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„Cestný balíček EÚ 2020 - I“ 

 

Výber z hľadiska cestnej nákladnej doprave pre členov 

ZLZ SR 

 

Európska únia prijala v oblasti cestnej dopravy „balíček“ viacerých opatrení, ktorých cieľom je „pomôcť 
odvetviu zachovať si konkurencieschopnosť v rámci sociálne spravodlivej transformácie smerom k čistej 
energii a digitalizácii“. Cieľom predloženého balíčka do ďalšieho legislatívneho procesu na úrovni EÚ je 
podľa Komisie riešiť otázky veľkej preťaženosti ciest a znečistenia, ale tiež reagovať na rastúci počet 
subjektov v cestnej nákladnej doprave a ich pracovné a sociálne podmienky. 

  

V tomto výbere sa zameriame na prijatý „Balík opatrení v oblasti mobility I“, 
ktoré boli  schválené Európskym parlamentom dňa 9.7.2020 publikované na 
EUR-lex 31.7.2020. 

 

K tomuto balíčku organizuje ZLZ webseminár dňa 4.12. 2020 od 9:30 – 12:30. 
Podrobnosti na www.zlz.sk a e-mail: zlz@zlz.sk 

  

http://www.zlz.sk/
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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  

 

Uvedené nariadenie čiastočne mení režim práce vodiča vozidla nad 3,5 tony celkovej 

hmotnosti ale mení aj používanie tachografov a prináša nové digitálne tachografy. 

 

Najdôležitejšie zmeny v režime práce, ktoré ovplyvnia plánovanie prepravy (platia 

od 20.8.2020 !!!): 

- 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 (článok 1 bod 5), 

 

Týždenný odpočinok: 

- 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. 

- Každé skrátenie doby týždenného odpočinku sa nahradí rovnocennou dobou 

odpočinku čerpanou vcelku pred ukončením tretieho týždňa nasledujúceho po 

predmetnom týždni.  

- Ak sa po sebe čerpajú dve doby skráteného týždenného odpočinku, ďalšej dobe 

týždenného odpočinku musí predchádzať doba odpočinku čerpaná ako náhrada za 

uvedené dve doby skráteného týždenného odpočinku. 

 

Čerpanie odpočinku mimo  vozidla: 

- 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 

 

Návrat vodičov: 

- 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 
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- dopravné podniky musia zorganizovať prácu vodičov tak, aby sa vodič mohol vrátiť 

(do operačného centra zamestnávateľa v členskom štáte), pred začiatkom doby 

pravidelného týždenného odpočinku v trvaní viac ako 45 hodín, ktorá sa čerpá, ako 

náhrada v prípade čerpania dvoch po sebe idúcich dôb skráteného 

- Podnik zdokumentuje, ako si plní uvedenú povinnosť, a príslušnú dokumentáciu 

uchováva vo svojich priestoroch, aby ju mohol predložiť na žiadosť kontrolných 

orgánov. 

 

Certifikované parkovacie plochy: 

Komisia uverejní zoznam všetkých certifikovaných parkovacích plôch, kde sa 

poskytujú vodičom tieto primerané služby:  

- odhaľovanie neoprávnených vniknutí a predchádzanie takýmto 

- osvetlenie a viditeľnosť,  

- núdzové kontaktné miesta a postupy,  

- z rodového hľadiska primerané hygienické zariadenia,  

- možnosti zakúpenia potravín a nápojov,  

- pripojenia na komunikáciu,  

- zdroj napájania.  

Zoznam takýchto parkovacích plôch sa sprístupní na jednotnom oficiálnom 

webovom sídle, ktoré sa pravidelne aktualizuje.  

 

Odchýlky od režimu práce vodiča: 

Ak tým vodič neohrozí bezpečnosť cestnej premávky, môže sa za výnimočných 

okolností tiež odchýliť od článku 6 ods. 1 a 2 a od článku 8 ods. 2 prekročením 

denného a týždenného času jazdy o maximálne jednu hodinu, aby sa dostal do 

operačného centra zamestnávateľa alebo do svojho miesta bydliska na účely 

čerpania doby týždenného odpočinku. 

Za rovnakých podmienok môže vodič prekročiť denný a týždenný čas jazdy o 

maximálne dve hodiny, pokiaľ bola bezprostredne pred dodatočnou jazdou vyčerpaná 

neprerušovaná prestávka v trvaní 30 minút, a to aby sa dostal do operačného centra 

zamestnávateľa alebo do svojho miesta bydliska na účely čerpania doby 

pravidelného týždenného odpočinku.  

Za každé predĺženie sa ako náhrada poskytne rovnako dlhá doba odpočinku čerpaná 

vcelku spolu s akoukoľvek dobou odpočinku pred ukončením tretieho týždňa 

nasledujúceho po predmetnom týždni. 

 

Dôležité pre členov ZLZ SR: 

Vyššie uvedené nariadenia EP a Rady začnú platiť od 1.7.2026 pri preprave tovaru v 

rámci medzinárodnej dopravy alebo kabotážnej prepravy, kde maximálna 

prípustná hmotnosť vozidla vrátane každého prívesu alebo návesu je vyššia ako 2,5 

tony. Členské štáty EÚ môžu toto pravidlo použiť aj na vnútroštátnu prepravu. 

 

 

Zmeny v digitálnych tachografoch súvisia s kontrolou: 

- režimu práce vodičov 

- kontrolu kabotáže 

- vysielaním pracovníkov (minimálne mzdy) 

Tieto zmeny budú platiť postupne a budú vysvetlené bližšie na webinári ZLZ SR. 
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Zasielateľov je potrebné upozorniť, že najmä nové digitálne  tachografy posielajú online bez 

zásahu vodiča informácie o zmene polohy vozidla a nie je možné do budúcnosti počítať, že 

dopravca a jeho vodič môže prekračovať predpísaní doby vedenia vozidla a skracovať si 

prestávky a predpísané odpočinky a „nejako si to vyrieši“. 

 

 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020, 

ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ)                       

č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy  

Uvedené nové nariadenie z hľadiska vplyvu na organizovanie a využívanie cestnej nákladnej 
dopravy sa mení v oblasti prístupu na trh vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 2,5 tony, tiež 
v oblasti povinného návratu vozidiel do štátu trvalého usadenia dopravnej firmy a upravujú sa 
aj pravidlá vykonávanie kabotáže. 

 
 Najdôležitejšie zmeny v režime práce (platia od 20.8.2020 !!!): 

 
Návrat vozidiel (nové ustanovenie): 
 

- organizovať činnosť svojho vozidlového parku tak, aby zabezpečil návrat vozidiel, 
ktorými podnik disponuje a ktoré sa používajú v medzinárodnej preprave, do 
jedného z operačných centier v tomto členskom štáte aspoň každých osem 
týždňov odvtedy, čo ho opustia;  

- bol prijatý celý rad spresňujúcich podmienok týkajúcich sa požiadavky usadenia 
dopravcu  
 

Zmeny v kabotáži: 
 

- Dopravcovia nesmú štyri dni od ukončenia poslednej kabotážnej prepravy v 
členskom štáte vykonávať v tomto členskom štáte kabotážnu prepravu s tým 
istým vozidlom alebo – v prípade jazdnej súpravy – s motorovým vozidlom toho 
istého vozidla. 

 
- Služby vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy, ktoré v hostiteľskom členskom 

štáte vykonáva dopravca, ktorý v ňom nie je usadený, sa považujú za služby v 
súlade s týmto nariadením len vtedy, ak dopravca môže poskytnúť jasný dôkaz o 
predchádzajúcej medzinárodnej preprave a o každej následnej kabotážnej 
preprave. Ak sa vozidlo nachádzalo na území hostiteľského členského štátu v 
priebehu obdobia štyroch dní pred medzinárodnou prepravou, dopravca poskytne 
jasný dôkaz aj o všetkých prepravách, ktoré sa uskutočnili v rámci uvedeného 
obdobia. 

 
- Členské štáty aspoň dvakrát do roka vykonajú zosúladené cestné kontroly 

kabotážnej prepravy. Takéto kontroly vykonajú súčasne vnútroštátne orgány 
zodpovedné za presadzovanie predpisov v oblasti cestnej dopravy z dvoch alebo 
viacerých členských štátov, každý vnútroštátny orgán na svojom vlastnom území. 
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- Členské štáty oznámia Komisii každé dva roky najneskôr do 31. marca počet 
dopravcov, ktorí boli držiteľmi licencií Spoločenstva k 31. decembru každého z 
predchádzajúcich dvoch rokov, a počet overených kópií zodpovedajúci počtu 
vozidiel v prevádzke k tomuto dátumu. V správach týkajúcich sa obdobia po 20. 
máji 2022 sa uvádza aj členenie uvedených údajov podľa prevádzkovateľov 
nákladnej cestnej dopravy vykonávajúcich medzinárodnú prepravu výlučne 
prostredníctvom vozidiel, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť 
nepresahuje 3,5 tony, a ostatných prevádzkovateľov nákladnej cestnej dopravy. 

 
Zmeny v prístupe na trh vozidlami nad 2,5 tony: 

- Výnimka z  Nariadenie (ES) č. 1072/2009 končí 20.5. 2022. 
 
 

- V prípade vozidiel používaných na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou 
hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony, na ktoré sa uplatňujú nižšie finančné 
požiadavky ustanovené v článku 7 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 
1071/2009, uvedie vydávajúci orgán v časti ‚Osobitné poznámky‘ licencie 
Spoločenstva alebo jej overenej kópie tento záznam: ‚≤ 3,5 t‘. 

 
 

 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou 
sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 
2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení 
smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania 
predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012  
 
 
 
Účelom smernice je vytvorenie rovnováhy  medzi zlepšením sociálnych a pracovných 
podmienok pre vodičov a uľahčením využívania slobody poskytovať služby cestnej dopravy 
na základe spravodlivej hospodárskej súťaže medzi vnútroštátnymi a zahraničnými 
prevádzkovateľmi je kľúčovou podmienkou bezproblémového fungovania vnútorného trhu. 
 
Zamestnávatelia sú zodpovední za zabezpečenie toho, aby ich vodiči získali vedomosti o 

svojich právach a povinnostiach vychádzajúcich z tejto smernice. 

 
Transpozícia smernice do legislatívy členských štátov EÚ: 
Členské štáty prijmú a uverejnia do 2. februára 2022 opatrenia potrebné na dosiahnutie 
súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.  
Opatrenia uvedené v smernici sa uplatňujú od 2. februára 2022.  
 
 

Najdôležitejšie pravidlá týkajúce sa vysielanie vodičov: 

Výnimky: 
Bez ohľadu na článok 2 ods. 1 smernice 96/71/ES sa vodič nepovažuje sa za vyslaného 
na účely smernice 96/71/ES, ak vykonáva bilaterálne dopravné operácie vo vzťahu k 
preprave tovaru.  
Na účely tejto smernice sa bilaterálnou dopravnou operáciou vo vzťahu k preprave tovaru 

rozumie preprava tovaru na základe zmluvy o preprave z členského štátu usadenia, ako sa 

vymedzuje v článku 2 bode 8 nariadenia (ES) č. 1071/2009, do iného členského štátu alebo 
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tretej krajiny, alebo z iného členského štátu alebo tretej krajiny do členského štátu usadenia.  

Bez ohľadu na článok 2 ods. 1 smernice 96/71/ES sa vodič nepovažuje za vyslaného na 

účely smernice 96/71/ES, na územie členského štátu, cez ktorý prechádza bez naloženia 

alebo vyloženia nákladu. 

Bez ohľadu na článok 2 ods. 1 smernice 96/71/ES sa vodič nepovažuje za vyslaného na účely 
smernice 96/71/ES, ak vodič uskutočňuje počiatočný alebo záverečný cestný úsek 
kombinovanej dopravnej operácie, ako sa vymedzuje v smernici Rady 92/106/EHS, ak daný 
cestný úsek sám osebe pozostáva z bilaterálnych dopravných operácií vymedzených v odseku 
3 tohto článku. 
 

 
Zaznamenávanie prechodu hraníc: 
Od 2. februára 2022, čo je dátum, od ktorého sa od vodičov vyžaduje, aby ručne 
zaznamenávali údaje o prekračovaní hraníc podľa článku 34 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 
165/2014, členské štáty uplatňujú výnimku pre bilaterálne dopravné operácie vo vzťahu k 
preprave tovaru stanovené v prvom a druhom pododseku tohto odseku aj v prípade, keď vodič 
okrem bilaterálnej dopravnej operácie vykoná jednu činnosť nakládky a/alebo vykládky v 
členských štátoch alebo tretích krajinách, cez ktoré prechádza, za predpokladu, že vodič tovar 
nenaloží a nevyloží v tom istom členskom štáte. 
 
 
Ak po bilaterálnej dopravnej operácii, ktorá sa začala v členskom štáte usadenia a počas ktorej 
sa nevykonala žiadna dodatočná činnosť, nasleduje bilaterálna dopravná operácia do 
členského štátu usadenia, výnimka pre dodatočné činnosti stanovené v treťom pododseku sa 
uplatňuje najviac na dve dodatočné činnosti nakládky a/alebo vykládky v súlade s 
podmienkami stanovenými v treťom pododseku.  
 
Výnimky pre dodatočné činnosti stanovené v treťom a štvrtom pododseku tohto odseku sa 
uplatňujú iba do dátumu, keď sa do vozidiel evidovaných v členskom štáte prvýkrát nainštalujú 
v zmysle článku 8 ods. 1 štvrtého pododseku nariadenia (EÚ) č. 165/2014 inteligentné 
tachografy, ktoré spĺňajú požiadavku na zaznamenávanie prekročenia hraníc a dodatočných 
činností, ako sa uvádza v článku 8 ods. 1 prvého pododseku uvedeného nariadenia. Od tohto 
dátumu sa výnimky pre dodatočné činnosti stanovené v treťom a štvrtom pododseku tohto 
odseku uplatňujú výlučne na vodičov, ktorí používajú vozidlá vybavené inteligentnými 
tachografmi podľa článkov 8, 9 a 10 uvedeného nariadenia. 
 
 
 
Zosúladené kontroly  
Členské štáty najmenej šesťkrát do roka vykonávajú zosúladené cestné kontroly týkajúce sa 
vodičov a vozidiel, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 561/2006 alebo 
(EÚ) č. 165/2014. Členské štáty sa okrem toho usilujú organizovať zosúladené kontroly v 
priestoroch podnikov. 
 
„Každý členský štát organizuje kontroly tak, aby sa skontrolovali minimálne 3 % dní, ktoré 
odpracovali vodiči vozidiel patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadení (ES) č. 561/2006 a 
(EÚ) č. 165/2014. Počas cestnej kontroly sa môže vodič obrátiť na ústredie, vedúceho 
dopravy alebo akúkoľvek inú osobu alebo subjekt, aby pred koncom cestnej kontroly 
poskytli ktorýkoľvek z dôkazov, ktoré vo vozidle chýbajú; týmto nie sú dotknuté 
povinnosti vodiča zabezpečiť správne používanie tachografického zariadenia. 
 
 



„Cestný balíček EÚ 2020 - I“ 

 
 

7 
 

Tresty a sankcie  
Členské štáty stanovia pravidlá, pokiaľ ide o sankcie uplatniteľné voči odosielateľom, 
zasielateľom, dodávateľom a subdodávateľom za neplnenie vnútroštátnych ustanovení 
prijatých podľa článku 1, v prípade, že tieto osoby vedeli alebo vzhľadom na všetky 
relevantné okolnosti mali vedieť, že dopravné služby, ktoré objednávali, zahŕňali porušenia 
uvedených ustanovení. 
 
 

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1056 z 15. júla 2020, o 

elektronických údajoch o nákladnej doprave  

  
 
Cieľom tohto nariadenia je podporiť digitalizáciu nákladnej dopravy a logistiky s cieľom znížiť 

administratívne náklady, zlepšiť kapacity príslušných orgánov v oblasti presadzovania a 

zvýšiť efektívnosť a udržateľnosť dopravy. 

 
Týmto nariadením sa ustanovuje právny rámec pre elektronické oznamovanie regulačných 

informácií týkajúcich sa prepravy tovaru na území Únie medzi dotknutými hospodárskymi 

subjektmi a príslušnými orgánmi. 

„regulačné informácie“ sú informácie súvisiace s prepravou tovaru na území Únie vrátane 

tranzitu tovaru, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú prezentované vo forme dokladu, ktoré 

má sprístupniť dotknutý hospodársky subjekt. 

Toto nariadenie sa týka najmä kontrolných orgánov v cestnej nákladnej doprave. 

 
Uplatňuje sa od 21. augusta 2024. 

 

 

K tomuto cestnému balíčku - I organizuje ZLZ webseminár: 

Dňa 4.12. 2020  od 9:30 – 12:30  

 

Lektor: Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. 

predseda sekcie vydavateľstva a vzdelávanie ZLZ SR 

vedúci katedry cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline 

Podrobnosti na www.zlz.sk a e-mail: zlz@zlz.sk 
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