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Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c 

Nariadenie (ES) č. 561/2006 

Článok 8 – odsek 8b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

8b. Dopravný podnik musí organizovať 

prácu vodičov, tak aby vodiči mohli v 

rámci každého obdobia troch za sebou 

idúcich týždňov stráviť doma aspoň jednu 

dobu pravidelného týždenného odpočinku 

alebo týždenný odpočinok v trvaní viac 

ako 45 hodín čerpaný ako náhrada za 

skrátený týždenný odpočinok.; 

8b. Dopravný podnik musí organizovať 

prácu vodičov tak, aby vodiči mohli pred 

koncom každého obdobia štyroch za sebou 

idúcich týždňov stráviť doma alebo na 

inom mieste podľa svojho výberu aspoň 

jednu dobu pravidelného týždenného 

odpočinku alebo týždenný odpočinok v 

trvaní viac ako 45 hodín čerpaný ako 

náhrada za skrátený týždenný odpočinok. 

Vodič písomne informuje dopravný 

podnik najneskôr dva týždne pred takouto 

dobou odpočinku, ak ju chce čerpať na 

inom mieste než doma. Ak sa vodič 

rozhodne čerpať odpočinok doma, 

dopravný podnik mu zabezpečí potrebný 

prostriedok na návrat domov. 

 „Vodič podá vyhlásenie o čerpaní doby 

pravidelného týždenného odpočinku alebo 

doby týždenného odpočinku v trvaní viac 

ako 45 hodín ako náhrady za skrátenú 

dobu týždenného odpočinku na mieste 
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podľa výberu vodiča. Vyhlásenie sa 

uchováva v priestoroch podniku.  

Or. en 

 

 


