
Preprava osôb - povinnosti podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
 
§ 8 
Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení 
(1) Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným 
zadržiavacím zariadením 18) je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre 
a) vodiča vozidla ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených 
zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných 
hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej 
záchrannej služby, Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby a 
prepravované osoby, ak si to vyžaduje plnenie ich úloh,  
b) inštruktora autoškoly, ktorý vykonáva výcvik na vedenie motorového vozidla alebo 
skúšku z odbornej spôsobilosti, 
c) osobu s telesnou výškou menšou ako 150 cm s výnimkou osoby, ktorá je povinná 
používať zadržiavacie zariadenie podľa podmienok ustanovených v osobitnom 
predpise,18) 

d) vodiča vozidla taxislužby pri zmluvnej preprave osôb v obci, 
e) osobu, ktorá nemôže byť pripútaná zo zdravotných dôvodov; takáto osoba sa musí 
preukázať osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla. 
 (2) Výnimka podľa odseku 1 písm. b) až d) sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa prepravuje 
na mieste, ktoré je chránené pred účinkami nárazu vozidla airbagom. 
 
18) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích 
zariadení 
vo vozidlách určitých kategórií. 

 
Preprava osôb 
§ 45 
(1) Vodič nesmie dovoliť, aby sa prekročil povolený počet prepravovaných osôb, a podľa 
svojich možností nesmie pripustiť ani porušenie povinností ustanovených týmto osobám. 
Každá prepravovaná osoba zodpovedá 
za dodržiavanie svojich povinností podľa tohto zákona. Za prepravu detí alebo osôb, 
ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá osoba, ktorá ich 
sprevádza. Ak také osoby nemajú sprievod, za ich prepravu zodpovedá vodič alebo ním 
poverená spôsobilá a náležite poučená osoba; to neplatí, ak ide o pravidelnú verejnú 
dopravu osôb. 
(2) Prepravované osoby nesmú svojím správaním ohrozovať bezpečnosť cestnej 
premávky najmä obmedzovaním vodiča v bezpečnom ovládaní vozidla, zotrvaním na 
miestach, kde by boli ohrozené, a vyhadzovaním predmetov z vozidla. 
 

 
§ 46 
(1) V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na prepravu 
osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej 
užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je 
počet miest uvedených v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla. 
(2) Osoba mladšia ako 12 rokov sa nesmie prepravovať vo zvláštnom motorovom 
vozidle a na motocykli. 



 
(3) V inom prípojnom vozidle ako vo vozidle, ktoré je určené na prepravu osôb, je 
preprava osôb s výnimkou prípadov podľa § 49 zakázaná. 
(4) Bočné sedenie osôb prepravovaných na motocykli je zakázané. 
 
§ 2 
 
aa) zvláštnym motorovým vozidlom motorové vozidlo vyrobené na iné účely než na prevádzku 
na cestách, ktoré po splnení ustanovených podmienok možno prevádzkovať v cestnej 
premávke; ide najmä o poľnohospodárske traktory a lesné traktory, samohybné pracovné, 
poľnohospodárske, lesné alebo stavebné stroje. 
 


