosti. 
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• U vozidla s digitálním tachografem řidič vloží do tachografu svoji kartu řidiče a přihlásí se. Potom 

zadá do tachografu svoji činnost podle skutečnosti. Pokud řidič zahajuje svoji pracovní dobu, musí 

zadat symbol země, v níž se právě nachází. 

UKONČENÍ PRÁCE S TACHOGRAFEM 
 

Řidič vyjímá za normálních okolností záznamový list nebo kartu až při ukončení pracovní doby (směny). 

Vyjmutí listu nebo karty je také nutné, když řidič přechází na jiné vozidlo, nebo při střídání řidičů. 
 

U digitálního tachografu řidič může vyjmout kartu, když se potřebuje vzdálit od vozidla. Pokud řidič ukončuje 

svoji pracovní dobu, musí zadat symbol země, v níž se právě nachází. Jestliže řidič ukončuje pracovní dobu a 

kartu chce ponechat vloženou v tachografu, je potřeba zadat činnost, která se má na kartu zapsat (zpravidla 

odpočinek). 
 

Vyjmout záznamový list nebo kartu také může nařídit kontrolní orgán. 

JAK ZAZNAMENAT DENNÍ ODPOČINEK 
 

Podle okolností je několik možných postupů: 

1. Řidič používající analogový tachograf zaznamená denní odpočinek ručně na zadní stranu kotouče. Začne na 

posledním používaném kotouči před denním odpočinkem, nebo na prázdném kotouči, a pokračuje příp. na 

dalším prázdném kotouči. Všechny kotouče musí být řádně vyplněny a podepsány. 
 

2. Řidič používající digitální tachograf zaznamená denní odpočinek ručním zadáním do digitálního tachografu 

při zahájení následující pracovní doby. 
 

3. Řidič, který před zahájením denního odpočinku pracoval s digitálním tachografem a po vyčerpání denního 

odpočinku nastoupí na vozidlo s analogovým tachografem, zaznamená denní odpočinek ručně na prázdný 

kotouč nebo na papír do tiskárny digitálního tachografu. Kotouč nebo papír do tiskárny musí být řádně 

vyplněn a podepsán. 
 

4. Řidič, který před zahájením denního odpočinku pracoval s analogovým tachografem a po vyčerpání 

denního odpočinku nastoupí na vozidlo s digitálním tachografem, zadá odpočinek do digitálního tachografu 

při zahájení následující pracovní doby. 
 

Postup záznamu denního odpočinku ručně na prázdný kotouč nebo na papír do tiskárny je obdobný jako 

záznam týdenního odpočinku (viz dále). 
 

Upozornění: 

a. Ruční záznam na kotouč nesmí přesáhnout kapacitu kotouče (24 hodin). 

b. Záznam vytvořený na kotoučích nebo záznam zadaný ručně do tachografu musí pokrývat celý časový úsek 

od konce poslední pracovní doby před denním odpočinkem až do zahájení první pracovní doby po denním 

odpočinku. 

Protáčení kotouče pro vykázání denního odpočinku 

V praxi řidiči vozidel s analogovým tachografem často pro vykazování denního odpočinku používají protáčení 

kotouče. To zajistí tak, že po ukončení své pracovní doby kotouč ponechají v tachografu a nastaví odpočinek, 

nebo po skončení pracovní doby vloží nový kotouč do tachografu, nastaví odpočinek a nechají kotouč točit. 

Tento způsob je možný jen tehdy, když si je řidič jistý, že bude následující pracovní den jezdit opět se stejným 

vozidlem a dostane se k vozidlu dříve, než se zaplní kapacita kotouče (24 h). 
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JAK ZAZNAMENAT TÝDENNÍ ODPOČINEK 
 

Podle okolností je několik možných postupů: 

1. Řidič používající analogový tachograf zaznamená týdenní odpočinek ručně na jeden nebo více 

prázdných kotoučů. Záznam začíná od konce poslední pracovní doby před týdenním odpočinkem a končí 

zahájením první pracovní doby po týdenním odpočinku. Všechny kotouče s ručním záznamem musí být 

vyplněny potřebnými údaji a podepsány. 

Příklad: Řidič ve středu 19. 5. 2010 v 16.00 hodin končí svoji řadu pracovních dní a nastupuje týdenní 

odpočinek. Vyjme kotouč z tachografu, doplní údaje a normálně kotouč ukončí. Pak čerpá odpočinek. V pátek 

21. 5. 2010 v 18.00 hodin ukončí týdenní odpočinek a zahajuje zase novou řadu pracovních dní. Musí nejdříve 

vyhotovit ručně záznam týdenního odpočinku na nový kotouč. Na přední straně kotouče vyplní své jméno, 

uvede číslo řidičského průkazu nebo 

 

číslo karty řidiče, místo čerpání odpočinku, datum začátku a konce čerpání týdenního odpočinku a podepíše 

se. Na zadní straně zakreslí na plný rozsah kotouče příslušnou čáru na místě odpočinku. Počátek i konec 

odpočinku označí příslušným datem a hodinou. Tento týdenní odpočinek trval 50 hodin. Řidič provedl záznam 

týdenního odpočinku na jediný kotouč (viz obrázek). 
 

Kontroloři v některých zemích vyžadují, aby byl týdenní odpočinek zaznamenán příp. na více kotoučů podle 

jeho skutečné délky. V takovém případě musí řidič pro záznam svého 50 hodinového odpočinku použít 3 

kotouče pro (24+24+2) hodiny. Časové úseky odpočinku vypíše tak, aby na sebe správně navazovaly.  
 

2. Řidič používající digitální tachograf zaznamená týdenní odpočinek ručním zadáním do digitálního 

tachografu. Zadání provede při přihlašování do digitálního tachografu při zahájení první pracovní doby po 

týdenním odpočinku (dne 21.6.). Zadaný týdenní odpočinek se zapíše na kartu řidiče. Pokud není možno zadat 

týdenní odpočinek do tachografu, použije řidič ruční záznam na zadní stranu papíru do tiskárny tachografu. 
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Příklad: Jde o stejný příklad jako výše, nyní s použitím ručního záznamu na papír do tiskárny. (Ruční záznam 

je možno provést i jiným způsobem.) 
 

 

Kontroloři v některých zemích vyžadují, aby byl týdenní odpočinek zaznamenán přesně podle jeho 

skutečného trvání. V takovém případě musí řidič pro záznam svého 50 hodinového odpočinku použít tři 

24hodinové úseky papíru pro (24+24+2) hodiny. Časové úseky odpočinku vypíše tak, aby na sebe správně 

navazovaly. 
 

3. Řidič, který před zahájením týdenního odpočinku pracoval s digitálním tachografem a po vyčerpání 

týdenního odpočinku nastoupí na vozidlo s analogovým tachografem, zaznamená denní odpočinek ručně na 

prázdné kotouče nebo na zadní stranu papíru do tiskárny tachografu. 
 

4. Řidič, který před zahájením týdenního odpočinku pracoval s analogovým tachografem a po vyčerpání 

týdenního odpočinku nastoupí na vozidlo s digitálním tachografem, zaznamená týdenní odpočinek ručním 

zadáním do digitálního tachografu při zahájení první pracovní doby po týdenním odpočinku. Méně vhodné je 

zaznamenat týdenní odpočinek ručně na kotouče popř. na papír do tiskárny. 

Volno řidiče, které obsahuje týdenní odpočinek, a délka volna přesahuje nejmenší délku 

běžného týdenního odpočinku (45 h) 
 

Záznam týdenního odpočinku vytvořený na kotoučích nebo záznam zadaný ručně do tachografu musí 

pokrývat celý časový úsek od konce poslední pracovní doby před týdenním odpočinkem až do zahájení první 

pracovní doby po týdenním odpočinku. 
 

Je-li týdenní odpočinek delší než 45 hodin, kontroloři v některých zemích vyžadují, aby byl odpočinek delší 

než nejkratší doba běžného odpočinku (45 h) vykazován pomocí „Potvrzení o činnostech" bod 16 - měl volno 

nebo odpočinek. Při práci s analogovým tachografem se ruční zápis na zadní stranu kotoučů papíru do 

tiskárny nedoporučuje. Je vhodné použít „Potvrzení o činnostech“. 
 

U digitálního tachografu, pokud tachograf umožňuje zadat týdenní odpočinek za celý časový úsek od konce 

poslední pracovní doby před týdenním odpočinkem až do zahájení první pracovní doby po týdenním 

odpočinku, lze ručně zadat tento celý úsek jako týdenní odpočinek. Pokud však týdenní odpočinek výrazně 

přesahuje 45 hodin, je nutno vykázat tuto dobu pomocí „Potvrzení o činnostech" jako volno nebo odpočinek - 

bod 16 (viz str. 61). 
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OSÁDKA DVOU NEBO VÍCE ŘIDIČŮ 

Nachází-li se na vozidle vybaveném analogovým tachografem více než jeden řidič, musí řidiči vložit 

záznamový list (kotouč) do tachografu a provádět na záznamových listech potřebné úpravy tak, aby 

požadované informace byly zaznamenány vždy na listu řidiče, který vozidlo skutečně řídil.  
 

Je-li ve vozidle vybaveném digitálním tachografem přítomen více než jeden řidič, každý z řidičů zajistí, aby 

byla jeho karta vložena do správné zásuvky v tachografu. 
 

Příklad: Plovoucí den dvou řidičů o délce 30 hodin 
 

1. řidič 

doba řízení 4 ½ h 
přestávka ¾ h a 

pohotovost 3 ¾ h 
doba řízení 4 ½ h 

přestávka ¾.h a 

pohotovost 

3 ¾ h 

jiná práce 3 h 
denní odpočinek 

9 h 

2. řidič 

pohotovost 4 ½ h doba řízení 4 ½ h 
přestávka ¾ h a 

pohotovost 3 ¾ h 

doba řízení 

4 ½ h 

přestávka ¾ h a 

jiná práce 2 ¼ h 

denní odpočinek 

9 h 

1. řidič: Doba řízení 9 h, pracovní doba: 9+ ¾ + ¾ +3 = 13 ½ h 

2. řidič: Doba řízení 9 h, pracovní doba: 9+ ¾ + ¾ +2 ¼ = 12 ¾ h 

Podle pokynu Evropské komise č. 2 lze 45 minut pohotovosti spoluřidiče považovat za přestávku. 

Všechny přestávky v příkladu jsou bezpečnostními přestávkami a počítají se do pracovní doby. Lze použít 

i jiné možnosti přestávek. 
 

POSTUP ŘIDIČE PŘI VZDÁLENÍ OD VOZIDLA 
 

Nemůže-li řidič v důsledku svého vzdálení od vozidla používat záznamové zařízení ve vozidle, musí být 

časové úseky činností řidiče 
 

a) zaznamenány na záznamovém listu ručně, automatickým záznamem nebo jinými prostředky čitelně a bez 

znečištění listu, je-li vozidlo vybaveno analogovým tachografem, nebo 

b) zadány na kartu řidiče zařízením k ručnímu zadání údajů, je-li vozidlo vybaveno digitálním tachografem. 
 

Řidič vozidla s analogovým tachografem tedy musí časové skupiny (druhy činností) zapisovat ručně. Přitom 

zaznamenává pomocí grafických symbolů na své záznamové listy časové skupiny svých činností během doby, 

kdy byl od vozidla vzdálen. 
 

POSTUP ŘIDIČE PŘI PORUŠE TACHOGRAFU 
 

V případě poruchy nebo chybné funkce záznamového zařízení musí řidič toto sdělit neprodleně 

zaměstnavateli. Ten nechá zařízení opravit, 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. 
 

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 rezervní 

záznamový list případně listy, nebo na zvláštní list k tomuto účelu připojený k záznamovému listu nebo ke 

kartě řidiče, příp. na zadní stranu papíru do digitálního tachografu. Na listu uvede řidič údaje umožňující jeho 
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identifikaci (jméno řidiče a číslo řidičského průkazu nebo jméno řidiče a číslo karty řidiče) včetně svého 

podpisu. 
 

3.4 Zaznamenávání činností digitálním tachografem 
 

Tachograf přiřazuje činnosti po minutách, nejmenší jednotkou je tedy jedna minuta. Pokud se vozidlo 

pohybuje, jde o dobu řízení. Tachograf přiřadí dobu řízení sám, bez zadání řidičem. Digitální tachograf podle 

dřívějšího předpisu (nařízení 3821) platného do roku 2009 rozhoduje takto: jestliže se během určité minuty 

vyskytne činnost „řízení“, celá minuta je považována za činnost „řízení“. To znamená například, že pokud se 

vozidlo zastaví na interval kratší než 1 minuta, přiřadí celé probíhající minutě činnost „řízení“. Při zastavení 

na delší dobu přiřadí činnost „jiná práce“. 
 

Tímto přiřazovacím postupem dochází k tomu, že pokud vozidlo např. před křižovatkou popojíždělo v krátkých 

intervalech (kratších než 1 minuta), celý časový úsek takovéto přerušované jízdy byl zaznamenán jako 

„řízení“. Podobné situace nastávaly při rozvážkové dopravě s častými zastaveními, při pojíždění u ramp a 

podobně. Tyto situace významně zlepšilo následující opatření. 
 

Nařízení 1266/2009 pro digitální tachograf 
 

Nařízení 1266/2009 mění nařízení 3821/85 a upřesňuje některá pravidla práce digitálního tachografu, z nichž 

tři se týkají přímo pravidel práce osádek, tzn., jsou velmi důležitá pro řidiče. Tuto změnu uplatňují výrobci 

tachografů od října 2011. 
 

1. Automatické přepnutí tachografu po zastavení 

Tachograf se automaticky při zastavení vozidla přepne na činnost jiná práce ( ). Jestliže ale řidič do 120 

sekund po zastavení nastaví na tachografu ručně přestávku/odpočinek ( ) nebo pohotovost ( ), provede se 

toto nastavení již od okamžiku zastavení. Jinak platí od okamžiku zastavení pravidlo jedné minuty (viz dále). 
 

Význam: Řidič může po zastavení do 2 minut sám nastavit přestávku/odpočinek (příp. pohotovost), přičemž 

tato činnost poběží již od okamžiku zastavení. To má smysl využívat při zahájení přestávky/odpočinku. 

Přepnutí na přestávku nelze používat při přerušované jízdě v koloně. Doby stání mezi jízdou v koloně jsou 

jinou prací. 
 

2. Přerušení jízdy na dobu nejvýše 1 minuty 

Jestliže pro určitou minutu platí, že jak v bezprostředně předcházející tak i v bezprostředně následující minutě 

je registrována činnost řízení ( ), přiřadí se této minutě rovněž činnost řízení. 
 

Význam: Tato situace nastává např. při čekání na křižovatkách, před signalizačními zařízeními, před 

železničními přejezdy a v kolonách. Při přerušení jízdy na dobu nejvýše jedné minuty a znovuzahájení jízdy se 

doba této minuty považuje za jízdu a přiřadí se jí činnost řízení. Při přerušení jízdy na dobu delší než 1 minuta 

se pro každou minutu postupuje podle „pravidla 1 minuty" (viz dále). 

V praxi se někdy šíří informace, jako například: „tachograf považuje zastavení na dobu kratší než 5 minut za 

řízení“. Jde o nepravdy. Pouze při zastavení během jízdy na dobu kratší než 1 minuta, se tato minuta považuje 

za jízdu. To přitom platí jen tehdy, když po této minutě zase následuje jízda. 

3. Pravidlo jedné minuty 
 

Podle původní specifikace práce tachografu (do října 2011) platilo, že jestliže se během určité minuty změnila 

činnost „řízení“ na činnost „jiná práce“, byla tato celá minuta započtena jako „řízení“. Pokud se vozidlo 
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pohybovalo v krátkodobých úsecích, následkem tohoto pravidla se stávalo, že řidiči byla zaznamenána doba 

řízení výrazně překračující skutečnou dobu řízení, kterou řidič vykonal. 
 

Příklad: Řidič v 1. minutě řídil 15 s, ve 2. minutě 10 s, ve 3. minutě 20 s, ve 4. minutě 15 s a v 5. minutě 10 s. 

Celkem tedy řídil 1 minutu a 10 sekund. Tachograf mu ale započítal 5 minut řízení. Z těchto důvodů byl 

postup výpočtu doby řízení změněn takto: 
 

Pokud není určité minutě přiřazena činnost řízení na základě předchozího pravidla (2.), přiřadí se této celé 

minutě taková činnost, která byla nejdelší během této minuty. Pokud byly během této minuty činnosti stejné 

délky, přiřadí se minutě činnost podle poslední provedené činnosti. 
 

Jde o tento postup: Tachograf přiřadí každé minutě takovou z činností „řízení“, „jiná práce“, „pohotovost“ 

nebo „přestávka/odpočinek“, která během této minuty nejdéle trvala. 
 

V platnosti ale zůstává původní pravidlo (2): Pokud je během předchozí minuty před zkoumanou minutou 

nebo během následující minuty za zkoumanou minutou registrováno „řízení“, přiřadí se zkoumané minutě 

činnost „řízení“. 
 

Příklad. Vozidlo postupně pojíždí. Během určité minuty vozidlo stálo - tachograf přiřadil „jinou práci“. 

Během následující minuty vozidlo jelo 25 sekund a zbylých 35 sekund opět stálo. Výsledkem je, že tachograf 

celé této druhé minutě přiřadí časovou skupinu, jako by vozidlo stálo, tzn. „jinou práci“. Pokud se během 

dané minuty vykonaly různé činnosti, které trvaly stejně dlouho (např. dvě činnosti, každá 30 sekund), 

tachograf dané minutě přiřadí tu činnost, která se prováděla jako poslední. 
 

Pravidlo jedné minuty má tyto pozitivní důsledky: 

- Při pojíždění v koloně, před křižovatkou nebo při rozvážkové dopravě s častými zastávkami „uspoří“ 

řidič určité minuty doby řízení. 

- Řidiči, který tráví přestávku nebo odpočinek na parkovišti, umožní popojet s vozidlem, aniž by 

tachograf zaznamenal přerušení přestávky/odpočinku.Obdobná situace také může nastat, když řidič 

stojí u rampy a skládá, přičemž jíž nastavil odpočinek. Po složení nákladu potřebuje uvolnit rampu a 

odjet krátkou vzdálenost od rampy. 

Podmínkou vždy je, že doba pohybu vozidla je kratší než 30 sekund. 
 

Příklady: 

a) Jízda a zastavení na dobu kratší než 1 minuta 

Skutečnost:  

 
přerušení 

jízdy  

30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 

1. minuta 2. minuta 3. minuta 4. minuta 

 

Tachograf zaznamená jako: 

 

30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 

1. minuta 2. minuta 3. minuta 4. minuta 
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b) Jízda kratší než 30 sekund uvnitř odpočinku/přestávky 

Skutečnost: 

   

30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 

1. minuta 2. minuta 3. minuta 4. minuta 

 

Tachograf podle dřívějších pravidel (do října 2011) zaznamená jako: 

   

30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 

1. minuta 2. minuta 3. minuta 4. minuta 

 

Tachograf podle nových pravidel (od října 2011) zaznamená jako: 

 

30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec. 

1. minuta 2. minuta 3. minuta 4. minuta 

 

Význam pro praxi - rozvážková doprava, městský provoz, jízda v koloně, přeparkování 
 

Při rozvážkové dopravě nebo při déle trvajícím pojíždění v koloně vozidel (např. v městské dopravě nebo při 

zácpě na silnici) tachograf podle pravidla jedné minuty napočítá méně minut řízení než dřívější. „Úspora“ 

doby řízení za směnu tak může činit minuty až několik desítek minut, podle charakteru jízdy. To znamená 

podle toho, jak mnoho minut při přerušení jízdy bude mít dobu řízení kratší než 30 sekund, sečteno v rámci 

celé směny. Řidič s novým tachografem od r. 2011 tedy může řídit déle, to znamená, že požadavek nástupu na 

přestávku se mu oznámí poněkud později než u vozidla s dřívějším tachografem. Stejný postup se projeví i při 

sledování maximální denní doby řízení 9 (popř. 10) hodin - nový tachograf nechá řidiče řídit déle. 
 

Výpočty i zkoušky v praxi s novým tachografem ukázaly, že při rozvážkové dopravě s vysokým počtem 

zastávek (např. řádově 50 a více zastavení za směnu), může řidič získat řádově 25 i více minut povolené doby 

řízení navíc. Tím se výrazně zvýší produktivita práce řidiče. 
 

Pouze u řidičů, kteří vykonávají dlouhé trasy bez zastavení a nejsou nuceni opakovaně zastavovat v městském 

provozu nebo v kolonách na silnici, tato nová úprava měření doby řízení tachografem nepřináší tak výrazný 

výsledek. V současném hustém provozu ale nové nařízení využijí prakticky všechna vozidla. 
 

Doporučení pro řidiče, dopravce a dispečery: 
 

Pravidlo jedné minuty umožňuje efektivnější využívání vozidel. Příklady pro praxi ukazuje příručka 

„Digitální tachograf“ s novou přílohou na toto téma, kterou dodává Systemconsult. 
 

Které tachografy pracují podle nového nařízení 1266/2009: Například: 
 

VDO DTCO 1381 Release 1.4 
 

Stoneridge SE 5000 DDS (Exakt Duo) 

 

 



37 

 

4. Činnost řidiče a časové skupiny 
 

Činnost vykonávaná prvním řidičem Časová 

skupina 

prvního 

řidiče 

Časová 

skupina 

případného 

druhého 

řidiče 

jízda řízení cokoliv 

kromě 

odpočinku 

nakládka a vykládka, dohled na nakládku a vykládku, čekání na nakládku a 

vykládku 

jiná práce cokoliv 

čištění a technická údržba vozidla jiná práce cokoliv 

vyřizování policejních, celních a jiných administrativních formalit jiná práce cokoliv 

pomoc při nastupování nebo vystupování cestujících jiná práce cokoliv 

ostatní činnosti přímo související s prováděnou přepravou, pro zajištění bezpečnosti 

vozidla, jeho nákladu a cestujících, nebo plnění povinností uložených zákonem nebo 

předpisem, když není předem známa doba trvání těchto činností 

jiná práce cokoliv 

ostatní doby čekání, během nichž nemůže řidič disponovat svým časem a musí se 

zdržovat na svém pracovišti připraven zahájit práci související s přepravou, když 

není předem známa doba trvání těchto čekání 

jiná práce cokoliv 

doba, během níž není řidič povinen zůstat na svém pracovišti, avšak musí být 

připraven na základě pokynu zahájit jízdu, pokračovat v ní, nebo provádět jinou 

práci (pokud tato doba není použita jako přestávka nebo odpočinek) 

pohotovost cokoliv 

doba, během níž řidič neřídí a doprovází vozidlo přepravované na trajektu nebo ve 

vlaku 

pohotovost, 

přestávka, 

odpočinek 

cokoliv 

doby čekání na hranicích a doby čekání z důvodu zákazu jízdy (pokud tyto doby 

nejsou použity jako přestávka nebo odpočinek) 

pohotovost cokoliv 

ostatní doby, jejichž předpokládané trvání je známo předem, nebo je stanoveno 

právními předpisy členských států (pokud tyto doby nejsou použity jako přestávka 

nebo odpočinek) 

pohotovost cokoliv 

doba strávená při jízdě na sedadle vedle řidiče pohotovost 

nebo 

přestávka 

řízení 

doba strávená při jízdě na lůžku v kabině/spací kóji přestávka řízení 

přestávka přestávka cokoliv 

denní odpočinek (řidič se zdržuje na lůžku ve vozidle, vozidlo stojí) odpočinek cokoliv 

kromě 

řízení 

 
řízení jiná práce pohotovost přestávka odpočinek 

     

 

 

 



38 

 

5. Organizace práce a odpočinku řidiče 
 

Rozvržení pracovního dne 
 

Práce řidiče se organizuje podle potřebných činností po časových úsecích (plovoucích dnech). Každý časový 

úsek má nejvýše 24 hodin. Pro jednoduchost uvažujme nejdříve časový úsek (plovoucí den) o délce 24 hodin. 
 

A. Základní rozvržení pracovního dne: denní doba řízení 9 hodin, denní doba odpočinku 

11 hodin 
 

V časovém úseku 24 hodin plánuje řidič 11 hodin odpočinku a 9 hodin řízení. Z délky denní doby odpočinku 

11 hodin vyplývá, že řidič má v rámci časového úseku 24 hodin celkem 24-11=13 hodin na veškeré činnosti 

spojené s přepravou. 
 

Během těchto 13 hodin bude řidič řídit, čerpat přestávky, provádět jiné práce (nakládku/ vykládku) a příp. 

držet pohotovost (čekat). V rámci těchto 13 hodin bude řidič řídit 9 hodin. Je tedy nutno započíst přestávku 

nejméně ¾ hodiny. V tomto plovoucím dni zbude řidiči doba nejvýše 24-11-9-¾=3¼h, kterou může využít 

pro jiné práce, pohotovost, přestávku nebo odpočinek. 
 

Na odpočinek bude řidič potřebovat 11 hodin. Tzn., že nejpozději po uplynutí 24-11=13 hodin od ukončení 

posledního denního (nebo týdenního) odpočinku musí řidič zahájit další denní (příp. týdenní) odpočinek. 
 

Pokud řidič pracuje v režimu směn, vztahuje se na něj max. délka pracovní směny 13 h stanovená v nařízení 

vlády ČR 589/2006. Delší pracovní směna je možná pouze s použitím práce přesčas. V našem případě řidič 

řídil 9 h, měl přestávku v řízení ¾ h, a proto může délka jeho pracovní směny dosáhnout 

až 9+ ¾ +3 ¼ =13 hodin. 

Činnost v rámci časového úseku 24 hodin Hodin 

Plovoucí den 24 

Plán řidiče: denní doba odpočinku 11 

Plán řidiče: denní doba řízení 9 

Požadované přestávky dle doby řízení ¾ 

Disponibilní doba pro jiné práce, pohotovost, přestávku a odpočinek 24-11-9- ¾ = 3 ¼  

Maximální možná pracovní směna 9+ ¾ +3 ¼ =13 
 

B. Rozvržení pracovního dne: denní doba odpočinku zkrácena na 9 hodin, denní doba řízení 

9 hodin 
 

V časovém úseku 24 hodin plánuje řidič 9 hodin odpočinku a 9 hodin řízení. Z délky denního odpočinku 9 

hodin vyplývá, že řidič má v rámci časového úseku 24 hodin celkem 24-9=15 hodin na veškeré činnosti 

spojené s přepravou. 
 

Během těchto 15 hodin bude řidič řídit, čerpat přestávky, provádět jiné práce (nakládku/ vykládku) a příp. 

držet pohotovost (čekat). V rámci těchto 15 hodin bude řidič řídit 9 hodin. Je tedy nutno započíst přestávku 

nejméně ¾h. V tomto plovoucím dni zbude řidiči doba nejvýše 24-9-9- ¾ =5 ¼ h, kterou může využít pro jiné 

práce, pohotovost, přestávku nebo odpočinek. 
 

Na odpočinek bude řidič potřebovat 9 hodin. Tzn., že nejpozději po uplynutí 24-9=15 hodin od ukončení 

posledního denního (nebo týdenního) odpočinku musí řidič zahájit další denní (příp. týdenní) odpočinek. 
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Pokud řidič pracuje v režimu směn, vztahuje se na něj max. délka pracovní směny 13 h stanovená v nařízení 

vlády ČR 589/2006. Delší pracovní směna je možná pouze s použitím práce přesčas. V našem případě řidič 

řídil 9 h a délka řidičovy pracovní směny může tedy dosáhnout 9+ ¾ +5 ¼ =15 hodin. Pokud by řidič měl tuto 

pracovní směnu využít, musel by vykonat práci přesčas 15-13=2 hodiny. 

Činnost v rámci časového úseku 24 hodin Hodin 

Plovoucí den 24 

Plán řidiče: denní doba odpočinku 9 

Plán řidiče: denní doba řízení 9 

Požadované přestávky dle doby řízení ¾ 

Disponibilní doba pro jiné práce, pohotovost, přestávku a 

odpočinek 

24- 9- 9- ¾ =5 ¼ 

Max. možná pracovní směna včetně přesčasu 9+ ¾ +5 ¼ =15 

Přesčas při maximální pracovní směně 15-13=2 

 

C. Rozvržení pracovního dne: denní doby řízení prodloužena na 10 hodin, denní doba 

odpočinku 11 hodin 

V časovém úseku 24 hodin plánuje řidič 10 hodin řízení a 11 hodin odpočinku. 

Z délky denního odpočinku 11 hodin vyplývá, že řidič má v rámci časového úseku 24 hodin celkem  

24 – 11 = 13 hodin na veškeré činnosti spojené s přepravou. 

Během těchto 13 hodin bude řidič řídit, čerpat přestávky, provádět jiné práce (nakládku/ vykládku) a příp. 

držet pohotovost (čekat). V rámci těchto 13 hodin bude řidič řídit 10 hodin. Je tedy nutno započíst dvě 

přestávky, každá nejméně ¾.hodiny. V tomto plovoucím dni zbude řidiči doba nejvýše 24-11-10-1 ½ = 1 ½ h, 

kterou může využít pro jiné práce, pohotovost, přestávku nebo odpočinek. 
 

Na odpočinek bude řidič potřebovat 11 hodin. Tzn., že nejpozději po uplynutí 24-11=13 hodin od ukončení 

posledního denního (nebo týdenního) odpočinku musí řidič zahájit další denní (příp. týdenní) odpočinek.  

Činnost v rámci časového úseku 24 hodin Hodin 

Plovoucí den 24 

Plán řidiče: denní doba odpočinku 11 

Plán řidiče: denní doba řízení 10 

Požadované přestávky dle doby řízení ¾ + ¾ = 1 ½  

Disponibilní doba pro jiné práce, pohotovost, přestávku a odpočinek 24-11-10-1 ½ = 1 ½  

Maximální možná pracovní směna 10+1 ½ +1 ½ = 13 

 

D. Rozvržení pracovního dne: denní doby řízení prodloužena na 10 hodin, denní doba 

odpočinku zkrácena na 9 hodin 
 

Na odpočinek bude řidič potřebovat 9 hodin. To znamená, že nejpozději po uplynutí 24-9=15 hodin od 

ukončení posledního denního (nebo týdenního) odpočinku musí řidič zahájit další denní (příp. týdenní) 

odpočinek. 
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Činnost v rámci časového úseku 24 hodin Hodin 

Plovoucí den 24 

Plán řidiče: denní doba odpočinku 9 

Plán řidiče: denní doba řízení 10 

Požadované přestávky dle doby řízení ¾ + ¾ = 1 ½  

Disponibilní doba pro jiné práce, pohotovost, přestávku a odpočinek 24-9-10-1 ½ = 3 ½  

Max. možná pracovní směna včetně přesčasu 10+1 ½ +3 ½ = 15 

 

E. Rozvržení plovoucího dne o délce 22 hodin, doba řízení 9 hodin, denní doba odpočinku 11 

hodin 
 

Podle charakteru cesty (zvláště při vícedenní jízdě na delší vzdálenosti) může být pro řidiče někdy výhodné 

nastoupit denní odpočinek dříve, než by musel podle nařízení 561. Tím vlastně zkrátí příslušný plovoucí den, 

který má normálně o délku 24 hodin. Uvažujme dříve uvedenou variantu (A), ve které řidič zkrátí časový úsek 

24 h (plovoucí den) na 22 hodin. 

V časovém úseku 22 hodin plánuje řidič 9 hodin řízení a 11 hodin odpočinku. 

Činnost v rámci časového úseku 22 hodin Hodin 

Plovoucí den 22 

Plán řidiče: denní doba odpočinku 11 

Plán řidiče: denní doba řízení 9 

Požadované přestávky dle doby řízení ¾ 

Disponibilní doba pro jiné práce, pohotovost, přestávku a 

odpočinek 

22-11-9- ¾ = 1 ¼ 

Maximální možná pracovní směna 9+ ¾ +1 ¼ =11 

Řidič musí zahájit denní (příp. týdenní) odpočinek nejpozději po uplynutí 22-11=11 hodin od ukončení 

posledního denního (nebo týdenního) odpočinku. Normálně by musel tento odpočinek nastoupit nejpozději po 

uplynutí 24-11=13 hodin od ukončení posledního denního (nebo týdenního) odpočinku. 
 

F. Mezní rozvržení plovoucího dne: doba řízení 10 hodin, denní doba odpočinku 9 hodin, 

plovoucí den 20 ½ hodiny 
 

Řidič, který chce v určitý den co nejdéle řídit (10 h) a smí využít nejkratší možný odpočinek (9 h), nemá-li 

jinou práci, může použít následující rozvržení dne. 
 

Činnost v rámci časového úseku 20 ½ hodiny Hodin 

Plovoucí den 20 ½ 

Plán řidiče: denní doba odpočinku 9 

Plán řidiče: denní doba řízení 10 

Požadované přestávky dle doby řízení ¾ + ¾ = 1 ½ 

Disponibilní doba pro jiné práce, pohotovost, přestávku a odpočinek 20 ½ -9-10-1 ½ = 0 

Maximální možná pracovní směna 9+1 ½ =10 ½ 

Další denní/týdenní odpočinek řidič zahájí nejpozději po uplynutí 20 ½ -9 = 11 ½ hodiny od ukončení 

posledního denního (nebo týdenního) odpočinku. 
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Při organizaci svého času tedy řidič především: 

 dbá na to, aby při řízení včas přerušil řízení a čerpal přestávku (nejdéle po 4 ½ hodinách řízení); 

 dbá na to, aby po posledním denním (nebo týdenním) odpočinku nepřekročil celkovou denní dobu 

řízení (9, příp. 10 h); pak smí pouze provádět jiné práce, pohotovost, čerpat přestávky, nebo musí 

nastoupit odpočinek; 

 dbá na to, aby po posledním denním (nebo týdenním) odpočinku nepřekročil časový úsek 13 hodin, 

pak musí zahájit denní (nebo týdenní) odpočinek. 

Toto platí, jestliže řidič nepoužije zkrácený denní odpočinek (až na 9 h), pokud nerozdělí denní odpočinek (na 

dvě části: nejméně 3 a 9 hodin), nebo neprodlouží denní dobu řízení (až na 10 h). Přitom řidič pracuje s 

plovoucím dnem 24 hodin. 
 

6. 
Pokyny Evropské komise jak postupovat při uplatňování 

předpisů ES pokud jde o doby řízení a odpočinku řidičů 
 

Skupina expertů vypracovala z pověření EK pokyny, které mají za cíl zvýšit efektivnost uplatňování nařízení 

(ES) č. 561/2006 a nařízení (EHS) č. 3821/85 v členských státech. Pokyny nemají právní sílu nařízení, 

nicméně je užitečné, aby o nich řidiči a dopravci věděli, protože vysvětlují některé dříve ne zcela jasné 

případy. 

POKYN Č. 1 Výjimka pro nalezení místa zastávky 

Výjimka z limitů pro minimální dobu odpočinku a maximální dobu řízení za účelem nalezení vhodného 

místa zastávky 

Přístup, který se má dodržovat: 

Článek 12 nařízení (ES) č. 561/2006 obsahuje ustanovení, která umožňují řidiči odchýlit se od požadavků na 

minimální dobu odpočinku a na maximální dobu řízení, aby našel vhodné místo zastávky. Tento článek 

neopravňuje řidiče k tomu, aby se odchýlil od nařízení z důvodů, které zná již před zahájením cesty. Jeho 

účelem je umožnit řidiči vyrovnat se s případy, kdy se v průběhu jízdy neočekávaně stane nemožným dodržet 

nařízení, tedy za abnormálních obtíží, a to nezávislých na vůli řidiče, evidentně nevyhnutelných (které nelze 

předpokládat ani při vynaložení veškeré řádné péče). Odchylka má rovněž zajistit bezpečnost osob, vozidla a 

nákladu vozidla a požadavek, že je třeba každopádně přihlížet k zásadám bezpečnosti silničního provozu. 

Tři zúčastněné strany mají povinnosti: 

1) Dopravní podnik (zaměstnavatel) musí pečlivě plánovat řidičovu bezpečnou cestu a musí předvídat 

například pravidelné dopravní zácpy, povětrnostní podmínky a přístup k odpovídajícím místům k parkování, 

musí tedy organizovat práci tak, aby řidiči mohli dodržet nařízení, a měl by dbát na to, aby byly dodržovány 

požadavky odesílatelů a pojistitelů ohledně bezpečného parkování. 

2) Řidič musí striktně dodržovat pravidla a neodchylovat se od maximální doby řízení, ledaže neočekávaně 

nastanou výjimečné okolnosti a stane se nemožným nařízení dodržet, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti 

silničního provozu, bezpečnosti osob, vozidla nebo nákladu. Pokud se řidič rozhodne, že je nezbytné odchýlit 

se od nařízení, aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, musí zaznamenat povahu a důvod 

odchylky ručně (na záznamovém listu nebo na výtisku ze záznamového zařízení nebo v denním pracovním 

plánu v jakémkoli jazyce ES), jakmile zastaví. 
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3) Kontrolor uplatňuje odborné uvážení při kontrole řidiče a vyhodnocení toho, zda je odchylka od maximální 

doby řízení odůvodněná. Pro posouzení toho, zda je odchylka na základě článku 12 oprávněná, musí kontrolor 

pečlivě prověřit veškeré okolnosti, zejména: 

a) historii záznamů řidiče o době řízení, aby se určil obvyklý rozvrh řidičova výkonu a ověřilo se, zda řidič 

obvykle pravidla pro dobu řízení a dobu odpočinku dodržuje a že tedy k odchylce došlo výjimečně; 

b) k odchylce od maximální doby řízení nesmí docházet pravidelně, odchylka musí být způsobena 

výjimečnými okolnostmi jako třeba: velkými dopravními nehodami, extrémními povětrnostními podmínkami, 

silničními odbočkami a objezdy, přeplněnými parkovišti atd. (Tento seznam možných výjimečných okolností je 

pouze příklad. Platí zásada, že důvod možné odchylky od maximální doby řízení nesmí být známý předem, 

dokonce nesmí být ani předvídatelný); 

c) je třeba dodržovat denní i týdenní maximální dobu řízení, řidič tedy nemůže mít „čas k dobru" na základě 

překročení limitů při hledání parkoviště; 

d) odchylka od pravidel pro maximální dobu řízení nesmí vést k omezení nutných přestávek, denního ani 

týdenního odpočinku. 

 

POKYN Č. 2 Převzetí vozidla mimo obvyklé místo 

Zaznamenávání doby jízdy řidiče na místo, které není obvyklým místem převzetí nebo odevzdání 

vozidla v rámci působnosti nařízení (ES) č. 561/2006. (Článek 9 nařízení (ES) č. 561/2006.) 

Přístup, který se má dodržovat: 
 

Řidič cestující na konkrétní místo, které není provozním střediskem zaměstnavatele a které mu zaměstnavatel 

určil k převzetí vozidla vybaveného tachografem za účelem jeho dalšího řízení, plní závazek vůči 

zaměstnavateli, a proto nedisponuje volně svým časem. Proto také 

 veškerý čas, který řidič stráví cestováním na místo, kde má řidič převzít nebo opustit vozidlo spadající 

do působnosti tohoto nařízení, přičemž toto místo není bydlištěm řidiče ani provozovnou 

zaměstnavatele, se zaznamenává jako „pracovní pohotovost“ nebo „jiná práce“ v závislosti na 

vnitrostátních právních předpisech dotyčného státu, a není přitom rozhodné, zda zaměstnavatel dal 

pokyny ohledně toho, kdy a zda cestovat nebo zda volba byla ponechána na řidiči; 

 a veškerý čas, který řidič stráví řízením vozidla, které nespadá do působnosti nařízení, nebo na místo, 

kde má řidič převzít nebo opustit vozidlo spadající do působnosti tohoto nařízení, přičemž toto místo 

není bydlištěm řidiče ani provozovnou zaměstnavatele, se zaznamenává jako „jiná práce“. 

Příklad: Jde o cestu dvou řidičů z místa bydliště k vozidlu, které podléhá nařízení 561 a nachází se již na 

trase, nebo o cestu zpět od vozidla. Cesta se děje osobním automobilem. Osoba, která osobní automobil řídí, 

během této cesty vykonává „jinou práci“. Osoba, která neřídí, má během cesty „pohotovost“. 

Ve třech níže uvedených případech lze čas strávený cestováním považovat za „odpočinek“ nebo „přestávku“. 

Prvním případem je, když řidič doprovází vozidlo přepravované trajektem nebo vlakem. V tomto případě si 

řidič může vybrat odpočinek nebo přestávku, pokud má k dispozici lůžko nebo lehátko. 
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Druhým případem je, když řidič nedoprovází vozidlo, ale cestuje vlakem nebo trajektem na místo nebo z 

místa, kde se ujme vozidla nebo odevzdá vozidlo spadající do působnosti nařízení, pokud má na uvedeném 

trajektu nebo v uvedeném vlaku k dispozici lůžko nebo lehátko. 

Třetím případem je, když je vozidlo řízeno více než jedním řidičem. Když je k dispozici druhý řidič pro 

případné řízení vozidla, sedí vedle řidiče a není aktivně nápomocen řidiči při řízení vozidla, lze dobu 45 minut 

„pracovní pohotovosti“ uvedeného člena posádky považovat za „přestávku“. 

Nerozlišuje se co do povahy pracovní smlouvy řidiče. Tato pravidla se vztahují jak na řidiče zaměstnané na 

plný úvazek, tak na řidiče dočasně najaté na provedení práce. 

U „dočasného řidiče“ se rozumí „provozovnou zaměstnavatele“ provozovna podniku využívajícího služby 

uvedeného řidiče v silniční dopravě podniku („uživatelského podniku“), nikoli sídlo „podniku zajišťujícího 

dočasné zaměstnání“. 

 

POKYN Č. 3 Přeparkování 

Příkaz přerušit přestávku nebo denní nebo týdenní odpočinek za účelem přeparkování vozidla na 

konečné zastávce, na parkovištích nebo v pohraničních oblastech. 

Přístup, který se má dodržovat: 
 

Obecně platí, že během denního nebo týdenního odpočinku by řidič měl být s to nakládat volně se svým 

časem, a proto by neměl být povinen zůstat tam, kde by měl vozidlo v dosahu. 

Přitom platí, že přerušení přestávky, denního nebo týdenního odpočinku je porušením předpisů (ledaže se 

použije pravidlo pro cestu trajektem). Avšak na konečné zastávce, nebo na parkovišti může dojít k náhle 

vzniklé abnormální situaci nebo k naléhavému případu, kdy se vozidlo musí přemístit. 

Na konečné zastávce se obvykle vyskytuje řidič (zaměstnanec příslušný pro konečnou zastávku), který v 

případě nutnosti vozidla přeparkovává. Pokud tomu tak není a přeparkování vozidla se v důsledku 

mimořádných okolností stane nevyhnutelným, může řidič přerušit odpočinek pouze na žádost příslušného 

orgánu nebo vedoucího pracovníka konečné zastávky, který je oprávněn nařídit přeparkování vozidla. 

Na jiných místech (např. parkovištích, hraničních přechodech nebo v naléhavých případech), pokud existují 

objektivní naléhavé důvody k přeparkování vozidla, nebo když policie nebo jiný orgán (např. požární sbor, 

orgány silniční správy, celní úředník atd.) nařídí vozidlo přeparkovat, musí řidič přerušit přestávku nebo 

odpočinek na několik minut a v takovém případě by neměl být za přerušení postižen. 

Pokud taková situace vznikne, musí kontrolní orgány členského státu poskytnout určitou přípustnou odchylku 

na základě posouzení konkrétní situace. 

Toto přerušení odpočinku nebo přestávky musí řidič ručně zaznamenat (nejlépe na kotouč nebo na výtisk z 

tiskárny) a pokud je to možné, příslušný orgán, který nařídil řidiči přeparkování vozidla, zaznamenané údaje 

potvrdí. 

Pokyn č. 4 vznikl před uplatňováním nařízení 1266/2009. Toto nařízení umožňuje řidiči velmi krátce popojet 

bez přerušení stávající činnosti (viz str. 34). 
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POKYN Č. 4 Digitální tachograf a rozvážková doprava 

Zaznamenávání doby jízdy na digitálním tachografu při provozech s častými nebo vícebodovými 

zastávkami (rozvážková doprava) 

Přístup, který se má dodržovat: 
 

Protože digitální tachografy zaznamenávají přesněji než analogové tachografy, mohou řidiči, kteří působí v 

provozech s častými nebo vícebodovými zastávkami, při používání digitálních tachografů vykázat záznamy s 

vyšší dobou řízení než při používání analogových tachografů. Jedná se o dočasnou situaci, kterou mohou být 

dotčeny četné místní dodávkové provozy. Tato situace potrvá pouze během přechodného období, během 

něhož se používají jak analogové, tak digitální tachografy. 

S cílem podnítit rychlé rozšíření digitálního tachografu, přitom však zajistit rovné zacházení se všemi řidiči 

bez ohledu na to, jaký záznamový přístroj používají, by měla být během přechodného období možná přípustná 

odchylka u vnitrostátních kontrolních orgánů. Přípustná odchylka by se měla dočasně vztahovat na vozidla, 

která se používají na trasách s četnými nebo vícestupňovými zastávkami a jsou vybavena digitálními 

tachografy. 

V každém případě se však od kontrolních orgánů očekává, že budou uplatňovat odborné uvážení. Kromě toho 

pokud je řidič za volantem vozidla a aktivně se zúčastní dopravního provozu spadajícího do působnosti 

nařízení, má se za to, že řidič řídí, přičemž okolnosti nejsou rozhodné (např. v případech, kdy se řidič nachází 

v dopravní zácpě nebo stojí před semaforem). 

Proto: 

● Členské státy by měly informovat své kontrolní činitele, že při kontrole údajů na tachografu mají možnost 

povolit až patnáctiminutovou přípustnou odchylku na každé 4,5 hodiny jízdy u vozidel provozovaných na 

trasách s četnými nebo vícebodovými zastávkami, pokud to lze doložit. Tato povolená odchylka se může 

použít kupříkladu formou odečtení jedné minuty na jeden blok doby řízení jízdy mezi zastávkami, maximálně 

však odečtením 15 minut na blok doby řízení 4,5 hodiny. 

●Kontrolní činitelé by se při výkonu svého odborného uvážení měli řídit podle okolností a využívat 

dostupných důkazů v dané době (např. ověřitelným doložením toho, že řidič řídil vozidlo na trase s četnými 

nebo vícebodovými zastávkami) a musejí ověřit, že jejich interpretace se nevzdaluje od řádného využití 

pravidel pro harmonogram řidičů, a neohrožuje tak bezpečnost silničního provozu. 

● Členské státy mohou používat analytický software nastavený tak, aby do výpočtů doby řízení zahrnul dobu 

přípustných odchylek, ale měly by si uvědomit, že z toho mohou později vzniknout problémy s dokazováním. 

Za žádných okolností nesmí přípustná odchylka překročit práh 15 minut tolerance na každé 4,5 hodiny doby 

řízení. 

● Přípustnou odchylkou se nesmí diskriminovat nebo znevýhodňovat vnitrostátní ani mezinárodní řidiči a 

měla by se zohlednit pouze u provozů, jejichž trasa jednoznačně zahrnuje četně nebo vícebodové zastávky. 

Pokyn č. 4 vznikl před uplatňováním nařízení 1266/2009. U nových tachografů (od října 2011) je tento pokyn 

č. 4 bezpředmětný, protože tachograf sám přiřazuje doby řízení podle „pravidla jedné minuty" (str. 42), což je 

pro řidiče i dopravce výhodné. 
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POKYN Č. 5 Potvrzení o činnostech 

Formulář potvrzení o činnostech zavedený rozhodnutím Komise (2009/959/EU) používaný od ledna 

2010. 

Přístup, který se má dodržovat: 
 

Formulář potvrzení se nevyžaduje u činností, jež lze zaznamenávat na tachografu. Hlavním zdrojem informací 

při silničních kontrolách jsou záznamy na tachografu. 

Absence záznamů (na tachografu) by měla být odůvodněná pouze tam, kde z objektivních důvodů záznamy 

na tachografu, včetně údajů vkládaných ručně, nebylo možné provést. Pokud neexistuje důvodné podezření, 

za všech okolností se jako dostatečný důkaz na potvrzení souladu s nařízením (ES)č. 561/2006 nebo s 

dohodou AETR akceptuje kompletní sada záznamů z tachografu. 

Potvrzení se týká některých činností během kontrolovaného časového úseku konkrétně běžného dne a 

předchozích 28 dní. 

Potvrzení lze použít tehdy, pokud řidič: 

● měl volno z důvodu nemoci 

● byl na dovolené, která je součástí řádné dovolené v souladu s právními předpisy členského státu, v němž se 

podnik nachází 

● měl volno nebo odpočíval 

● řídil jiné vozidlo vyňaté z oblasti působnosti nařízení (ES) č. 561/2006 nebo evropské dohody AETR 

●vykonával jinou práci než řízení vozidla 

● byl k dispozici a pokud nebylo možné zaznamenat tyto činnosti záznamovým zařízením. 

Kolonku „měl volno nebo odpočíval“ lze použít v situaci, kdy řidič neřídil, nevykonával jinou práci nebo 

nebyl k dispozici, neměl volno z důvodu nemoci nebo nečerpal řádnou dovolenou, včetně např. případů 

částečné nezaměstnanosti, stávek nebo výluk. 

Členské státy nemusí vyžadovat použití formuláře v případě absence záznamů, ale pokud se formulář 

vyžaduje, musí se uznat platnost tohoto standardizovaného formuláře. U běžné doby denního nebo týdenního 

odpočinku se však žádný formulář nevyžaduje. 

Elektronický vytisknutelný formulář, jakož i informace týkající se členských států, které uznávají pouze tento 

formulář, jsou k dispozici na stránce: http://ec.europa.eu/transport/road/policv/social provision/social form 

en.htm. 

Formulář je uznáván v celé EU v jakémkoliv úředním jazyce EU. Standardní formát usnadňuje pochopení, 

protože se údaje vyplňují do předem připravených očíslovaných kolonek. V dopravě podle AETR se 

doporučuje používat formulář vytvořený Evropskou hospodářskou komisí OSN (vždy v angličtině, viz str. 

63). 

Všechna pole formuláře je třeba vyplnit strojově. Za účelem platnosti musí být formulář podepsán jak 

zástupcem společnosti, tak řidičem, a to před započetím jízdy. V případě samostatně výdělečně činných řidičů 

podepíše řidič formulář dvakrát: jako zástupce společnosti i jako řidič. 
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Pouze podepsaný originál je platný. Znění formuláře nelze pozměňovat. Formulář nelze podepsat předem, ani 

jej nelze pozměnit ručně psanými poznámkami. Umožňují-li to vnitrostátní právní předpisy, je přijatelná 

faxová nebo digitální kopie formuláře. 

Formulář je možné vytisknout na dokladu obsahujícím logo a kontaktní údaje společnosti, je však rovněž 

potřeba vyplnit pole určená pro poskytnutí informací o společnosti. 

POKYN Č. 6 Odpočinek na trajektu / ve vlaku 

 

Vykazování času stráveného na trajektu nebo ve vlaku, pokud má řidič k dispozici lůžko nebo lehátko.  

(Článek: 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006.) 

Přístup, který se má dodržovat: 
 

Během odpočinku musí být řidič s to volně nakládat se svým časem. Řidič je však oprávněn čerpat přestávku 

nebo denní nebo týdenní odpočinek, cestuje-li trajektem nebo vlakem, pokud má k dispozici lůžko nebo 

lehátko. Nařízení 561 stanoví, že doba, kterou řidič stráví na cestě, „se nezapočítává jako doba odpočinku, 

pokud se řidič nenachází na trajektu nebo ve vlaku a nemá přístup k lůžku nebo lehátku“ 

Běžná denní doba odpočinku o trvání alespoň 11 hodin, kterou řidič čerpá na trajektu nebo ve vlaku (pokud 

má řidič k dispozici lůžko nebo lehátko), může být přerušena nanejvýš dvakrát jinými činnostmi (jako třeba 

přemístěním vozidla na trajekt nebo vlak nebo jeho přemístěním z trajektu nebo vlaku). Obě tato přerušení 

nesmějí celkem přesáhnout jednu hodinu. V důsledku doby přerušení nesmí v žádném případě dojít ke 

zkrácení běžné denní doby odpočinku. 

Pokud je běžný denní odpočinek čerpán ve dvou částech, musí první časový úsek činit alespoň tři hodiny a 

druhý časový úsek alespoň devět hodin (jak je stanoveno v čl. 4 písm. g)), počet přerušení (nanejvýš dvě) se 

týká celé doby denního odpočinku, nikoli každé části běžného denního odpočinku rozděleného do dvou 

časových úseků. 

Výše uvedená možnost přerušit odpočinek podle čl. 9 odst. 1 se nevztahuje ani na běžnou ani na zkrácenou 

týdenní dobu odpočinku. 

7. Kontroly dodržování nařízení 561 a 3821 

 

KONTROLOVANÉ OBDOBÍ A PODKLADY PRO KONTROLY PŘEDKLÁDANÉ 

ŘIDIČEM 

Kontrolovaným časovým obdobím je běžný den a předcházejících 28 kalendářních dní. 

Analogový tachograf 

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

předložit 

i) záznamové listy z běžného dne a listy použité řidičem v předcházejících 28 dnech, 

ii) kartu řidiče, má-li ji, a 
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iii) ručně provedený záznam nebo výtisk pořízený v běžném dnu a v předcházejících 28 dnech (pokud 

byla povinnost jej vyhotovit). 

Digitální tachograf 

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

předložit 

i) kartu řidiče, jejímž je držitelem, 

ii) ručně provedený záznam nebo výtisk pořízený v běžném dnu a v předcházejících 28 dnech (pokud 

byla povinnost jej vyhotovit) a 

iii) záznamové listy, které odpovídají některému z období uvedených v předchozím bodě, během 

nichž řídil vozidlo vybavené analogovým tachografem. 

Potvrzení o činnostech 

Pro všechny dny kontrolovaného období, kdy řidič neřídil vozidlo podléhající nařízení 561, musí dopravce 

řidiči vystavit „Potvrzení o činnostech“ (formulář Evropské komise, viz str. 62.) Řidič toto potvrzení rovněž 

podepíše a předkládá je při kontrole. 

Poznámka: Podle vyhlášky 478/2000 může být v ČR použit i jiný doklad, prokazující, že řidič v uvedeném 

období neřídil (např. žlutý kotouč). Pro mezinárodní dopravu je nutno používat „Potvrzení o činnostech“. Toto 

potvrzení se doporučuje používat i při vnitrostátní dopravě. 

VYHLÁŠKA O STÁTNÍM ODBORNÉM DOZORU A KONTROLÁCH 

V SILNIČNÍ DOPRAVĚ 522/2006 

Kontroly probíhají v členských státech ES i v ČR stejným způsobem, protože vycházejí ze společné evropské 

směrnice 2006/22/ES. V České republice stanovuje provádění kontrol „Vyhláška o státním odborném dozoru a 

kontrolách v silniční dopravě“ č. 522/2006 Sb., z níž přinášíme výňatky. 

Obecná ustanovení 
 

Kontrolní orgán provádí kontrolu 

a) na pozemních komunikacích, jakož i ve vozidlech používaných k provozování silniční dopravy (dále jen 

„silniční kontrola“) a 

b) v provozovnách dopravců (dále jen „kontrola v provozovně“). 

Při kontrole používá kontrolní orgán: 

a) v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno digitálním tachografem, paměťovou kontrolní kartu 

a zařízení pro kontrolu digitálního záznamu, a 

b) v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno analogovým tachografem, zařízeni ke kontrole 

záznamových listů. 

Předmět kontroly 

Při silniční kontrole se kontrolní orgán především zaměřuje na: 

a) dodržování denní a týdenní doby řízení, bezpečnostní přestávky a denní a týdenní doby odpočinku, 

b) záznamové listy a na záznamy na kartě řidiče za kontrolované období a rovněž na případné potvrzení o 

činnostech a případné požadované ruční záznamy za kontrolované období, 
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c) řádné fungování záznamového zařízení, zda nedochází ke zneužití záznamového zařízení, karty řidiče nebo 

záznamových listů, 

d) odhalení instalace přístroje nebo používání takového přístroje, který by mohl zničit, odstranit, nebo 

pozměnit údaje nebo rychlost jejich přenosu, nebo přístroje, který má zasahovat do elektronického přenosu dat 

mezi součástmi záznamového zařízení. 

e) dodržování čtrnáctidenních omezení dob řízení (90 hodin). 

Silniční kontrola 

Kontrolní orgán provádí silniční kontrolu v jakoukoli dobu na různých místech pozemních komunikací 

vhodných z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, tak, aby bylo obtížné se kontrolním bodům 

vyhnout. 

Kontrola v provozovně 

Kontrolní orgán provede kontrolu v provozovně dopravce vždy 

a) při zjištění porušení povinnosti, které spadá do skupiny F, G 1 až G 10, l nebo J podle přílohy č. 8 k této 

vyhlášce a pokud je klasifikováno jako velmi závažné, nebo 

b) při zjištění porušení povinností, která spadají do skupin B, C nebo D podle přílohy č. 8 k této vyhlášce, jsou 

klasifikována jako velmi závažná a pokud zároveň byla zjištěna u dopravce opakovaně. 

Kontrolní orgán zohlední v průběhu kontroly údaje poskytnuté Ministerstvu dopravy příslušným orgánem 

jiného členského státu, pokud jde o činnost dotčeného dopravce v tomto jiném členském státě.  

Státní odborný dozor v silniční dopravě vykonávají dopravní úřady, celní úřady a Ministerstvo dopravy. 

Kontrolu silniční dopravy ve své oblasti provádí rovněž Policie ČR a inspekce práce. 

Orgány státního úřadu inspekce práce 

kontrolují především dodržování omezení pracovní doby, využívání přestávek a dodržování zákoníku práce a 

dalších souvisejících předpisů v silniční dopravě. 

Policie ČR 

kontroluje mimo jiné zachovávání pravidel silničního provozu, např. dodržování nejvyšších povolených 

rychlostí. 
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PŘÍLOHA Č. 8 VYHLÁŠKY O STÁTNÍM ODBORNÉM DOZORU A KONTROLÁCH V 

SILNIČNÍ DOPRAVĚ 522/2006 
 

Číslo 
Právní 

základ 

Druh porušení 

VZP – velmi závažné porušení 

ZP – závažné porušení 

MP – menší porušení 

Úroveň závažnosti 

VZP ZP MP 

 Skupiny porušení nařízení (ES) č. 561/2006    

A Posádka    

A1 Čl. 5, 

odst. 1 

Nedodržení minimálního věku průvodčích  
X 

 

B Doba řízení    

B1 Čl. 6 

odst. 1 

Překročení denní doby řízení 

v trvání 9 hodin, pokud není 

povoleno prodloužení této 

doby na 10 hodin 

9 h<…<10 h   X 

B2 10 h<…<11 h  X  

B3 
11 h<… X   

B4 Překročení prodloužené 

doby řízení v trvání 10 hodin 

pokud je povoleno 

prodloužení 

10 h<…<11 h   X 

B5 11 h<…<12 h  X  

B6 
12 h< X   

B7 Čl. 6 

odst. 2 

Překročení týdenní doby 

řízení 

56 h<…<60 h   X 

B8 60 h<…<70 h  X  

B9 70 h<… X   

B10 Čl. 6 

odst. 3 

Překročení celkové doby 

řízení za období dvou po 

sobě následujících týdnů 

90 h<…<100 h   X 

B11 100 h<…<112 h 30  X  

B12 112 h 30< X   

C Přestávky    

C1 Článek 7 Překročení nepřerušené doby 

řízení 

4 h 30<…<5 h   X 

C2 5 h<…<6 h  X  

C3 6 h<… X   

D Doby odpočinku    

D1 Čl. 8 

odst. 2 

Nedostatečná doba denního 

odpočinku v délce kratší než 

11 hodin, pokud není 

povolena zkrácená doba 

denního odpočinku 

10 h<…<11 h   X 

D2 8 h 30<…<10 h  X  

D3 …<8 h 30 

X   

D4 Nedostatečná zkrácená doba 

denního odpočinku v délce 

kratší než 9 hodin, pokud je 

zkrácení povoleno 

8 h<…<9 h   X 

D5 7 h<…<8 h  X  

D6 …<7 h 
X   

D7 Nedostatečné rozdělení doby 

denního odpočinku na části 

kratší než 3 h + 9 h 

3 h+(8 h<…<9 h)   X 

D8 3 h+(7 h<…<8 h)  X  

D9 3 h+(…<7 h) X   

D10 Čl. 8 

odst. 5 

Nedostatečná doba denního 

odpočinku v délce kratší než 

8 h<…<9 h   X 

D11 7 h<…<8 h  X  
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D12 9 hodin v případě řízení 

vozidla více řidiči 

…<7 h 
X   

D13 Čl. 8 

odst. 6 

Nedostatečná zkrácená doba 

týdenního odpočinku v délce 

kratší než 24 hodin 

22 h<…<24h   X 

D14 20 h<…<22 h  X  

D15 …<20 h X   

D16 Nedostatečná doba 

týdenního odpočinku v délce 

kratší než 45 hodin, pokud 

není povolena zkrácená doba 

týdenního odpočinku 

42 h<…<45 h   X 

D17 36 h<…<42 h  X  

D18 …<36 h 

X   

E Druhy platby (způsob odměňování řidiče)    

E1 Čl. 10 

odst. 1 

Souvislost mezi mzdou a ujetou vzdáleností nebo 

množstvím přepravovaného zboží 
X   

 SKUPINY PORUŠENÍ NAŘÍZENÍ (EHS) č. 3821/85    

F Montáž záznamového zařízení    

F1 Čl. 3 

odst. 1 

Není zabudováno a nepoužívá se žádné typově 

schválené záznamové zařízení 
X   

G 
Používání záznamového zařízení, karty řidiče nebo 

záznamového listu 
   

G1 Článek 

13 

Nesprávné fungování záznamového zařízení (např. 

záznamové zařízení nebylo řádně zkontrolováno, 

kalibrováno a zapečetěno) 

X   

G2 Nesprávné používání záznamového zařízení 

(nepoužívá se platná karta řidiče, úmyslné 

zneužití,…) 

X   

G3 Čl. 14 

odst. 1 

Řidiči při sobě nemají dostatečný počet záznamových 

listů 
 X  

G4 Vzor záznamového listu nebyl schválen  X  

G5 Řidiči při sobě nemají dost papíru na výtisky   X 

G6 Čl. 14 

odst. 2 

Podnik neuchovává záznamové listy, výtisky a 

stažené údaje 
X   

G7 Čl. 14 

odst. 4 

Řidič je držitelem více než jedné platné karty řidiče X   

G8 Řidič používá kartu řidiče, která není jeho vlastní 

platnou kartou řidiče 
X   

G9 Používání karty řidiče, která je vadná nebo jejíž 

platnost uplynula 
X   

G10 Čl. 14 

odst. 5 

Zaznamenané a uchované údaje nejsou k dispozici po 

dobu alespoň 365 dní 
X   

G11 Čl. 15 

odst. 1 

Používání špinavých nebo poškozených listů nebo 

karet řidiče, přičemž údaje jsou čitelné 
  X 

G12 Používání špinavých nebo poškozených listů nebo 

karet řidiče, přičemž údaje nejsou čitelné 
X   

G13 Řidič nepožádá o náhradu poškozené, nefunkční, 

ztracení nebo odcizené karty 
 X  

G14 Čl. 15 

odst. 2 

Nesprávné používání záznamových listů / karet řidiče X   

G15 Nepovolené vyjmutí listů nebo karty řidiče, které má X   
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vliv na zaznamenávání příslušných údajů 

G16 Nepovolené vyjmutí listů nebo karty řidiče, které 

nemá vliv na zaznamenané údaje 
  X 

G17 Záznamový list nebo karta řidiče se používají po delší 

dobu, než na kterou byly určeny, přičemž nedošlo ke 

ztrátě údajů 

  X 

G18 Záznamový list nebo karta řidiče se používají po delší 

období, než na které byly určeny, přičemž došlo ke 

ztrátě údajů 

X   

G19 V případě potřeby nebyly údaje zadány ručně X   

G20 Nebyl použit správný list nebo byla karta řidiče 

vložena do nesprávného otvoru v tachografu (při 

řízení vozidla více řidiči) 

X   

G21 Čl. 15 

odst. 3 

Čas zaznamenaný na listě nesouhlasí s úředním časem 

v zemi registrace vozidla 
 X  

G22 Nesprávné používání přepínacího mechanismu X   

H Vyplňování údajů    

H1 Čl. 15 

odst. 5 

Na záznamovém listě chybí příjmení X   

H2 Na záznamovém listě chybí křestní jméno X   

H3 Na záznamovém listě chybí datum, kdy používání 

listu začíná nebo končí 
 X  

H4 Na záznamovém listě chybí místo, kde používání listu 

začíná nebo končí 
  X 

H5 Na záznamovém listě chybí registrační značka   X 

H6 Na záznamovém listě chybí údaje počítadla ujetých 

kilometrů (na začátku cesty) 
 X  

H7 Na záznamovém listě chybí údaje počítadla ujetých 

kilometrů (na konci cesty) 
  X 

H8 Na záznamovém listě chybí čas změny vozidla   X 

H9 Čl. 15 

odst. 5A 

Do záznamového zařízení není zapsán symbol země 
  X 

I Předkládání informací    

I1 Čl. 15 

odst. 7 

Odmítnutí kontroly X   

I2 Neschopnost předložit záznamy za běžný den X   

I3 Neschopnost předložit záznamy za předchozích 28 dní X   

I4 Neschopnost předložit záznamy v kartě řidiče, pokud 

je řidič jejím držitelem 
X   

I5 Neschopnost předložit ruční záznamy a výtisky 

pořízené během běžného týdne a předchozích 28 dní 
X   

I6 Neschopnost předložit kartu řidiče X   

I7 Neschopnost předložit výtisky pořízené během 

běžného dne a předchozích 28 dní 
X   
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J Podvodné jednání    

J1 Čl. 15 

odst. 8 

Padělání, potlačování nebo ničení údajů 

zaznamenaných na záznamovém listu, uchovávaných 

v záznamovém zařízení nebo na kartě řidiče nebo na 

výstupních sestavách vytisknutých záznamovým 

zařízením 

X   

J2 Manipulace se záznamovým zařízením, záznamovým 

listem nebo kartou řidiče, která může mít za následek 

padělání údajů a/nebo vytisknutých informací 

X   

J3 Ve vozidle se nachází přístroj umožňující padělat 

údaje a/nebo vytisknuté informace (přepínač/kabel…) 
X   

K Porucha    

K1 Čl. 16 

odst. 1 

Oprava nebyla provedena schváleným pracovníkem 

nebo dílnou 
X   

K2 Oprava nebyla provedena během cesty  X  

L Ruční zadávání údajů do výtisků    

L1 Čl. 16 

odst. 2 

V době, kdy je záznamové zařízení neschopné 

provozu nebo nefunguje správně, řidič neuvede 

všechny údaje o časových úsecích, které záznamovým 

zařízením nebyly nadále zaznamenávány 

X   

L2 Na prozatímním listu chybí číslo karty řidiče a/nebo 

jméno řidiče a/nebo číslo řidičského průkazu 
X   

L3 Na prozatímním listu chybí podpis  X  

L4 Čl. 16 

odst. 3 

Ztráta nebo krádež karty řidiče nebyla formálně 

oznámena příslušným orgánům členského státu, v 

němž ke krádeži došlo 

X   

Použití tabulky v praxi  

Výše uvedená tabulka umožňuje řidiči i dopravci seznámit se s hodnocením závažnosti jednotlivých přestupků. 

Na základě toho řidič i zaměstnavatel budou vědět, jakým přestupkům je především nutno se vyhnout, protože 

závažnost přestupku se odráží i ve výši následného postihu. Přestupky úrovně ZP jsou závažné a přestupky 

úrovně VZP jsou velmi závažné, to je potřeba vědět a především těmto přestupkům je zapotřebí důsledně 

předcházet. 

 

8. Přehled pravidel práce osádek (nařízení ES a dohoda AETR) 

Pravidla shodná v nařízení ES (561 a 3821) a v dohodě AETR, jsou uvedena na bílém pozadí. Pravidlo, které 

se týká jen dohody AETR a nikoliv nařízení 561 nebo 3821 (tyrkysové pozadí). 

 

Působnost nařízení 

561 a 3821 a 

působnost AETR 

Vztahuje se na přepravu zboží vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost 

včetně návěsu nebo přívěsu přesahuje 3,5 1. 

Vztahuje se na přepravu cestujících vozidly, která jsou svou konstrukcí nebo 

trvalou úpravou určena pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. 
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Působnost nařízení 

podle nejvyšší 

dovolené rychlosti 

Nevztahuje se na vozidla, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 40 km/h. 

Působnost nařízení 

na neobchodní 

přepravu 

Nevztahuje se na vozidla nebo jejich kombinace, jejichž max. přípustná hmotnost 

nepřesahuje 7,5 1 a která se používají k neobchodní přepravě zboží. 

Týden Kalendářní týden, tj. doba od pondělí 0.00 hodin do neděle 24.00 hodin 

Plovoucí den • Doba od skončení jednoho denního (nebo týdenního) odpočinku do skončení 

následujícího denního odpočinku. Nazývá se také „plovoucím dnem“. Trvá 

nejvýše 24 hodin (příp. 30 hodin u osádky řidičů), může ale být kratší. 

• Plovoucí dny na sebe navazují. 

• Plovoucí den zpravidla obsahuje denní dobu řízení a musí obsahovat denní dobu 

odpočinku. 

Časový úsek 24 hodin 

(plovoucí den) pro 

sólo řidiče 

Trvá nejvýše 24 hodin, může ale být kratší. 

Časový úsek 30 hodin 

(plovoucí den) pro 

osádku dvou nebo 

více řidičů 

Trvá nejvýše 30 hodin, může ale být kratší. 

Doba řízení Doba trvání činnosti řízení zaznamenaná záznamovým zařízením nebo ručně. 

Denní doba řízení Celková doba řízení mezi skončením jedné denní doby odpočinku a začátkem 

druhé denní doby odpočinku, nebo mezi denní dobou odpočinku a týdenní 

dobou odpočinku. 

Délka denní doby 

řízení 

Denní doba řízení nesmí přesáhnout 9 hodin. 

Prodloužená denní 

doba řízení 

Nejvýše dvakrát za týden je možné denní dobu řízení prodloužit na 10 hodin. 

Týdenní doba řízení Týdenní doba řízení je celková doba řízení během jednoho týdne. Týdenní doba 

řízení smí být nejvýše 56 hodin. 

Celková doba řízení 

mezi dvěma 

týdenními odpočinky 

Celková doba řízení mezi dvěma týdenními odpočinky není přímo stanovena. 

Celková doba řízení 

ve dvou týdnech 

Ve dvou po sobě následujících týdnech - nejvýše 90 hodin. 

Přestávka v řízení Doba, během níž nesmí řidič řídit ani vykonávat žádnou jinou práci, a která je 

určená výhradně k jeho zotavení. 

Vložení přestávky v 

řízení 

Po nejdéle 4 ½ hodinách řízení je nutno řízení přerušit v řízení a vložit nejméně 

45minutovou přestávku. 

Rozdělení přestávky 

nejméně 45 minut 

Přestávku v řízení nejméně 45 minut je možno rozdělit do dvou částí: první 

nejméně 15 minut, druhá nejméně 30 minut. 

Doba odpočinku Každá nepřerušená doba, během níž může řidič volně nakládat se svým časem. 

Denní doba 

odpočinku 

Běžná nebo zkrácená denní doba odpočinku. 

V jakém časovém • Při jednom řidiči (sólo řidič): V průběhu časového úseku 24 hodin po skončení 
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úseku musí mít řidič 

denní dobu 

odpočinku. 

předchozí denní nebo týdenní doby odpočinku. 

• Při osádce dvou a více řidičů: V průběhu časového úseku 30 hodin po skončení 

předchozí denní nebo týdenní doby odpočinku. 

Běžná denní doba 

odpočinku (sólo 

řidič) 

Běžná denní doba odpočinku trvá nejméně 11 hodin čerpaných vcelku (v každém 

časovém úseku 24 hodin). 

Rozdělená běžná 

denní doba 

odpočinku (je možná 

pouze u sólo řidiče) 

Rozdělená denní doba odpočinku celkem trvá nejméně 12 hodin. (v každém 

časovém úseku 24 hodin) 

Běžnou denní dobu odpočinku lze rozdělit do dvou částí: z nich první musí trvat 

nejméně 3 nepřerušené hodiny a druhá nejméně 9 nepřerušených hodin. 

Zkrácená denní doba 

odpočinku (je možná 

pouze u sólo řidiče) 

Zkrácená denní doba odpočinku trvá nejméně 9 hodin a méně než 11 hodin 

čerpaných vcelku (v každém časovém úseku 24 hodin). 

Náhrada denního 

zkráceného 

odpočinku 

Zkrácená denní doba odpočinku se nevyrovnává (nenahrazuje). 

Počet zkrácených 

denních dob 

odpočinku 

Mezi dvěma týdenními dobami odpočinku smí řidič nejvýše 3x čerpat zkrácenou 

denní dobu odpočinku 

Čerpání denního 

odpočinku ve vozidle 

Řidič smí trávit denní dobu odpočinku mimo místo obvyklého odstavení vozidla 

(mimo stanoviště vozidla) v zaparkovaném vozidle, je-li vybaveno lehátkem 

pro každého řidiče. 

Denní doba 

odpočinku pro člena 

osádky dvou a více 

řidičů 

Nejméně 9 hodin pro každého z řidičů (v každém časovém úseku 30 hodin). 

Denní odpočinek nelze zkrátit ani rozdělit. 

Přerušení denního 

odpočinku řidičem, 

který doprovází 

vozidlo přepravované 

na trajektu nebo po 

železnici 

Řidič smí přerušit běžný denní odpočinek nejvýše dvakrát jinými činnostmi, které 

celkem nepřesahují jednu hodinu. Během přerušeného denního odpočinku 

musí mít řidič přístup k lůžku nebo lehátku. 

Denní odpočinek se neprodlužuje. 

Prodloužení denní 

doby odpočinku tak, 

aby se vytvořila 

týdenní doba 

odpočinku 

Jakmile nastane povinnost čerpat týdenní dobu odpočinku, musí být příslušná 

denní doba odpočinku prodloužena a použita jako týdenní odpočinek. 

Tato týdenní doba odpočinku nahrazuje i příslušnou denní dobu odpočinku. 

Týdenní doba 

odpočinku 

Běžná týdenní doba odpočinku (min. 45 h) nebo zkrácená týdenní doba odpočinku 

(min. 24 h). 

Běžná týdenní doba 

odpočinku 

Nejméně 45 hodin čerpaných vcelku. 

Kde lze čerpat 

běžnou týdenní dobu 

odpočinku 

Místo čerpání běžného týdenního odpočinku není určeno. Nicméně čerpání 

běžného týdenního odpočinku ve vozidle se v řadě zemí nepovažuje za 

povolené. 

Zkrácená týdenní 

doba odpočinku 

Kratší než 45 hodin a nejméně 24 hodin čerpaných vcelku. 
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Čerpání týdenního 

odpočinku ve vozidle 

Řidič smí trávit zkrácenou týdenní dobu odpočinku mimo místo obvyklého 

odstavení vozidla (mimo stanoviště vozidla) v zaparkovaném vozidle, je-li 

vybaveno lehátkem pro každého řidiče. 

Německo: Při strávení běžného týdenního odpočinku ve vozidle se uzná pouze 

24 h (zkrácený odpočinek). 

Náhrada týdenního 

zkráceného 

odpočinku 

Zkrácení týdenního odpočinku je nutno nahradit odpovídající dobou odpočinku 

vybranou vcelku do konce třetího týdne následujícího po daném týdnu. 

Dobu odpočinku, která vyrovnává zkrácený týdenní odpočinek, je nutno připojit k 

jiné době odpočinku trvající nejméně 9 hodin. 

Zařazení týdenní 

doby odpočinku (platí 

pro sólo řidiče i pro 

osádku dvou a více 

řidičů; výjimka pro 

12denní mezinárodní 

nelinkovou osobní 

dopravu viz dále) 

Týdenní doba odpočinku musí začít nejpozději po uplynutí šesti 24hodinových 

časových úseků (plovoucích dní) od skončení předchozí týdenní doby 

odpočinku. 

Praktické provedení týdenního odpočinku: Denní odpočinek za poslední plovoucí 

den se prodlouží na potřebnou délku a tím se vytvoří týdenní odpočinek. 

Zařazení týdenní 

doby odpočinku u 

nelinkové 

mezinárodní osobní 

dopravy 

Řidič musí zahájit týdenní dobu odpočinku nejpozději po 12 po sobě jdoucích 

24hodinových časových úsecích (plovoucích dnech), které následují po 

předchozí běžné týdenní době odpočinku. 

Týdenní doby 

odpočinku ve dvou 

po sobě následujících 

týdnech (sólo řidič) 

Ve kterýchkoli dvou po sobě následujících týdnech musí mít řidič dvě běžné, nebo 

jednu běžnou a jednu zkrácenou týdenní dobu odpočinku. 

Dvě zkrácené týdenní doby odpočinku v po sobě následujících týdnech nejsou 

povoleny. 

Týdenní doby 

odpočinku ve dvou 

po sobě následujících 

týdnech (osádka dvou 

a více řidičů) 

AETR: Odchylně od pravidla pro sólo řidiče (víz předchozí řádek tabulky) 

neplatí, že dvě zkrácené týdenní doby odpočinku ve kterýchkoliv dvou po sobě 

následujících týdnech nejsou povoleny. 

Tuto možnost se nedoporučuje využívat. 

Vykázání týdenní 

doby odpočinku 

Týdenní doba odpočinku, která začíná v jednom týdnu a pokračuje do 

následujícího týdne, může být započtena buď k prvnímu, nebo ke druhému 

týdnu, nikoliv k oběma. 

Pracovní doba 

zahrnuje 

Doby řízení, jiné práce a přestávky v řízení (bezpečnostní přestávky). 

Denní pracovní doba 

(platí jen uvnitř ČR) 

Délka směny činí nejvýše 13 hodin (bez přesčasů). 

Přesčasová doba 

(platí jen uvnitř ČR) 

Nejvýše 8 hodin týdně a 150 hodin ročně. 

Týdenní pracovní 

doba (v jednom 

kalendářním týdnu) 

Nejvýše 48 hodin týdně. Výjimečně může dosáhnout až 60 hodin, průměrná 

týdenní pracovní doba za 26 týdnů ale nesmi být vyšší než 48 hodin. 
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Povinnost řidiče 

vykazovat jako jinou 

práci 

Řízení vozidla, na něž se nevztahuje nařízení 561, při jízdě 

- k vozidlu nebo od vozidla, které spadá do působnosti tohoto nařízení (a vozidlo 

se nenachází v bydlišti řidiče nebo v základně řidiče u zaměstnavatele) 

- s vozidlem používaným k obchodním účelům. 

Označování činností: 

 (jiná práce)  

a  (pohotovost) 

Při vykazování činností je nutno je rozlišovat „jinou práci“ a „pohotovost“. 

AETR: V rámci státu, v němž je vozidlo registrované, není toto rozlišování 

vyžadováno. 

Kontrolované 

období. Co musí řidič 

při kontrole 

předložit. 

Kontrolované období zahrnuje běžný den a předchozích 28 kalendářních dní 

(viz str. 46). 

Co řidič předkládá při kontrole: 

• Kartu řidiče, pokud byla řidiči vydána. 

• Doklady za kontrolované období: 

- Záznamové listy za dny kontrolovaného období, kdy řídil vozidlo podléhající 

nařízení 561 vybavené analogovým tachografem 

- Potvrzení o činnostech za dny kontrolovaného období, kdy neřídil vozidlo 

podléhající nařízení 561 (viz str. 62). 

- Případné ručně pořízené záznamy za dobu, kdy se vzdálil od vozidla, nebo když 

byly tachograf nebo karta v poruše. 

- Případné ručně pořízené záznamy za dobu, kdy řidič čerpal denní a týdenní 

odpočinky, pokud tyto odpočinky nejsou zaznamenány tachografem. 

Doporučení pro řidiče, kteří jezdí jak na trasách podléhajících nařízení 561 tak i na trasách podléhajících 

dohodě AETR, viz str. 5. 

 

9. Doklady ve vozidle v České republice 

 

POVINNOST DOPRAVCE MÍT VE VOZIDLE DOKLADY 

Tuzemský dopravce je povinen zajistit, aby v každém vozidle byly při provozu tyto doklady: 

a) záznam o provozu vozidla, pokud je povinen jej vést 

b) záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, pokud je povinen jej vést 

c) doklad o nákladu a vztahu dopravce k němu. 

 

KDO JE POVINEN VÉST 

ZÁZNAM O PROVOZU 

VOZIDLA 

KDO JE POVINEN VÉST ZÁZNAM O DOBĚ ŘÍZENÍ VOZIDLA, 

BEZPEČNOSTNÍCH PŘESTÁVKÁCH A DOBĚ ODPOČINKU 

Tuzemský dopravce pro-

vozující silniční dopravu 

vozidly určenými k 

přepravě osob je povinen 

vést záznam o provozu 

vozidla. Tento záznam je 

povinen uchovávat po dobu 

pěti let od ukončení 

Tuzemský dopravce provozující silniční dopravu vozidly určenými k přepravě osob, 

s výjimkou osobních vozidel používaných pro vlastní potřebu, a dopravce 

provozující silniční dopravu vozidly určenými k přepravě zvířat a věcí, jejichž 

celková hmotnost včetně přívěsu nebo návěsu přesahuje 3,5 tuny, je povinen zajistit, 

aby řidič vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době 

odpočinku, a tento záznam je povinen uchovávat po dobu 1 roku od ukončení 

přepravy, nejde-li o osobní vozidla používaná tuzemským dopravcem k silniční 

dopravě pro vlastní potřebu. 
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přepravy. Toto ustanovení 

se nevztahuje na osobní 

vozidla používaná 

dopravcem k silniční 

dopravě pro vlastní potřebu. 

Vozidla pro přepravu osob 

kromě osobních vozidel 

pro vlastní potřebu. 

Uchovávat 5 let. 

• Vozidla pro přepravu osob kromě osobních vozidel pro vlastní potřebu. 

• Vozidla pro přepravu zvířat a věcí, jejichž celková hmotnost včetně přívěsu nebo 

návěsu přesahuje 3,5 tuny. 

Uchovávat 1 rok. 

  
Spojený záznam 

Pokud zákon stanoví kromě povinnosti vést záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době 

odpočinku též povinnost vést záznam o provozu vozidla, je možno oba záznamy spojit do jednoho dokladu za 

podmínky, že tento doklad bude splňovat požadavky kladené na oba z uvedených záznamů. 

 

Zjednodušený záznam 

Ve vnitrostátní linkové osobní dopravě může dopravce vést zjednodušený záznam o provozu vozidla, ve kterém 

řidič uvede odchylky skutečného dopravního výkonu od vzorového záznamu o provozu vozidla zpracovaného ve 

veřejné linkové dopravě v návaznosti na schválený jízdní řád. V případě vedení zjednodušeného záznamu musí 

mít řidič ve vozidle i příslušný vzorový záznam, na který se ve zjednodušeném záznamu odkazuje. 

 

JAK SE VEDE ZÁZNAM O DOBĚ ŘÍZENÍ VOZIDLA, BEZPEČNOSTNÍCH PŘESTÁVKÁCH A DOBĚ 

ODPOČINKU (pokud je záznam vyžadován) 

 
Kategorie přepravy Záznam se vede 

Přeprava, na niž se vztahuje nařízení 561 podle čl. 2 odst. 1 nebo dohoda AETR 

(přeprava zboží vozidlem nad 3,5 t, nebo přeprava více než 9 osob) 
Tachografem 

Přeprava osob podle či. 3 písmene a) nařízení 561 (linková přeprava osob do 

50 km) 

Ručně se vede 

zjednodušený záznam, tzn. 

jen odchylky od vzorového 

záznamu 

Přeprava vozidly vybavenými tachografem, pro něž je udělena výjimka podle či. 

13 nařízení 561 
Tachografem nebo ručně 

Přeprava vozidly nevybavenými tachografem, pro něž je udělena výjimka podle 

či. 13 nařízení 561 

Ručně nebo jiným 

záznamovým zařízením 

Přeprava osob, na niž se nevztahuje nařízení 561 podle či. 2 odst. 1 písm. b) nebo 

dohoda AETR (přeprava nejvýše 9 osob pro cizí potřebu) Ručně 

 

10. Doprava podle výjimek nebo nepodléhající nařízení 561 pro vozidla 

registrovaná v ČR a přepravy na území ČR 
 

DOPRAVA CESTUJÍCÍCH V LINKOVÉ DOPRAVĚ DO 50 KM. Jde rovněž o městskou 

hromadnou dopravu. Na tuto dopravu se nevztahuje nařízení 561/2006, viz či. 3 písmeno a). 
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Vozidla nemusí být vybavena tachografem. Doby řízení určuje vyhláška 478/2000, přestávky a odpočinek 

nařízení 589/2006. 

 

Denní doba řízení Nesmí přesáhnout 10 hodin. 

Celková doba řízení za 

2 týdny 

Za období dvou po sobě následujících týdnů nesmí překročit 100 hodin. 

Přestávka v řízení 

(bezpečnostní 

přestávka) 

Nejdéle po 4 hodinách řízení musí být doba řízení přerušena bezpečnostní 

přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek 

mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Tato přestávka může 

být rozdělena do několika přestávek, každá v trvání nejméně 10 minut. 

Denní doba odpočinku Mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny musí mít řidič nepřetržitý 

odpočinek alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. 

Zkrácená denní doba 

odpočinku 

Denní odpočinek může být zkrácen až na 9 hodin nejvýše třikrát v týdnu za 

podmínky, že v následujícím týdnu bude prodloužen o dobu předchozího zkrácení. 

Rozdělená denní doba 

odpočinku 

Denní odpočinek, který není zkrácen, může být během 24 hodin po sobě jdoucích 

rozdělen na 2 nebo 3 části, přičemž jedna z těchto částí musí trvat nejméně 8 po 

sobě jdoucích hodin. Celková doba denního odpočinku se musí prodloužit z 11 

na nejméně 12 hodin. 

Týdenní odpočinek Doba nepřetržitého odpočinku v týdnu během každého období sedmi po sobě 

jdoucích kalendářních dnů musí být alespoň 24 hodin. Přitom za období 3 týdnů po 

sobě jdoucích musí týdenní odpočinek činit celkem alespoň 105 hodin. 

 

DOPRAVA VYJMUTÁ Z PŮSOBNOSTI NAŘÍZENÍ 561/2006: - podle čl. 3 písmeno b) až i) - 

jde o různé typy doprav např. speciálními vozidly. 

 

Vozidla nemusí být vybavena tachografem. Nemusí se vést záznamy o době řízení, bezpečnostních 

přestávkách a době odpočinku. Denní doba řízení není omezena. 

(Další informace publikace „Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě“.) 

 

DOPRAVA NA ZÁKLADĚ VÝJIMEK UDĚLENÝCH ČESKOU REPUBLIKOU podle čl. 13 odst. 1 

nařízení 561/2006 

(mimo vozidla údržby pozemních komunikací) 

 

Vozidla nemusí být vybavena tachografem. Záznam o době řízení, odpočinku a bezpečnostních přestávkách se 

může vést ručně. Při kontrole musí řidič předložit záznamy za právě probíhající a předchozí den, pokud řídil. 

Na celou dobu jízdy a na přestávky se vztahuje vyhláška 478/2000. Pravidla denního a týdenního odpočinku 

určuje nařízení vlády 589/2006. (Další informace publikace „Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě“.) 

 

Denní doba řízení Není omezena. 
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Přestávka v řízení 

(bezpečnostní 

přestávka) 

Doba řízení musí být nejdéle po uplynutí 4,5 hodiny přerušena bezpečnostní 

přestávkou v trvání nejméně 45 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek 

mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní 

přestávka může být rozdělena do několika přestávek v trvání nejméně 15 

minut. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou 

slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní směny. 

Denní doba 

odpočinku 

Rozumí se běžná denní doba odpočinku (nejméně 11 hodin), nebo zkrácená denní 

doba odpočinku (nejméně 9 hodin). 

Týdenní doba 

odpočinku 

Rozumí se běžná týdenní doba odpočinku (nejméně 45 hodin), nebo zkrácená 

týdenní doba odpočinku (nejméně 24 hodin). 

Záznam o dobách 

řízení, 

bezpečnostních 

přestávkách a době 

odpočinku 

Je pořízen jako výstup z analogového nebo z digitálního tachografu, nebo jej řidič 

vede ručně, nebo formou výstupu ze záznamového zařízení. 

Doklady předkládané 

při kontrole 

Řidič musí mít s sebou ve vozidle záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních 

přestávkách a době odpočinku z právě probíhajícího a z předchozího dne, 

pokud řídil, a paměťovou kartu, pokud mu byla vydána. Jestliže v tomto 

období neřídil, musí předložit „Potvrzení o činnostech" nebo jiný doklad. 

 

DOPRAVA PRO CIZÍ POTŘEBU VOZIDLY PRO PŘEPRAVU CESTUJÍCÍCH, 

NEJVÝŠE 9 OSOB VČETNĚ ŘIDIČE. Doprava je vyjmutá z platnosti nařízení 561, viz či. 

2 odst. 1 písm. b). Řídí se vyhláškou 478/2000 a zákoníkem práce. 

 

Denní doba řízení Není omezena 

Přestávka v řízení 

(bezpečnostní 

přestávka)  

Doba řízení musí být nejdéle po uplynutí 4,5 hodiny přerušena bezpečnostní 

přestávkou v trvání nejméně 45 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek 

mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní 

přestávka může být rozdělena do několika přestávek v trvání nejméně 15 

minut. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou 

slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní směny. 

Denní doba odpočinku V průběhu každých 24 hodin musí mít řidič odpočinek nejméně 8 za sebou 

následujících hodin. 

Rozdělená denní doba 

odpočinku 

Denní odpočinek lze rozdělit na 2 části během 24 hodin, přičemž jedna z těchto 

částí musí trvat nejméně 6 za sebou následujících hodin, a to nejvýše dvakrát v 

kalendářním týdnu. V takovém případě se celková doba denního odpočinku 

musí prodloužit na nejméně 10 hodin. 

Týdenní odpočinek Doba nepřetržitého odpočinku v týdnu během každého období sedmi po sobě 

jdoucích kalendářních dnů musí být alespoň 35 hodin s tím, že za období 2 

týdnů musí tento odpočinek činit celkem alespoň 70 hodin. 

 

DOPRAVA VYJMUTÁ Z PŮSOBNOSTI NAŘÍZENÍ 561/2006: 

- podle či. 2 odst. 1 písm. a) - přeprava zboží vozidly do 3,51 

- podle či. 2 odst. 1 písm. b) - doprava pro vlastní potřebu vozidly pro přepravu cestujících, 

nejvýše 9 osob včetně řidiče. 
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Vozidla nemusí být vybavena tachografem. Nemusí se vést záznamy o době řízení, bezpečnostních 

přestávkách a době odpočinku. Patří sem např. doprava vozidly kategorie M1 a N1, a rovněž doprava „řidičů-

referentů“. 

Doprava se řídí zákoníkem práce a nařízením 168/2002. 

(Další informace publikace „Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě“.) 

 

Denní doba řízení Není omezena. 

Bezpečnostní 

přestávka 

Za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději 

po uplynutí 4,5 hodiny řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v 

trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma 

směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být 

rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení. 

Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky 

se neposkytují na začátku a na konci pracovní směny. 

Denní doba odpočinku Mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny musí být nepřetržitý 

odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. 

Zkrácená denní doba 

odpočinku 

Výše uvedený denní odpočinek může být zkrácen až na 8 hodin za podmínky, že 

následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku. 

Týdenní odpočinek Doba nepřetržitého odpočinku v týdnu během každého období sedmi po sobě 

jdoucích kalendářních dnů musí být alespoň 35 hodin s tím, že za období 2 týdnů 

musí tento odpočinek činit celkem alespoň 70 hodin. 

Záznam o době řízení Řidič vede v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení 

dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek. 

Pracovní doba Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby nesmí délka směny přesáhnout 9 hodin, 

při nerovnoměrném rozložení nesmí přesáhnout 12 hodin. 

 

11. Potvrzení o činnostech 

 

11.1 Formulář pro cesty podle nařízení 561/AETR 
 

Každý řidič podléhající nařízení 561 nebo AETR, který s sebou nemá z objektivních důvodů všechny 

záznamové listy, záznamy na kartě řidiče, ručně vytvořené záznamy nebo výtisky za kontrolované období 

(běžný den a 28 předchozích kalendářních dní), musí mít s sebou doklad o činnostech vykonávaných ve 

zbývajících dnech. Povinnost dopravce vystavit tento doklad pro účely kontroly vyplývá z nařízení 561 a 3821 

i dohody AETR, v České republice z vyhlášky 478/2000 §1b, bod (1). V rámci ES/EHP se jako doklad 

používá „Potvrzení o činnostech - nařízení 561/2006 nebo AETR“. 

Hlavním zdrojem informací při silničních kontrolách jsou záznamy pořízené na tachografu. Absence těchto 

záznamů by měla být odůvodněná pouze tam, kde z objektivních důvodů záznamy na tachografu, včetně údajů 

vkládaných ručně, nebylo možné provést. 
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Formulář „Potvrzení“ by se měl použít pouze v případě, že záznamy na tachografu nejsou z objektivních 

technických důvodů způsobilé prokázat, že byla dodržena ustanovení nařízení (ES) č. 561/2006. 

Dopravce (zaměstnavatel) vystaví a předá řidiči před cestou vyplněné a potvrzené „Potvrzení o činnostech“ 

na ty dny kontrolovaného období, v nichž řidič prováděl činnosti uvedené ve formuláři pod body 14-19 (viz 

níže). Vyplněný formulář musí podepsat jak odpovědný pracovník podniku (zaměstnavatel), tak i řidič. 

Povinnost řidiče doložit svoje činnosti se vztahuje na celé kontrolované období, tj. i na soboty a neděle během 

kontrolovaného období. Samostatně činní řidiči-dopravci si „Potvrzení“ vystaví sami a podepíší na místě 

řidiče i podniku. 

Formulář „Potvrzení o činnostech" lze použít jen pro činnosti řidiče uvedené v bodech 14-19. Uživatel nesmí 

změnit obsah, strukturu nebo vzhled formuláře. Musí pouze strojově (na počítači) doplnit příslušné 

identifikační údaje, zaškrtnout jedinou z 6 možností (viz body 14-19) a vyplněný formulář vytisknout. 

Formulář se použije pro tyto činnosti řidiče: 

14. nemoc 

15. řádná dovolená' 

16. volno/odpočinek 

17. řízení vozidla vyňatého z působnosti nařízení 561/AETR 

18. jiná práce než řízení vozidla (např. řidič pracoval v dílně nebo ve skladu) 

19. byl k dispozici (řidič měl např. pohotovost). 

Doba trvání činnosti se uvede od-do (pomocí data i časového údaje). 

Formulář „Potvrzení" neslouží pro vykazování týdenních odpočinků. Ty řidič zaznamenává zadáním do 

digitálního tachografu, nebo ručním zápisem řidiče na kotouče příp. na papír do tiskárny digitálního 

tachografu. Některé země přesto vyžadovaly vykazování týdenního odpočinku použitím „Potvrzení“. Obecně 

je vhodné pomocí „Potvrzení“ vykázat každé volno delší než běžný týdenní odpočinek (tj. každé volno delší 

než 45 hodin). (Další informace viz str. 32.) 
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11.2 Formulář pro cesty podle dohody AETR 

Pro vyplňování formuláře platí obdobná pravidla jako pro formulář podle nařízení 561. 

 

Doporučeni: Namísto tohoto potvrzení podle dohody AETR lze používat potvrzení podle nařízení 561 a 

AETR (viz str. 62) v angličtině, které poskytuje více možností (body 14-19). 



64 

 

12. Nákladní vozidla 2,8 - 3,51 v Německu • kontrolní list 

 

V Německu musí řidiči vozidel používaných pro přepravu zboží o největší povolené hmotnosti (včetně 

přívěsu nebo návěsu) vyšší než 2,8 t a nepřesahující 3,5 t zachovávat pravidla nařízení 561/2006. Pokud je 

takovéto vozidlo vybaveno tachografem, musí se tachograf použít. Nemá-li vozidlo tachograf, musí řidič vést 

ručně záznamy (kontrolní listy) o době řízení, dobách jiné práce, přestávkách a o dobách odpočinku. Řidič 

musí vyhotovit odděleně jeden kontrolní list pro každý den. Toto vedení záznamů musí řidič provádět po celé 

jízdní trase, i když Německem pouze projíždí. 

S uvedenými kontrolními listy zachází řidič stejně jako s tachografovými kotouči. Řidič musí být také vždy 

schopen předložit ke kontrole všechny listy za kontrolované období (viz str. 46). Jinak musí mít „Potvrzení o 

činnostech“. 

Pro vykazování dob řízení a dob odpočinku je nejlépe použít kontrolní knížku (Kontrollbuch) v němčině.  
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13. Analogový tachograf 

Tachograf (kontrolní přístroj) je záznamové zařízení pro automatickou nebo poloautomatickou indikaci a 

záznam údajů o provozu těchto vozidel a pracovních časech jejich řidičů. Tak zvaný „ES“ tachograf nebo 

„EC“ tachograf je zařízení, které vyhovuje nařízení 3821/85. 

 

Ovládací prvky tachografu 

1 ukazatel rychlosti 

2 ukazatel počtu otáček 

3 ukazatel času (hodiny) 

4 ukazatel ujeté vzdálenosti 

5 přepínač činností 1. řidiče 

6 přepínač činností 2. řidiče 

7 indikace dosažení zadané rychlosti 

8 kontrolka funkce tachografu 

Přepínačem činností řidiče osádka volí typ činnosti: ,  nebo  

Řízení  zaznamenává zařízení automaticky, jakmile se vozidlo rozjede. 

Záznamový list 
 

je kotouč určený k zaznamenávání údajů, který se vkládá do záznamového zařízení, na němž zapisovací 

přístroj zapisuje průběžně požadované informace. Každý řidič má při přepravě svůj vlastní záznamový list. 

Pokud na místo prvního řidiče nastoupí druhý řidič, nasadí si svůj list. Do některých tachografů vkládají svůj 

list současně první i druhý řidič. Když během pracovní směny přejde řidič z jednoho vozidla na druhé, přenese 

si na ně i svůj záznamový list. 

 



66 

 

Tachograf zaznamenává tyto údaje: 

1. vzdálenost ujetou vozidlem, 

2. rychlost vozidla, 

3. dobu řízení, 

4. dobu jiné práce nebo pracovní pohotovosti, 

5. přestávku (přerušení řízení) a dobu odpočinku, 

6. otevření skříňky obsahující záznamový list, 

7. u elektronických zařízení každé přerušení dodávky proudu nebo přerušení signálu mezi snímači a 

tachografem (trvající déle než 0,1 s). 

Tachograf pro dva řidiče zaznamenává souběžně, ale odděleně na dvou samostatných záznamových listech, 

údaje o dobách uvedených v bodech 3,4 a 5. 

SCHVALOVACÍ ZNAČKA TACHOGRAFU 
 

se nachází na popisném štítku tachografu. Sestává z obdélníku, ve kterém je písmeno „e" s číslem země, která 

vystavila osvědčení o schválení, a z čísla osvědčení. Následující příklad ukazuje schvalovací značku 

francouzského tachografu (e2), jehož osvědčení má číslo 20. 

 

 

13.1 Výběr kotouče pro tachograf 

 

Při výběru kotouče pro určitý typ tachografu se musí nejdříve na popisném štítku tachografu zjistit 

schvalovací značka tohoto tachografu. Dejme tomu, že máme ve vozidle instalován výše uvedený tachograf se 

schvalovací značkou . Zkoumáme kotouč, jehož zadní strana tohoto kotouče vypadá např. takto: 

 

Schvalovací značka kotouče je [e1] 162. Značky použitelných tachografů jsou napravo od středového otvoru. 

Tento kotouč můžeme do tachografu  použít. 
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13.2 Identifikační údaje na přední straně kotouče 

 

Na přední straně kotouče jsou především dvě oblasti: 

• oblast identifikace kotouče (uprostřed kotouče) 

• oblast pro automatický záznam tachografem (na obvodu kotouče). 

OBLAST IDENTIFIKACE KOTOUČE: 

 

Do jednotlivých polí oblasti identifikace zapisuje řidič rukou potřebné identifikační údaje. Tyto zápisy 

jsou povinné. Pole jsou označena mnemotechnickými symboly: 

  příjmení a jméno řidiče 

  místo na začátku použití listu (když byl kotouč vkládán) 

 .místo na konci použití listu (když byl kotouč vyjmut) 

  datum při začátku použití listu (když byl kotouč vkládán) 

  datum na konci použití listu (když byl kotouč vyjmut) 
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NO.___  registrační značka vozidla, které bylo řidiči přiděleno pro první jízdu zaznamenanou na 

kotouči. Namísto symbolu NO. se také používá obrázek vozidla. 

  stav počítače kilometrů na konci poslední jízdy zapsané na kotouči  

  stav počítače kilometrů na počátku první jízdy zapsané na kotouči 

km ______  celkem ujeto km, sem se zapisuje rozdíl polí  

U některých kotoučů jsou pole místa označena symbolem . 

Namísto symbolu  se používá také značka  , místo symbolu  značka . 

Oblasti pro zápis časových údajů bývají označeny symbolem ciferníku hodin. 

 

13.3 Oblast pro automatický záznam na přední straně kotouče 
 

Oblast pro automatický záznam tachografem 

obsahuje následující pásma (viz obrázek na další stránce): 

• Oblast pro indikaci času (na obvodu kotouče) (1) je tvořena časovou stupnicí odstupňovanou tak, aby 

umožnila čtení času v intervalech po 15, příp. 5 minutách. Kapacita kotouče jsou minimálně 24 hodiny 

záznamu. 

• Oblast záznamu rychlosti (2) je rozdělena na mezikruží po zpravidla 20 km/h. Rychlost je vyznačena 

číslicemi na každé lince. Záznam rychlosti se provede při zrychlení nebo zpomalení vozidla. 

• Oblast záznamu činnosti řidiče (3), tj. pro záznamy doby řízení, dob jiných prací a pracovní pohotovosti, 

přestávek (přerušení řízení) a odpočinku řidičů. Typ činnosti (časová skupina) je na kotouči znázorněn 

zpravidla různou tloušťkou zapsané stopy (zápis je prováděn po kružnici): 

 

Oblast záznamu ujeté vzdálenosti (4). Záznam se provádí úsečkami mezi dvěma kružnicemi. Jedna úsečka 

obvykle představuje 5 km. Vzdálenost mezi dvěma vrcholy lomené čáry představuje celkem 5+5 = 10 km.  
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13.4 Údaje na zadní straně kotouče 

 

Oblasti na zadní straně kotouče: 

• oblast pro identifikační údaje kotouče 

• oblasti pro záznamy změny vozidla 

• oblasti pro ruční záznam činností řidičem 

• případně další oblasti pro ostatní ruční záznamy řidiče. 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KOTOUČE 

jsou uvedeny např. takto: 

• jméno nebo značka výrobce kotouče a příp. jeho adresa 

• schvalovací značka kotouče (a) - na obrázku má kotouč schvalovací značku [e1] 162 

• horní mez zaznamenatelné rychlosti v km/h (b) - např. 125 km/h 

• schvalovací značky typů tachografů, pro něž je kotouč použitelný (c), (d), (e) - na obrázku jsou to tachografy 

e1 03, 04, 07... 80, e2 18 a 20, a e11 18 a 20. 
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OBLASTI PRO ZÁZNAMY ZMĚNY VOZIDLA 

Oblasti pro případ změny vozidla během dne služby (f) se nacházejí na kotouči zpravidla v několika 

exemplářích, na našem obrázku jsou uvedeny tři. S tímto kotoučem tedy řidič může až třikrát během dne 

změnit vozidlo. Oblasti změny vozidel jsou očíslovány 2. NO. (druhé vozidlo), 3. NO. a 4 NO. Do 

připravených linek řidič zapisuje: 

  registrační značku (SPZ) tohoto dalšího vozidla 

  čas změny vozidla (doba zahájení práce na tomto vozidle) 

  koncový stav počítače ujetých kilometrů vozidla na tomto vozidle  

  počáteční stav počítače ujetých kilometrů vozidla na tomto vozidle  

km  ujetou vzdálenost na tomto vozidle (rozdíl mezi koncovým a počátečním stavem počítače ujetých 

kilometrů). 

 

OBLASTI PRO RUČNÍ ZÁZNAM ČINNOSTÍ ŘIDIČEM 

K tomuto účelu jsou na kotouči na předchozí stránce dvě obdélníková pole, a to pro období 0-12 hodin (g) a 

obdobím 12-24 hodin (h) v rámci kalendářního dne. 

Na některých kotoučích je oblast pro ruční záznam tvaru kruhové výseče podobná oblasti pro automatický 

záznam tachografem na přední straně kotouče. Časová stupnice takovéto oblasti bývá na zadní straně 

orientována opačně než na přední straně kotouče. 

Dole na zadní straně kotouče bývá volný prostor, kde může řidič zapsat svoje zdůvodnění, pokud nemohl 

dodržet pravidla nařízení 561/2006 nebo 3821/85 (např. z důvodu pomoci při dopravní nehodě). 

U vozidel s několika řidiči se záznamy provádějí na různých kotoučích, z nichž každý je přidělen jednomu 

řidiči. 
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14. Digitální tachograf 

 

Systém digitálního tachografu a jeho použití jsou popsány v příručce „Digitální tachograf“, kterou dodává 

Systemconsult. 

14.1 PŘEDNÍ STRANA TACHOGRAFU 

Jádrem systému je záznamové zařízení - digitální tachograf. Základní 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 

paměťové karty. Karty se zásadně vkládají a vyjímají, jen když vozidlo stojí. Tachograf neumožňuje 

vyjmout kartu za jízdy. 
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14. 2. DISPLEJ 

Každý digitální tachograf je vybaven displejem - zobrazovací jednotkou pro styk člověka s digitálním 

tachografem. Úsporný záznam umožňují obrazce (piktogramy). Ukážeme příklad zobrazení na displeji 

(tachograf DTCO): 

 

Vysvětlení k výše uvedenému obrázku: 

Displej ukazuje situaci v 15:45 h místního času. Do tachografu je vložena jediná karta, a sice karta řidiče v 

šachtě 1 (viz dolní řádka vlevo). S vozidlem pracuje řidič, proto pracuje tachograf v provozním režimu. 

Symbol provozního režimu  je zobrazen uprostřed horní řádky. Vozidlo jede právě rychlostí 72 km/h. 

Řidič jede jako jediný, v šachtě 2 (pro řidiče 2) není vložena karta. Proto na dolní řádce vpravo není v políčku 

přítomnosti karty v šachtě 2 zobrazena karta. Tachograf automaticky přiřazuje pro šachtu 2 symbol 

pohotovosti , i když řidič 2 není přítomen. 

14.3 PŘIRAZENÍ ČINNOSTÍ A VOLBA ČINNOSTÍ 

Řidič při své práci vykonává různé činnosti a záznamové zařízení tyto činnosti zapisuje na kartu řidiče a do 

své datové paměti. Činnosti jiné než řízení (tj. přestávka/odpočinek, jiná práce a pohotovost) volí řidič podle 

potřeby. Činnost řízení sleduje tachograf sám a řidič ji nemůže ovlivnit. Činnost řízení tedy řidič nezadává. 

Ostatní činnosti může řidič zadat, pokud vozidlo stojí. 
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Aby nemusel řidič všechny své činnosti zadávat, tachograf některé činnosti nastavuje sám podle toho, co 

vozidlo dělá a podle toho, jaké karty jsou vloženy. Činnosti automaticky nastavené tachografem (kromě 

řízení) může řidič 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“. 

Když se vozidlo zastaví na kratší dobu než 1 minuta a potom zase jede, považuje se toto krátké zastavení za 

činnost „řízení“. Jakmile se po jízdě vozidlo zastaví (na déle než 1 minutu), tachograf přiřadí řidiči 1 činnost 

„jiná práce“, u řidiče 2 zůstává „pohotovost“. 

Pokud vozidlo stojí, může řidič automatické přiřazení činností tachografem sám změnit ručním zadáním. 

Činnost řízení ( ) nastavuje tachograf pro toho řidiče, jenž má kartu vloženu v šachtě 1. Při osádce dvou 

řidičů se řidiči v řízení střídají, přičemž tachograf ví, že člen osádky, jenž řídí, má svoji kartu vloženu v šachtě 

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

Volba činností řidičem 

Jestliže řidič chce změnit automatické nastavení činnosti nebo chce sám zadat činnost pro příští časový úsek, 

musí tuto činnost ručně zadat do tachografu. Takto řidič nastaví podle potřeby skutečnou činnost, kterou právě 

chce vykonat: ,  a .  

Poznámka: Nastavení režimu „řízení“ ( ) řidič nemůže nijak ovlivnit. 
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14.4 UKÁZKY ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI (DTCO) 

 

Řidič 1 je přihlášen. Vozidlo stojí. Řidič 1 má 

pohotovost ( ). Řidič 2 není přihlášen (na pravé 

straně není piktogram vložené karty ) 

 

Vozidlo stojí. Řidič 1 nastavil jinou práci  

 

Vozidlo stojí. Řidič 1 nastavil činnost 

přestávka/odpočinek" ( ). 

 

02h30je celková doba řízení a 00h 15 je celková 

doba přestávek v rámci této periody řízení (max. 
4,5h).  

 

Přehled o činnostech pro řidiče 1: 

 

02h30je celková doba řízení a 00h 15je celková doba 
přestávek v rámci této periody řízení (max. 4,5 h) 

 

1 ll31 h 30je celková doba řízeni v tomto a uplynulém týdnu dohromady 00 h 30 je trvání činnosti, která 

je právě nastavena (jiná práce) 

Celková doba řízení a celková doba přestávek (zpráva pro oba řidiče): 

 
Údaje pro řidiče 1: 

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 ½h. 

Doba 00h15 je celková doba přestávek v rámci periody řízeni, 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. 
 

Údaje pro řidiče 2: 

Doba 01 h 45 ukazuje trvání současné činnosti „pohotovost". 

00 h 00 je celková doba přestávek. Tento řidič nečerpal dosud žádnou část přestávky od poslední přestávky o 

délce nejméně 45 min. nebo od odpočinku. 
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14.5 UKÁZKY Z DENNÍCH VÝTISKŮ 

Příklad: Identifikace řidiče 

 

blok identifikace řidiče, 
příjmení a jméno řidiče, 

 - karta řidiče, 

CZ - vydávající stát a číslo karty, datum vypršení 
platnosti karty 

 

Příklad: Identifikace vozidla 

 

blok vozidla, 
VIN vozidla, 

stát registrace vozidla, registrační značka 

 

Příklad. Blok činností řidiče 

 

blok činností řidiče, datum denního výtisku, čítač 

denního použití karty (počet dní, v nichž byla karta 
vložena do tachografu tj. počet vložení karty do 

tachografu ke dnešnímu datu) 

 

Příklad: Denní souhrn 

Řidič pracoval v daném dni od 18:10 do 22:40. 

 

běžný čas a nabídka zadání činnosti (při ukončení 
pracovní doby); 

blok denního souhrnu, 

čas a místo (stát) začátku denní pracovní doby, 

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

koncový stav počítače ujetých km, 

celková doba řízení a ujetá vzdálenost, 
celková doba jiné práce, celková doba pohotovosti, 

celková doba přerušení řízení 00 h 30, celková 

neznámá doba 18 h 10 před zahájením pracovní 
doby, doba jízdy v osádce 2 řidičů 00 h 00 
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14.6 RUČNÍ ZÁZNAM ČINNOSTÍ ŘIDIČE 

Příklad: Řidič na cestě v Německu ráno v 7.00 zjistil závadu na tachografu. Protože měl před sebou jen 

zpáteční jednodenní cestu do ČR, po konzultaci se zaměstnavatelem nastoupil cestu s tím, že bude vést 

záznamy o svých činnostech ručně na zadní straně papíru do tachografu. 
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15. Pokuty za přestupky proti nařízení 561 a 3821 v Německu 

 

Nový katalog pokut BAG v Německu - červen 2012. Výňatky. 
 

Skutková podstata přestupku řidiče / podnikatele. Pokuta v Euro Řidič Podnikatel 

Překročil denní dobu řízení 9 (10) hodin až o 1 h 30 90 

Překročil denní dobu řízení 9 (10) hodin o 1-2 h, za každou započatou ½ h 30 90 

Překročil denní dobu řízení 9 (10) h o více než 2 h, za každou započatou 

½ h 

60 180 

Překročil týdenní dobu řízení 56 h až o 2 h, za každou započatou 1 h 30 90 

Překročil týdenní dobu řízení 56 h o více než 2 h, max. 11 h, za každou 

započatou 1 h 

30 180 

Překročil týdenní dobu řízení 56 h o více než 11 h, za každou započatou 1 h 60 180 

Překročil 2 týdenní dobu řízení 90 h až o 2 h (pro podnikatele za každou 

započatou ½ h) 

30 90 

Překročil 2 týdenní dobu řízení 90 h o 2-18 h, za každou započatou 1 h 30 90 

Překročil 2 týdenní dobu řízení 90 h o více než 18 h, za každou započatou 

1 h 

60 180 

Za opožděné zahájení přestávky o nejvýše 60 minut 30 90 

Za opožděné zahájení přestávky o nejvýše 60 minut a za každou další 

započatou ½ h 

30 90 

Za zkrácení přestávky až o 15 minut 30 90 

Za zkrácení přestávky až o 15 minut a za každou další započatou ¼ h 60 180 

Za zkrácení denního odpočinku v úseku 24 (30) h nejvýše o 1 h 30 90 

Za zkrácení denního odpočinku v úseku 24 (30) h o více než 1 h, nejvýše o 

3 h, za každou započatou 1 h 

30 90 

Za zkrácení denního odpočinku v úseku 24 (30) h o více než 3 h, za každou 

započatou 1 h 

60 180 

Za opožděné zahájení týdenního odpočinku, za každých započatých 24 h 60 180 

Za zkrácení předepsaného týdenního odpočinku nejvýše o 1 h 30 90 

Za zkrácení předepsaného týdenního odpočinku o více než 1h, nejvýše 9 h, 

za každou započatou 1 h 

30 90 

Za zkrácení předepsaného týdenního odpočinku o více než 9 h, za každou 

započatou 1 h 

60 180 

Tachograf není nainstalován - 1500 

O řádný provoz tachografu nebo o kartu řidiče není správně postaráno. 

Kontrola není možná. Za každý úsek 24 h 

250 750 

Neprovedena včas požadovaná oprava tachografu - 1000 

Nevybavil řidiče náhradními kotouči nebo papírem do digitálního 

tachografu 

- 750 
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Nepoužil tachograf nebo jej neobsluhoval správně. Nemohl pořídit výtisk u 

digitálního tachografu. / Nepoužil kartu nebo kotouč. Záznamy na kotouči 

nejsou úplné nebo kontrola není možná Při kontrole nebyly předloženy 

neprodleně ruční záznamy nebo karta řidiče. Tachograf není správně 

obsluhován. Nepředložil kartu nebo kotouč, nebo ruční záznamy ke 

kontrole. Nepředložil doklady za kontrolované období (běžný den a 28 dní 

zpět). Špinavý nebo poškozený kotouč a nepořídil řádný ruční záznam. 

Kotouč není správně popsán řidičem. / Použil vadnou nebo neplatnou kartu. 

Při ztrátě nebo poškození karty nebo při poškození tachografu neprováděl 

výtisky a ruční zadávání. / Ve všech případech je udaná pokuta za každý 

úsek 24 h 

Je-li ztížena 

kontrola: 75. 

Je-li 

znemožněna 

kontrola: 250 

 

Zapůjčil kartu řidiče jinému řidiči. / Použil jinou kartu než svoji 

Jel bez karty řidiče déle než 15 dní 

Nezadal data správně do tachografu 

Ve všech případech je udaná pokuta za každý úsek 24 h 

500 

50 

75 
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