
Aktivity MDV SR            
vo vzťahu k dopravcom 
v cestnej doprave

1. december 2018, Wellness Hotel Chopok
28. Plenárne zhromaždenie 
združenia ČESMAD Slovakia 

Peter Varga, MBA, MSc.



Aktivity MDV SR  vo vzťahu k dopravcom v cestnej doprave

➢ zníženie pokút

• v rozkaznom konaní za delikt neúhrady mýta z 1 500 eur

na 1 050 eur, pri zaplatení do 15 dní – 700 eur (zníženie na 2/3)

• v rozkaznom konaní za delikt nesprávneho nastavenia počtu

náprav zo 480 eur na 180 eur, pri zaplatení do 15 dní – 120 eur

(zníženie na 2/3)

➢ zaradenie vozidiel s elektrickým pohonom do najnižšej mýtnej sadzby

(ktorá dnes platí pre vozidlá EURO V, VI, EEV)

➢ vypustenie zákonnej povinnosti každoročne upravovať sadzby mýta

o harmonizovaný index spotrebiteľských cien

➢ reklamácie niektorých operácií pri výbere mýta – hotline služba

Mýto - pripravovaná novela zákona č. 474/2013 Z. z.
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➢ zníženie pokút za TK a EK – pokuta 165 eur za nepodrobenie TK/EK

• ak zaplatí do 15 dní, tak sa pokuta považuje za uhradenú, ak ju

zaplatí vo výške 2/3, teda 110 eur a

• ak je pokuta zaplatená do 15 dní a aj bola vykonaná kontrola

do 15 dní, tak pokuta sa považuje za uhradenú, ak ju zaplatí

vo výške 1/3 teda 55 eur

➢ vykonanie TK s „malým TP – OE časť I.“

➢ absolvovanie TK s nenaloženým vozidlom, ak sú k dispozícii

referenčné brzdné sily (od importéra)

• ak importér neposkytol referenčné brzdné sily na typ vozidla,

treba sa obrátiť na importéra, aby poskytol referenčné brzdné sily

na konkrétne VIN a doručil ich technickej službe

Zákon č. 106/2018 Z. z. – účinný od 20. 5. 2018



Aktivity MDV SR  vo vzťahu k dopravcom v cestnej doprave

Cieľ novely:

➢ spresnenie podmienok preukazovania finančnej spoľahlivosti –

zosúladenie s nariadením (ES) č. 1071/2009 – uznávanie bankovej

záruky a poistenia zodpovednosti za výkon povolania

➢ spresnenie ustanovení v zákone č. 462/2007 Z. z. týkajúcich sa

pracovného pomeru vodičov (nezákonné vykonávanie činnosti vodiča

na voľnú živnosť – vedenie cudzieho motorového vozidla)

➢ dopĺňa sa zákaz činnosti pri neoprávnenom podnikaní v cestnej

doprave (až na 5 rokov)

Novela vyhlášky č. 124/2012 Z. z.

Novela zákona č. 56/2012 Z. z.
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➢ nový metodický pokyn pre prideľovanie a vydávanie prepravných

povolení CEMT a pri odovzdávaní jednorazových prepravných

povolení – účinný od 1.9.2018

• kontrola finančnej spoľahlivosti

• kontrola nevyrovnaných záväzkov voči sociálnej poisťovni,

zdravotnej poisťovni a voči daňovým a colným úradom

• kontrola zápisu v OR s predmetom podnikania podľa § 5 ods. 3

zákona č. 56/2012 Z. z.

➢ 11.12.2018 – zasadnutie komisie CEMT na MDV SR

➢ MDV SR poskytlo Združeniu ČESMAD Slovakia zoznam dopravcov,

ktorým boli vydané treťoštátne prepravné povolenia (za rok 2017

a I. polrok 2018)

➢ stratégia prepravných povolení pre UA, RUS, BY

Prepravné povolenia
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Najdôležitejšie zmeny, ktoré sa navrhujú, sú v týchto oblastiach:

➢ vysielanie vodičov

➢ kabotáž

➢ tachografy

➢ čerpanie týždenných odpočinkov

➢ prespávanie v kabínach počas čerpania pravidelného týždenného 

odpočinku

➢ podmienky pre podnikanie v cestnej doprave by sa mali vzťahovať aj

pre dopravcov, ktorí vykonávajú cestnú dopravu vozidlami do 3,5 tony

Balík mobility
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➢ v spolupráci s MV SR (PPZ SR) a vzhľadom na navrhovanú úpravu

zákona č. 8/2009 Z. z. (zníženie veku vodiča) MDV SR pripravuje

novelu zákona:

• č. 93/2005 Z. z. o autoškolách - úprava učebných osnov

pre vodičov osobnej a nákladnej (účinnosť 1. 5. 2020)

• č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom

výcviku niektorých vodičov (účinnosť 1. 5. 2020)

• skúšobné testy aj v inom jazyku (RUS, AJ, NJ)

• študijné odbory, ktoré budú uznané v rámci KKV kurzov (výučba

teórie KKV), a možnosť absolvovať základnú kvalifikáciu počas

štúdia

➢ zaradenie vodiča v cestnej doprave do zoznamu zamestnaní

s nedostatkom pracovnej sily (rokovanie MDV SR s MPSVaR SR)

➢ 5. 12. 2018 - workshop na MDV SR na tému „Nedostatok vodičov

v cestnej doprave”

Nedostatok vodičov
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Ďakujem za pozornosť

Peter Varga, MBA, MSc.
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