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III. 

 

Odůvodnění 
 

I. Obecná část 

 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Primárním cílem předloženého návrhu vyhlášky je provedení zákona č. 111/1994 Sb., 

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční dopravě“), 

u kterého dochází k novelizacím vedeným v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 

jako tisk č. 431 a tisk č. 643 (dostupné jako sněmovní tisk č. 431 a č. 643 Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky na stránkách www.psp.cz). Konkrétní změny plynoucí z novely 

zákona o silniční dopravě jsou promítnuty do vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů 

č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „vyhláška“). Pokud jde o změny ve vyhlášce, tak navrhovaná vyhláška provádí zákon 

o silniční dopravě, ve znění navrhovaného změnového zákona vedeného v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu České republiky jako tisk č. 431 a č. 643; zmocnění je dáno v ustanovení 

§ 41 odst. 2 zákona o silniční dopravě.  

Tematicky lze obsah návrhu vyhlášky rozčlenit do následujících hlavních oblastí: 

1) stanovení náležitostí na doklad o nákladu, 

2) stanovení způsobu a náležitostí zaznamenávaní údajů o době řízení vozidla, 

bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u přeprav uvedených v § 3a odst. 6 

zákona o silniční dopravě u tzv. výjimkových přeprav, 

3) stanovení náležitostí, vzoru a způsobu umístění evidenční nálepky vozidla 

taxislužby na vozidle, 

4) stanovení náležitostí potvrzení o přepravě, 

5) úprava způsobu řádné obsluhy taxametru, 

6) úprava podmínek pro bezpečnostní poradce, 

7) stanovení podmínek pro řidiče vozidel přepravujících nebezpečných věcí. 

Ad 1) Povinnost dopravců zajistit, aby bylo vozidlo vybaveno dokladem o nákladu, 

a povinnost uchovat tento doklad, je obsažena již v platném znění zákona o silniční dopravě. 

Návrhem zákona o silniční dopravě dochází k zakotvení nového zmocnění pro prováděcí 

právní předpis, jenž stanoví náležitosti předmětného dokladu, a to s ohledem na skutečnost, že 

v původní právní úpravě zákona o silniční dopravě nebyly stanoveny.  

Ad 2) Právní úprava výjimkových přeprav je nově stanovena návrhem zákona o silniční 

dopravě, návrh vyhlášky stanoví dílčí detaily týkající se evidovaných údajů a způsobu této 

evidence.   

Ad 3) Zavedením povinnosti označit vozidlo taxislužby evidenční nálepkou vozidla 

taxislužby v § 21a odst. 5 zákona o silniční dopravě došlo k zakotvení nového zmocnění 

pro prováděcí právní předpis, jenž stanoví náležitosti a vzor evidenční nálepky vozidla 

taxislužby způsob jejího umístění na vozidle.  

Ad 4) Novela zákona o silniční dopravě zavádí nový typ objednání taxislužby, a to 

provedením objednávky elektronickými prostředky jinou než hlasovou službou. Objednateli 
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přepravy musí být podle § 21 odst. 6 písm. c) zákona o silniční dopravě bezprostředně 

po ukončení přepravy na jím uvedenou adresu elektronické pošty zasláno potvrzení o přepravě.  

Vyhláška v § 12 odst. 4 upravuje náležitosti potvrzení o přepravě. 

Ad 5) Vyhláška upravuje způsob obsluhy taxametru. Vyhláška v platném znění 

stanovovala povinnost obsluhovat taxametr v případě, že je jím vozidlo vybaveno (tedy 

i v případě, že prostřednictvím něho nebyla účtována cena za přepravu). Novelou dochází 

ke změně způsobu řádné obsluhy taxametru, který musí být nově obsluhován pouze za situace, 

že je vozidlem, které je taxametrem vybaveno, provozována taxislužba podle § 21 odst. 4 

zákona o silniční dopravě.  

Ad 6) Vyhláška v platném znění v § 17 až § 17c upravuje podmínky pro bezpečnostní 

poradce, jejich školení, zkoušky a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti. Z důvodu změn 

v Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen „dohoda“) je 

proto nezbytné rovněž změnit, doplnit nebo upřesnit odkazy na ustanovení této dohody 

ve vyhlášce. Dalším důvodem navrhovaných změn je přizpůsobení školení a zkoušek 

technologickému vývoji, který umožní minimalizovat požadavky na uchazeče na povinné 

dokládání papírových dokladů pro připuštění ke zkoušce.  

Ad 7) Obdobně jako u bezpečnostních poradců stanovuje dohoda podmínky i pro řidiče 

vozidel přepravujících nebezpečné věci, jejich školení, zkoušky a vydání osvědčení. V souladu 

s dohodou ministerstvo zajišťuje školení a zkoušky těchto řidičů, dle zákona o silniční dopravě 

vydává těmto řidičům i osvědčení, na rozdíl od bezpečnostních poradců ale ve vyhlášce úprava 

podmínek pro řidiče vozidel přepravujících nebezpečné věci absentuje. Návrh vyhlášky proto 

tento stav napravuje, přičemž se respektuje stávající praxe, která odpovídá podmínkám 

pro bezpečnostní poradce. 

Navrhovaná právní úprava je nezbytná zejména proto, že pokud by nebyla vydána, 

nedošlo by k naplnění zákonného zmocnění a rozporu mezi platnou právní úpravou zákona 

o silniční dopravě a vyhlášky. 

 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonným zmocněním 

Navrhovaná právní úprava odpovídá zákonnému zmocnění v ustanovení § 41 odst. 2 

zákona o silniční dopravě, ve znění navrhovaného změnového zákona vedeného v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu České republiky jako tisk č. 431 a č. 643. Podle tohoto ustanovení 

Ministerstvo dopravy stanoví vyhláškou požadavky na doklad o nákladu, náležitosti a vzor 

evidenční nálepky vozidla taxislužby a způsob jejího umístění na vozidle, náležitosti potvrzení 

o přepravě, požadavky na způsob a náležitosti zaznamenávaní údajů o době řízení vozidla, 

bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u tzv. výjimkových přeprav uvedených v § 3a 

odst. 6 písm. a) zákona o silniční dopravě a stanoví podrobnosti o činnostech, které souvisejí 

s prováděním dohody.  

Toto zmocnění je navrhovanou vyhláškou řádně naplněno, jeho meze nebyly 

překročeny. Ve zbytku je navrhovaná vyhláška v souladu se zákonem. 

 

C. Zhodnocení souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské 

unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie  

Navrhovanou vyhláškou je realizován pouze soulad české a unijní právní úpravy. 

Konkrétně je navrhovanou vyhláškou řádně adaptován zákon o silniční dopravě, ve znění 

navrhovaného změnového zákona vedeného v Poslanecké sněmovně Parlamentu České 
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republiky jako tisk č. 431 a č. 643. Návrh je plně v souladu s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské 

unie. 

 

D. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Stávající znění vyhlášky neobsahuje náležitosti dokladu o nákladu, což je vyhláškou 

napraveno tím, že nově stanovuje alespoň základní údaje dokladu o nákladu požadované podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie, tj. nařízení č. 11/1960 o odstranění diskriminace 

v oblasti přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení 

Evropského hospodářského společenství. K zamezení možného zvýšení administrativní zátěže 

těch dopravců, kteří provádějí přepravu pro vlastní potřebu, jsou povinné náležitosti dokladu 

o nákladu rozděleny zvlášť pro přepravu pro cizí potřebu a vlastní potřebu, na který jsou 

kladeny nižší nároky ohledně povinných náležitostí.   

Aktuální platný právní stav nedostatečně reflektoval způsob a náležitosti vedení 

záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku při provozování 

tzv. výjimkových přeprav, když v praxi bylo obtížně či téměř nereálné režimy zkontrolovat 

a rozlišit, zda se jednalo o výjimkovou přepravu či nikoli. Novela vyhlášky proto stanoví 

způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku 

u tzv. výjimkových přeprav, a to zvlášť prostřednictvím digitálního tachografu a analogového 

tachografu. Novela vyhlášky dále v případě tzv. výjimkových přeprav specifikuje náležitosti 

záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku při vedení tohoto 

záznamu jiným záznamovým zařízením a rovněž u ručně vedeného záznamu u vozidel, která 

nejsou vybavena tachografem. 

Z důvodu nadbytečnosti došlo zákonem o silniční dopravě ke zrušení povinnosti 

podnikatele označit velká vozidla, která používá k podnikání, svým obchodním jménem. 

Vyhláškou je tak rušen způsob označení těchto vozidel, který je tímto překonán.  

Zákon o silniční dopravě zakotvil novou povinnost pro podnikatele v oblasti taxislužby, 

a to označit každé vozidlo taxislužby evidenční nálepkou vozidla taxislužby. Každé vozidlo 

taxislužby, kterým bude provozována taxislužba, bude muset být označeno evidenční nálepkou 

vozidla taxislužby, kterou dopravci vydá dopravní úřad. Vyhláška upravuje náležitosti a vzor 

evidenční nálepky vozidla taxislužby a způsob jejího umístění na vozidle.  

Novelou zákona je upravován nový způsob objednání taxislužby, a to provedením 

objednávky elektronickými prostředky jinou, než hlasovou službou. Jelikož musí být o každé 

provedené přepravě pořízen doklad, který slouží jednak pro dopravce a řidiče a jednak 

pro cestujícího, nově se k tomuto typu přepravy zavádí povinnost zaslat objednateli přepravy 

potvrzení o přepravě. Vyhláška stanovuje náležitosti tohoto potvrzení o přepravě nezbytné 

pro jednoznačnou identifikaci přepravy a zajištění odpovědnosti za její provedení. 

Novelou došlo ke zrušení povinnosti vést záznam o provozu vozidla, resp. 

zaznamenávat stanovený okruh údajů o poskytnutých přepravách a provozování taxislužby 

na paměťové jednotce taxametru. S tím souvisí i zrušení povinnosti, aby součástí měřící 

soustavy taxametru byla paměťová jednotka sloužící k uchování tohoto záznamu. Ke zrušení 

došlo z důvodu malého přínosu uchovávaných dat pro kontrolní orgány, neboť ve správních 

řízeních se data uchovávaná na paměťové jednotce používala jen zřídka. Povinnost vybavení 

paměťovou jednotkou tak bylo zátěží pro dopravce, která nebyla reálně opodstatněná 

a kontrolními orgány využívaná.  K ochraně daňových zájmů státu má nově sloužit elektronická 

evidence tržeb, z níž budou provedené ceny za přepravy a jejich počty patrné. Vyhláška tak 
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reaguje na změnu zákona o silniční dopravě, ruší způsob vedení a náležitosti záznamu 

o provozu vozidla a údaj o výrobním čísle paměťové jednotky taxametru jako povinnou 

náležitost pořizovaných dokladů.   

V platné úpravě bezpečnostních poradců bylo identifikováno několik skupin 

nedostatků. První z nich jsou odkazy ve vyhlášce na ustanovení dohody, která již v průběhu let 

doznala změn a nejsou již aktuální. Novelou se proto navrhuje oprava těchto odkazů. Druhou 

skupinu tvoří absentující odkazy na ustanovení dohody. Vyhláška např. uvádí, že školení „musí 

splňovat obsah daný dohodou“ bez bližšího upřesnění, přičemž dohoda včetně příloh obsahuje 

přes 1300 stran. Taková ustanovení vyhlášky jsou pro adresáta normy nedostatečně konkrétní 

a v zájmu posílení právní jistoty se proto novelou navrhuje jejich upřesnění odkazem 

na příslušné ustanovení dohody. Třetí skupinou jsou požadavky na uchazeče a předložení 

dokladů pro připuštění ke zkoušce. Ministerstvo zajistilo vytvořením informačního systému 

pro přepravu nebezpečných věcí elektronickou evidenci všech školení, zkoušek a uchazečů. 

Výměna informací prostřednictvím tohoto informačního systému umožňuje zbavit uchazeče 

povinnosti předkládat některé doklady (doklad o absolvování školení). U dalších dokladů je 

požadavek na jejich předkládání nepřiměřeně omezující. Uchazeč o vydání osvědčení 

o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce musí prokázat vědomosti a znalosti úspěšnou 

zkouškou. Maturitní zkouška nezajišťuje žádné kvalifikační předpoklady uchazeče pro výkon 

funkce bezpečnostního poradce. Kvalifikační předpoklady se spolehlivě ověřují pouze 

samotnou zkouškou bezpečnostních poradců, proto by přístup ke zkoušce měl být umožněn 

všem uchazečům. Doklad o bezúhonnosti mohou v rámci výběrového řízení požadovat přímo 

zaměstnavatelé nebo obchodní partneři, příp. mohou naopak z této podmínky zcela ustoupit. 

Není proto důvodné ze strany státu omezovat možnost vykonávat tuto funkci. Čtvrtou skupinou 

jsou technické úpravy textu, jako je odstranění pojmu „Evropská společenství“ z důvodu jejich 

zrušení a nahrazení pojmem „Evropská unie“. Navrhuje se rovněž zrušení § 18 vyhlášky 

upravujícího pověření stanic technické kontroly a kontrolních techniků prováděním 

technických kontrol vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí. Podmínky uvedeného 

pověřování jsou nyní upraveny zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích, současná úprava ve vyhlášce je proto již obsoletní. 

Vyhláška v platném znění neupravuje podmínky pro školení, zkoušky a vydávání 

osvědčení o školení řidiče vozidel přepravujícího nebezpečné věci, ač k tomu existuje zákonné 

zmocnění a tato školení i zkoušky fakticky probíhají a dle § 38a odst. 3 písm. g) zákona 

o silniční dopravě ministerstvo zajišťuje tisk a distribuci uvedených osvědčení. Novela tento 

stav napravuje, doplněním nových § 17d až § 17g upřesňuje podmínky pro obsah školení daný 

dohodu, pro organizaci zkoušek a vydávání osvědčení. Navrhovaná úprava vychází ze stávající 

praxe organizace školení a zkoušek řidičů, která odpovídá stávající úpravě bezpečnostních 

poradců.  

Právní úprava ve vyhlášce by bez provedení navrhovaných změn po nabytí účinnosti 

novely zákona o silniční dopravě vedené v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 

jako tisk č. 431 a č. 643 neplnila účel a cíle, tj. rozlišení režimu přeprav na klasické a výjimkové 

přepravy a s tím souvisejících odlišných povinností z nich plynoucích. Na základě této 

skutečnosti je nezbytné vyhlášku se zákonem o silniční dopravě provázat. 
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E. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady a dopady 

na životní prostředí 

Navrhovaná úprava vyhlášky nemá dopad do hospodářské a finanční sféry nad rozsah 

dopadů vyjádřených v důvodové zprávě k novele zákona. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) nebyla k návrhu vyhlášky 

zpracovávána s ohledem na ustanovení bodu 3.8 písm. g) Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) účinných od 3. 2. 2016 (schválených usnesením vlády ze dne 

14. 12. 2011 č. 922, usnesením vlády ze dne 8. 1. 2014 č. 26 a usnesením vlády ze dne 

3. 2. 2016 č. 76) a v souladu s Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 

2020 s vyznačením povinnosti zpracování RIA.  

Návrh vyhlášky je v souladu s principy RIA zpracované k novele zákona. Hospodářský 

a finanční dosah byl uveden v důvodové zprávě k novele zákona vedené v Poslanecké 

sněmovně Parlamentu České republiky jako tisk č. 431 a tisk č. 643, na něž navrhovaná úprava 

vyhlášky reaguje pouze jejím „technickým“ provedením.  

Novela vyhlášky je prováděcím předpisem, který sám o sobě žádné finanční dopady 

nestanovuje. 

 

F. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Předkládaná právní úprava vyhlášky v plné míře respektuje rovnost před zákonem 

a zákaz diskriminace, stejně jako rovnost mužů a žen. Jde o návrh, který na uvedenou 

problematiku nemá přímý dopad. 

 

G. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Předkládaná právní úprava vyhlášky s sebou nenese žádné změny, které by zasahovaly 

do práva na ochranu soukromí nebo ochranu osobních údajů. 

 Údaje uváděné na dokladu o nákladu slouží k jednoznačné identifikaci nákladu a osob 

za něj zodpovědných, jejich uvedení je tak nezbytné a nezasahuje do ochrany soukromí 

a osobních údajů. 

 Údaje uváděné na dokladech vydávaných cestujícím či objednatelům přepravy v oblasti 

taxislužby, jsou osobními údaji nezbytnými jednak pro odhalování přestupků v taxislužbě 

kontrolními orgány a jednak slouží jako informace pro objednatele přepravy a cestující 

ke zjištění odpovědného subjektu v případě odpovědnosti za případnou majetkovou či 

nemajetkovou újmu způsobenou při přepravě taxislužbou v případě následného uplatnění 

nároku u soukromoprávních soudů. 

 Údaje uváděné na evidenční nálepce vozidla taxislužby jsou v rámci provozování 

podnikatelské činnosti dopravce veřejné a slouží k identifikaci dopravce, pro kterého je dané 

vozidlo evidováno jako vozidlo taxislužby.  
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H. Zhodnocení korupčních rizik 

Předkládaný návrh vyhlášky nemění postup kontrolních orgánů, lze tedy mít za to, že 

nepředstavuje zvýšení korupčních rizik. 

 

I. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Předkládaný návrh vyhlášky nepředpokládá žádný dopad navrhované právní úpravy 

na bezpečnost nebo obranu státu. 

 II. Zvláštní část 

 

K čl. I: 

 

K bodu 1 (§ 1): 

Ustanovení nově stanovuje povinné náležitosti dokladu o nákladu při provozování 

silniční nákladní dopravy pro cizí a vlastní potřebu, a to na základě zmocnění k provedení § 3 

písm. b) zákona o silniční dopravě. 

Doklad o nákladu obsahuje alespoň základní údaje požadované podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie, tj. nařízení č. 11/1960 o odstranění diskriminace v oblasti 

přepravních sazeb a podmínek, kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení 

Evropského hospodářského společenství. 

Těmito náležitostmi jsou zejména: 

- označení dopravce a státní poznávací značka vozidla, kterým je náklad přepravován, 

- jméno a sídlo odesílatele, 

- jméno a sídlo příjemce, 

- druh a hmotnost nákladu, 

- místo a datum nakládky a  

- místo a datum vykládky. 

S ohledem na poměrně široký okruh adresátů je stanoveno, že v případě provozování 

silniční dopravy pro vlastní potřebu ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o silniční dopravě bude 

vyžadován užší okruh náležitostí dokladu o nákladu, aby těmto dopravcům nevznikla 

nadbytečná administrativní zátěž.  

 

K bodu 2 (§ 1a):  

Ustanovení nově stanovuje způsob a náležitosti zaznamenávání údajů o době řízení 

vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u tzv. výjimkových přeprav uvedených 

v § 3a odst. 3 zákona o silniční dopravě, a to jak při vedení tohoto záznamu prostřednictvím 

tachografu, tak i ručního záznamu, a to na základě zmocnění k provedení § 3a odst. 8 zákona 

o silniční dopravě. U tzv. výjimkových přeprav vozidly vybavenými digitálními tachografy je 

stanoveno, že před zahájením přepravy řidič zadá režim mimo působnost (OUT) 

prostřednictvím digitálního tachografu. Obdobně jsou řešeny přepravy vozidly vybavenými 

analogovými tachografy s tím, že režim mimo působnost (OUT) řidič ručně zaznamená 
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na záznamový list před zahájením přepravy. Tímto způsobem bude možné rozeznat přepravy 

realizované v plné působnosti nařízení č. 561/2006 od tzv. výjimkových přeprav, které 

podléhají mírnějšímu režimu.   

V případě, že vozidlo není vybaveno tachografem, je připuštěna možnost vést záznam 

o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku ručně nebo jiným 

záznamovým zařízením, přičemž je zde uveden výčet náležitostí, které takový záznam musí 

obsahovat.  

K bodu 3 (§ 1b): 

Ustanovení nově stanovuje způsob a náležitosti zaznamenávání údajů o době řízení 

vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u přeprav uvedených v § 3a odst. 5 

zákona o silniční dopravě, a to jak při vedení tohoto záznamu prostřednictvím tachografu, tak 

i ručního záznamu, a to na základě zmocnění k provedení § 3a odst. 8 zákona o silniční 

dopravě. U přeprav, u kterých řidič vede záznam prostřednictvím digitálních tachografů, je 

stanoveno, že před zahájením přepravy řidič zadá prostřednictvím digitálního tachografu režim 

mimo působnost (OUT). Obdobně jsou řešeny přepravy využívající vedení záznamů 

analogovými tachografy s tím, že režim mimo působnost (OUT) řidič ručně zaznamená 

na záznamový list před zahájením přepravy. Tímto způsobem bude možné rozeznat přepravy 

realizované v plné působnosti nařízení č. 561/2006 od přeprav, na které působnost nařízení 

č. 561/2006 nedopadá.   

 Protože je § 3a odst. 7 písm. a) bod 2 zákona o silniční dopravě připuštěna možnost vést 

záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku ručně nebo jiným 

záznamovým zařízením, je zde uveden výčet náležitostí, které takový záznam musí obsahovat. 

Zároveň je pro veřejnou linkovou dopravu stanovena možnost vést zjednodušený záznam 

o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, který vychází  z režimu 

nastaveného dosavadním § 1a odst. 5 vyhlášky. Možnost vést zjednodušený záznam o době 

řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku lze uplatnit pro vnitrostátní 

i mezinárodní linkovou osobní dopravu, u níž délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km, když 

úprava způsobu vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době 

odpočinku je v kompetenci jednotlivých členských států a není zde důvod uplatňovat rozdílné 

přístupy mezi mezinárodní a vnitrostátní linkovou osobní dopravou do 50 km, když charakter 

těchto linek je obdobný nehledě na přeshraniční prvek. 

 

K bodu 4 (§ 2): 

Jedná se o legislativně technickou úpravu v nadpisu, která usnadní adresátům normy 

orientaci v předpise.   

 

K bodu 5 a 6 (§ 2): 

Jedná se o legislativně technické úpravy vyvolané zněním § 9b odst. 4 zákona o silniční 

dopravě, které stanoví, aby prováděcí předpis určil nejen způsob vedení záznamu o době 

výkonu činností, ale i jeho náležitosti. Z toho důvodu se mění i text vyhlášky v § 2 tak, aby 

došlo k naplnění zmocnění daného zákonem o silniční dopravě. Pro způsob vedení a určení 

náležitostí záznamu o době výkonu činností podnikatele v silniční dopravě u přeprav podle § 9b 

zákona o silniční dopravě se využije právní úprava pořizování záznamů řidiče, včetně jeho 

náležitostí, uvedená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. 

února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 

o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBNQEXHBV)



 

 

8 
 

(ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční 

dopravy a ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2010 Sb.m.s., kterým se nahrazují 

sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb., a č. 80/1994 Sb., 

o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní 

silniční dopravě (AETR), ve znění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 82/2010 Sb.m.s. 

 

K bodu 7 (§ 3): 

Ustanovení se zrušuje, neboť se právní úprava přesunula do právního předpisu se silou 

zákona, tj.  přímo do zákona o silniční dopravě. 

 

K bodu 8 (§7): 

 V návaznosti na zrušení povinnosti podnikatele v silniční dopravě označit velká 

vozidla, která používá k podnikání, svým obchodním jménem, došlo ke zrušení určení způsobu 

tohoto označování. 

 

K bodu 9 (§ 11): 

 V souvislosti se zavedením povinnosti označit každé vozidlo taxislužby evidenční 

nálepkou vozidla taxislužby jsou upraveny její náležitosti, vzor a způsob vyplnění údajů 

a umístění evidenční nálepky vozidla taxislužby na vozidle taxislužby. 

 Evidenční nálepku taxislužby vydá dopravci podnikajícímu v oblasti taxislužby 

pracovník příslušného dopravního úřadu. Při vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby 

pracovník dopravního úřadu  na místa k tomu určená vyplní státní poznávací značku vozidla 

taxislužby a identifikační číslo osoby dopravce, a to běžně neodstranitelným způsobem. 

Zároveň pracovník dopravního úřadu v návaznosti na § 36b odst. 6 písm. d) zákona o silniční 

dopravě zaznamená sériové číslo evidenční nálepky vozidla taxislužby a datum jejího vydání 

do Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě. Evidenční nálepka vozidla taxislužby je 

nepřenosná a za její vydání je účtován správní poplatek ve výši 500 Kč. Evidenční nálepku 

vozidla taxislužby následně dopravce nalepí na vnitřní stranu čirého předního skla na pravém 

dolním okraji, v případě nevybavení vozidla předním sklem přímo v pravé přední části vozidla 

pevně spojené s jeho nosnými částmi.  

 Vzor evidenční nálepky je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. 

 

K bodu 10 a 14 (§ 12 odst. 4): 

Z důvodu zavedení nového typu objednání taxislužby, a to provedením objednávky 

elektronickými prostředky jinou než hlasovou službou, je nově upraveno potvrzení o přepravě, 

které bude muset být zasláno objednateli přepravy na jím uvedenou e-mailovou adresu. 

Potvrzení o přepravě musí obsahovat náležitosti uvedené v § 12 odst. 4 novely vyhlášky 

k zajištění možnosti individuální identifikace provedené přepravy včetně údajů 

o zprostředkovateli, dopravci a řidiči tak, aby bylo možno následně určit odpovědnost subjektu 

odpovědného za provedení přepravy, a tím zajistit uplatnění práv cestujících (spotřebitele).  
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K bodu 11 (§ 12 odst. 1): 

 U důvodu zrušení povinnosti, aby součástí taxametru byla paměťová jednota, 

se vypouští údaj o výrobním čísle paměťové jednotky taxametru z povinných náležitostí 

záznamu o přepravě.  

 

K bodu 12 a 13 (§ 12 odst. 2 a 3) 

 Z důvodu zrušení dosavadního písmene c) dochází k přečíslování ostatních písmen. 

 

K bodu 15 a 16 (§ 13) 

 Z důvodu zrušení povinnosti mít vozidlo taxislužby vybaveno paměťovou jednotkou, 

která je součástí taxametru, se vypouští úprava technických požadavků na ni.  

 

K bodu 17 (§13) 

 U důvodu zrušení povinnosti, aby součástí taxametru byla paměťová jednotka, 

se vypouští údaj o výrobním čísle paměťové jednotky taxametru z povinných náležitostí knihy 

taxametru.  

 

K bodu 18 (§ 14 odst. 1) 

 Zákon o silniční dopravě upravuje možnosti provozování taxislužby za využití 

taxametru i bez využití taxametru (v případě, že jsou podmínky přepravy, včetně ceny 

za přepravu, smluveny před jejím zahájením). Pokud je k určení ceny využit taxametr, tedy 

v případě provozování taxislužby podle § 21 odst. 4 zákona, řidič má povinnost jej řádně 

obsluhovat, a to způsobem uvedeným v § 14 odst. 1 novely vyhlášky. V případě, že je 

provozována taxislužba jiným způsobem než podle § 21 odst. 4 zákona a vozidlo je přesto 

vybaveno taxametrem, povinnost jeho obsluhy se na řidiče nevztahuje.  

 

K bodu 19 (§ 14 dost. 1) 

 Dochází k přejmenování dokladu vydávaného cestujícímu, a to z důvodu 

terminologického označení tohoto dokladu.  

 

K bodu 20 (§ 15 odst. 3) 

 Z důvodu vložení nové přílohy dochází ke změně číslování. 

 

K bodu 21 (§ 17 odst. 1) 

V souladu s kapitolou 1.1, oddílem 1.1.1 se opravuje použitá terminologie 

pro označování struktury příloh dohody ADR1. Současně dochází k opravě a doplnění odkazů 

                                                           
1 Oddíl 1.1.1: „Příloha A a B jsou rozděleny do devíti částí. Přílohu A tvoří části 1 až 7 a přílohu B tvoří části 8 a 9. 

Každá část se dělí do kapitol a každá kapitola do oddílů a pododdílů. Uvnitř každé části je číslo části zahrnuto do 

čísel kapitol, oddílů a poddodílů, např. část 4, kapitola 2, oddíl 1, je očíslována 4.2.1.“ 
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na již neaktuální ustanovení – část 2, kapitola 2.2, pododdíl 2.2.7.1.2 již neobsahuje výjimky 

pro přepravu radioaktivních látek, tento pododdíl byl přesunut do pododdílu 1.7.1.4. V části 3 

přibyla předchozími novelami dohody ADR kapitola 3.5 upravující přepravu nebezpečných 

věcí balených ve vyňatých množstvích. Tuto kapitolu umožňuje pododdíl 1.8.3.2 písm. a) 

vyjmout z povinnosti mít jmenovaného tzv. bezpečnostního poradce. ČR tak v maximální míře 

využije možnost stanovení výjimek pro české podnikatele. 

 

K bodu 22 (§ 17 odst. 2 věta první) 

Z důvodu zániku Evropských společenství se upravuje označení na Evropskou unii.  

 

K bodu 23 (§ 17 odst. 2 věta druhá) 

Odkazem na § 17a se navrhuje upřesnění školení, které je nutno absolvovat pro získání 

osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce. Takto upřesněná je už v této stejné 

větě zkouška, odkazem na zkoušku podle § 17b. 

 

K bodům 24 a 32 (§ 17a věta první a § 17c odst. 1 věta druhá) 

Odkazem na konkrétní ustanovení dohody ADR dochází k upřesnění stávajícího 

vágního vymezení požadavků na školení bezpečnostních poradců, resp. vzor osvědčení 

o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce. 

 

K bodu 25 (§ 17b odst. 1 věta první) 

V souladu s kapitolou 1.1, oddílem 1.1.1 se opravuje použitá terminologie 

pro označování struktury příloh dohody ADR. 

 

K bodům 26 a 28 (§ 17b odst. 1 věta druhá a § 17b odst. 2 věta první) 

Zveřejnění zkušebního řádu a informací o pověřených osobách se navrhuje 

na internetových stránkách ministerstva. Tato změna je v souladu se změnami v zákoně 

o silniční dopravě, kde dochází ke stejné změně v § 8a odst. 7. Návrh rovněž odpovídá 

aktuálnímu stavu, kdy tyto informace ministerstvo na svých internetových stránkách již 

zveřejňuje. Tento způsob je pro občany dostupnější a umožní jim se s těmito materiály lépe 

seznámit. 

 

K bodům 27 a 30 (§ 17b odst. 2 věta první a § 17b odst. 3) 

Ministerstvo má možnost výkonem některých činností souvisejících s prováděním 

dohody ADR pověřit fyzické nebo právnické osoby, s trvalým pobytem, resp. sídlem na území 

ČR. V případě, že ministerstvo pověření odejme nebo se rozhodne činnosti vykonávat samo, 

nemá dle účinného znění možnost přijímat přihlášky uchazečů o zkoušku bezpečnostních 

poradců, ani informovat uchazeče o čase a místě konání zkoušky, či způsobu úhrady nákladů 

za zkoušku. Navrhuje se proto doplnění, aby uchazeč mohl přihlášku poslat i ministerstvu, 

pokud nebude k tomuto pověřena jiná osoba a ministerstvo mohlo uchazeče informovat 

o termínech a místech konání zkoušek a způsobu úhrady nákladů za zkoušku. 
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K bodu 29 (§ 17b odst. 2 věta třetí a poznámka pod čarou č. 8a) 

 Ministerstvo spustilo elektronické přihlašování na zkoušky bezpečnostních poradců, 

v rámci něhož je automaticky prověřováno, zda uchazeč absolvoval předepsané školení. 

Předkládání papírového dokladu o absolvování školení se tak stalo zbytečným. Elektronické 

přihlašování na zkoušky a automatické ověřování absolvování školení sníží administrativní 

zátěž pro uchazeče i školicí organizace. Požadavky na bezúhonnost a doložení úspěšně 

vykonané maturitní zkoušky nemají v dohodě ADR oporu a zbytečně tak zpřísňují uchazečům 

možnost vykonávat funkci bezpečnostního poradce. U zkoušek bezpečnostních poradců uspěje 

za stávajících podmínek necelá polovina uchazečů. Pokud uchazeč bez maturitního vzdělání 

získá osvědčení a prokáže tak u zkoušky své vědomosti a znalosti, splňuje tak všechny 

předpoklady dané dohodou ADR pro výkon funkce bezpečnostního poradce. Jestliže 

zaměstnavatel nepožaduje u zaměstnanců či obchodních partnerů doložení bezúhonnosti, 

nepovažujeme za vhodné, aby jim to nařizoval stát. Nahrazením posílání papírových přihlášek 

a požadovaných příloh elektronickou přihláškou dojde rovněž k finanční úspoře pro uchazeče 

za využití poštovních služeb.  

Z důvodu zrušení požadavku na dokládání bezúhonnosti se ruší upřesňující poznámka 

pod čarou č. 8a. 

 

K bodu 31 (§ 17b odst. 5) 

 Dohoda ADR v pododdílu 1.8.3.8, resp. pododdílu 1.8.3.12, odstavec 1.8.3.12.2 

stanovuje, že uchazeč musí před zkouškou absolvovat školení a při zkoušce prokázat svou 

totožnost. Požadavky na doložení bezúhonnosti a maturitního vzdělání se ruší. Doklad o úhradě 

nákladů za zkoušku se stává zbytečným po zavedení elektronického přihlašování na zkoušky. 

Úhrada probíhá výhradně bezhotovostně, prověřování úhrady/příchozí platby tak provádí 

ministerstvo nebo pověřená osoba, není proto důvod zatěžovat uchazeče požadavkem 

na předložení dokladu o úhradě, povinnost se proto ruší. 

 

K bodu 33 (§ 17d až § 17g) 

 Podle kapitoly 8.2 dohody ADR zajišťuje ministerstvo nebo jím pověřená osoba rovněž 

školení a zkoušky řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci. Dle § 38a odst. 3 písm. g) 

zákona o silniční dopravě zajišťuje ministerstvo tisk osvědčení o školení řidičů vozidel 

přepravujících nebezpečné věci, prováděcí vyhláškou ovšem doposud nejsou náležitosti školení 

ani zkoušek nijak upraveny, ačkoliv školení a zkoušky probíhají. Doplňují se proto nová 

ustanovení upravující školení i zkoušky dle požadavků uvedených v dohodě ADR a analogicky 

ke školením a zkouškám bezpečnostních poradců. Odchylně od úpravy osvědčení o odborné 

způsobilosti bezpečnostního poradce se v případě ztráty, odcizení, ztráty nebo zničení 

osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci při tisku duplikátu zavádí 

obecný správní poplatek dle položky 16 zákona o správních poplatcích. V roce 2019 vydalo 

ministerstvo 4701 osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci a vydalo 

cca 100 duplikátů. Ve stejném období vydalo ministerstvo cca 80 osvědčení o odborné 

způsobilosti bezpečnostního poradce a za období 5 let neobdrželo žádnou žádost o vydání 

duplikátu osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce. 
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K bodu 34 (§ 18) 

 Oblast vydávání pověření k provozování stanic technické kontroly provádějících 

technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí a kontrolních techniků je 

upravena v § 59b zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích.  

 

K bodu 35 (příloha č. 1) 

 Z důvodu vložení nové přílohy dochází ke změně číslování. Zároveň se vkládá vzor 

evidenční nálepky vozidla taxislužby.  

 

K bodu 36 (Poznámka pod čarou č. 2a): 

Ustanovení ruší poznámku pod čarou č. 2a, neboť ta je s ohledem na zrušení původního 

§ 1 vyhlášky, nepotřebná. Poznámka pod čarou č. 2a byla obsažena právě jen ve zrušeném § 1 

vyhlášky. 

 

K bodu 37 (Poznámka pod čarou č. 3) 

Ustanovení ruší poznámku pod čarou č. 3, která ta je s ohledem na zrušení původního 

§ 1a, § 1b a části nadpisu § 2 vyhlášky nepotřebná, neboť se vyskytovala právě v těchto 

ustanoveních vyhlášky. 

K čl. II: 

 Účinnost návrhu novely vyhlášky je provázána s nabytím účinnosti novel zákona 

o silniční dopravě. Body 8. – 20. a bod 35. čl. I. novely nabývají účinnosti shodně s nabytím 

účinnosti novely zákona o silniční dopravě č. 115/2020 Sb., tedy dnem 1. července 2020. 

Zbývající body čl. I. nabývají účinnosti shodně s nabytím účinnosti novely zákona o silniční 

dopravě projednávané v Poslanecké sněmovně Parlamentu jako sněmovní tisk č. 643.  
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