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POKYN Č. 5 
 

 
Věc: Formulář potvrzení o činnostech zavedený rozhodnutím Komise (2009/959/EU) 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 
Články: čl. 11 odst. 3 a článek 13 směrnice 2006/22/ES 
Přístup, který se má dodržovat: Formulář potvrzení se nevyžaduje u činností, jež lze zaznamenávat 
na tachografu. Hlavním zdrojem informací při silničních kontrolách jsou záznamy na tachografu. 
Absence záznamů by měla být odůvodněná pouze tam, kde z objektivních důvodů záznamy na 
tachografu, včetně údajů vkládaných ručně, nebylo možné provést. Pokud neexistuje důvodné 
podezření, za všech okolností se jako dostatečný důkaz na potvrzení souladu s nařízením (ES) 
č. 561/2006 nebo s evropskou dohodou AETR akceptuje kompletní sada záznamů z tachografu. 
Potvrzení se týká některých činností během časového úseku uvedeného v čl. 15 odst. 7 písm. a) 
nařízení (EHS) č. 3821/85, konkrétně běžného dne a předchozích 28 dní. 
Potvrzení lze použít tehdy, pokud řidič: 

měl volno z důvodu nemoci 
• byl na dovolené, která je součástí řádné dovolené v souladu s právními předpisy členského státu, 

v němž se podnik nachází 
• byl na dovolené nebo odpočíval 
• řídil jiné vozidlo vyňaté z oblasti působnosti nařízení (ES) č. 561/2006 nebo evropské dohody 

AETR 
• vykonával jinou práci než řízení vozidla 
• byl k dispozici 
a pokud nebylo možné zaznamenat tyto činnosti záznamovým zařízením. 

Kolonku „měl volno nebo odpočíval“ lze použít v situaci, kdy řidič neřídil, nevykonával jinou práci 
nebo nebyl k dispozici, neměl volno z důvodu nemoci nebo nečerpal řádnou dovolenou, včetně např. 
případů částečné nezaměstnanosti, stávek nebo výluk. 
 
Členské státy nemusí vyžadovat použití formuláře v případě absence záznamů, ale pokud se formulář 
vyžaduje, musí se uznat platnost tohoto standardizovaného formuláře. U běžné doby denního nebo 
týdenního odpočinku se však žádný formulář nevyžaduje. 
Elektronický vytisknutelný formulář, jakož i informace týkající se členských států uznávajících pouze 
tento formulář, jsou k dispozici na stránce:  
http://ec.europa.eu/transport/road/policy/social_provision/social_form_en.htm. 

Formulář je uznáván v celé EU v jakémkoliv úředním jazyce EU. Standardní formát usnadňuje 
pochopení, protože se údaje vyplňují do předem připravených očíslovaných kolonek. V dopravě podle 
AETR se doporučuje používat formulář vytvořený Evropskou hospodářskou komisí 
OSN (http://www.unece.org/trans/main/sc1/sc1.html). 
Všechna pole formuláře je třeba vyplnit strojově. Za účelem platnosti musí být formulář podepsán jak 
zástupcem společnosti, tak řidičem, a to před započetím jízdy. V případě samostatně výdělečně 
činných řidičů podepíše řidič formulář dvakrát: jako zástupce společnosti i jako řidič. 
Pouze podepsaný originál je platný. Znění formuláře nelze pozměňovat. Formulář nelze podepsat 
předem, ani jej nelze pozměnit ručně psanými poznámkami. Umožňují-li to vnitrostátní právní 
předpisy, je přijatelná faxová nebo digitální kopie formuláře. 
Formulář je možné vytisknout na dokladu obsahujícím logo a kontaktní údaje společnosti, je však 
rovněž potřeba vyplnit pole určená pro poskytnutí informací o společnosti. 
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