
LOI MACRON - od 01/07/2016 platia nové pravidlá

06/2016- Európska komisia zákona napadla pre nesúlad s právom EÚ (tzv. infringement)- doteraz 
žiadna reakcia 

Na palube: 

• Osvedčenie o vyslaní s uvedením zástupcu vo Francúzsku (vzor)

• Pracovná  zmluva (kópia, nemusí byť preložená)

Platí aj pre ≤ 3,5t a pre kabotáž 

Neplatí pre živnostníkov a tranzitnú prepravu 

Kontroly: Nárazové kontroly od 08/2016, sankcie ca. 450 – 750EUR

POZOR! - Povinnosť kontrolovať dodržiavanie má aj PRÍKAZCA (ak má sídlo vo Francúzsku) ale aj  
PRíJEMCA (ak DOPRAVCA a PRÍKAZCA nemajú sídlo vo FR) – reportované prípady odmietnutia 
nakládky/vykládky 

- Solidárna zodpovednosť PRÍKAZCU alebo PRÍJEMCU

-

JUDr. Viktor Mišík • advokát

T
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 Osvedčenie o vyslaní

 Pracovná zmluva 

 označenie zástupcu vo Francúzsku

 Platnosť osvedčenia o vyslaní 6 mesiacov

 V prípade kontroly musí dôkaz o úhrade min. mzdy(výplatné 
pásky) zástupca  predložiť orgánu kontroly bezodkladne (cca 8 
dní)
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Skupina Koeficient Hodinová sadzba

3 bis Vodič vozidla do 3,5 tony celkovej povolenej hmotnosti 118M 9,68 €

4 Vodič nákladného vozidla nad 3,5 tony až do 11 ton celkovej povolenej hmotnosti 120M 9,68 €

5 Vodič nákladného vozidla od 11 ton do 19 ton celkovej povolenej hmotnosti 128M 9,71 €

6 Vodič nákladného vozidla nad 19 ton celkovej povolenej hmotnosti 138M 9,73 €

7 Vysoko kvalifikovaný vodič nákladného vozidla 150M 10,00 €
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Základná hodinová sadzba v eurách platná od 1. januára 2016



Maximálny denný čas v službe 12 hodín

Maximálny denný pracovný čas v nočnej službe
10 hodín pre pracovníka v nočnej službe alebo zamestnanca, ktorý počas 24 hodín vykonáva časť svojej práce v intervale medzi 24,00 

a 5,00 hod 

Maximálny týždenný čas v službe

 56 hodín v jednom týždni a priemerne 48 hodín počas troch mesiacov v prípade vodičov na dlhé vzdialenosti 

 52 hodín v jednom týždni a priemerne 48 hodín počas troch mesiacov v prípade ostatných zamestnancov

Denná doba odpočinku

 Vodič podliehajúci európskej právnej úprave týkajúcej sa času vedenia vozidla a doby odpočinku: 11 hodín s možnosťou 

skrátenia odpočinku na 9 hodín 3x týždenne. 

 Ostatní vodiči: 10 hodín bez prerušenia počas celých 24 hodín.

Týždenná doba odpočinku

 Vodič podliehajúci európskej právnej úprave týkajúcej sa času vedenia vozidla a doby odpočinku: 45 hodín s možnosťou 

skrátenia odpočinku na 24 hodín počas 2 po sebe nasledujúcich týždňov, a toto skrátenie sa musí nahradiť primeraným 

odpočinkom čerpaným pred ukončením 3. týždňa.

 Ostatní vodiči: 48 hodín nepretržitého odpočinku v podobe rovnakých alebo nerovnakých časových úsekov odpočinku bez 

toho, aby ich trvanie bolo menej než 35 hodín v mieste bydliska a 24 hodín mimo bydliska.  

Prestávka na odpočinok

 30 minút, ak denná pracovná doba je od 6 do 9 hodín 

 45 minút, ak denná pracovná doba je viac ako 9 hodín;

 možnosť rozdeliť prestávky na časové úseky, z ktorých každý je v trvaní minimálne 15 minút. 

Súhrnná tabuľka pravidiel týkajúcich sa pracovnej doby vodičov v spoločnostiach prepravujúcich tovar
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