
 

Osvedčenie pre pracovníkov v medzinárodnej doprave 

Použijú pracovníci v doprave pri opätovnom zavedení hraničných kontrol na vnútorných hraniciach 

z dôvodu obáv o verejné zdravie 

Toto osvedčenie môže použiť každá osoba, ktorá pracuje na palube dopravného prostriedku prepravujúceho tovar 

alebo cestujúcich, najmä vodič; každá osoba, ktorá sa premiestňuje na miesto, kde sa nachádza dopravný prostriedok, 

na ktorom začne pracovať; alebo akákoľvek iná osoba pracujúca v doprave (1). 

Na účely prekročenia vnútorných hraníc Únie sa držiteľ tohto osvedčenia považuje za pracovníka v medzinárodnej 

doprave. 

Osvedčenie musí riadne podpísať zamestnávateľ, ak je pracovník zamestnancom dopravnej spoločnosti, alebo 

samotný pracovník ako vedúci dopravnej spoločnosti, ak je samostatne zárobkovo činnou osobou. 

Osvedčenie sa pri hraničnej kontrole uznáva ako platný dôkaz, že daná osoba je pracovníkom v medzinárodnej 

doprave. 

Pracovník v doprave, ktorý použije toto osvedčenie (nižšie uvedený vzor), by na účely hraničnej kontroly na 

vnútorných hraniciach Únie nemal byť povinný predložiť žiaden ďalší dokument okrem svojho dokladu totožnosti na 

preukázanie, že je pracovníkom v medzinárodnej doprave. 

Po zrušení kontrol na vnútorných hraniciach by sa od pracovníkov v doprave mali vyžadovať len dokumenty, ktoré sú 

stanovené v právnych predpisoch EÚ na vykonávanie ich činnosti. 

Elektronická alebo tlačená verzia osvedčenia by sa mala považovať za dostatočnú. 

 

(1) Na pilotov leteckých spoločností a členov posádky lietadla a na námorníkov sa vzťahujú body 5.2 a 5.3 

príručky. 

  



 

 

Osvedčenie pre pracovníkov v medzinárodnej doprave  

Týmto sa potvrdzuje, že: 

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia: 

Miesto pobytu: 

vykonáva činnosti v medzinárodnej doprave ako * 

☐ vodič ľahkého vozidla vrátane ľahkého úžitkového vozidla, automobilu alebo motocykla 

 

☐ vodič ťažkého nákladného vozidla 

☐ vodič autobusu/autokaru 

☐ rušňovodič 

☐ člen vlakového personálu 

☐ vozňový inšpektor 

☐ kapitán plavidla vnútrozemskej plavby 

☐ člen posádky plavidla vnútrozemskej plavby 

 

☐ vodič vozidla s kapacitou do 9 osôb, ktorý prepravuje osoby z jednej z vyššie uvedených kategórií na ich miesto 

výkonu práce alebo z ich miesta výkonu práce alebo vykonáva jazdu naprázdno spojenú s touto prepravou a ktorý 

je zamestnancom toho istého zamestnávateľa 
 

☐ iný pracovník v doprave, uveďte:  

 

* Označte krížikom 

 

Miesto, dátum: 

Za spoločnosť/úrad/organizáciu (meno a podpis): 


