b)

„dobami pracovní pohotovosti“:
– jiné doby, než doby přestávek v práci a doby odpočinku, během
nichž se od mobilního pracovníka nevyžaduje, aby pobýval na
svém pracovišti, ale během nichž musí být k dispozici, aby byl
na pokyn připraven zahájit jízdu či pokračovat v řízení nebo
provádět jinou práci. Tyto doby pracovní pohotovosti zejména
zahrnují doby, během nichž mobilní pracovník doprovází vozidlo
přepravované trajektem nebo vlakem, čekací doby na hranicích a
čekací doby z důvodu zákazu jízdy.
Tyto doby a jejich předpokládané trvání musí být známy
mobilnímu pracovníkovi předem, to znamená buď před odjezdem,
nebo bezprostředně před skutečným začátkem takové doby, nebo
na základě obecných podmínek sjednaných mezi sociálními
partnery nebo podmínek stanovených právními předpisy
členských států,
– u mobilních pracovníků, kteří jsou členy osádky vozidla, doby
strávené za jízdy na sedadle vedle řidiče nebo na lehátku;

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby
a)
průměrná týdenní pracovní doba nepřekračovala 48 hodin.
Maximální týdenní pracovní dobu je možné prodloužit na 60 hodin,
pokud za čtyři měsíce průměr nepřevýší 48 hodin. Ustanovení
čl. 6 odst. 1 čtvrtého a pátého pododstavce nařízení (EHS)
č. 3820/85 nebo čl. 6 odst. 1 čtvrtého pododstavce dohody AETR
mají přednost před touto směrnicí, pokud dotyční řidiči
nepřekročí za čtyři měsíce průměrnou pracovní dobu 48 hodin
týdně;
b)
pracovní doba odpracovaná pro různé zaměstnavatele je součtem
pracovních hodin. Zaměstnavatel písemně požádá mobilního
pracovníka o soupis hodin odpracovaných pro jiného
zaměstnavatele. Mobilní pracovník poskytne tyto informace
písemně.

VÁŽENÍ KOLEGOVÉ , NAKONEC VÁM PŘEJI ABY VÁM NIC Z TOHO CO JSTE
DOSUD ČETLI NEPOKAZILO NÁLADU A VĚŘME ŽE JEDNOU BUDE LÍP.
HODNĚ ŠTĚSTÍ ZDRAVÍ A KILOMETRŮ PŘEŽITÝCH VE ZDRAVÍ VÁM PŘEJE
VAŠE AUTOŠKOLA

autoslajchrt@volny.cz
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Předpisy upravující činnosti řidiče v nákladní a
autobusové dopravě

AUTOŠKOLA SLANÝ PALACKÉHO 198
www.autoskolaslany.cz

Výtah z předpisů
- upravující doby řízení přestávky a ostatní pracovní činnosti řidiče dle ustanovení evropského nařízení č.
561/2006 s účinností od 11.4.2007
- nařízení 3821/85
-směrnice 2002/15 ES(pracovní doba)
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Nařízení pro práci osádek ve zkratce
DENNÍ DOBA ŘÍZENÍStanovena na 9 hodin,, nejvýše dvakrát v týdnu lze denní dobu řízení prodloužit na 10 hodin
PŘERUŠENÍ DOBY ŘÍZENÍ
Po maximálně 4a1/2 hodinách je nutno jízdu přerušit a započít přestávku nejméně 45 minut
Přestávku lze rozdělit , ale pouze do dvou částí a to první 15 minut a druhá 30 minut (minimálně)
TÝDENNÍ DOBA ŘÍZENÍ
Smí být nejvýše 56 hodin (4x 9hod. a 2x10 hodin)
Doba řízení za období dvou týdnů smí činit nejvýše 90 hodin
Pozor poprvé stanovena max. týdenní pracovní doba až 60 hodin , ale v období 4 měsíců smí činit
v průměru 48 hodin týdně.
Povinnosti řidiče ve vykazování ostatní činnosti
Jako jinou práci je řidič povinen zaznamenat na záznamový list řízení vozidla na něž se nevztahuje toto
nařízení
• Při jízdě k vozidlu, nebo od vozidla , které spadá do působnosti tohoto nařízení
• Řízení jiného vozidla , které je používáno k obchodním účelům
Povinnost zaznamenat pracovní pohotovost od poslední denní nebo týdenní doby odpočinku
Při vykazování nutno rozlišovat pohotovost od pracovní činnosti
□ Pohotovost – nezapočítává se do pracovní doby
X
Pracovní činnost - započítává se do pracovní doby
DENNÍ DOBA ODPOČINKU
V průběhu každých 24 hodin po skončení předchozí denní , nebo týdenní doby odpočinku musí mít řidič
novou denní dobu odpočinku
Řádná denní doba odpočinku – je nejméně 11 souvislých hodin , lze rozdělit do dvou úseků z nichž
první je nejméně 3 hodiny a druhý nejméně 9 hodin (souvislých).
Zkrácená denní doba odpočinku – je kratší než řádná a trvá nejméně 9 souvislých hodin. Lze ji
v jednom týdnu použít maximálně třikrát – nenahrazuje se
Při osádce dvou řidičů je denní doba odpočinku každého z nich nejméně 9 hodin v každém časovém
úseku 30 hodin.
TÝDENNÍ DOBA ODPOČINKU
Musí začít nejpozději po uplynutí šesti 24hodinových úseků od skončení předchozí týdenní doby
odpočinku.
Řádná týdenní doba – je minimálně 45 souvislých hodin , může nahrazovat i jednu denní dobu
odpočinku
Zkrácená týdenní doba odpočinku- je kratší než řádná minimálně však 24 souvislých hodin.
V kterýchkoliv dvou po sobě následujících týdnech musí mít řidič dvě řádné , nebo jednu řádnou a jednu
zkrácenou týdenní dobu odpočinku. Vyrovnání zkrácené doby musí navazovat na jinou dobu odpočinku
trvající nejméně 9 hodin a vyrovnáno nejpozději do konce třetího týdne. Dvě zkrácené doby po sobě
nejsou povoleny.
Co musí řidič předkládat
Musí předložit záznamové listy za dny týdne ve kterém je kontrolován plus 15 dní zpátky(počítáno od
předchozí neděle). Nutno doložit důvod za chybějící záznamové listy prohlášením dopravce že řidič
nemá záznamové listy na konkrétní dny , pozor na nový předpis ES který stanový formulář.(je možno
jej stáhnout na našich webových stránkách) Projetá „kolečka“ naprázdno nemusí kontrolní orgán uznat.
Od 1.1.2008 nutno předkládat den kontroly plus 28 dní zpátky.
V případě dig. Tachografu kartu řidiče a denní výpisy.
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ii) ručně provedený záznam nebo výtisk pořízený v běžném týdnu a v předchozích 15 dnech,
jak je vyžadováno podle tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 561/2006, a
iii) záznamové listy, které odpovídají některému z období uvedených v předchozím bodě,
během nichž řídil vozidlo vybavené záznamovým zařízením v souladu s přílohou I.
Po 1. lednu 2008 však zahrnují časové úseky uvedené v bodě ii) běžný den a předchozích 28
dnů.
Výtah z předpisu 2002/15/ES
Pro účely této směrnice se rozumí:
a)
„pracovní dobou“:
1. v případě mobilních pracovníků: veškerá doba od začátku do
konce pracovní činnosti, během níž se mobilní pracovník
nachází na svém pracovišti, je k dispozici svému
zaměstnavateli a vykonává své funkce nebo činnosti, to
znamená:
– doba věnovaná všem činnostem v silniční dopravě. Jde
zejména o tyto činnosti:
i) řízení,
ii) nakládka a vykládka,
iii)
pomoc cestujícím při nastupování a vystupování
z vozidla,
iv) čištění a technická údržba,
v) všechny ostatní práce prováděné s cílem zajistit
bezpečnost vozidla, jeho nákladu a cestujících nebo
plnit zákonné a správní povinnosti přímo související
s probíhající dopravní operací včetně sledování
nakládky a vykládky, vyřizování správních
náležitostí nezbytných ve styku s orgány policie,
celními a přistěhovaleckými orgány, atd.;
– doba, během níž nemůže mobilní pracovník volně nakládat se
svým časem a vyžaduje se od něj, aby byl přítomen na svém
pracovišti kdykoliv připraven započít obvyklou práci
v rámci konkrétních úkolů, které souvisejí s jeho pracovní
činností, zejména v době čekání na nakládku nebo vykládku,
jejíž doba trvání není předem známa, to znamená buď před
odjezdem, nebo bezprostředně před skutečným začátkem této
doby, nebo na základě obecných podmínek sjednaných mezi
sociálními partnery a/nebo podmínek stanovených právními
předpisy členských států;
2. v případě samostatně výdělečně činných řidičů se stejná
definice použije na celou dobu od zahájení do ukončení
pracovní činnosti, během níž je samostatně výdělečně
činný řidič přítomen na svém pracovišti k dispozici
svému zákazníkovi a vykonává funkce nebo činnosti jiné
než obecné administrativní práce nesouvisející přímo
s probíhající konkrétní dopravní činností.
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ZMĚNY V NAŘÍZENÍ 3821/85
"2. Dopravce uchovává záznamové listy a výtisky, vyhotovují-li se podle čl. 15 odst. 1, v
chronologickém pořadí a čitelné podobě nejméně jeden rok po jejich použití a na žádost
dotyčného řidiče mu vydá jejich kopie. Dopravce vydá dále dotyčným 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."
v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
"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 uvedené v odst. 3 druhé odrážce písm. b), c) a d);
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
- v odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
"Jestliže v důsledku svého vzdálení se od vozidla nemůže řidič používat zařízení zabudované
do vozidla, musí být časové úseky uvedené v odst. 3 druhé odrážce písm. b), c) a d)
a) zaznamenány na záznamovém listu ručně, automatickým záznamem nebo jinými prostředky
čitelně a bez znečištění listu, je-li vozidlo vybaveno záznamovým zařízením v souladu s
přílohou I, nebo
b) zadány na kartu řidiče zařízením k ručnímu zadání údajů, je-li vozidlo vybaveno
záznamovým zařízením v souladu s přílohou IB.
- v odstavci 3 se písmena b) a c) nahrazují tímto:
"b) "jinou prací" se rozumí jakákoli činnost, vyjma řízení ve smyslu čl. 3 písm. a) směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby
osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě [14], a také jakákoli práce pro stejného
nebo jiného zaměstnavatele v odvětví dopravy či jinde, a musí být zaznamenána pod značkou ;
c) "pracovní pohotovost" ve smyslu čl. 3 písm. b) směrnice 2002/15/ES musí být
zaznamenána pod značkou ;
"7. a) Řídí-li řidič vozidlo vybavené záznamovým zařízením v souladu s přílohou I, musí být
schopen kdykoli na žádost kontrolora předložit
i) záznamové listy z běžného týdne a listy použité řidičem v předcházejících 15 dnech,
ii) kartu řidiče, má-li ji vydánu, (i cizí kontrolní orgán zjistí v evidenci !!!)
iii) ručně provedené záznamy nebo výtisky pořízené v běžném týdnu a v předchozích 15
dnech, jak je vyžadováno podle tohoto nařízení a nařízení (ES) č. 561/2006.
Po 1. lednu 2008 však zahrnují časové úseky uvedené v bodech i) a iii) běžný den a
předchozích 28 dnů.
b) Řídí-li řidič vozidlo vybavené záznamovým zařízením v souladu s přílohou IB, musí být
schopen kdykoli na žádost kontrolora předložit
kartu řidiče, jejímž je držitelem,
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VYBRANÁ USTANOVENÍ Z NAŘÍZENÍ 561/2006
s účinností od 11.4.2007
základní pojmy
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) "silniční dopravou" doprava prováděná po veřejných pozemních komunikacích prázdnými
nebo loženými silničními vozidly používanými pro přepravu cestujících nebo zboží;
b) "vozidlem" motorové vozidlo, tahač, přívěs nebo návěs a jejich kombinace, které jsou
definovány takto:
- "motorovým vozidlem" se rozumí silniční vozidlo s vlastním mechanickým pohonem, s
výjimkou vozidla trvale jezdícího po kolejích, zpravidla používané pro přepravu cestujících
nebo zboží,
- "tahačem" se rozumí silniční vozidlo s vlastním mechanickým pohonem, s výjimkou vozidla
trvale jezdícího po kolejích, určené speciálně pro tahání, tlačení nebo přemísťování
přívěsů, návěsů, zařízení nebo strojů,
- "přívěsem" se rozumí vozidlo, které se připojuje za motorové vozidlo nebo tahač,
- "návěsem" se rozumí přívěs bez přední nápravy, který se s motorovým vozidlem nebo
tahačem spojuje tak, že se na motorové vozidlo nebo tahač přenáší podstatná část jeho
hmotnosti nebo nákladu;
c) "řidičem" osoba, která řídí vozidlo, třeba jen krátkou dobu, nebo je přítomna ve vozidle,
aby je popřípadě v rámci svých povinností mohla řídit;
d) "přestávkou v řízení" doba, během níž nesmí řidič řídit ani vykonávat žádnou jinou práci
a která je určená výhradně k jeho zotavení;
e) "jinou prací" činnosti, které jsou definovány jako pracovní doba v čl. 3 písm. a) směrnice
2002/15/ES, vyjma "řízení", a také jakákoli práce pro téhož nebo jiného zaměstnavatele v
odvětví dopravy či jinde;
f) "dobou odpočinku" nepřerušená doba, během níž může řidič volně nakládat se svým
časem;
g) "denní dobou odpočinku" denní doba, během níž může řidič volně nakládat se svým
časem a která zahrnuje "běžnou denní dobu odpočinku" nebo "zkrácenou denní dobu
odpočinku":
- "běžnou denní dobou odpočinku" se rozumí doba odpočinku v celkovém trvání nejméně 11
hodin. Tuto 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,
- "zkrácenou denní dobou odpočinku" se rozumí doba odpočinku v celkovém trvání nejméně
9 hodin, ale kratší než 11 hodin;
h) "týdenní dobou odpočinku" týdenní doba, během níž může řidič volné nakládat se svým
časem a která zahrnuje "běžnou týdenní dobu odpočinku" a "zkrácenou týdenní dobu
odpočinku":
– "běžnou týdenní dobou odpočinku" se rozumí doba odpočinku v celkovém trvání nejméně
45 hodin,
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- "zkrácenou týdenní dobou odpočinku" se rozumí doba odpočinku kratší než 45 hodin,
která smí být za podmínek stanovených v čl. 8 odst. 6 zkrácena na nejméně 24 po sobě
následujících hodin;
i) "týdnem" období mezi 00.00 hodin v pondělí a 24.00 hodin v neděli;
j) "dobou řízení" se rozumí doba trvání činnosti řízení zaznamenaná:
- automaticky nebo poloautomaticky záznamovým zařízením definovaným v příloze I a
příloze IB nařízení (EHS) č. 3821/85 nebo
- ručně, jak stanovuje čl. 16 odst. 2 nařízení (EHS) č. 3821/85;
k) "denní dobou 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;
l) "týdenní dobou řízení" celková doba řízení během jednoho týdne;
m) "maximální přípustnou hmotností" celková povolená provozní hmotnost plně naloženého
vozidla;
n) "linkovou přepravou cestujících" vnitrostátní a mezinárodní doprava definovaná v článku
2 nařízení Rady (EHS) č. 684/92 ze dne 16. března 1992 o společných pravidlech pro
mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy [10];
o) "provozem s více řidiči" stav, kdy jsou během doby řízení 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;
p) "dopravcem" fyzická nebo právnická osoba, sdružení nebo skupina osob bez právní
subjektivity, zisková či nezisková, nebo veřejnoprávní subjekt s právní subjektivitou nebo
podléhající orgánu s právní subjektivitou zabývající se silniční dopravou, ať na cizí účet a
za úplatu, nebo na vlastní účet;
q) "dobou řízení" celková doba řízení od okamžiku, kdy řidič začne řídit vozidlo po době
odpočinku nebo přestávce, do okamžiku, kdy začne další doba odpočinku nebo přestávka.
Doba řízení může být nepřetržitá nebo přerušovaná.
Článek 6
1. Denní doba řízení nesmí přesáhnout 9 hodin.
Nejvýše dvakrát za týden může být prodloužena na 10 hodin.
2. Týdenní doba řízení nesmí přesáhnout 56 hodin a nesmí být překročena maximální
týdenní pracovní doba stanovená ve směrnici 2002/15/ES.
( maximální týdenní pracovní doba může dosáhnout až 60 hodin , v průměru za 4 měsíce musí
činit 48 hodin týdně)
3. Celková doba řízení nesmí přesáhnout 90 hodin za období dvou po sobě následujících
týdnů.
4. Denní a týdenní doba řízení zahrnuje celkovou dobu řízení na území Společenství nebo třetí
země.
5. Řidič zaznamená jako "jinou práci" dobu strávenou podle čl. 4 písm. e) a rovněž dobu řízení
vozidla používaného k obchodním účelům, na něž se nevztahuje toto nařízení, a dále
zaznamená dobu "pracovní pohotovosti", definovanou v čl. 15 odst. 3 písm. c) nařízení (EHS)
č. 3821/85, od poslední denní nebo týdenní doby odpočinku. Tento zápis
provede ručně na záznamový list, výtisk nebo zadá ručně na záznamovém zařízení.
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Článek 7
Po čtyřech a půl hodinách řízení musí mít řidič nepřerušenou přestávku nejméně 45 minut,
pokud mu nezačíná doba odpočinku.
Tato přestávka může být nahrazena přestávkou v délce nejméně 15 minut, po níž následuje
přestávka v délce nejméně 30 minut, které jsou v období rozloženy tak, aby byly v souladu s
odstavcem 1.(dosud možno 3x po15ti minutách)
Článek 8
1. Řidič musí dodržovat denní a týdenní doby odpočinku.
2. 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 těchto 24 hodin alespoň 9 hodin, ale kratší než 11 hodin,
považuje se dotyčná denní doba odpočinku za zkrácenou.
3. Denní dobu odpočinku lze prodloužit na běžnou nebo zkrácenou týdenní dobu odpočinku.
4. Mezi dvěma týdenními dobami odpočinku smí mít řidič nanejvýš tři zkrácené denní doby
odpočinku. - nenahrazují se
5. Odchylně od článku 2, 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.
6. Ve kterýchkoli dvou po sobě následujících týdnech musí mít řidič
- dvě běžné týdenní doby odpočinku nebo
- jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou dobu odpočinku v celkové délce 24
hodin. Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou v celku před
koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu.
Týdenní doba odpočinku musí začít nejpozději po uplynutí šesti 24hodinových časových úseků
od skončení předchozí týdenní doby odpočinku.
7. Každá doba odpočinku vybraná náhradou za zkrácení týdenní doby odpočinku musí
bezprostředně navazovat na jinou dobu odpočinku trvající nejméně 9 hodin.
8. 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.
9. Týdenní doba odpočinku, která začíná v jednom týdnu a pokračuje do týdne následujícího,
může být připojena k jednomu nebo druhému z těchto týdnů, avšak nikoli k oběma.
Článek 9
1. Odchylně od článku 8 může být běžná denní doba odpočinku, pokud řidič doprovází vozidlo
přepravované na trajektu nebo po železnici, přerušena nanejvýš dvakrát jinými činnostmi, které
nepřesahují celkem jednu hodinu. Během běžné denní doby odpočinku musí mít řidič k
dispozici lůžko nebo lehátko.
2. Jakákoli doba, kterou řidič stráví na cestě do místa nebo z místa, kde se ujme 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 nezapočítává jako doba
odpočinku, pokud se řidič nenachází na trajektu nebo ve vlaku a nemá přístup k lůžku nebo
lehátku.
3. 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.
© Miloš Šlajchrt říjen 2007

