
Príloha 4: Prehľad pravidiel Nariadení (ES) 561/2006, (EHS) 3821/85, dohody 
AETR, zákona č. 462/2007 Z.z.

                                         
Režim Platí pre Popis

Maximálny denný 
čas vedenia vozidla

NR 561/2006
Dohoda AETR
462/2007 Z.z.

9 hod., 2x týždenne 10 hod., max. 6 dní v týždni.

Maximálny týždenný 
čas vedenia vozidla

NR 561/2006
Dohoda AETR
462/2007 Z.z.

56 hodín

Maximálny 
dvojtýždenný čas 
vedenia vozidla

NR 561/2006
Dohoda AETR
462/2007  Z.z.

90 hodín

Maximálny 
neprerušený čas 
vedenia vozidla

NR 561/2006
Dohoda AETR
462/2007 Z.z.

4,5 hodiny

Minimálny čas 
prerušenia vedenia 

vozidla

NR 561/2006 45 minút alebo dve prestávky, prvá 15 minút a druhá 30 minút v rámci 
4,5 hod. vedenia vozidla.

Dohoda AETR
462/2007 Z.z.

45 minút alebo prestávky najmenej po 15 min. tak, aby súčet bol 45 
minút v rámci 4,5 hod. vedenia vozidla.

Smernica 
2002/15/ES
462/2007 Z.z.

Ak vodič v priebehu svojej pracovnej zmeny nedosiahol úhrnnú dobu 
vedenia 4,5 hod., má nárok na prestávku ak je dĺžka pracovnej zmeny 
od 6 hod. do 9 hod., prestávku v trvaní 30 minút. Ak je dĺžka pracovnej 
zmeny viac 9 hod., prestávku v trvaní 45 minút. Prestávky môžu byť 
rozdelená na časti po 15 minút.

Minimálny denný 
čas odpočinku 

v každom časovom 
úseku 24 hod. 
(jeden vodič)

NR 561/2006
462/2007 Z.z.

11 hod., možnosť skrátenia 3x v týždni na minimum 9 hod.
Odpočinok sa môže rozdeliť na dve časti počas 24 hod. s tým, že prvá 
časť je minimálne 3 hod., druhá časť je najmenej 9 hod., odpočinok sa 
predlžuje na 3+9=12hod.

Dohoda AETR

11 hod., možnosť skrátenia 3x v týždni na minimum 9 hod.
Odpočinok sa môže rozdeliť na dve až tri časti počas 24 hod. s tým, že 
jedna časť je najmenej nepretržitých 8 hod. Najmenšia časť je 
minimálne 1 hod., odpočinok sa predlžuje na 12hod.

Minimálny denný 
čas odpočinku 
(dvaja vodiči)

NR 561/2006 9 hod. v priebehu 30 hod. prepravného času (vodiči musia mať 
k dispozícii ležadlo alebo lôžko, ak trávia odpočinok vo vozidle)

Dohoda AETR 8 hod. v priebehu 30 hod. prepravného času (vodiči musia mať 
k dispozícii ležadlo alebo lôžko, ak trávia odpočinok vo vozidle)

Kompenzácia 
skráteného denného 

odpočinku

NR 561/2006
462/2007 Z.z. Nie je nutná kompenzácia.

Dohoda AETR Nutnosť kompenzácie do konca nasledujúceho týždňa.

Týždenný čas 
odpočinku

NR 561/2006
462/2007 Z.z.

45 hod. s možnosťou skrátenia na 24 hod.. Skrátenie sa musí vyrovnať 
do konca 3 týždňa, od týždňa v ktorom ku skráteniu prišlo. Nemôžu byť 
za sebou dva týždne so skráteným odpočinkom. Odpočinok sa musí 
čerpať v celku. Kompenzácia musí naväzovať na odpočinok v dĺžke 
minimálne 9 hod.

Dohoda AETR

45 hod. s možnosťou skrátenia na 36 hod. ak sa vyberie v mieste 
zvyčajného stanoviska, alebo skrátený na 24 hod., ktorý je čerpaný 
v priebehu cesty. Odpočinok je čerpaný v celku. Skrátenie sa musí 
vyrovnať do konca 3 týždňa od týždňa, v ktorom ku skráteniu prišlo. 
Môžu byť za sebou dva týždne so skráteným odpočinkom.                

Zaradenie 
týždennej doby 

odpočinku

NR 561/2006
Dohoda AETR
462/2007 Z.z.

Pri splnení jednej z podmienok :
1. týždenná doba odpočinku musí začať najneskôr po uplynutí 

šiestich 24 hodinových cyklov od skončenia predchádzajúcej doby 
týždenného odpočinku,

2. najneskôr po 56 hodinách doby vedenia vozidla.

Týždenná pracovná 
doba

NR 561/2006
Dohoda AETR
462/2007 Z.z.

Môže dosiahnuť 60 hod., priemerný týždenná doba za obdobie 4 
mesiacov nesmie byť vyššia ako 48 hod..

Zdroj: Sedláček, R. : Sociálna legislatíva v cestnej doprave,2. vydanie, ČESMAD Slovakia,  
Bratislava, 2008, ISBN 978-80-88898-08-5


