
SERVISNÉ INFORMÁCIE 

1

TAMEX, s.r.o. 
Stará Vajnorská 3 
831 04 Bratislava 
Tel: +421 2 444 549 20/21/22 
Fax: +421 2 444 549 35 
e-mail: tamex@tamex.sk 
www.tamex.sk 
 

Dátum: 03.08.2007  
Zmeny v protokole v rámci skúšky obmedzovača rýchlosti

a)  
 

- pokiaľ sa vyznačí, že sa kontrola nevykonala, tak sa dátum nevypíše 
- pokiaľ sa vyznačí, že sa kontrola vykonala, tak sa dátum vypíše a je totožný s dátumom kontroly    
 záznamového zariadenia 
 
b)  

 

- pokiaľ sa vykonala v rámci overenia tachografu aj kontrola obmedzovača, tak sa vypíše meno 
overovača pod „Kontrola záznam.zariad.“ a aj pod „Kontrola obmedzovača“, overovač to podpíše 1x. 
 

- pokiaľ sa nevykonala v rámci overenia tachografu kontrola obmedzovača, tak sa vypíše meno 
overovača len pod „Kontrola záznam.zariad.“ a pod „Kontrola obmedzovača“ sa jeho meno nevypíše, 
overovač to podpíše 1x. 
 
Po nastavení obmedzovača rýchlosti sa vozidlo musí vrátiť do firmy, kde sa vykonalo overenie 
tachografu. V opačnom prípade sa v inej firme vykoná aj nové overenie tachografu v rámci dodatočnej 
kontroly obmedzovača.

a) Pokiaľ vykoná následnú kontrolu obmedzovača rýchlosti v rámci firmy ten istý pracovník, tak po 
vytlačení nového protokolu bude jeho meno pod „Kontrola záznam.zariad.“ a aj pod „Kontrola 
obmedzovača“. Overovač podpíše nový protokol opäť len 1x. V tomto prípade sa vo firme archivujú 
obidva protokoly, aj keď na obidvoch bude podpis toho istého montéra. Dátum kontroly tachografu sa 
nemení a dátum kontroly obmedzovača bude zo dňa následnej kontroly obmedzovača, t.j. nebude 
totožný s dátumom tachografu. 
 
b) Pokiaľ vykoná následnú kontrolu obmedzovača rýchlosti v rámci firmy iný pracovník, tak po vytlačení 
nového protokolu bude pod „Kontrola záznam.zariad.“ uvedené meno pracovníka, ktorý vykonal 
overenie tachografu a pod „Kontrola obmedzovača“ bude meno pracovníka, ktorý vykonal následnú 
kontrolu obmedzovača. Tento v poradí druhý-nový protokol podpíše pracovník, ktorý vykonal následnú 
kontrolu obmedzovača rýchlosti. Pracovník, ktorý vykonal overenie tachografu na tento protokol už svoj 
podpis neprikladá. V tomto prípade sa vo firme archivujú obidva protokoly. Dátum kontroly tachografu 
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sa nemení a dátum kontroly obmedzovača bude zo dňa následnej kontroly obmedzovača, t.j. nebude 
totožný s dátumom tachografu. 
 
Pristúpili sme k tomu z právneho hľadiska, pokiaľ by došlo ku sporu so zákazníkom. Terajšia verzia po 
konzultácii nebola právne v poriadku z dôvodu priloženého podpisu overovača pri následnej kontrole 
obmedzovača. 
 

S pozdravom 
 

Váš TAMEX, s.r.o. 


