Přehledná tabulka nařízení o dobách řízení a odpočinků v silniční nákladní a osobní
dopravě. Tabelární srovnání mezi Nařízením č. ES č. 561/2006 a dohodou AETR.
AETR
Denní doba řízení

Nařízení ES č. 561/2006

max. 9 hodin (možné zvýšení 2x týdně na 10 hod.) mezi dvěma odpočinky
max. 56 hod

Týdenní doba řízení

max. 56 hod (10 + 10 + 9 + 9 + 9 + 9)

Týdenní pracovní doba

48 hod., lze prodloužit na max. 60 hod, pokud za 26 po sobě jdoucích týdnů
nebude překročena průměrná pracovní doba 48 hod. (včetně ostatních pracovních
činností (bez přesčasů) )

Nař. vlády č.589/2006 Sb. §5
odst. 1

Celková doba řízení za
období dvou po sobě
jdoucích týdnech

Max. 90 hod
nejpozději po 4,5 hodinách řízení
nejméně 45 minut. Lze rozdělit pouze
na 2 úseky:
první 15 min a druhý 30 min.

Přestávka v řízení

nejpozději po 4,5 hodinách řízení
nejméně 45 minut. Lze rozdělit na
trvající nejméně 15 min

Běžná denní doba odpočinku

nejméně 11 hod v průběhu 24 hod. od skončení předchozí doby odpočinku

Rozdělení běžné denní doby
odpočinku

při prodloužení na nejméně 12 hod lze
rozdělit až do 3 úseků, přičemž jeden
úsek musí být nejméně 8 souvislých
hodin

při prodloužení na nejméně 12 hod lze
rozdělit pouze do 2 úseků: První úsek
nejméně 3 hod, druhý úsek nejméně
9 hod.

Přerušení běžné denní doby
odpočinku na trajektu

1x nejvýše na 2 hod. za podmínek
uvedených v čl.9 nařízení.
Řidič však musí mít během odpočinku
dispozici lůžko nebo lehátko

Nanejvýš 2x jinými činnostmi, které
nepřesahují dobu trvání celkem 1 hod.
Řidič však musí mít během odpočinku
dispozici lůžko nebo lehátko

Zkrácená denní doba
odpočinku

možné zkrácení max. 3x týdně až na 9
hod. s tím, že dojde do konce týdne
k odpovídajícímu vyrovnání

možné zkrácení max. 3x až na 9 hod.
mezi dvěma týdenními odpočinky, bez
vyrovnání

Denní doba odpočinku
(nejméně 2 řidiči)

8 hodin za každé časové období 30 hod

nejméně 9 hod. za každé období 30
hod. od skončení poslední doby
odpočinku. Přítomnost druhého řidiče
ve vozidle povinná s výjimkou první
hodiny.

Běžná týdenní doba
odpočinku

nejméně 45 hod. včetně jedné denní doby odpočinku

Zkrácená týdenní doba
odpočinku

nejméně 36 hod (je-li čerpána v místě
obvyklého odstavení vozidla) nebo
nejméně 24 hod. s vyrovnáním do
nejméně 24 hod. (mimo místo obvyklého
konce 3 následujícího týdne
odstavení vozidla), s vyrovnáním do
konce 3 následujícího týdne

Začátek týdenního odpočinku

Po nejvýše šesti denních dobách řízení.
(v případě mezinárodní osobní
příležitostné dopravy po nejvýše 12-ti
denních dobách řízení)

Nelze vykázat jako odpočinek. Pokud
řídí vozidlo nespadající do působnosti
tohoto nařízení musí vykázat jako jinou
práci

Přesun řidiče do místa, kde
se ujme vozidla

Povinnost řidičů předložit
záznamové listy ke kontrole

Nejpozději po uplynutí šesti
24hodinových časových úseků od
skončení předchozího týdenního
odpočinku.

z běžného týdne a posledního dne
týdne předcházejícího, během něhož
řídili

z běžného dne a předchozích
28 kalendářních dní

