Dohoda AETR

108/1976 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahrani ných vecí
z 23. apríla 1976
o Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej
doprave (AETR)
Zmena: 82/1984 Zb.
D6a 1. júla 1970 bola v 8eneve dojednaná Európska dohoda o
práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR).
Listina o prístupe 9eskoslovenskej socialistickej republiky k
Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej
doprave (AETR) bola ulo;ená u generálneho tajomníka Organizácie
Spojených národov 5. decembra 1975. Listina obsahuje vyhlásenie,
;e 9eskoslovenská socialistická republika v súlade s lánkom 21 sa
necíti byA viazaná ustanoveniami lánku 20 ods. 2 a 3 dohody.
Dohoda nadobudla
platnosA podBa
lánku
16 ods. 4 d6om
5. januára 1976 a pre 9eskoslovenskú socialistickú republiku podBa
jeho odseku 5 d6om 2. júna 1976.
Zmeny a doplnky podBa vyhlášky
. 82/1984 Zb. nadobudli
platnosA na základe
lánku 23 Európskej dohody AETR 3. augusta
1983 a týmto d6om nadobudli platnosA aj pre 9eskoslovenskú
socialistickú republiku.
9eský preklad dohody sa vyhlasuje sú asne.1)
-----------------------------------------------------------------1) Tu sa uverej6uje slovenský preklad.
Minister:
Ing. Ch6oupek v.r.
EURÓPSKA DOHODA
o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR)
Zmluvné strany,
prajúc si podporiA rozvoj a zlepšenie medzinárodnej osobnej a
nákladnej cestnej dopravy,
presved ené o potrebe zvýšiA bezpe nosA cestnej premávky,
upraviA niektoré podmienky práce v medzinárodnej cestnej doprave v
súlade so zásadami Medzinárodnej organizácie práce a spolo ne
urobiA niektoré opatrenia, ktorými by sa zabezpe ilo dodr;iavanie
takej úpravy,
sa dohodli takto:
9l.1
Definície
V zmysle tejto dohody
a) "vozidlo" znamená ka;dé motorové vozidlo alebo príves; tento
výraz zahO6a aj ka;dú súpravu vozidiel;
b) "motorové
vozidlo" znamená ka;dé cestné vozidlo pohá6ané
vlastným motorom a spravidla pou;ívané na cestnú prepravu
osôb alebo vecí alebo na Aahanie vozidiel pou;ívaných na
prepravu osôb alebo vecí po ceste; tento výraz nezahO6a
poBnohospodárske traktory;
c) "príves" znamená ka;dé vozidlo, ktoré sa pripája za motorové
vozidlo; tento výraz zahO6a aj návesy;
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d) "náves" znamená ka;dý príves, ktorý sa s motorovým vozidlom
spája tak, ;e
iasto ne na 6om spo íva, pri om sa na toto
motorové vozidlo prenáša podstatná
asA jeho hmotnosti a
hmotnosti jeho nákladu;
e) "súprava vozidiel" znamená spojené vozidlá, ktoré jazdia po
ceste ako jednotka;
f) "prípustná
celková
hmotnosA"
znamená
celkovú hmotnosA
nalo;eného vozidla, ktorú vyhlási za prípustnú príslušný orgán
štátu, v ktorom je vozidlo evidované;
g) "cestná preprava" znamená
i) ka;dú jazdu prázdneho alebo nalo;eného vozidla po ceste
ur eného na
prepravu osôb a
majúceho okrem sedadla
vodi a viac ako osem miest na sedenie;
ii) ka;dú jazdu prázdneho alebo nalo;eného vozidla po ceste
ur eného na prepravu nákladov;
iii) ka;dú jazdu, ktorá zahO6a tak jazdu uvedenú v i) alebo
v ii), ako aj prepravu vozidla uskuto nenú bezprostredne
pred spomenutou jazdou alebo po nej po mori, po ;eleznici,
letecky alebo po vnútrozemskej plavebnej ceste;
h) "medzinárodná cestná preprava" znamená ka;dú cestnú prepravu,
ktorá zahO6a aspo6 jedno prekro enie hraníc;
i) "pravidelná
preprava
cestujúcich"
znamená
prepravu
cestujúcich uskuto nenú v ur ených intervaloch na ur ených
linkách, pri om cestujúci mô;u nastupovaA a vystupovaA na
vopred ur ených zastávkach.
Premávkový poriadok alebo nahrádzajúce ho dokumenty schválené
príslušnými
štátnymi orgánmi
zmluvných strán
a uverejnené
dopravcom pred nadobudnutím platnosti ur ujú prepravné podmienky,
najmä frekvenciu, cestovný poriadok, tarify a prepravnú povinnosA,
pokiaB tieto podmienky neustanovuje zákon alebo iný predpis.
Za pravidelnú sa tak isto pova;uje kýmkoBvek organizovaná
preprava, ktorá zabezpe uje prepravu ur itých kategórií osôb s
vylú ením iných cestujúcich, pokiaB sa táto preprava uskuto 6uje
za
podmienok
uvedených
v prvom
odseku tejto
definície,
napr. preprava pracujúcich do zamestnania a zo zamestnania do ich
bydliska alebo preprava ;iakov do školy a zo školy do ich
bydliska;
j) "vodi " znamená ka;dú osobu dostávajúcu alebo nedostávajúcu
mzdu, ktorá vedie vozidlo hoci aj len krátky as alebo je vo
vozidle, aby ho prípadne mohla viesA;
k) " len osádky" znamená vodi a alebo niektorú z ni;šie uvedených
osôb, pri om nezále;í na tom,
i tento vodi alebo tieto
osoby dostávajú mzdu:
i) pomocníka vodi a, t.j. ka;dú osobu, ktorá sprevádza vodi a,
aby mu mohla pri niektorých úkonoch pomôcA, a obvykle sa
inne zú ast6uje na prepravných výkonoch bez toho, ;e je
vodi om v zmysle ustanovenia písmena j) tohto lánku;
ii) sprievodcu, t.j. ka;dú
osobu, ktorá sprevádza vodi a
vozidla prepravujúceho osoby a je poverená najmä vydávaA
alebo kontrolovaA
cestovné lístky alebo
iné doklady
opráv6ujúce cestujúcich na jazdu vozidlom;
l) "tý;de6" znamená ka;dé obdobie siedmich po sebe nasledujúcich
dní;
m) "denný odpo inok" znamená ka;dý neprerušený
as v súlade s
ustanoveniami
lánku 6 tejto dohody, po ktorý mô;e len
osádky voBne nakladaA so svojím asom;
n) "mimopracovný
as" znamená ka;dý neprerušený
as najmenej 15
minút mimo
asu denného odpo inku, po ktorý mô;e len osádky
voBne nakladaA so svojím asom;
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o) "výkony povolania" znamenajú
innosti uvedené pod zna kami
rubrík 6, 7 a 7a v dennom výkaze osobnej kontrolnej kni;ky,
ktorej vzor je uvedený v prílohe tejto dohody.
9l.2
Rozsah platnosti
1. Táto dohoda platí na území ka;dej zmluvnej strany pre
všetku medzinárodnú cestnú dopravu vykonávanú akýmkoBvek vozidlom
evidovaným na území spomenutej zmluvnej strany alebo na území
ktorejkoBvek inej zmluvnej strany.
2. Jednako,
a) ak po as niektorej medzinárodnej cestnej prepravy jeden alebo
niekoBko
lenov osádky neopustí štátne územie, na ktorom
normálne vykonávajú svoje povolanie, nemusí zmluvná strana,
ktorej toto územie patrí, vzAahovaA na tohto lena alebo na
týchto lenov osádky ustanovenia tejto dohody;
b) pokiaB sa zmluvné strany, na území ktorých sa preprava
vykonáva, nedohodnú inak, nevzAahuje
sa táto dohoda na
medzinárodnú cestnú prepravu vykonávanú vozidlom, ktorého
prípustná celková hmotnosA nie je vä šia ako 3,5 tony;
c) dve zmluvné strany, ktorých územie spolu susedí, sa mô;u
dohodnúA, ;e pre medzinárodnú cestnú prepravu obmedzenú na ich
dve územia platia iba ustanovenia právneho poriadku štátu, v
ktorom je vozidlo evidované ako aj ustanovenia rozhodcovských
nálezov a kolektívnych zmlúv platných v tomto štáte, ak
dotknuté vozidlo
-

neprekro í na jednom z týchto území pásmo priliehajúce k
hraniciam a definované spolo nou dohodou oboch zmluvných
strán ako pohrani né pásmo alebo
- pou;ije jedno z týchto území iba v tranzite;
d) zmluvné strany sa mô;u dohodnúA, ;e pre ur ité medzinárodné
cestné prepravy, ktoré sú obmedzené na ich územie a pri
ktorých prepravná vzdialenosA z miesta odchodu a; do miesta
príchodu vozidla je kratšia ako 100 km, ako aj pre pravidelné
prepravy cestujúcich platia iba ustanovenia právneho poriadku
štátu, v ktorom je vozidlo evidované, ako aj ustanovenia
rozhodcovských nálezov a kolektívnych zmlúv platných v tomto
štáte.
9l.3
Uplatnenie niektorých ustanovení dohody
na cestné prepravy vykonávané vozidlami
evidovanými v štátoch, ktoré nie sú
zmluvnými stranami
1. 8iadna zmluvná
strana nebude na
medzinárodnú cestnú
prepravu vykonávanú vozidlom evidovaným na území štátu, ktorý nie
je zmluvnou stranou tejto dohody, vzAahovaA na svojom území
ustanovenia najmenej také prísne, ako sú ustanovenia lánkov 5,
6, 7, 8, 9, 10 a 11, lánku 12 ods. 1, 2, 6 a 7 a lánku 12-bis
tejto dohody
2. 8iadna zmluvná
tohto lánku vzAahovaA

strana

však

nemusí

ustanovenie odseku 1

a) na medzinárodnú nákladnú cestnú prepravu vykonávanú vozidlom,
ktorého
prípustná celková
hmotnosA nie
je vä šia ako
3,5 tony.
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b) na medzinárodnú cestnú prepravu obmedzenú na jej územie a na
územie susedného štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou tejto
dohody, ak dotknuté vozidlo neopustí na jej území pásmo
priliehajúce k hraniciam a definované ako pohrani né pásmo
alebo pou;ije jej územie iba v tranzite.
9l.4
Všeobecné zásady
1. Pri ka;dej medzinárodnej cestnej preprave, na ktorú sa táto
dohoda vzAahuje, sú podnik a
lenovia osádky povinní dodr;iavaA,
pokiaB ide o dS;ku asu odpo inku a vedenia vozidla a o zlo;enie
osádky, predpisy ustanovené domácim právnym poriadkom pre oblasA
štátu, v ktorom
len osádky normálne vykonáva svoje povolanie,
ako aj rozhodcovské nálezy a kolektívne zmluvy platné v tejto
oblasti, pri om sa dS;ka asu odpo inku a vedenia po íta podBa
predpisov spomenutého právneho poriadku, rozhodcovských nálezov
alebo kolektívnych zmlúv. PokiaB takto uplat6ované predpisy nie sú
aspo6 rovnako prísne ako ustanovenia lánkov 6, 7, 8, 9, 10 a 11
tejto dohody, treba dodr;iavaA tieto ustanovenia.
2. Ak medzi zmluvnými stranami nie je osobitná dohoda alebo ak
sa nebudú podBa lánku 2 ods. 2 tejto dohody niektoré ustanovenia
tejto dohody uplat6ovaA, nebude ;iadna zmluvná strana vy;adovaA,
aby podniky inej zmluvnej strany alebo lenovia osádky vozidiel
evidovaných inou
zmluvnou stranou dodr;iavali
predpisy jej
právneho poriadku
vo veciach upravených touto dohodou, ak tieto
predpisy sú prísnejšie ako ustanovenia tejto dohody.
9l.5
Podmienky, ktorým musia vyhovovaA vodi i
1. Vodi i
zamestnaní
doprave musia dovOšiA

v

medzinárodnej

a) pre vozidlá s prípustnou celkovou
7,5 tony najmenej 18. rok veku;
b) pre ostatné vozidlá:

nákladnej

cestnej

hmotnosAou neprevyšujúcou

i) najmenej 21. rok veku alebo
ii) najmenej 18. rok veku, ak doty ná osoba má osved enie o
spôsobilosti na výkon povolania uznávané zmluvnou stranou,
na území ktorej je vozidlo evidované, a potvrdzujúce
absolvovanie
výcvikového kurzu
pre vodi ov
vozidiel
ur ených na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu. Ak však
ide o vodi ov mladších ako 21 rokov, mô;e ka;dá zmluvná
strana
- zakázaA im viesA tieto vozidlá na svojom území, i keT
majú uvedené osved enie, alebo
- dovoliA viesA tieto vozidlá iba majiteBom osved enia,
ktoré uznáva za osved enie o absolvovaní výcviku vodi a
vozidiel
ur ených
na
nákladnú
cestnú
dopravu,
rovnocenného
s výcvikom
predpísaným jej
právnymi
predpismi.
2. Ak sa podBa ustanovenia lánku 10 tejto dohody po;aduje,
aby vo vozidle boli dvaja vodi i, musí jeden z nich maA dovOšený
21. rok svojho veku.
3. Vodi i zamestnaní v medzinárodnej cestnej
musia maA dovOšený 21. rok svojho veku.
4
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4. Vodi i vozidiel musia byA seriózni a dôveryhodní. Musia maA
dostato nú skúsenosA a
potrebnú kvalifikáciu na vykonávanie
po;adovaných slu;ieb.
9l.6
Denný odpo inok
1. a) S

výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 3 a 4 tohto
lánku
musí maA
ka;dý
len
osádky
pridelený k
medzinárodnej nákladnej
cestnej doprave nepretr;itý
denný odpo inok najmenej jedenásA hodín v priebehu 24
hodín pred ktorýmkoBvek okamihom niektorého z výkonov
svojho povolania.
b) Denný odpo inok uvedený pod písmenom a) tohto odseku
mo;no skrátiA a; na deväA nepretr;itých hodín najviac
dva razy tý;denne za predpokladu, ;e sa odpo inok mô;e
stráviA v obvyklom mieste bydliska
lena osádky, alebo
a; na osem nepretr;itých hodín najviac dva razy tý;denne
v prípadoch, keT sa odpo inok nemô;e z prevádzkových
dôvodov stráviA v obvyklom mieste bydliska lena osádky.

2. a) S

výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 3 a 4 tohto
lánku
musí
maA ka;dý
len
osádky pridelený k
medzinárodnej osobnej cestnej doprave
v priebehu 24
hodín pred ktorýmkoBvek okamihom niektorého z výkonov
svojho povolania

i) nepretr;itý denný odpo inok po as najmenej desiatich
hodín bez toho, ;e mo;no tento as v priebehu tý;d6a
skracovaA, alebo
ii) nepretr;itý
denný
odpo inok
po as
najmenej
jedenástich hodín; tento
as mo;no skrátiA dva razy
tý;denne a; na desaA nepretr;itých hodín a dva razy
tý;denne
a;
na
deväA
nepretr;itých hodín za
predpokladu, ;e preprava má podBa cestovného poriadku
prestávku trvajúcu nepretr;ite aspo6 štyri hodiny
alebo dve prestávky, z ktorých ka;dá trvá nepretr;ite
aspo6 dve hodiny, a ;e cez tieto prestávky len
osádky nevykonáva ;iadny výkon svojho povolania ani
inú prácu z dôvodu svojho povolania.
b) Osobná kontrolná kni;ka uvedená v lánku 12 tejto dohody
musí obsahovaA údaje umo;6ujúce zistiA úpravu denného
odpo inku, ktorý sa v be;nom tý;dni poskytuje lenovi
osádky
pridelenej k medzinárodnej osobnej
cestnej
doprave.
3. Ak sú vo vozidle dvaja vodi i a ak vozidlo nemá le;adlo
umo;6ujúce lenom osádky pohodlne si BahnúA, musí maA ka;dý len
osádky nepretr;itý denný odpo inok po as najmenej desiatich hodín
v priebehu dvadsiatich siedmich hodín pred ktorýmkoBvek okamihom
niektorého z výkonov svojho povolania.
4. Ak sú vo vozidle dvaja vodi i a ak vozidlo má le;adlo
umo;6ujúce lenom osádky pohodlne si BahnúA, musí maA ka;dý len
osádky nepretr;itý denný odpo inok po as najmenej ôsmich hodín v
priebehu tridsiatich hodín pred ktorýmkoBvek okamihom niektorého z
výkonov svojho povolania.
5. 9asy odpo inku uvedené v tomto
lánku sa musia stráviA
mimo vozidla; ak však vozidlo má le;adlo umo;6ujúce lenom osádky
pohodlne si BahnúA, mô;u sa
asy odpo inku stráviA na tomto
le;adle za predpokladu, ;e vozidlo stojí.
5
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9l.6-bis
Prerušenie

asu denného odpo inku pri kombinovaných prepravách

V prípadoch, keT
len osádky sprevádza vozidlo ur ené na
prepravu vecí alebo osôb, ktoré sa prevá;ajú loTou alebo vlakom,
smie byA
as jeho denného odpo inku prerušený raz pokiaB sa
dodr;iavajú nasledujúce podmienky:
a)
b)

c)
d)
e)

asA denného odpo inku strávená na súši sa mô;e vyu;iA pred
asAou denného odpo inku alebo po nej strávenej na palube lode
alebo vo vlaku;
as prerušenia denného odpo inku
musí byA
o najkratší
a v ;iadnom prípade nesmie k prerušeniu dôjsA skôr ako jednu
hodinu pred nakládkou alebo nesmie trvaA dlhšie ako jednu
hodinu po vykládke, pri om colné formality sa zahO6ajú do
vykladacích alebo nakladacích prác;
po as oboch
astí odpo inku musí maA
len osádky mo;nosA
odpo ívaA na lô;ku alebo na le;adle;
ak sa
as odpo inku takto prerušuje, musí sa predS;iA o dve
hodiny;
as strávený na palube lode
alebo vo vlaku, ktorý sa
nezapo ítava do
asti denného odpo inku, posudzuje sa ako
prerušenie uvedené v lánku 8.
9l.7
Denný as vedenia, maximálny tý;d6ový
a dvojtý;d6ový as vedenia

1. Celkový as vedenia medzi dvoma po sebe nasledujúcimi asmi
denného odpo inku podBa ustanovení lánku 6 tejto dohody, Talej
nazývaný "denným asom vedenia" nesmie byA dlhší ako osem hodín.
2. U vodi ov iných vozidiel, ne; ktoré sú uvedené v lánku 10
tejto dohody, sa mô;e odchylne od ustanovenia odseku 1 tohto
lánku predS;iA denný as vedenia najviac dva razy tý;denne a; na
deväA hodín.
3. DS;ka asu vedenia nesmie prekro iA štyridsaAosem hodín za
tý;de6 alebo deväAdesiatdva hodín za štrnásA dní.
9l.8
Maximálny nepretr;itý

as vedenia

1. a) Nepretr;itý
as vedenia nesmie byA nikdy dlhší ako
štyri hodiny okrem prípadov, keT vodi
nemô;e dôjsA na
vyhovujúce miesto zastávky alebo na miesto ur enia; v
týchto prípadoch mo;no as vedenia predS;iA a; o tridsaA
minút, pokiaB sa tým neporušia ustanovenia lánku 7
tejto dohody.
b) Za nepretr;itý sa pova;uje
as vedenia, ktorý sa
preruší iba na asy kratšie, ne; sú ur ené v odsekoch 2
alebo 3 tohto lánku.
2. a) Vodi i vozidiel uvedených v
lánku 10 tejto dohody
musia prerušiA vedenie aspo6 na hodinu po uplynutí asu
uvedeného v odseku 1 tohto lánku.
b) Toto
prerušenie
sa
mô;e
nahradiA
dvoma aspo6
tridsaAminútovými prestávkami vsunutými do denného asu
vedenia tak, aby sa vyhovelo ustanoveniam odseku 1
6
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tohto

lánku.

3. a) Ak ide o vodi a iných vozidiel, ne; ktoré sú uvedené v
lánku 10 tejto dohody, a ak denný as vedenia nie je
dlhší ako osem hodín, musí sa vedenie po uplynutí asu
uvedeného v odseku 1 tohto
lánku prerušiA na as
trvajúci nepretr;ite aspo6 tridsaA minúA.
b) Toto prerušenie sa mô;e nahradiA dvoma prestávkami, z
ktorých ka;dá trvá nepretr;ite aspo6 dvadsaA minút,
alebo
troma
prestávkami,
z
ktorých ka;dá trvá
nepretr;ite aspo6 pätnásA minút; tieto prestávky mô;u
byA celé mimo nepretr;itého asu vedenia uvedeného v
odseku 1 tohto lánku alebo mô;u iasto ne spadaA do
tohto asu a iasto ne bezprostredne na6 nadväzovaA.
c) Ak denný as vedenia je dlhší ako osem hodín, je vodi
povinný urobiA
vo vedení najmenej
dve prestávky
trvajúce nepretr;ite aspo6 tridsaA minút.
4. Cez prestávky uvedené v odsekoch 2 alebo 3 tohto lánku
nesmie vodi
vykonávaA ;iadnu innosA vy;adovanú jeho povolaním
okrem dozoru nad vozidlom a jeho nákladom. Ak sú však vo vozidle
dvaja vodi i, ustanoveniam odsekov 2 alebo 3 tohto lánku sa
vyhovie aj vtedy, ak vodi ,
ktorý má prestávku vo vedení,
nevykonáva ;iadnu innosA spadajúcu pod zna ku rubriky 7a denného
výkazu osobnej kontrolnej kni;ky predpísanej
lánkom 12 tejto
dohody.
9l.9
Tý;d6ový odpo inok
1. Okrem denných odpo inkov ustanovených v
lánku 6 tejto
dohody musí maA ka;dý len osádky tý;denne nepretr;itý odpo inok
trvajúci aspo6 dvadsaAštyri hodín, ktorému musí bezprostredne
predchádzaA alebo po ktorom musí bezprostredne nasledovaA as
denného odpo inku podBa ustanovení spomenutého lánku 6.
2. a) V
období od
1. apríla do
30. septembra tý;d6ový
odpo inok ustanovený v odseku 1 tohto lánku u
lenov
osádok vozidiel pou;ívaných
v medzinárodnej osobnej
cestnej doprave sa však mô;e nahradiA nepretr;itým
odpo inkom trvajúcim aspo6 šesAdesiat hodín, ktorý treba
vybraA vcelku pred uplynutím Talších najviac štrnástich
po sebe idúcich dní. Tomuto odpo inku musí bezprostredne
predchádzaA alebo po 6om bezprostredne nasledovaA as
denného odpo inku podBa
ustanovení
lánku 6 tejto
dohody.
b) Ustanovenie tohto odseku sa nevzAahuje na lenov osádok
vozidiel
pou;ívaných
na
pravidelnú
prepravu
cestujúcich.
9l.10
Zlo;enie osádky
S prihliadnutím na
dohody, ak ide

ustanovenie

lánku

12 bis

ods. 2 tejto

a) o súpravu vozidiel, ktorá má viac ako jeden príves alebo
náves,
b) o súpravu vozidiel pou;itú
na prepravu cestujúcich, ak
prípustná celková hmotnosA prívesu alebo návesu je vä šia ako
5 ton, alebo
c) o súpravu vozidiel pou;itú na prepravu nákladov, ak prípustná
7
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celková hmotnosA súpravy vozidiel je vä šia ako 20 ton,
musí vodi a sprevádzaA iný vodi
od za iatku jazdy alebo nahradiA
iný vodi po 450 km, ak vzdialenosA, ktorá sa má uraziA medzi
dvoma po sebe nasledujúcimi asmi denného odpo inku, je vä šia ako
450 km.
9l.11
Výnimo né prípady
Za podmienky,
;e sa tým
neohrozuje bezpe nosA cestnej
premávky, sa vodi
smie odchýliA od ustanovení
lánkov 6, 7, 8
a 10 tejto dohody v prípade nebezpe enstva, v prípade vyššej moci,
pri poskytovaní pomoci alebo v dôsledku poruchy vozidla, a to
v rozsahu potrebnom na zaistenie bezpe nosti osôb, vozidla alebo
jeho nákladu a na dôjdenie na miesto vyhovujúcej zastávky alebo
podBa okolností do cieBa svojej cesty. Druh a dôvod odchýlky je
vodi
povinný zaznamenaA v
osobnej kontrolnej kni;ke alebo
v prípade uvedenom v lánku 12-bis obdobne v registra nom lístku
alebo v iných kontrolných dokladoch uvedených v odseku 1 lánku
12-bis.
9l.12
Osobná kontrolná kni;ka
1. Ka;dý vodi
alebo pomocník vodi a je povinný zapisovaA do
osobnej kontrolnej kni;ky postupne v priebehu d6a výkaz výkonov
svojho povolania a hodín odpo inku. Túto kni;ku musí maA pri sebe
a na vyzvanie ju predlo;iA kontrolným orgánom.
2. Podrobné ustanovenia o úprave
vypS6aní sú v prílohe tejto dohody.

kni;ky

a

predpisy o jej

3. Zmluvné strany urobia všetky opatrenia potrebné na vydanie
a kontrolu osobných kontrolných kni;iek a najmä na zabránenie
sú asného pou;ívania dvoch takých kni;iek tým istým lenom osádky.
4. Ka;dý podnik vedie register osobných kontrolných kni;iek,
ktoré pou;íva; v tomto registri sa musí uviesA aspo6 meno vodi a
alebo pomocníka vodi a, ktorému sa kni;ka vydáva, potvrdenie
vodi a alebo pomocníka vodi a o prevzatí kni;ky,
íslo kni;ky,
dátum vydania kni;ky vodi ovi alebo pomocníkovi vodi a a dátum
posledného denného výkazu vyplneného vodi om alebo pomocníkom
vodi a pred kone ným vrátením kni;ky podniku po jej popísaní.
5. Podniky
uschovávajú upotrebené
kni;ky po as najmenej
dvanástich mesiacov odo d6a posledného zápisu a na po;iadanie ich
spolu s
registrami vydaných kni;iek
predkladajú kontrolným
orgánom.
6. Pri za atí ka;dej medzinárodnej cestnej prepravy musí ka;dý
vodi alebo pomocník vodi a maA pri sebe osobnú kontrolnú kni;ku,
ktorá
vyhovuje predpisom
uvedeným v
prílohe tejto dohody
a v ktorej sú zaznamenané údaje týkajúce sa posledných siedmich
dní pred d6om nástupu jazdy. Ak však právny poriadok štátu,
v ktorom vodi
alebo pomocník vodi a normálne vykonáva svoje
povolanie, neukladá povinnosA pou;ívaA osobnú kontrolnú kni;ku
vyhovujúcu predpisom
uvedeným v prílohe
tejto dohody mimo
medzinárodných
cestných prepráv,
sta í, aby
sa v osobnej
kontrolnej kni;ke vyhovujúcej predpisom uvedeným v prílohe tejto
dohody zaznamenávali v rubrikách 12 a 13 denných výkazov alebo
v tý;dennom výkaze údaje o "nepretr;itom odpo inku pred nástupom
8
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do slu;by"
dní.

a o "dennom

ase vedenia" po as

spomenutých siedmich

7. Ka;dá zmluvná strana mô;e, ak ide o vozidlo evidované v
štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou tejto dohody, vy;adovaA
namiesto osobnej kontrolnej kni;ky vyhovujúcej predpisom uvedeným
v prílohe tejto dohody iba doklady vyhotovené rovnakou formou,
akú majú denné výkazy spomenutej kni;ky.
9l.12-bis
Kontrolné zariadenie
(1) Ak jedna
zo zmluvných strán
ukladá alebo dovoBuje
zabudovanie a pou;ívanie mechanických kontrolných zariadení na
vozidlách registrovaných na jej území, mô;e toto zariadenie úplne
alebo iasto ne zbaviA vodi a povinnosti vypS6aA osobnú kontrolnú
kni;ku uvedenú v lánku 12 za týchto podmienok:
a) typ daného kontrolného zariadenia musí byA schválený alebo
uznaný jednou zo zmluvných strán;
b) ak sa osádka skladá z viacej ako jednej osoby a záznam sa
nerobí v jednotlivých výkazoch, ale len v jednom výkaze, musí
sa v 6om presne uviesA
asA záznamu vzAahujúca sa na ka;dú
z týchto osôb;
c) ak zariadenie zabezpe uje registráciu
asu, po ktorý lenovia
osádky vedú vozidlo,
asu stráveného plnením slu;obných
povinností mimo
asu vedenia a asu odpo inku a aj rýchlosti
jazdy vozidla a prejdenej vzdialenosti, mô;u sa vodi i úplne
zbaviA povinnosti vypS6aA osobné kontrolné kni;ky;
d) ak zariadenie zabezpe uje len registráciu
asu vedenia, asu
státia vozidla, rýchlosti jazdy a prejdenej vzdialenosti, mô;e
byA toto zbavenie len iasto né a obmedzuje sa len na záznamy
v slu;obných
registra ných
výkazoch
uvedenej kontrolnej
kni;ky, pri om sú
lenovia osádky povinní denne vypS6aA
príslušné rubriky tý;denného výkazu zodpovedajúcemu vzoru
výkazu (e) uvedenému v prílohe tejto dohody;
e) ak normálne a nále;ité pou;ívanie kontrolného zariadenia
zabudovaného na vozidle nie je mo;né, musí ka;dý len osádky
ru ne zaznamenávaA údaje o svojej pracovnej innosti a asoch
odpo inku do registra ného výkazu alebo do denného výkazu
zodpovedajúcemu vzoru výkazu (c) uvedenému v prílohe tejto
dohody; pritom musia pou;ívaA zodpovedajúce grafické zna ky;
f) v prípadoch, keT sú
lenovia osádky mimo vozidla a nemô;u
pou;ívaA toto zariadenie, musia zapísaA ru ne do registra ného
výkazu alebo do denného výkazu zodpovedajúcemu vzoru (c)
uvedenému v prílohe tejto dohody rôzne úseky asu týkajúceho
sa ich odbornej innosti mimo vozidla; pritom musia pou;ívaA
zodpovedajúce grafické zna ky;
g) je nevyhnutné, aby lenovia osádky mali pri sebe registra né
výkazy alebo iné kontrolné doklady vyplnené podBa ustanovení
podbodov
(c), (d),
(e) a
(f) tohto
bodu za
sedem
predchádzajúcich dní a mohli ich v prípade potreby predlo;iA
na kontrolu;
h) lenovia osádky musia zabezpe iA v asné zapnutie a riadny chod
kontrolného zariadenia a v prípade jeho poruchy musia v o
najkratšom ase zabezpe iA jeho opravu.
(2) Ak
kontrolné
zariadenie
zodpovedajúce
definícii
obsiahnutej v bode 1 je zabudované a pou;ívané na vozidle
registrovanom na území jednej zo zmluvných strán, ostatné zmluvné
strany nemô;u pre toto vozidlo vy;adovaA pou;itie ustanovenia
lánku 10 tejto dohody.
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(3) Organizácie musia nále;itým spôsobom uchovávaA registra né
výkazy alebo iné kontrolné doklady vyplnené podBa ustanovení
podbodov (c), (d), (e) a (f) odseku 1 tohto lánku najmenej
dvanásA mesiacov odo d6a posledného záznamu a predlo;iA ich na
po;iadanie kontrolným orgánom.
9l.13
Kontrola vykonávaná podnikom
aby

1. Podnik je povinný organizovaA slu;bu v cestnej doprave tak,
lenovia osádok mohli dodr;iavaA ustanovenia tejto dohody.

2. Podnik je povinný pravidelne kontrolovaA
asy vedenia a
iných prác, ako aj hodiny odpo inku s pou;itím všetkých dokladov,
ktoré má k dispozícii, napríklad osobných kontrolných kni;iek. Ak
zistí porušenie tejto dohody, je povinný bezodkladne urobiA tomu
prietr; a zabezpe iA, aby sa to nemohlo opakovaA, napríklad zmenou
pracovného asu a dopravných ciest.
9l.14
Opatrenia zabezpe ujúce vykonávanie dohody
1. Ka;dá zmluvná strana urobí všetky vhodné opatrenia, aby
zabezpe ila dodr;iavanie ustanovení tejto dohody, najmä kontrolami
na cestách a v miestnostiach podniku. Príslušné správne orgány
zmluvných strán si budú navzájom oznamovaA všeobecné opatrenia
vykonané za týmto ú elom.
2. Zmluvné strany si budú
navzájom poskytovaA pomoc na
zabezpe enie
správneho vykonávania
tejto dohody
a ú innej
kontroly; ka;dá zmluvná strana sa najmä zaväzuje, ;e bude náhodnou
kontrolou registra ných výkazov a iných kontrolných dokladov
zisAovaA, i sa ustanovenia tejto dohody v priebehu medzinárodných
cestných prepráv uskuto 6ovaných vozidlami evidovanými na jej
území dodr;iavajú.
3. Ak niektorá zmluvná strana zistí, ;e ustanovenia tejto
dohody vá;ne porušila osoba bývajúca na území inej zmluvnej
strany, oznámia správne orgány prvej zmluvnej strany správnym
orgánom druhej zmluvnej strany zistené porušenie, prípadne ulo;ený
trest.
9l.15
Prechodné ustanovenia
Pre prípad, ;e podBa lánku 16 ods. 4 táto dohoda nadobudne
platnosA pred 31. decembrom 1973, zmluvné strany sa dohodli, ;e
a; do tohto dátumu
a) odchylne od ustanovení lánku 7 ods. 1 a 2 tejto dohody nesmie
byA celkový
as vedenia (denný
as vedenia) medzi dvoma po
sebe nasledujúcimi asmi denného odpo inku podBa ustanovení
lánku 6 tejto dohody dlhší ako deväA hodín, nech u; ide o
vedenie akéhokoBvek vozidla alebo akejkoBvek súpravy vozidiel;
b) všetky odkazy v tejto dohode na ustanovenia jej lánku 7
ods. 1 a 2 sa budú vykladaA ako odkazy na ustanovenie
písmena a) tohto lánku.
Závere né ustanovenia
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9l.16
1. Táto dohoda je otvorená na podpis do 31. marca 1971 2) a po
tomto dátume na prístup lenských štátov Európskej hospodárskej
komisie a štátov prijatých do komisie s poradným hlasom podBa
odseku 8 mandátu tejto komisie.
2. Táto dohoda sa bude ratifikovaA.
3. Ratifika né listiny a listiny o prístupe
generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

sa

ulo;ia u

4. Táto dohoda nadobudne platnosA stoosemdesiateho d6a po tom,
o bude ulo;ená ôsma listina o ratifikácii alebo prístupe.
5. Pre ka;dý štát, ktorý ratifikuje túto dohodu alebo k nej
pristúpi po ulo;ení ôsmej ratifika nej listiny alebo listiny o
prístupe v zmysle odseku 4 tohto lánku, nadobudne táto dohoda
platnosA stoosemdesiateho d6a po ulo;ení jeho ratifika nej listiny
alebo listiny o prístupe.
-----------------------------------------------------------------2) PodBa rozhodnutia urobeného Pracovnou skupinou pre cestnú
dopravu na jej 44. zasadaní, ktorým sa dátum skon enia asu, po
ktorý AETR bude otvorená na podpis, odlo;il z 31. decembra 1970
na 31. marec 1971.
9l.17
1. Ka;dá zmluvná strana mô;e túto dohodu vypovedaA oznámením
zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.
2. VýpoveT nadobudne ú innosA šesA mesiacov
generálny tajomník dostane oznámenie o výpovedi.

po

dni,

keT

9l.18
Táto dohoda stratí ú innosA, ak po jej nadobudnutí platnosti
bude po et zmluvných strán po as dvanástich po sebe idúcich
mesiacov menší ne; tri.
9l.19
1. Ka;dý štát mô;e pri podpise tejto dohody alebo pri ulo;ení
svojej ratifika nej listiny alebo
listiny o prístupe alebo
kedykoBvek neskoršie vyhlásiA v oznámení zaslanom generálnemu
tajomníkovi Organizácie Spojených národov, ;e táto dohoda bude
platiA na všetkých územiach alebo na niektorom z území, ktoré
v medzinárodných vzAahoch zastupuje. Táto dohoda bude platiA na
území
alebo
na
územiach
uvedených
v oznámení za ínajúc
stoosemdesiatym d6om po tom, o toto oznámenie dostal generálny
tajomník, a ak toho d6a táto dohoda ešte nenadobudla platnosA,
za ínajúc d6om jej nadobudnutia platnosti.
2. Ka;dý štát, ktorý podBa predchádzajúceho odseku urobí
vyhlásenie, ;e dohoda platí na niektorom území, ktoré zastupuje v
medzinárodných vzAahoch, mô;e podBa
lánku 17 tejto dohody
vypovedaA túto dohodu, pokiaB ide o uvedené územie.
9l.20
1. Ka;dý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami
vo veci výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa pokiaB mo;no
urovná vzájomným rokovaním.
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2. Ka;dý spor, ktorý sa
neurovná rokovaním, sa podrobí
rozhodcovskému konaniu, ak o to po;iada niektorá zo sporných
zmluvných strán, a predlo;í sa jednému alebo viacerým rozhodcom
zvoleným spolo nou dohodou sporných strán. Ak sa do troch mesiacov
odo d6a, keT bolo navrhnuté rozhodcovské konanie, sporné strany
nedohodnú o voBbe rozhodcu alebo rozhodcov, mô;e ktorákoBvek
z týchto
strán
po;iadaA
generálneho
tajomníka Organizácie
Spojených národov, aby ur il jediného rozhodcu, ktorému bude spor
predlo;ený na rozhodnutie.
3. Výrok
rozhodcu
alebo
rozhodcov
ur ených
podBa
predchádzajúceho odseku bude pre sporné zmluvné strany záväzný.
9l.21
1. Ka;dý štát mô;e pri podpise alebo ratifikácii tejto dohody
alebo pri
prístupe k nej vyhlásiA,
;e sa necíti viazaný
ustanoveniami lánku 20 ods. 2 a 3 tejto dohody. Ostatné zmluvné
strany nebudú viazané uvedenými odsekmi vo i ;iadnej zmluvnej
strane, ktorá takú výhradu urobila.
2. Ak niektorý štát pri ulo;ení svojej ratifika nej listiny
alebo listiny o prístupe urobí inú výhradu, ne; ktorú predkladá
odsek 1 tohto
lánku, oznámi generálny tajomník Organizácie
Spojených národov túto výhradu štátom, ktoré u; ulo;ili svoju
ratifika nú listinu alebo listinu o prístupe a neskoršie túto
dohodu nevypovedali. Výhrada sa bude pova;ovaA za prijatú, ak do
šiestich mesiacov od tohto oznámenia ;iadny z týchto štátov
nevznesie námietku proti jej prijatiu. V opa nom prípade sa
výhrada neprijme, a ak štát, ktorý ju urobil, ju neodvolá, bude
ulo;enie ratifika nej listiny alebo listiny o prístupe tohto štátu
neú inné.
Pri pou;ití
ustanovenia tohto
odseku sa nebude
prihliadaA na námietku štátov, ktorých prístup alebo ratifikácia
by boli podBa tohto odseku neú inné v dôsledku výhrad, ktoré
urobili.
3. Ka;dá zmluvná strana, ktorej
výhrada bola prijatá v
podpisovom protokole tejto dohody alebo ktorá urobila výhradu
podBa odseku 1 tohto lánku alebo výhradu prijatú podBa odseku 2
tohto
lánku, mô;e túto výhradu kedykoBvek odvolaA oznámením
zaslaným generálnemu tajomníkovi.
9l.22
1. Po uplynutí troch rokov platnosti tejto dohody mô;e ka;dá
zmluvná
strana
po;iadaA
oznámením
zaslaným
generálnemu
tajomníkovi Organizácie
Spojených národov, aby bola zvolaná
konferencia
za ú elom
revízie dohody.
Generálny tajomník
upovedomí o tejto ;iadosti všetky zmluvné strany a zvolá revíznu
konferenciu, ak
do štyroch mesiacov odo d6a, keT
odoslal
upovedomenie, najmenej tretina zmluvných štátov mu oznámi svoj
súhlas s touto ;iadosAou.
2. Ak je konferencia podBa predchádzajúceho odseku zvolaná,
upovedomí o tom generálny tajomník všetky zmluvné strany a vyzve
ich, aby do troch mesiacov predlo;ili návrhy, o prerokovanie
ktorých na konferencii ;iadajú. Generálny tajomník oznámi všetkým
zmluvným stranám predbe;ný program rokovania konferencie, ako aj
znenie týchto návrhov najmenej tri mesiace pred d6om za atia
konferencie.
3. Na ka;dú konferenciu zvolanú podBa tohto
generálny tajomník všetky štáty uvedené v lánku 16
dohody.
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9l.23
1. Ka;dá zmluvná strana mô;e navrhnúA jednu alebo viacej zmien
tejto dohody. Znenie ka;dého pozme6ovacieho návrhu sa oznámi
generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, ktorý ho
oznámi všetkým zmluvným stranám a upovedomí o 6om všetky ostatné
štáty uvedené v lánku 16 ods. 1 tejto dohody.
2. Do šiestich mesiacov odo d6a, keT generálny tajomník
oznámil pozme6ovací návrh, mô;e ka;dá zmluvná strana generálnemu
tajomníkovi oznámiA,
a) ;e má námietku proti navrhovanej zmene alebo
b) ;e, hoci má v úmysle návrh prijaA, nie sú dosiaB
splnené podmienky potrebné na jeho prijatie.

v jej štáte

3. PokiaB zmluvná strana, ktorá zaslala oznámenie uvedené v
odseku 2 písm. b) tohto lánku, neoznámi generálnemu tajomníkovi,
;e
pozme6ovací
návrh
prijíma, mô;e
podaA námietku proti
navrhnutej zmene do deviatich mesiacov po uplynutí šesAmesa nej
lehoty ur enej na jej oznámenie.
4. Ak bude proti pozme6ovaciemu návrhu podaná námietka za
podmienok ur ených v odsekoch 2 a 3 tohto lánku, bude sa návrh
pova;ovaA za neprijatý a nenadobudne ú innosA.
5. Ak nebola proti pozme6ovaciemu návrhu podaná námietka za
podmienok ur ených v odsekoch 2 a 3 tohto lánku, bude sa návrh
pova;ovaA za prijatý od ni;šie uvedeného dátumu:
a) ak ;iadna zmluvná strana nezaslala oznámenie podBa odseku 2
písm. b) tohto
lánku,
po uplynutí
šesAmesa nej lehoty
uvedenej v odseku 2 tohto lánku;
b) ak aspo6 jedna zmluvná strana zaslala oznámenie podBa odseku 2
písm. b) tohto lánku, od skoršieho z týchto dvoch dátumov:
-

od dátumu, keT všetky zmluvné strany, ktoré urobili také
oznámenie,
oznámili generálnemu tajomníkovi, ;e návrh
prijímajú, pri om sa však za toto dátum pokladá de6
uplynutia šesAmesa nej lehoty ur enej v odseku 2 tohto
lánku, ak všetky prijatia boli oznámené pred uplynutím
tejto lehoty;
- od dátumu uplynutia deväAmesa nej lehoty ur enej v odseku 3
tohto lánku.

6. Ka;dá zmena pova;ovaná za prijatú nadobudne platnosA tri
mesiace odo d6a, keT sa pova;ovala za prijatú.
7. Generálny tajomník všetkým zmluvným stranám
o najskôr
oznámi, i bola proti pozme6ovaciemu návrhu podaná podBa odseku 2
písm. a) tohto lánku námietka a
i jedna alebo viaceré zmluvné
strany mu zaslali oznámenie podBa odseku 2 písm. b) tohto lánku.
Ak také oznámenie dostal od jednej alebo viacerých zmluvných
strán, oznámi potom všetkým zmluvným stranám, i zmluvná strana
alebo zmluvné strany, ktoré mu také oznámenie poslali, podávajú
námietku proti pozme6ovaciemu návrhu alebo ho prijímajú.
8. Nezávisle od postupu prerokúvania pozme6ovacích návrhov,
ustanoveného v odsekoch 1 a; 6 tohto
lánku, sa príloha tejto
dohody mô;e zmeniA dohodou medzi príslušnými orgánmi všetkých
zmluvných strán; ak príslušný orgán niektorej zmluvnej strany
vyhlási, ;e podBa jej právneho poriadku je jeho súhlas podmienený
osobitným splnomocnením vydaným na ten ú el alebo schválením
13
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zákonodarného orgánu, bude sa predpokladaA, ;e príslušný orgán
doty nej zmluvnej strany nedal súhlas na zmenu prílohy, pokiaB
príslušný orgán generálnemu tajomníkovi neoznámi, ;e po;adované
splnomocnenie alebo
schválenie bolo udelené.
Dohodou medzi
príslušnými orgánmi sa ur í dátum, keT zmenená príloha nadobudne
platnosA, a mô;e sa ustanoviA, ;e stará príloha zostane na
prechodný
as úplne alebo
iasto ne v platnosti súbe;ne so
zmenenou prílohou.
9l.24
Okrem oznámení uvedených v
lánkoch 22 a 23 tejto dohody
generálny tajomník Organizácie Spojených národov upovedomuje štáty
uvedené v lánku 16 ods. 1 tejto dohody
a) o ratifikáciách a prístupoch podBa lánku 16 tejto dohody,
b) o dátumoch, keT táto dohoda nadobudne platnosA podBa lánku
16 tejto dohody,
c) o výpovediach podBa lánku 17 tejto dohody,
d) o zrušení tejto dohody podBa lánku 18 tejto dohody,
e) o oznámeniach, ktoré dostal podBa lánku 19 tejto dohody,
f) o vyhláseniach a oznámeniach, ktoré dostal podBa
lánku 21
tejto dohody,
g) o nadobudnutí platnosti ka;dej zmeny podBa
lánku 23 tejto
dohody.
9l.25
Podpisový protokol tejto dohody bude maA rovnakú platnosA,
ú innosA a
as trvania ako táto dohoda, za neoddeliteBnú sú asA
ktorej sa pova;uje.
9l.26
Po 31. marci 1971 2) bude prvopis tejto dohody ulo;ený
u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý zašle
jeho overené opisy ka;dému zo štátov uvedených v lánku 16 ods. 1
tejto dohody,
na dôkaz
oho
dohodu podpísali.

podpísaní,

riadne

na

to splnomocnení, túto

Dané v 8eneve prvého júla tisíc deväAsto sedemdesiat v
jedinom vyhotovení v anglickom a francúzskom jazyku, pri om obe
znenia majú rovnakú platnosA.
-----------------------------------------------------------------2) PodBa rozhodnutia urobeného Pracovnou skupinou pre cestnú
dopravu na jej 44. zasadaní, ktorým sa dátum skon enia asu, po
ktorý AETR bude otvorená na podpis, odlo;il z 31. decembra 1970
na 31. marec 1971.
PRÍL.
OSOBNÁ KONTROLNÁ KNI8KA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Odkaz na ustanovenia právnych predpisov
1. Je ;iadúce, aby osobná kontrolná kni;ka obsahovala odkaz na
základné ustanovenia
predpisov,
ktoré musí
len osádky
dodr;iavaA.
9íslovanie kni;ky
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2. Kontrolná kni;ka sa

ísluje dierkovaním alebo tla ou.

Formát kni;ky
3. Osobná
kontrolná
kni;ka
má
(105x148 mm) alebo vä ší formát.

normalizovaný

formát

A6

Podpis kni;ky
4. Podpis vodi a musí byA tak na dennom výkaze, ako aj na
tý;d6ovom výkaze. Podpis zamestnávateBa musí byA na tý;d6ovom
výkaze.
Obsah kni;ky
5. S výhradou ustanovení ni;šie uvedeného odseku 7 musí osobná
kontrolná kni;ka zodpovedaA pripojenému vzoru; kni;ka musí
obsahovaA:
a)
b)
c)
d)
e)

stránku obálky,
pou enie o vedení kni;ky,
denné výkazy,
príklad vyplneného denného výkazu,
tý;d6ové výkazy.

6. Ka;dá zmluvná strana ur í, ako v kni;kách vydaných na jej
území
len osádky zaznamenáva asy výkonu svojho povolania
okrem asov vedenia. Na ten ú el si ka;dá zmluvná strana mô;e
zvoliA niektorý z týchto spôsobov:
a)

asy výkonu povolania okrem vedenia sa budú zaznamenávaA
pod zna kou, pri om sa nebudú rozlišovaA asy skuto nej
práce od iných pracovných asov,
b) asy výkonu povolania okrem vedenia sa budú zaznamenávaA
tak, ;e sa budú osobitne uvádzaA
- pod zna kou skuto né práce okrem vedenia a
- pod zna kou iné pracovné asy, ne; ktoré sú uvedené pod
zna kami

7. Ka;dá zmluvná strana mô;e
na svojom území ur iA,

pre osobné kontrolné kni;ky vydané

a) ;e diagram uvedený v dennom výkaze bude maA iba jeden pruh
obsahujúci asové údaje od 0 do 24 hodín,
b) ;e denný výkaz sa bude viesA vo viacerých ne; jednom
vyhotovení,
c) ;e sa doplnia Talšie údaje alebo rubriky alebo varianty za
podmienky, ;e sa celková úprava kni;ky nezmení a ;e ísla
alebo veBké písmená na za iatku rubrík, ako sa uvádzajú vo
vzore, zostanú nezmenené,
d) takú zmenu alebo doplnkový údaj, ktoré by v prípade
opatrení vykonaných podBa odseku 6 boli potrebné v spojení
so zna kami zhodujúcimi sa s rubrikami 7, 7a, 14 a 14a
denného výkazu,
e) ;e sa v tý;d6ovom výkaze nebudú vypS6aA štvor eky v
rubrikách Ha, Hb, prípadne I,
f) ;e sa denné výkazy staršie ako 14 dní z kni;ky oddelia.
VZOR OSOBNEJ KONTROLNEJ KNI8KY
a) Stránka obálky
15
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I.
II.
III.
IV.
V.

OSOBNÁ KONTROLNÁ KNI8KA PRE 9LENOV OSÁDKY V CESTNEJ DOPRAVE
Krajina: ...................................................
Dátum prvého pou;itia kni;ky: .................... 19.......
Dátum posledného pou;itia kni;ky: ................ 19.......
Priezvisko, meno (mená), dátum narodenia a adresa majiteBa
kni;ky: ....................................................
VI. Názov, adresa, telefónne
íslo, prípadne pe iatka podniku:
............................................................
9íslo kni;ky: .....................
b) Pokyny
POKYNY PRE VEDENIE OSOBNEJ KONTROLNEJ KNI8KY
1. Táto osobná kontrolná kni;ka je vydaná podBa (uveTte príslušné
právne predpisy) .............................................
Pre podnik
2. Po vyplnení rubrík V a VI na stránke obálky vydajte kni;ku
ka;dému lenovi osádky podBa právnych predpisov uvedených v
odseku 1.
3. Zapíšte do registra mená osôb, ktorým boli kni;ky vydané,
s udaním
ísla ka;dej kni;ky a dátumu jej vydania. Vyzvite
majiteBa, aby potvrdil prevzatie kni;ky podpisom na okraji
registra.
4. MajiteBovi dajte všetky
kni;ky.

potrebné pokyny

pre správne

vedenie

5. Denné a tý;d6ové výkazy kontrolujte ka;dý tý;de6, alebo ak to
nie je mo;né, neskoršie, ale o mo;no najskôr. Tý;d6ový výkaz
podpíšte.
6. Odoberte pou;ité kni;ky v lehote ur enej v odseku 9 a majte
ich k dispozícii pre kontrolné orgány najmenej jeden rok. Do
registra uvedeného v odseku 3 zapíšte dátum posledného denného
výkazu.
Pre

lena osádky

7. Táto kontrolná kni;ka je osobná. Majte ju pri sebe, ak ste v
slu;be, a na po;iadanie ju predlo;te kontrolným orgánom. Pri
opustení podniku ju vráAte svojmu zamestnávateBovi.
8. Predkladajte ju svojmu zamestnávateBovi ka;dý tý;de6, a ak to
nie je mo;né, neskoršie, ale
o mo;no najskôr, aby mohol
kontrolovaA vaše záznamy a podpísaA tý;d6ový výkaz.
9. Ak je kni;ka popísaná, ponechajte si ju 14 dní, aby ste ju
mohli kedykoBvek predlo;iA kontrolným orgánom. Potom ju
o
najskôr
odovzdajte
svojmu
zamestnávateBovi.
Druhopisy
tý;d6ových výkazov si ponechajte.
Obálka
10. Presved te sa,
i vaše priezvisko,
meno (mená),
narodenia a adresa sú správne vyplnené (rubrika V).
11. Zapíšte dátum,
(rubrika III).
12. Po popísaní

keT

ste

túto

celej kni;ky zapíšte
16
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pou;ili posledný raz (rubrika IV).
Denný výkaz
13. Vypl6te denný výkaz za ka;dý
len osádky.

de6, keT ste boli zamestnaný ako

14. Do rubriky 2 zapíšte štátnu poznávaciu zna ku ka;dého vozidla
pou;itého v priebehu d6a.
15. Pou;ité zna ky majú tento význam:
celkový as denného odpo inku pred nástupom do slu;by
as denného odpo inku
pracovná prestávka
as vedenia
(1. alternatíva)1)
as vykonávania povolania okrem vedenia
(2. alternatíva)1)
skuto ná práca okrem vedenia
iné pracovné
asy, ne; ktoré sú

uvedené pod zna kami.

16. 9as denného odpo inku , pracovné prestávky a asy, v priebehu
ktorých ste sa zapodievali
innosAami vyjadrenými zna kami
(prvá alternatíva)1) rubrík 6 a 7, (druhá alternatíva)1) 6,
7 a 7a, zaznamenajte vodorovnou iarou vedenou pod príslušnými
hodinami a v rubrike ozna enej príslušnou zna kou, pri om
vodorovné iary spojte zvislými iarami. Vznikne tak súvislá
iara po celej dS;ke pruhu (pozri príklad v kni;ke).
17. Záznamy treba robiA
ktorého sa týkajú.

na

za iatku

a

na konci ka;dého

asu,

18. V rubrike 16 ("Poznámky") zaznamenajte meno prípadného druhého
vodi a. Okrem toho mo;no túto rubriku pou;iA na vysvetlenie
prípadného
porušenia predpisov
alebo na
opravu údajov
uvedených v iných rubrikách (pozri odsek 25). Aj zamestnávateB
alebo kontrolné orgány mô;u tam vpísaA svoje poznámky.
19. V rubrike 12 zaznamenajte po et hodín nepretr;itého odpo inku
(denný odpo inok), ktorý ste mali bezprostredne pred nástupom
slu;by. Ak sa tento as za ína v jeden de6 a kon í sa na druhý
de6, bude tento po et predstavovaA sú et asu odpo inku na
konci predošlého d6a a asu odpo inku na za iatku d6a, ktorého
sa výkaz týka.
20. Pred odjazdom zapíšte v rubrike 11 v riadku "Za iatok slu;by"
po et kilometrov podBa po íta a prejdenej vzdialenosti, na
konci slu;obného
asu zapíšte v rubrike 11 v riadku "Koniec
slu;by" nový
po et kilometrov a
zapíšte celú prejdenú
vzdialenosA.
21. Podpíšte denný výkaz.
Tý;d6ový výkaz
22. Tento výkaz treba spísaA na konci ka;dého tý;d6ového obdobia,
v ktorom bol spísaný aspo6 jeden denný výkaz. V d6och, keT ste
boli v slu;be a neboli ste lenom osádky, t.j. keT nebolo
treba spisovaA denný výkaz, zapíšte
íslicu "0" v rubrike
G a dS;ku pracovných
asov v rubrikách Ha a Hb; ak ste
nevykonávali niektorú z ur ených
inností, zapíšte íslicu
17
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"0" v príslušnej rubrike. V d6och, keT ste neboli v slu;be,
zapíšte
íslicu "0" v rubrikách G, Ha a Hb a pripojte
vysvetlivku, ako napr. "dovolenka", "voBný de6".
23. Do rubrík F a G prepíšte ísla uvedené
príslušných denných výkazov.

v rubrikách 12

a 13

Doplnkový pokyn pre prípad, keT domáci právny poriadok ukladá, aby
lenovia
osádok
viedli
osobnú
kontrolnú
kni;ku iba pre
medzinárodné prepravy
24. Pred uskuto nením medzinárodnej prepravy treba v rubrikách 12
a 13 denných výkazov za posledných sedem dní pred za atím
tejto
prepravy
zaznamenaA
údaje
o
celkových
asoch
nepretr;itého odpo inku pred nástupom do slu;by a o asoch
denného vedenia alebo vyplniA tý;d6ový výkaz za týchto sedem
dní.
Všeobecné poznámky
25. V kni;ke sa nesmie vymazávaA, pre iarkovaA ani prepisovaA;
chyby, hoci
aj len formálne, treba
opraviA v rubrike
"Poznámky" (rubrika 16).
26. 8iadny list nesmie byA zni ený.
27. Všetky údaje treba zapisovaA atramentom.
-----------------------------------------------------------------1) Pou;itá alternatíva bude závisieA od voBby, ktorú zmluvná
strana urobí podBa odseku 6 všeobecných ustanovení. Iba takto
zvolená alternatíva sa bude uvádzaA v osobných kontrolných
kni;kách.
c) Denný výkaz
.PI 108-76-1.PCX
d) Príklad vyplneného denného výkazu
.PI 108-76-2.PCX
Poznámka 1
V praxi sa rubriky 10 a 10a v tom istom dennom výkaze budú
vypS6aA obidve iba v prípade, keT len osádky vykonával v ten istý
de6 osobnú aj nákladnú prepravu. V rubrike 10a (ktorú vypS6ajú iba
lenovia osádky vozidiel ur ených na prepravu osôb) treba zapísaA
"10h" alebo "11h" podBa systému denného odpo inku platného pre
lena osádky.
Poznámka 2
Ak je v rubrike 12 zaznamenané 12 hodín ako celkový as
nepretr;itého odpo inku pred nástupom do slu;by, znamená to, ;e v
predchádzajúci de6 vodi skon il prácu o 19. hodine, lebo ak sa k
7 hodinám uvedeným v rubrike 4 pripo íta Talších 5 hodín od
19. do 24. hodiny predchádzajúceho d6a, vychádza sú et 12 hodín.
e) Tý;d6ový výkaz
.PI 108-76-3.PCX
PODPISOVÝ PROTOKOL
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Pri podpise Európskej dohody o práci osádok vozidiel v
medzinárodnej
cestnej doprave
sa podpísaní,
riadne na to
splnomocnení, dohodli takto:
Zmluvné strany
vyhlasujú, ;e táto
dohoda neprejudikuje
ustanovenia, ktoré sa prípadne neskoršie vypracujú vo veci dS;ky a
rozvrhu pracovného asu.
K

lánku 4 dohody

Ustanovenia odseku 1 tohto lánku nemo;no vykladaA tak, ;e by
podBa nich za hranicami štátu, v ktorom je vozidlo vykonávajúce
medzinárodnú prepravu evidované, platili zákazy jazdy v niektorých
d6och alebo hodinách, platné v tomto štáte pre niektoré kategórie
vozidiel. Ustanovenia odseku 2 tohto lánku nemo;no vykladaA tak,
;e by zabra6ovali zmluvnej strane vy;adovaA, aby sa na jej území
dodr;iavali
predpisy
jej
právneho
poriadku, zakazujúce v
niektorých d6och alebo hodinách jazdu ur itých kategórií vozidiel.
Ka;dá zmluvná strana, ktorá je ú astníkom osobitnej dohody
uvedenej v
lánku 4 ods. 2 tejto dohody a dovolí vozidlám
evidovaným na území niektorého štátu, ktorý je zmluvnou stranou
AETR, ale nie ú astníkom uvedenej osobitnej dohody, uskuto 6ovaA
medzinárodnú prepravu za ínajúcu a kon iacu na území ú astníkov
uvedenej osobitnej dohody, mô;e klásA ako podmienku uzavretia
dvojstranných
alebo mnohostranných
dohôd dovoBujúcich
také
prepravy, ;e sa na území štátov, ktoré sú ú astníkmi uvedenej
osobitnej dohody, budú osádky vykonávajúce prepravy spravovaA
ustanoveniami uvedenej osobitnej dohody.
K

lánku 12 dohody

Podpísaní sa zaväzujú, ;e len o dohoda nadobudne platnosA,
prerokujú mo;nosA doplniA dohodu dolo;kou predvídajúcou pou;itie
kontrolného zariadenia schváleného typu, ktoré by sa umiestnilo na
vozidle a pokiaB mo;no by nahradilo osobnú kontrolnú kni;ku.
K

lánku 14 dohody

Zmluvné strany uznávajú, ;e je ;iadúce,
- aby ka;dá zmluvná strana urobila potrebné opatrenia, ktoré by
jej umo;nili stíhaA porušenia ustanovení dohody nielen vtedy, ak
k nim došlo na jej území, ale aj vtedy, ak k nim došlo na území
iného
štátu
v
priebehu
medzinárodnej
cestnej prepravy
vykonávanej vozidlom, ktoré je u nej evidované;
- aby si navzájom poskytovali pomoc pri stíhaní osôb, ktoré také
ustanovenia porušia.
K prílohe dohody
Odchylne od odseku 4 všeobecných ustanovení prílohy tejto
dohody
Švaj iarsko
nemusí
vy;adovaA,
aby
zamestnávatelia
podpisovali tý;d6ové výkazy osobnej kontrolnej kni;ky.
Na
dôkaz toho
podpísaní,
podpísali tento protokol.

riadne

na

to

splnomocnení,

Dané v 8eneve prvého júla tisíc deväAsto sedemdesiat v jedinom
vyhotovení v anglickom a francúzskom jazyku, pri om obe znenia
majú rovnakú platnosA.
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