
Odpočinek v kabině vozidla
Ze stránek www.cspsd.cz  (Centrum služeb pro silniční dopravu - )

Již od počátku platnosti nařízení (ES) č. 561/2006 bylo zřejmé, že za určitých podmínek je možné 
trávit povinný odpočinek řidiče přímo ve vozidle. Vozidlo musí být v takovém případě vybaveno 
tolika lůžky nebo lehátky, kolik je členů osádky vozidla, navíc nelze odpočinek v žádném případě 
trávit v jedoucím vozidle. 

Jasná pravidla také platí i pro druh odpočinku, který je možné ve vozidle čerpat. Nejčastěji se to 
týká denního odpočinku, ale článek 8 odst. 8. zmíněného nařízení uvádí také zkrácenou týdenní 
dobu odpočinku. Z toho zcela logicky vyplývá, že pro běžný týdenní odpočinek v délce alespoň 
45 hodin taková možnost není a řidič by měl v případě, že mu vznikla povinnost čerpání běžného 
týdenního odpočinku, vyhledat jinou možnost pro ubytování nebo se vrátit do místa obvyklého 
odstavení vozidla.

Přesto někteří dopravci poukazovali na to, že trávit běžnou týdenní dobu odpočinku ve vozidle není 
nařízením výslovně zakázáno. Spory ukončil až rozsudek Soudního dvora ze dne 20. 12. 2017, 
který jasně uvedl, že výčet druhů odpočinku, které ve vozidle trávit lze je záměrný a jinou 
možnost proto nepřipouští.

Některé členské země EU zareagovaly velice rychle a přišly s novými pokutami za porušování této 
podmínky nebo jen začaly již dříve platné sankce uplatňovat. V Nizozemí hrozí dopravci, který 
neumožní řidiči trávit běžný týdenní odpočinek v místě s odpovídajícím vybavením pokuta 1 
500 EUR, v Belgii 1 800 EUR, Velká Británie ukládá pokutu 300 GBP.

Protože je stále větší tlak na to, aby řidiči čerpali týdenní odpočinky pokud možno doma, je v 
jednání návrh na změnu nařízení o dobách řízení a odpočinku. Jedna ze změn se má týkat právě 
způsobu čerpání týdenních odpočinků a způsobu náhrad za zkrácené týdenní odpočinky.

Prozatím je ale třeba dodržovat nařízení (ES) č. 561/2006 v platném znění a vyhnout se tak často 
vysokým a nepříjemným pokutám.
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