
DDDLAB  CANLAB s.r.o. 

- 1 - Verze dokumentu 1.02 www.canlab.cz 
 

Vyhodnocení přestupků z karty řidiče službou DDDLAB  

DDDLAB na adrese https://tachograph.online je služba určená ke kontrole činnosti řidiče 

a vygenerování reportu přestupků dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.  

Online aplikací DDDLAB jsme se pokusili maximálně zjednodušit vyhodnocení přestupků na základě 

analýzy DDD souborů z digitální karty řidiče. Aplikace je online dostupná pomocí webového 

prohlížeče, vyhodnocení je maximálně zjednodušeno, pro její použití tak nejsou nutné žádná školení 

či platby předem – například licence na 1 rok a podobě. Platba se vždy provádí podle skutečného 

množství vyhodnocených dnů v okamžiku, kdy je vyhodnocení prováděno pomocí online platby 

kartou.   

Podle množství vyhodnocovaných dat je také automaticky generována sleva. Stejně tak je možné 

poskytnout další slevu v případě, že jsou používány komponenty pro vzdálené stahování tachografů 

z portfolia firmy CANLAB s.r.o. 

Máte li zájem o vyzkoušení této služby, kontaktujte nás emailem na adrese tacho@canlab.cz . 

Obratem Vám zašleme přihlašovací údaje pro otestování služby. 

Pro ruční stahování karet řidičů nabízíme také aplikaci pro PC, spolu se čtečkou karet do USB. 

 

Podporovány jsou data jak ze starších digitálních tachografů, tak i z tachografů nové generace. 

Součástí zpracování je i kontrola zda nebyl soubor poškozen nebo upraven. 

Kontrola probíhá online na základě nahraných souborů DDD. Funkce je anonymní, žádná data nejsou 

na serveru po zpracování uchovávána s výjimkou dat pro vystavení faktury. Do aplikace je však 

vyžadováno přihlášení vytvořeným účtem nebo pomocí Google účtu. Přihlášení pomocí Google účtu 

vyžaduje následnou autorizaci z naší strany, která vám vyhodnocení zpřístupní.  

Vlastní vyhodnocení probíhá ve 4 krocích: 

- nahrání souborů 

- výběr data, za které má analýza probíhat 

- platba za službu kartou 

- prohlížení výsledku a jeho stažení do PC 

Součástí výstupu jsou seznamy přestupků, denní, týdenní a měsíční pracovní doba, protokol o 

činnostech a další. 
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Nahrání souborů DDD 

Po přihlášení se dostanete na výchozí stránku „Nástěnka“. Ta obsahuje návod k online službě a 

případně popisy novinek ve službě.  Pokud je třeba přepnout jazyk například do češtiny, je to možné v 

nastavení profilu v pravém horním rohu. 

 

Kliknutím na plochu „Sem přetáhni….“ se otevře dialog pro výběr souborů. Soubory však lze 

přetáhnout i přímo z Průzkumníku všechny najednou do tohoto místa. Je možné vyhodnotit i více 

řidičů najednou, pro jednoho řidiče je možné nahrát i vice DDD souborů. Server automaticky spojí 

data stejného řidiče dohromady a případně i vyloučí duplicitní data. Nahrávají se soubory z karet 

řidičů, ne z tachografů! Tedy soubory, které mají obvykle v názvu jméno řidiče nebo ID jeho karty. 

 

Poznámka: rozmazané části jsou jméno řidiče a ID jeho karty. 



DDDLAB  CANLAB s.r.o. 

- 3 - Verze dokumentu 1.02 www.canlab.cz 
 

Pokud je třeba některého řidiče vymazat, je to možné kliknutím na křížek vedle tabulky nahraných 

dat. 

Následně je možné pokračovat nastavením intervalu, za který se bude vyhodnocení provádět. To se 

provede kliknutím na tlačítko „Pokračovat ve vyhodnocení“. 

Výběr vyhodnocovaného rozsahu dat 

Pro každého řidiče je třeba nastavit rozsah dat. Je tak třeba vybrat řidiče a nastavit mu 

vyhodnocovaný rozsah. Měsíce, ve kterých jsou k dispozici v nahraných souborech data, jsou 

zobrazena zeleně.  

 

Kliknutím na tlačítko vlastní lze přesně specifikovat výběr. 
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Řidiči a nastavené rozsahy jsou zobrazeny vlevo. Je li vše hotovo, je možné přejít k platbě. 

Platba 

Následně je třeba realizovat úhradu pomocí platební karty a platební brány. Taktéž je třeba zadat 

identifikaci (například jméno firmy a IČ) a email, kam bude zaslána faktura.   

 

Je-li účet, pod kterým došlo k přihlášení v režimu DEMO, je etapa platby pomocí platební brány 

přeskočena. 
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Výsledek vyhodnocení 

Jakmile je platba realizována, je možné procházet výsledky. 

 

Ty je možné stáhnout ve formátu PDF nebo XLSX (Excel) opatřené hlavičkou a dalšími náležitostmi.  

Taktéž je možné vygenerovat potvrzení o činnostech. 

Příklad výstupu přehledu přestupků do souboru XLSX: 
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Příklad výstupu týdenní pracovní doby do souboru XLSX: 

 

 

Příklad výstupu směn do souboru XLSX: 
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Vygenerované potvrzení o činnostech  
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Prohlížení souborů 

Online služba DDDLAB je vybavena i funkcí prohlížeče souborů DDD z karty řidiče i tachografu. Po 

přepnutí na tuto stránku stačí přetáhnout do prohlížeče soubor, který chcete prohlížet, následně se 

zobrazí vizualizovaná data obsažená v souboru. 

 

 

 

Cena 

Cena služby je stanovena na 0,033 Euro za řidiče a den. Jeden měsíc pak přibližně na 1 Euro. 

Jako doplněk je možné koupit SW pro čtení karet řidičů do PC. Cena tohoto programu je 8 Euro 

jednorázově. S programem je možné dodat i vlastní USB čtečku za cenu 10 Euro. 

Kurz na koruny je přepočten dle aktuálního kurzu ČNB střed. Ceny jsou bez DPH. 

Cena služby je tak na jednoho řidiče beze slevy 325Kč za 1 rok při vyhodnocení všech dnů v roce (365) 

a kurzu 27Kč/Euro. Služba je vhodná zejména pro malé dopravce, kdy je mnohem výhodnější než 

použití komerčních software pro vyhodnocení. 

 


