Oznámenie NIP k zmene sociálnej legislatívy , platnej od 20.8.2020
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1054 z 15. júla 2020, ktorým sa mení nariadenie
(ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy,
minimálne prestávky a doby denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ
ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov (ďalej „nariadenie (EÚ) 2020/1054“) bolo
uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 31. júla 2020.
V zmysle čl. 3 nariadenia nariadenie (EÚ) 2020/1054, toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym
dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Nariadenie (EÚ) 2020/1054 je účinné
s výnimkou určitých článkov od 20. augusta 2020.
Nariadenie (ES) č. 561/2006 sa mení takto:


Vodič podieľajúci sa na vedení vozidla viacerými osobami môže čerpať prestávku v trvaní 45 minút vo
vozidle, ktoré vedie iný vodič, za predpokladu, že vodič čerpajúci prestávku nepomáha vodičovi, ktorý
vedie vozidlo.



V každých dvoch po sebe idúcich týždňoch vodič čerpá najmenej:
a) dve doby pravidelného týždenného odpočinku alebo
b) jednu dobu pravidelného týždenného odpočinku a jednu dobu skráteného týždenného odpočinku
trvajúcu najmenej 24 hodín.
Týždenná doba odpočinku sa začne najneskôr na konci šiestich 24-hodinových období od ukončenia
predchádzajúcej doby týždenného odpočinku.
Odchylne od prvého pododseku môže vodič vykonávajúci medzinárodnú prepravu tovaru čerpať
mimo členský štát usadenia dve po sebe nasledujúce doby skráteného týždenného odpočinku za
predpokladu, že vodič vo všetkých štyroch po sebe idúcich týždňoch čerpá aspoň štyri týždenné doby
odpočinku, z ktorých aspoň dve sú doby pravidelného týždenného odpočinku.
Na účely tohto odseku sa vodič považuje za vodiča vykonávajúceho medzinárodnú prepravu, ak začne
dve po sebe idúce doby skráteného týždenného odpočinku mimo členského štátu, v ktorom je
zamestnávateľ usadený, a mimo krajiny miesta bydliska vodiča





Doby pravidelného týždenného odpočinku a každá doba týždenného odpočinku v trvaní viac ako 45
hodín, ktoré sa čerpajú ako náhrada za predchádzajúce doby skráteného týždenného odpočinku, sa
nesmú čerpať vo vozidle. Musia sa čerpať vo vhodnom, z rodového hľadiska primeranom ubytovacom
zariadení s primeranými zariadeniami na spanie a hygienickými zariadeniami. Všetky náklady na
ubytovanie mimo vozidla hradí zamestnávateľ.
Dopravné podniky musia zorganizovať prácu vodičov tak, aby sa vodiči mohli v rámci každého obdobia
štyroch za sebou idúcich týždňov vrátiť do operačného centra zamestnávateľa v členskom štáte, v
ktorom je zamestnávateľ usadený, kde má vodič obvykle základňu a kde sa začína doba týždenného
odpočinku vodiča, alebo sa vrátiť do miesta bydliska vodiča s cieľom stráviť tam aspoň jednu dobu





pravidelného týždenného odpočinku alebo dobu týždenného odpočinku v trvaní viac ako 45 hodín
čerpanú ako náhrada za dobu skráteného týždenného odpočinku. Ak však vodič čerpal dve po sebe
idúce doby skráteného týždenného odpočinku v súlade s odsekom 6, dopravný podnik zorganizuje
prácu vodiča tak, aby sa vodič mohol vrátiť pred začiatkom doby pravidelného týždenného odpočinku
v trvaní viac ako 45 hodín, ktorá sa čerpá ako náhrada. Podnik zdokumentuje, ako si plní uvedenú
povinnosť, a príslušnú dokumentáciu uchováva vo svojich priestoroch, aby ju mohol predložiť na
žiadosť kontrolných orgánov.
Ak vodič sprevádza vozidlo prepravované trajektom alebo vlakom a čerpá dobu pravidelného
denného odpočinku alebo dobu skráteného týždenného odpočinku, táto doba sa môže prerušiť inými
činnosťami najviac dvakrát, pričom takéto prerušenie celkovo nepresiahne jednu hodinu. Počas tejto
doby pravidelného denného odpočinku alebo doby skráteného týždenného odpočinku musí mať
vodič k dispozícii prístup k spacej kabíne, lôžku alebo ležadlu.
Pokiaľ ide o doby pravidelného týždenného odpočinku, uvedená výnimka sa uplatňuje len na
prepravu trajektom alebo vlakom, ak:
a) cesta je naplánovaná na 8 hodín alebo viac a
b) vodič má prístup k spacej kabíne na trajekte alebo vo vlaku.
S účinnosťou od 20. augusta 2020 sa nahrádzajú a dopĺňajú výnimky na jazdy, u ktorých nie je
potrebné používať záznamové zariadenie:

Článok 3 sa mení takto:
a) Písmeno a. a.) sa nahrádza takto:
„a.a.) vozidlami alebo jazdnými súpravami s maximálnou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 7,5
tony, ktoré sa používajú na:
i) prepravu materiálu, zariadení alebo strojov, ktoré vodič používa počas svojej práce, alebo
ii) doručovanie tovaru vyrobeného v rámci remeselnej výroby,
a to iba v okruhu 100 km od základne podniku a pod podmienkou, že vedenie vozidla nepredstavuje
hlavnú činnosť vodiča a že sa doprava neuskutočňuje za poplatok alebo úhradu;“.
b) Vkladá sa toto písmeno:
„ha) vozidlami s maximálnou prípustnou hmotnosťou vrátane každého prívesu alebo návesu, ktorá
presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony, ktoré sa používajú na prepravu tovaru, ak sa preprava
neuskutočňuje za poplatok alebo úhradu, ale na vlastný účet spoločnosti alebo vodiča, a ak vedenie
vozidla nepredstavuje hlavnú činnosť osoby, ktorá toto vozidlo vedie;“.

V článku 13 sa odsek mení takto:
a) Písmeno e) sa nahrádza takto:
„e) vozidlami prevádzkovanými výlučne na ostrovoch alebo v regiónoch izolovaných od zvyšku
štátneho územia s rozlohou nepresahujúcou 2 300 kilometrov štvorcových, ktoré nie sú so zvyškom
štátneho územia spojené mostom, brodom alebo tunelom prístupným motorovým vozidlám, a ktoré
nehraničia s iným členským štátom;“.
b) Dopĺňajú sa tieto písmená:
„q) vozidlami alebo jazdnými súpravami prepravujúcimi stavebné stroje stavebného podniku v
okruhu do 100 km od základne podniku za predpokladu, že vedenie vozidiel nepredstavuje hlavnú
činnosť vodiča;
r) vozidlami používanými na dodávku transportného betónu.“

Nariadenie (EÚ) č. 165/2014 sa mení takto:
V článku 3 sa odsek 4 nahrádza takto:
„4. Najneskôr do troch rokov po skončení roka, v ktorom nadobudli účinnosť podrobné ustanovenia
uvedené v článku 11 druhom odseku, sa inteligentným tachografom v súlade s článkami 8, 9 a 10
tohto nariadenia vybavia tieto kategórie vozidiel prevádzkovaných v členskom štáte, ktorý nie je
členským štátom ich evidenciea) vozidlá vybavené analógovým tachografom;
b) vozidlá vybavené digitálnym tachografom spĺňajúcim špecifikácie uvedené v prílohe IB k nariadeniu
(EHS) č. 3821/85 platné do 30. septembra 2011;
c) vozidlá vybavené digitálnym tachografom spĺňajúcim špecifikácie uvedené v prílohe IB k nariadeniu
(EHS) č. 3821/85 platné od 1. októbra 2011, a
d) vozidlá vybavené digitálnym tachografom spĺňajúcim špecifikácie uvedené v prílohe IB k nariadeniu
(EHS) č. 3821/85 platné od 1. októbra 2012.
4a. Najneskôr do štyroch rokov od nadobudnutia účinnosti podrobných ustanovení uvedených v
článku 11druhom odseku sa vozidlá vybavené inteligentným tachografom v súlade s prílohou IC k
vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/799 (*15), ktoré sú prevádzkované v členskom štáte,
ktorý nie je členským štátom ich evidencie, vybavia inteligentným tachografom v súlade s článkami 8,
9 a 10 tohto nariadenia.
V článku 8 sa odsek 1 nahrádza takto:

a.
S cieľom uľahčiť overovanie dodržiavania príslušných právnych predpisov sa automaticky
zaznamenáva poloha vozidla na týchto miestach alebo na najbližšom mieste k takýmto miestam, na
ktorom je dostupný satelitný signál:
– miesto začatia dennej pracovnej doby,
– každé prekročenie hranice členského štátu vozidlom,
– každý výkon činností nakládky alebo vykládky vozidlom,
– každé tri hodiny kumulovaného času vedenia vozidla a
– miesto ukončenia dennej pracovnej doby.
Aby sa uľahčilo overovanie dodržiavania súladu zo strany kontrolných orgánov, inteligentný tachograf
zaznamenáva aj to, či bolo vozidlo používané na prepravu tovaru alebo cestujúcich, ako sa vyžaduje
v nariadení (ES) č. 561/2006.
Článok 34 sa mení takto:
a) Odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Vodiči sú povinní používať záznamové listy alebo karty vodiča každý deň jazdy od chvíle, keď
prevzali vozidlo. Záznamový list alebo karta vodiča sa nesmú odobrať pred koncom dennej pracovnej
doby, ak ich odobranie nie je oprávnené inak alebo nie je potrebné na účely zadania symbolu štátu
po prekročení hranice. Žiadny záznamový list ani karta vodiča sa nesmú používať počas dlhšieho
obdobia, než na aké boli určené.
c) V odseku 6 sa dopĺňa toto písmeno:
„f) symboly štátov, v ktorých začal a skončil svoju dennú pracovnú dobu. Vodič vloží aj symbol štátu,
do ktorého vstupuje po prekročení hranice členského štátu na začiatku svojej prvej zastávky v tomto
členskom štáte. Táto prvá zastávka sa uskutoční na najbližšom možnom mieste na zastavenie na
hranici alebo po jej prekročení. V prípade, že sa prekročenie hranice členského štátu uskutočňuje na
trajekte alebo vo vlaku, vodič vloží symbol štátu v prístave alebo na stanici miesta príchodu.“
d) Odsek 7 sa nahrádza takto:
„7. Vodič vloží do digitálneho tachografu symboly štátov, v ktorých začal a skončil svoju dennú
pracovnú dobu.
Vodič od 2. februára 2022 vloží aj symbol štátu, do ktorého vstupuje po prekročení hranice členského
štátu na začiatku svojej prvej zastávky v tomto členskom štáte.

