Nový formulár na potvrdenie činnosti podľa nariadenia č.561/2006 alebo
Dohody AETR
Tomáš Moravčík1

Každý vodič vykonávajúci medzinárodnú alebo vnútroštátnu cestnú dopravu (nákladnú aj
osobnú) musí svoj pracovný čas rozvrhnúť v súlade s platnou sociálnou legislatívnou. Na
sledovanie dodržiavania tejto legislatívy slúžia záznamové zariadenia, analógové alebo
digitálne tachografy. Záznamy z týchto zariadení slúžia príslušným kontrolným orgánom na
sledovanie dodržiavania týchto nariadení. Keďže sa však v praxi často stávalo
problematickým vykazovanie niektorých činností vodiča (napr. riadenie vozidla ktoré je
vyňaté s pôsobnosti príslušných legislatívnych opatrení) alebo bolo potrebné vykázať, že
vodič čerpal v určitých dňoch dovolenku alebo bol práceneschopný, bolo potrebné zaviesť
kontrolný mechanizmus, ktorý by sledoval práve tieto prípady.
Vodič je povinný pri kontrole vykázať svoju činnosť za určité časové obdobie. Na základe
Nariadenia 561/2006 musí mať vodič pri seba záznamové listy za bežný pracovný deň a 28
predchádzajúcich dní. Podľa Dohody AETR je povinný mať pri sebe záznamové listy
z bežného týždňa a za posledný deň, v ktorom za vykonával jazdu v minulom týždni. Čo však
v prípade ak za toto obdobie vodič z rôznych dôvodov neriadil vozidlo, na ktoré sa vzťahujú
ustanovenie vyššie spomenutých noriem? Jedným z prvých pokusov boli tzv. žlté kotúče,
ktoré vodič vypisoval za dni, počas ktorých neviedol vozidlo. Toto opatrenie a sledovanie
činnosti vodičov sa však ukázalo ako nedostatočné a navyše bolo často zo strany vodičov
a prevádzkovateľov dopravy zneužívané. Preto príslušné orgány EU pristúpili k zmene
vykazovania činnosti vodičov v prípadoch, kedy nebolo možné sledovať činnosť vodičov
prostredníctvom záznamových zariadení.
Európska komisia svojim Rozhodnutím 2007/230/ES z 12.4.2009 uviedla do praxe
vykazovanie činnosti vodiča prostredníctvom predpísaného formulára. Aby za zabránilo jeho
zneužívaniu (ako v prípadoch ,,žltých kotúčov´´) musí byť tento formulár vypísaný
strojopisom alebo pomocou počítača v jeho elektronickej podobe. Formulár musí byť
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vypísaný pred jazdou, ktorú ma vykonať vodič, ktorého činnosť sa formulárom vykazuje.
Vodič je zároveň tento formulár pred jazdnou podpísať. Povinnosť preukázať činnosti, ktoré
vodič vykonával mimo riadenia vozidla, prostredníctvom tohto formulára vyplýva zo zákona
č.462/2007 Z.z. o organizácii pracovného času v doprava. Vzor tohto potvrdenia je uvedený
na obrázku 1.
Európska komisia s odstupom času však vyhodnotila tento formulár ako nedostatočný, pokiaľ
ide o pokrytie všetkých prípadov, v ktorých je technicky nemožné zaznamenať činnosti
vodiča na záznamovom zariadení. Preto svojim Rozhodnutím zo 14.12.2009 č. 2009/959/EÚ,
ktoré bolo uverejnené v úradnom vestníku EU 16.12.2009 zmenila vzor tohto formulára.
Zmena spočíva v doplnení niektorých činností, ktoré mohol vodič vykonávať v prípade, že
neriadil vozidlo v režime, ktorý je v súlade s niektorými vyššie spomenutými právnymi
normami. Formulár potvrdenia by sa mal používať iba vtedy, ak sa z tachografových
záznamov z objektívnych technických dôvodov nedá dokázať, že bol dodržaný súlad s
ustanoveniami nariadenia (ES) č. 561/2006, prípadne dohody AETR. Formulár zároveň plne
nahrádza vzor formulára uvedeného v príloha Rozhodnutia 2007/230/ES.

Podobne ako

pôvodný formulár, musí byť aj tento vypísaný strojopisom prípade na počítači a musí byť
podpísaný vodičom ešte pred začatím prepravy. Nepravdivo vyplnený formulár sa považuje
za porušenie právnych predpisov z ktorého môžu pre vodiča ale i podnik cestnej dopravy
plynúť sankcie v zmyslu príslušných predpisov. Vzor tohto formulára je uvedený na obr. 2.
Je potrebné aby sa zodpovedný pracovný podnikov cestnej dopravy čo najskôr oboznámi
s týmto formulárom a predišli tak možným problémom, ktoré im môžu vzniknúť v súvislosti
s jeho nepoužitím. Nevedomosť totiž neospravedlňuje.

Obr.1 Vzor formulára podľa Rozhodnutia 2007/230/ES

Obr.2 Vzor formulára podľa Rozhodnutia 2009/959/EÚ

