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Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU 

 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný 

právní předpis) 

 

Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách 

v silniční dopravě 

  

Odpovídající předpis EU 

 

 
Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných 

porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční 

dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES  

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

 

Obsah 

 

Celex č. 

 

Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod., 

apod.) 

Obsah 

 

§ 5 odst. 1 Kontrolní orgán provede kontrolu 

v provozovně dopravce vždy  

 

a) při zjištění porušení povinnosti, které je 

klasifikováno jako nejzávažnější porušení 

a spadá do skupiny B podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího klasifikaci závažných porušení 

pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě 

dobré pověsti podnikatele v silniční 

dopravě1),  

32016R0403 Příloha III Změna přílohy III směrnice  2006/22/ES 

                                                
1 Příloha III Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci 

závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2006/22/ES 
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b) při zjištění porušení povinnosti, které je 

klasifikováno jako velmi závažné porušení 

a spadá do skupiny H1 až H9, I1 a J1 podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího klasifikaci závažných porušení 

pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě 

dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě 

7), nebo 

 

c) při zjištění porušení povinnosti, které je 

klasifikováno jako velmi závažné porušení, 

spadá do skupiny B, C, D, I2 až I5 podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího klasifikaci závažných porušení 

pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě 

dobré pověsti podnikatele v silniční 

dopravě7), a bylo zjištěno u dopravce 

opakovaně. 

 

§ 5 odst. 2 (2) V případě zjištění porušení povinností 

neuvedených v odstavci 1 provede kontrolní 

orgán kontrolu v provozovně dopravce, 

vyžaduje-li to počet a závažnost zjištěných 

porušení uvedených v přímo použitelném 

předpise Evropské unie7) upravujícím 

klasifikaci závažných porušení pravidel 

Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré 

pověsti podnikatele v silniční dopravě. 

32016R0403 Příloha III Změna přílohy III směrnice  2006/22/ES 

Čl. II  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 

ledna 2017. 

32016R0403 Čl. 3 Účinnost nařízení 
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Číslo předpisu EU (kód 

CELEX) 

Název předpisu EU 

 

32016R0403 Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení 

pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým 

se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES 
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