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Věc: Odpověď na dotaz ohledně zpětného zadávání činností řidiče 

 

Vážený pane Davide, 

 

k Vaší otázce ohledně povinnosti zpětně zadávat činnosti řidiče prostřednictvím tachografu 

v případě, kdy se řidič vzdálí od vozidla, uvádím následující. 

Řidič je podle čl. 34 odst. 3 věta první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 

o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85  

o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlament a Rady (ES) č. 

561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkající se silniční dopravy (dále jen 

„nařízení (EU) č. 165/2014“) povinen, pokud se vzdálí od vozidla a nemůže obsluhovat tachograf, 

zadat zpětně na svou kartu řidiče zařízením k ručnímu zadávání údajů v tachografu, údaje o své 

činnosti, respektive časové úseky uvedené v čl. 34 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 165/2014, tj. dobu 

odpočinku, jinou práci ve smyslu čl. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES 

ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční 

dopravě vyjma bodu i), a pohotovost ve smyslu čl. 3 písm. b) uvedené směrnice. Tomu odpovídá i čl. 

6 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů 

v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 

2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (dále jen „nařízení (ES) č. 561/2006“), dle 

kterého je řidič povinen zaznamenat ručně prostřednictvím tachografu, na záznamový list či na výtisk 

z tachografu údaje o jiné práci, kterou vykonával v době, kdy řídil vozidlo používané k obchodním 

účelům, na které se nevztahuje toto nařízení a rovněž údaje  

o pohotovosti od poslední denní nebo týdenní doby odpočinku. 

Na žádost oprávněného kontrolora je pak řidič podle čl. 36 nařízení (EU) č. 165/2014 povinen 

předložit svou kartu řidiče, popřípadě záznamové listy pokud řídil vozidlo vybavené analogovým 

tachografem, a všechny výtisky a jiné ruční záznamy pořízené v období daného dne a předchozích 28 

dní.  

Řidič je tedy povinen doložit režim své činnosti prostřednictvím svojí karty řidiče, jejímž je 

držitelem, popřípadě prostřednictvím záznamových listů pokud řídil vozidlo vybavené analogovým 

tachografem, a to za období 28 dní a dne kontroly. V případě, kdy se řidič vzdálí od vozidla  

a nemůže obsluhovat tachograf, je povinen zpětně zadat na svou kartu řidiče prostřednictvím zařízení 
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k ručnímu zadávání údajů v tachografu, údaje o své činnosti za všechny dny, kdy neřídil vozidlo 

vybavené tachografem, a to včetně doby, kdy čerpal odpočinek. Pokud tak řidič neučinil  

a vyčtením dat stažených z karty řidiče kontrolní orgán zjistí, že v daném období jsou některé časové 

úseky uvedeny jako „doba neznámá“ znamená to, že řidič svou činnost zpětně do záznamového 

zařízení řádně nezadal, svou činnost tedy nedoložil, a za takové jednání uloží kontrolor řidiči, resp. 

dopravci příslušnou sankci. Pro řádné splnění povinností řidiče, resp. dopravce je proto nutné, aby 

řidič manuální záznam do tachografu o své činnosti (např. čerpání odpočinku) provedl.  

Tyto povinnosti má řidič vždy s výjimkou případů uvedených ve stanovisku Evropské komise 

č. 7 týkající se výkladu nařízení (ES) č. 561/2006, ve kterém Evropská komise konstatovala, že 

požadavek na zpětné zadávání činností řidiče na jeho kartu (a analogicky i na záznamové listy) neplatí 

pro případy, kdy činnost nelze zaznamenat z technických důvodů, např. v situaci, kdy je vozidlo 

vybaveno digitálním tachografem tzv. první generace, tedy tachografem který vyhovuje požadavkům 

přílohy IB nařízení Rady (ES) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě ve znění nařízení 

Rady (ES) č. 2135/98 ze dne 24. září 1998, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3821/85 o záznamovém 

zařízení v silniční dopravě a směrnice 88/599/EHS o používání nařízení (EHS) č. 3821/84 a (EHS) č. 

3821/85, nebo pokud by se jednalo o nedůvodnou zátěž pro řidiče v případě, že řidič po delší časové 

období neřídil vozidlo vybavené tachografem. V takových případech je manuální úkon spočívající ve 

zpětném zadání do tachografu možné nahradit např. předložením formuláře ve smyslu rozhodnutí 

Komise ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/230/ES o formuláři o předpisech 

v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě, tedy tzv. „potvrzením o činnostech“.  

Závěrem bych Vás chtěl upozornit, že výše uvedené stanovisko Ministerstva dopravy 

k položené otázce není právně závazné, neboť k závazným výkladům je oprávněn v konkrétním 

případě pouze příslušný soud. Stanovisko vyjadřuje nezávazný právní názor. 

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Pavol Baran 

ředitel 

Odbor silniční dopravy 
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