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ROZDÍLOVÁ TABULKA 

Název: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon 

o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 

motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Předkladatel: Ministerstvo dopravy 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č.  Ustanovení Obsah 

Čl. I bod 1 1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 47 se doplňují 

slova: 

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze 

dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a 

pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel 

pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení 

Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a 

zrušení směrnice Rady 76/914/EHS. 

Směrnice Komise 2014/85/EU ze dne 1. července 2014, 

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/126/ES o řidičských průkazech.“. 

32003L0059 Čl. 14 odst. 1 
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy 

nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději 

do 10. září 2006. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz 

na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při 

jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 

státy. 

  32014L0085 Čl. 2 odst. 1 
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy 

nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 

31. prosince 2015. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění. 
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Použijí tyto předpisy ode dne 31. prosince 2015. 

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz 

na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při 

jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 

státy. 

 

Čl. I bod 5 5. V § 3 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, 

které znějí: 

„(4) Řídit motorové vozidlo zařazené do skupiny 

vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E může 

dále pouze osoba, která je profesně způsobilá k řízení 

těchto vozidel podle zvláštního právního předpisu4) nebo 

na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného 

členského státu nebo Švýcarské konfederace. Profesní 

způsobilost k řízení vozidla zařazeného do některé ze 

skupin C1, C1+E, C a C+E platí pro řízení vozidla 

zařazeného do kterékoliv z těchto skupin. Profesní 

způsobilost k řízení vozidla zařazeného do některé ze 

skupin D1, D1+E, D a D+E platí pro řízení vozidla 

zařazeného do kterékoliv z těchto skupin. 

 (5) Profesně způsobilý podle odstavce 4 nemusí 

být řidič, který není občanem České republiky, Švýcarské 

konfederace nebo jiného členského státu a který 

nevykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného 

na území některého z těchto států ani na tomto území 

nepodniká, a dále řidič 

a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 

45 km.h-1,  

b) vozidel používaných ozbrojenými silami České 

republiky, Policií České republiky, obecní policií, 

32003L0059 Čl. 1 a 2 

Článek 1 

Oblast působnosti 

Tato směrnice se vztahuje na práci řidičů vykonávanou 

a) státními příslušníky členského státu a 

b) státními příslušníky třetích zemí, kteří jsou zaměstnáni 

nebo využíváni podnikem usazeným v některém členském 

státě; 

(dále jen „řidiči“) provozujícími silniční dopravu v rámci 

Společenství na pozemních komunikacích přístupných 

veřejnosti, kteří používají 

— vozidla, pro která je požadováno řidičské oprávnění 

skupiny C1, C1+E, C nebo C+E podle definice ve směrnici 

91/439/EHS nebo řidičské oprávnění uznávané jako 

rovnocenné, 

— vozidla, pro která je požadováno řidičské oprávnění 
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Vězeňskou službou České republiky, Celní správou České 

republiky, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a 

zpravodajskými službami České republiky,  

c) vozidel Hasičského záchranného sboru České 

republiky a jednotek požární ochrany, poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby a Správy státních 

hmotných rezerv,  

d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany 

a báňské záchranné služby,  

e) vozidel ve zkušebním provozu a při zkušební jízdě v 

souvislosti s jejich opravou a údržbou,  

f) vozidel používaných při výcviku a zkouškách při 

získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 

motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu4),  

g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič 

využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, 

pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé 

práce nebo podnikání řidiče,  

h) vozidel používaných pro vlastní potřeby nebo  

i) zemědělských a lesnických traktorů.“. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6. 

 

skupiny D1, D1+E, D nebo D+E podle definice ve směrnici 

91/439/EHS nebo řidičské oprávnění uznávané jako 

rovnocenné. 

Článek 2 

Výjimky 

Tato směrnice se nevztahuje na řidiče: 

a) vozidel s nejvyšší povolenou rychlostí nepřevyšující 45 

km/h; 

b) vozidel používaných nebo kontrolovaných ozbrojenými 

silami, civilní obranou, požárními sbory a silami 

odpovědnými za udržování veřejného pořádku; 

c) vozidel podrobovaných silničním jízdním zkouškám pro 

účely vývoje, opravy nebo údržby, a nových nebo 

přestavěných vozidel, která ještě nebyla uvedena do 

provozu; 

d) vozidel používaných za mimořádných okolností nebo při 

záchranných akcích; 

e) vozidel používaných pro výuku řízení osob, které chtějí 

získat řidičský průkaz nebo osvědčení podle článku 6 a čl. 

8 odst. 1; 

f) vozidel používaných pro neobchodní přepravu 

cestujících nebo zboží pro vlastní potřebu; 
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g) vozidel dopravujících materiál nebo vybavení, který má 

být použit řidičem při výkonu jeho práce, pokud řízení 

vozidla není hlavní činností řidiče. 

 

Čl. I bod 28 28. V § 81 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.  

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena c) 

až i). 

 

32006L0126 Čl. 6 odst. 2 a 3 
2. Platnost řidičských průkazů je stanovena takto: 

a) průkazy vydané pro skupiny C1E, CE, D1E nebo DE platí 

pro soupravy vozidel skupiny BE, 

b) průkazy vydané pro skupinu CE platí pro skupinu DE, 

pokud jsou jejich držitelé oprávněni řídit vozidla skupiny D, 

c) průkazy vydané pro skupiny CE a DE platí pro soupravy 

vozidel skupin C1E a D1E, 

d) průkazy vydané pro jakoukoliv skupinu platí pro vozidla 

skupiny AM. Členský stát však může u řidičských průkazů 

vydaných na svém území omezit rovnocennost u skupiny 

AM na skupiny A1, A2 a A, pokud tento členský stát uloží 

jako podmínku pro získání skupiny AM praktickou zkoušku, 

e) průkazy vydané pro skupinu A2 platí také pro skupinu 

A1, 

f) průkazy vydané pro skupiny A, B, C nebo D platí pro 

skupiny A1, A2, B1, C1 nebo D1. 

3. Pro řízení na svém území mohou členské země stanovit 

tuto rovnocennost: 

a) motorových tříkolek v rámci průkazu skupiny B, pro 

motorové tříkolky s výkonem vyšším než 15 kW, pokud je 

držiteli průkazu skupiny B alespoň 21 let, 

b) motocyklů skupiny A1 v rámci průkazu skupiny B. 

Jelikož tento odstavec platí pouze na jejich území, členské 
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státy na řidičském průkazu neuvádějí, že držitel je oprávněn 

řídit tato vozidla. 

 

Čl. I bod 29 

Čl. I bod 30 

29. V § 83 odst. 6 písm. b) úvodní části ustanovení se 

slova „pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti 

řidiče“ nahrazují slovy „je-li profesně způsobilý“. 

 

30. V § 86 odst. 6 písm. b) bod 2 zní: 

 

„2. v základním rozsahu, jedná-li se o řidičské oprávnění 

pro skupiny D a D+E a jeho držitel dosáhl věku 23 let, 

nebo, řídí-li vozidlo linkové osobní dopravy a trasa linky 

nepřesahuje 50 km, 21 let.“. 

32003L0059 Čl. 6 odst. 3 
3. Řidiči vozidel určených pro osobní dopravu mohou řídit: 

a) od věku 21 let 

i) vozidlo vyžadující řidičský průkaz s oprávněním skupin D 

a D+E pro osobní dopravu linkovou dopravou, pokud trasa 

nepřesahuje 50 km, jakož i vozidlo vyžadující řidičský 

průkaz s oprávněním skupin D1 a D1+E, pokud jsou držiteli 

osvědčení podle čl. 6 odst. 2. 

Řidiče vozidel, kteří dosáhli věku 18 let, může každý 

členský stát oprávnit, aby na jeho území řídili vozidla 

některé z uvedených skupin, pokud jsou držiteli 

osvědčení podle čl. 6 odst. 1; 

ii) vozidlo vyžadující řidičský průkaz s oprávněním skupin 

D a D+E, pokud jsou držiteli osvědčení pokud čl. 6 odst. 1. 

Řidiče vozidel, kteří dosáhli věku 20 let, může každý členský stát 

oprávnit, aby na jeho území řídili vozidla některé z 

uvedených skupin, pokud jsou držiteli osvědčení podle čl. 

6 odst. 1. Tento požadavek může být snížen na 18 let, 

pokud řidič řídí dané vozidlo bez cestujících; 

b) od věku 23 let vozidlo vyžadující řidičský průkaz s 

oprávněním skupin D a D+E, pokud jsou držiteli osvědčení 

podle čl. 6 odst. 2. 
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Čl. I bod 34 34. V § 90 odst. 2 písm. b) se za slova „ze skupin B, B+E, 

C, C+E, C1, C1+E, D,“ vkládá text „D+E,“. 

32014L0085 Příloha bod I 

písm. b) bod 5.1.3 se nahrazuje tímto: 

„5.

1.3 

Zvláštní ustanovení týkající se vozidel skupin C, CE, 

D a DE 

 
Členské státy mohou rozhodnout, že se na řidičský 

průkaz pro vozidla skupiny C, CE, D nebo DE 

nezaznamená žádné omezení na vozidla s 

automatickou převodovkou podle bodu 5.1.2, 

pokud žadatel již je držitelem řidičského průkazu 

získaného na vozidle s manuální převodovkou 

alespoň v jedné z těchto skupin: B, BE, C, CE, C1, 

C1E, D, DE, D1 nebo D1E a během zkoušky 

dovedností a chování provedl úkony popsané v 

bodě 8.4.“; 
 

 

Čl. III bod 2 2. V § 46 odst. 1 se za slovo „řidičů“ vkládají slova 

„vozidel zařazených do skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, 

D1+E, D nebo D+E“. 

 

32003L0059 Čl. 1 

Článek 1 

Oblast působnosti 

Tato směrnice se vztahuje na práci řidičů vykonávanou 

a) státními příslušníky členského státu a 

b) státními příslušníky třetích zemí, kteří jsou zaměstnáni 

nebo využíváni podnikem usazeným v některém členském 

státě; 
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(dále jen „řidiči“) provozujícími silniční dopravu v rámci 

Společenství na pozemních komunikacích přístupných 

veřejnosti, kteří používají 

— vozidla, pro která je požadováno řidičské oprávnění 

skupiny C1, C1+E, C nebo C+E podle definice ve směrnici 

91/439/EHS nebo řidičské oprávnění uznávané jako 

rovnocenné, 

— vozidla, pro která je požadováno řidičské oprávnění 

skupiny D1, D1+E, D nebo D+E podle definice ve směrnici 

91/439/EHS nebo řidičské oprávnění uznávané jako 

rovnocenné. 

 

Čl. III bod 12 12. V § 52b odst. 2 písmeno c) zní: 

„c) je občanem 

1. členského státu Evropské unie nebo státu, který je 

smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském 

prostoru, (dále jen „členský stát“) nebo Švýcarské 

konfederace a má na území České republiky obvyklé 

bydliště podle zákona o silničním provozu 2a), nebo 

2. jiného státu než členského státu nebo Švýcarské 

konfederace a vykonává závislou práci5) pro 

zaměstnavatele usazeného na území České republiky 

nebo podniká na území České republiky a“. 

 

32003L0059 Čl. 1 a čl. 9 

Článek 1 

Oblast působnosti 

Tato směrnice se vztahuje na práci řidičů vykonávanou 

a) státními příslušníky členského státu a 

b) státními příslušníky třetích zemí, kteří jsou zaměstnáni 

nebo využíváni podnikem usazeným v některém členském 

státě; 

(dále jen „řidiči“) provozujícími silniční dopravu v rámci 

Společenství na pozemních komunikacích přístupných 
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veřejnosti, kteří používají 

— vozidla, pro která je požadováno řidičské oprávnění 

skupiny C1, C1+E, C nebo C+E podle definice ve směrnici 

91/439/EHS nebo řidičské oprávnění uznávané jako 

rovnocenné, 

— vozidla, pro která je požadováno řidičské oprávnění 

skupiny D1, D1+E, D nebo D+E podle definice ve směrnici 

91/439/EHS nebo řidičské oprávnění uznávané jako 

rovnocenné. 

 

Článek 9 

Místo výcviku 

Řidiči podle čl. 1 písm. a) získají výchozí kvalifikaci 

uvedenou v článku 5 ve členském státě, ve kterém mají 

obvyklé bydliště, jak je definováno v článku 14 nařízení 

Rady (EHS) č. 3821/85. 

Řidiči podle čl. 1 písm. b) získají uvedenou kvalifikaci ve 

členském státě, ve kterém je podnik usazen, nebo v 

členském státě, který jim vydal pracovní povolení. 

Řidiči uvedení v čl. 1 písmenech a) a b) musí projít 

pravidelným školením podle článku 7 v členském státě, ve 

kterém mají obvyklé bydliště, nebo v členském státě, kde 
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pracují. 

 

Čl. III bod 14 14. V § 52c odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují 

slova „nebo nemá na území České republiky obvyklé 

bydliště podle zákona o silničním provozu 2a)“. 

 

32003L0059 Čl. 9 

Článek 9 

Místo výcviku 

Řidiči podle čl. 1 písm. a) získají výchozí kvalifikaci 

uvedenou v článku 5 ve členském státě, ve kterém mají 

obvyklé bydliště, jak je definováno v článku 14 nařízení 

Rady (EHS) č. 3821/85. 

Řidiči podle čl. 1 písm. b) získají uvedenou kvalifikaci ve 

členském státě, ve kterém je podnik usazen, nebo v 

členském státě, který jim vydal pracovní povolení. 

Řidiči uvedení v čl. 1 písmenech a) a b) musí projít 

pravidelným školením podle článku 7 v členském státě, ve 

kterém mají obvyklé bydliště, nebo v členském státě, kde 

pracují. 

 

Čl. III bod 15 15. V § 52c odst. 2 písmeno b) zní: 

„b) se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v 

plném rozsahu a způsobem předepsaným v § 48 a má na 

území České republiky obvyklé bydliště podle zákona o 

silničním provozu2a), vykonává závislou práci pro 

zaměstnavatele usazeného na území České republiky 

nebo podniká na území České republiky.“. 

 

32003L0059 Čl. 9 odst. 3 
Řidiči uvedení v čl. 1 písmenech a) a b) musí projít 

pravidelným školením podle článku 7 v členském státě, ve 

kterém mají obvyklé bydliště, nebo v členském státě, kde 

pracují. 
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Čl. III bod 18 18. V § 54 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a 

to alespoň v rozsahu 4 hodin v průběhu 5 let u každého 

zkušebního komisaře; dozor zahrnuje provádění nejméně 

2 zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičská 

oprávnění“. 

 

32006L0126 Příloha IV bod 

4.1.3 
Členské státy musí stanovit, že každý zkušební komisař 

podléhá ročnímu dohledu s využitím opatření pro 

zabezpečení kvality uvedených v bodě 4.1.2. Členské státy 

musí navíc stanovit, že každý zkušební komisař je jednou za 

pět let sledován při provádění zkoušek, po minimální dobu 

představující v souhrnu alespoň půl dne, umožňující 

sledování několika zkoušek. Pokud jsou zjištěny problémy, 

je třeba přijmout nápravná opatření. Osoba provádějící 

dohled musí být osoba k tomuto účelu zmocněná členským 

státem. 

 

 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) 

 

Název předpisu EU 

32006L0126 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech 

32003L059 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2013 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých 

silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení 

směrnice Rady 76/914/EHS 
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