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DETSKÉ AUTOSEDAČKY 
 

          Ak chcete bezpečne prepraviť svoje deti po cestách Európy a okrem bezpečnosti aj bez pokút, venujte pozornosť 
výberu z predpisov o používaní detských sedačiek v automobiloch. 

Vo všeobecnosti sa nedopustíte nijakého priestupku, ak vo všetkých krajinách, ktorými prechádzate, použijete pre deti 
do 12 rokov a celkovej telesnej výšky do 150 cm  certifikovanú autosedačku odpovedajúcu veku a váhe dieťaťa. Deti do 
12 rokov prepravujte na zadných sedadlách. Deti vo veku do 3 rokov môžete prepravovať aj na predných sedadlách, 
autosedačka musí byť otočená v protismere a musí byť vypnutý predný airbag. 

 
SLOVENSKO 
Každé dieťa do výšky 150 cm a do hmotnosti 36 kg musí byť umiestnené v detskej sedačke, ak prevyšuje výšku alebo 
váhu, musí byť istené bezpečnostným pásom. Preprava bez detskej sedačky - len v obci a len deti staršie ako 3 roky na 
zadných sedadlách pripútané bezpečnostnými pásmi vtedy, ak vozidlá kategórie M1 a N1 tieto detské zádržné systémy 
nemajú alebo je ich vo vozidle málo alebo ak sa už 2 deti prepravujú v sedačkách a z priestorových dôvodov nie je možné 
ďalšiu umiestniť. Ak vozidlo nemá na zadnom sedadle bezpečnostné pásy (staršie typy vozidiel - od roku 1986 boli 
povinné bezpečnostné pásy na zadných sedadlách aj na vozidlách dovážaných na Slovensko)  deti do 3 rokov sa nesmú v 
takýchto vozidlách prepravovať. Deti do 12 rokov a do telesnej výšky 150 cm sa môžu na predných sedadlách 
automobilov prepravovať len vtedy ak vozidlo je vybavené vpredu bezpečnostnými pásmi a dieťa sedí v zádržnom 
systéme pre ne určenom. 
 
ČESKÁ REPUBLIKA 
Deti do 12 rokov musia byt umiestnené v detských sedačkách úmerných ich  
hmotnosti a veku. V súčasnosti je používanie sedačiek povinné aj v obciach  
s výnimkou rodín s troma deťmi. Dieťa nemusí byť pripútané v prípade,  
že to nedovoľuje zdravotný stav alebo telesná dispozícia.  
V takomto prípade musí mať táto osoba pri sebe príslušné lekárske potvrdenie. 
 
MAĎARSKO 
Deti s výškou do 150 cm môžu byť umiestnené aj na prednom sedadle v detskej  
sedačke úmernej ich hmotnosti a veku, ak nie je predné sedadlo vybavené  
aktívnym airbagom. Deti do 3 rokov môžu cestovať na prednom sedadle v autosedačke  
v protismere jazdy pri vypnutom airbagu. Deti do 135 cm môžu cestovať na zadnom  
sedadle s použitím bezpečnostného pásu. 
 
RAKÚSKO 
Deti mladšie ako 14 rokov a nižšie ako 150 cm musia cestovať v detskej autosedačke úmernej ich hmotnosti a to na 
predných i zadných sedadlách alebo zabezpečené bezpečnostným pasom prispôsobeným ich veľkosti. V autách, kde 
takéto zabezpečenie nie je možné je preprava deti zakázaná. 
 
POĽSKO, FÍNSKO, ŠVAJČIARSKO 
Dieťa do výšky 150 cm a do 12 rokov musí byť prepravované v certifikovanej autosedačke úmernej jeho hmotnosti a 
veku. 
 
NEMECKO 
Dieťa do výšky 150 cm a do 12 rokov musí byť prepravované v autosedačke úmernej jeho hmotnosti a výške. Na zadných 
sedadlách môžu byť prepravované bez sedačky len v tom prípade, že sú využité všetky bezpečnostné systémy. 
 
FRANCÚZSKO 
Deti do 10 rokov musia byť umiestnené v detskej sedačke úmernej ich výške, hmotnosti a veku. Deti do 13 kg musia byť v 
sedačke v protismere jazdy. Deti od 9 do 18 kg musia používať klasickú sedačku. Väčšie deti môžu použiť sedák a 
bezpečnostný pás. Ak je sedačka umiestnená na prednom sedadle, musí byť vpredu vypnutý airbag. Taxíky autosedačky 
nemusia používať. 
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CHORVÁTSKO 
Deti do 12 rokov musia sedieť len na zadných sedadlách. Výnimka platí pre deti do 2 rokov, pokiaľ sú v autosedačke 
prispôsobenej ich veľkosti umiestnené v protismere jazdy pri vypnutom airbagu. Deti do 5 rokov musia sedieť v 
autosedačke prispôsobenej ich veľkosti upevnenej trojbodovým bezpečnostným pásom na zadnom sedadle. Deti vo veku 
5 do 12 rokov musia byť pripútané trojbodovým pásom a sedieť na sedáku. 
 
DÁNSKO 
Deti do 3 rokov musia sedieť v detskej autosedačke úmernej ich hmotnosti a veku. Deti staršie ako tri roky môžu používať 
túto autosedačku namiesto bezpečnostných pasov. 
 
BELGICKO 
Deti do 3 rokov musia sedieť v detských autosedačkách. Deti od 3 do 12 rokov musia mať bezpečnostné pasy 
prispôsobené ich vzrastu. 
 
             HOLANDSKO 
             Deti do 3 rokov musia sedieť v detských   
             autosedačkách úmerných ich veku a to len na zadných  
                           sedadlách. Deti od 3 rokov musia používať sedačku,  
                           špeciálnu podložku alebo pás prispôsobený ich   
                           veľkosti. 
 
             PORTUGALSKO 
             Deti do 12 rokov a 150 cm výšky nesmú cestovať na  
                                          predných sedadlách, pokiaľ nemajú špeciálnu   
                            bezpečnostnú sedačku schválenú pre tieto účely a pokiaľ vozidlo     
                                                                                                     nemá len 2 sedadlá. Deti do 3 rokov smú cestovať na prednom 
sedadle, pokiaľ majú pripútanú bezpečnostnú sedačku v protismere a pokiaľ je na prednom sedadle vypnutý airbag.  
 
TALIANSKO 
Deti do  12 rokov a do 150 cm musia používať zádržné systémy (bezpečnostný pás a autosedačku prispôsobenú ich 
veľkosti).  Deti do 3 rokov môžu cestovať v zadnej časti automobilu bez ochranného systému, pokiaľ ním vozidlo nie je 
vybavené len ak sú sprevádzané osobou staršou ako 16 rokov. 
 
ŠPANIELSKO 
Do 12 rokov môžu byť deti prepravované na predných sedadlách iba v detskej autosedačke úmernej ich hmotnosti           
a výške. V opačnom prípade musia sedieť na zadných sedadlách. 
 
VEĽKÁ BRITÁNIA 
Deti do 11 rokov a výškou do 150 cm sa môžu prepravovať výlučne len v detskej autosedačke úmernej ich hmotnosti        
a výške na zadných alebo predných sedadlách. Deti staršie ako 3 roky môžu cestovať aj za pomoci sedáka umožňujúceho 
použitie bežných bezpečnostných pásov. 

BULHARSKO, GRÉCKO, RUMUNSKO, SLOVINSKO 
Detské autosedačky nie sú povinné. Deti do 12 rokov nesmú sedieť na predných sedadlách. 

 
ÍRSKO 
Detské autosedačky sú povinné pre deti do 3 rokov a zároveň sa zákon vzťahuje aj na deti, ktoré majú výšku menej ako 
150 cm a vážia menej ako 36 kg.  Deti od 3 rokov veku musia cestovať na zadnom sedadle vozidla, ak nie je vybavené 
bezpečnostnými pásmi. Vodiči majú zákonnú povinnosť zabezpečiť cestujúcim vo veku pod 17 rokov používať správnu 
sedačku. 

 
ŠVÉDSKO 

Deti nižšie ako 135 cm musia sedieť v autosedačkách. Vodič sa musí presvedčiť o tom, že deti s výškou nad 1,35 m 

a mladšie ako 15 rokov sú pripásané bezpečnostným pásom. 
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LOTYŠSKO  
Deti do 150 cm musia byť umiestnené v detskom zadržiavacom zariadení.  
 
LUXEMBURSKO 
Deti do 3 rokov musia byť umiestnené v schválenom zadržiavacom zariadení. Deti s hmotnosťou nad 36 kg a výškou nad 
150 cm môžu používať bezpečnostný pás. 
 

MALTA 

Deti do 3 rokov musia byť umiestnené vo vhodnom zadržiavacom systéme. Deti vo veku 3-10 rokov musia byť 

v zadržiavacom systéme, ak cestujú na predných sedadlách. Na zadných sedadlách sa musí systém používať len v prípade, 

že je k dispozícii. V inom prípade sa používa bezpečnostný pás pre dospelých. Deti vo veku od 11 do 14 rokov, ktoré 

merajú viac ako 150 cm, musia použiť bezpečnostný pás pre dospelých.  

 

ESTÓNSKO 

Deti musia byť umiestnené v detských autosedačkám, ktoré zodpovedajú ich veľkosti. 
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