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ROZDÍLOVÁ TABULKA 

Název:  

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče 

 

Předkladatel: Ministerstvo dopravy 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č.  Ustanovení Obsah 

Čl. I bod 4 

(§ 2 odst. 2) 

V § 2 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou 

a doplňuje se písmeno d), které zní: 

„d) označení „G2“ provedené velkým písmem v modré 

barvě.“ 

32018R0502 

 

Příloha bod 19 

(změna přílohy 

IC bodu 4.1 

odst. 235) 

vyobrazení 

přední strany) 

 

Čl. I bod 6  

(§ 2 odst. 4) 

 

V § 2 odst. 4 se slova „8. adresa.“ zrušují. 
32016R0799 Příloha IC  bod 

4.1 odst. 230) 

podbod 8. 

Obvyklé místo pobytu nebo 

poštovní adresa držitele 

(volitelné). 

Čl. I bod 7  

(§ 2 odst. 5) 

V § 2 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou 

a doplňuje se písmeno d), které zní: 

„d) pod čipem je označení národního identifikátoru „e8“ 

provedené v modré barvě.“ 

32016R0799 Příloha II 

bod 1 písm. a) 

a bod 2  

1. Značka schválení sestává: 

a) z obdélníku, ve kterém je písmeno „e“ a rozlišovací 

číslo, nebo písmena země, která udělila schválení, 

v souladu s těmito dohodnutými značkami: 

(…) 
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Česká republika      8, 

(…) 

 

2. Značka schválení musí být připojena na popisný štítek 

každého souboru zařízení, na každý záznamový list a na 

každou kartu tachografu. Musí být nesmazatelná a trvale 

dobře čitelná. 

Čl. I bod 9 

(příloha) 

Příloha k vyhlášce č. 124/2007 Sb. včetně nadpisu zní: 

Vzor paměťové karty řidiče 

(vyobrazení vzoru) 

32016R0799 Příloha IC bod 

4.1 odst. 227 

až 235) 

Přední strana musí obsahovat: 

227) slova „Karta řidiče“ nebo „Kontrolní karta“ nebo 

„Karta dílny“ nebo „Karta podniku“ vytištěná velkými 

písmeny v úředním jazyce nebo jazycích členského státu 

vydávajícího kartu, podle typu karty; 

228) jméno členského státu vydávajícího kartu (volitelné); 

229) rozlišovací značku členského státu vydávajícího kartu, 

která je tištěna inverzně v modrém obdélníku a je 

obklopena 12 žlutými hvězdami. Rozlišovací značky jsou 

tyto: 

(tabulka obsahující rozlišovací znaky) 

230) zvláštní údaje k vydaným kartám číslované takto: 

(tabulka obsahující zvláštní údaje) 

231) datum musí být uváděno ve formátu „dd/mm/rrrr“ 

nebo „dd.mm.rrrr“ (den, měsíc, rok). 

Rubová strana musí obsahovat: 

232) vysvětlení očíslovaných položek, které se objevily na 

přední straně karty; 

233) na základě zvláštní psané dohody s držitelem mohou 

být uvedeny další informace, které se nevztahují ke správě 

karty, pokud nikterak nemění způsob použití daného 

modelu karty tachografu. 

234) Karty tachografu musí být vydávány s těmito 

převládajícími barvami pozadí: 

— karta řidiče : bílá barva, 

(…) 
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235) Karty tachografu musí nést minimálně následující 

ochranné prvky, chránící karty proti padělání 

a pozměňování: 

— bezpečnostní provedení pozadí ve formě proplétané 

textury a duhového tisku, 

— v oblasti fotografie se musí překrývat bezpečnostní 

provedení pozadí a fotografie, 

— nejméně jednu dvoubarevnou mikrotiskovou linku 

 
 

32018R0502 

 

Příloha bod 19 

(změna přílohy 

IC bodu 4.1 

odst. 235) 

vyobrazení 

přední strany) 

 
 

 

 

Číslo předpisu EU (kód Celex) 

 

Název předpisu EU 

32016R0799 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí 

32018R0502 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/502 ze dne 28. února 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/799, kterým se stanoví 

požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBCMBD989)


