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V. 
ROZDÍLOVÁ TABULKA 

Název: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou 

se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 

478/2001 Sb.    

Předkladatel: Ministerstvo dopravy 

 

Navrhovaný právní předpis – vyhláška č. 156/2008 Sb. Odpovídající předpis EU – Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/645 

Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah 

Čl. I bod 3 

(část návětí § 

1) 

§ 1 včetně poznámky pod čarou č. 16 zní: 

„§ 1 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské 

unie16) 

(…) 

16) 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 Rady 2004/66/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se 

z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, 

Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a 

Slovenska upravují směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES a 

směrnice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 

2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastech volného pohybu zboží, 

volného pohybu služeb, zemědělství, dopravní politiky a 

daní.  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/645 ze 

dne 18. dubna 2018, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o 

výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých 

silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a 

směrnice 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. 
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  32004L0066 Čl. 2 

pododstavec 2 

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. 

  32018L0645 Čl. 3 odst. 1 Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy 

nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději 

do 23. května 2020, kromě právních a správních předpisů 

nezbytných pro dosažení souladu s čl. 1 bodem 6 této 

směrnice, které uvedou v účinnost do 23. května 2021. 

Neprodleně sdělí Komisi jejich znění. Tato opatření přijatá 

členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 

nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním 

vyhlášení. Způsob odkazu stanoví členské státy. 

Čl. I bod 6 

(§ 2 odst. 1 

písm. c)) 

  

V § 2 odst. 1 písmeno c) zní: 

„c) meze použití brzd a retardéru, kombinované použití brzd 

a retardéru, využití vztahu mezi rychlostí vozidla a 

převodovým poměrem, využití setrvačnosti vozidla, užití 

způsobů zpomalení a brzdění při jízdě na svazích, zásahy v 

případě poruchy, využívání elektronických a mechanických 

zařízení, jako jsou elektronický stabilizační program (ESP), 

vyspělé systémy nouzového brzdění (AEBS), protiblokovací 

brzdový systém (ABS), systémy kontroly trakce (TCS) a 

palubní monitorovací systémy (IVMS) a další asistenční 

nebo automatizační zařízení, která jsou schválena 

k používání,“. 

32018L0645 Bod 1 písm. a) 

podbod ii) 

přílohy  

Bod 1.2 se nahrazuje tímto:  

„1.2. Cíl: znát technické charakteristiky a obsluhu 

bezpečnostních ovládacích prvků pro řízení vozidla, umět 

minimalizovat jeho opotřebení a předcházet poruchám jeho 

funkcí: 

meze použití brzd a zpomalovače, kombinované použití 

brzd a zpomalovače, lepší využívání vztahu mezi rychlostí 

a převodovým poměrem, využívání setrvačnosti vozidla, 

využívání způsobů zpomalení a brzdění na svazích, zásahy 

v případě poruchy, využívání elektronických a 

mechanických zařízení, jako jsou elektronický stabilizační 

program (ESP), vyspělé systémy nouzového brzdění 

(AEBS), protiblokovací brzdový systém (ABS), systémy 

kontroly trakce (TCS) a palubní monitorovací systémy 

(IVMS) a další asistenční nebo automatizační zařízení, 

která jsou schválena k používání.“ 

Čl. I bod 7 

(§ 2 odst. 1 

písm. d)) 

V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova 

„, důležitost předvídání dopravního toku, dodržování 

přiměřené vzdálenosti od ostatních vozidel a využívání 

hybnosti vozidla, ustálená rychlost jízdy, plynulý styl jízdy a 

náležitý tlak v pneumatikách a obeznámenost s 

inteligentními dopravními systémy, které zlepšují účinnost 

32018L0645 Bod 1 písm. a) 

podbod iii) 

přílohy 

Bod 1.3 se nahrazuje tímto:  

„1.3. Cíl: schopnost optimalizovat spotřebu pohonných 

hmot: 

optimalizace spotřeby pohonných hmot uplatňováním 

poznatků uvedených v bodech 1.1. a 1.2, důležitost 

předvídání dopravního toku, dodržování přiměřené 
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řízení a pomáhají při plánování trasy“. vzdálenosti od ostatních vozidel a využívání hybnosti 

vozidla, ustálená rychlost jízdy, plynulý styl jízdy a 

náležitý tlak v pneumatikách a obeznámenost s 

inteligentními dopravními systémy, které zlepšují účinnost 

řízení a pomáhají při plánování trasy.“ 

Čl. I bod 8 

(§ 2 odst. 1 

písm. f), g)) 

V § 2 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou 

a vkládají se písmena f) a g), která znějí: 

„f) předvídání a hodnocení rizik v silničním provozu za 

různých stavů vozovky, dopravních a povětrnostních 

podmínek a přizpůsobení jim způsobu řízení těmto rizikům, 

plánování cesty během mimořádných povětrnostních 

podmínek, rozhodnutí kdy cestu v důsledku extrémních 

povětrnostních podmínek odložit nebo zrušit, přizpůsobení 

způsobu řízení rizikům provozu, včetně nebezpečného 

chování v dopravě nebo rozptýlení při jízdě, 

g) umění rozpoznat nebezpečné situace a schopnost zvládat 

stres, který z toho vyplývá, zejména ve vztahu k velikosti a 

hmotnosti vozidel a zranitelných zranitelným účastníkům 

silničního provozu a přizpůsobovat jim způsob řízení, 

identifikaci možných nebezpečných situací a jejich 

předvídání, odhad potenciálních nebezpečných situací a 

volbu vhodných opatření, která zvyšují bezpečnost do té 

míry, aby v případě, že potenciálně nebezpečná situace 

nastane, bylo možno hrozící srážce nebo nárazu ještě 

předejít.“. 

 

32018L0645 Bod 1 písm. a) 

podbod iv) 

přílohy 

Před nadpis „Skupiny řidičských oprávnění C, C + E, C1, 

C1 + E“ se vkládá nový bod, který zní: 

„1.3a. Cíl: schopnost předvídat, vyhodnocovat rizika v 

silničním provozu a přizpůsobit se jim: 

uvědomovat si různé stavy vozovky, dopravní a 

povětrnostní podmínky a přizpůsobovat jim způsob řízení, 

předvídat blížící se události, porozumět tomu, jak 

připravovat a plánovat cesty během mimořádných 

povětrnostních podmínek; být obeznámen s používáním 

příslušného bezpečnostního vybavení a chápat, kdy cesta 

musí být v důsledku extrémních povětrnostních podmínek 

odložena nebo zrušena; přizpůsobovat způsob řízení 

rizikům provozu, včetně nebezpečného chování v dopravě 

nebo rozptýlení při jízdě (v důsledku používání 

elektronických zařízení, jídla, pití apod.); umět rozpoznat 

nebezpečné situace a být schopen zvládat stres, který z toho 

vyplývá, zejména ve vztahu k velikosti a hmotnosti vozidel 

a zranitelných účastníků silničního provozu, jako jsou 

chodci, cyklisté a řidiči dvoukolových motorových vozidel 

a přizpůsobovat jim způsob řízení;  

identifikovat možné nebezpečné situace a správně 

interpretovat, jak se tyto potenciálně nebezpečné situace 

mohou proměnit v situace, za kterých již nelze předejít 

srážce nebo nárazu, a volit a provádět taková opatření, 

která zvyšují bezpečnost do té míry, aby v případě, že 

potenciálně nebezpečná situace nastane, bylo možno 

hrozící srážce nebo nárazu ještě předejít“; 

Čl. I bod 9 

(§ 2 odst. 2) 

  

V § 2 odst. 2 se za slovo „silnice,“ vkládají slova  

„používání automatických převodových soustav,“. 

32018L0645 Bod 1 písm. a) 

podbod v) 

přílohy 

Bod 1.4 se nahrazuje tímto:  

„1.4. Cíl: schopnost naložit vozidlo s patřičným ohledem 

na pravidla bezpečnosti a řádné užívání vozidla:  

síly působící na vozidlo v pohybu, užití převodového 
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poměru odpovídajícího nákladu vozidla a profilu silnice, 

používání automatických převodových soustav, výpočet 

užitečného zatížení vozidla nebo kombinace vozidel, 

výpočet užitečného objemu, rozložení nákladu, důsledky 

přetížení nápravy, stabilita vozidla a jeho těžiště, typy 

obalů a palet; 

hlavní skupiny věcí vyžadující zabezpečení, upínací a 

zajišťovací technika, užití zajišťovacích popruhů, kontrola 

zajišťovacích zařízení, užití manipulačního vybavení, 

přikrytí plachtovinou a její odstranění.“;  

Čl. I bod 10 

(§ 2 odst. 3 

písm. b)) 

V § 2 odst. 3 písm. b) se za slovo „silnice,“ vkládají slova  

„používání automatických převodových soustav,“. 

32018L0645 Bod 1 písm. a) 

podbod vii) 

přílohy 

Bod 1.6 se nahrazuje tímto: 

„1.6. Cíl: schopnost naložit vozidlo s patřičným ohledem 

na pravidla bezpečnosti a řádné užívání vozidla:  

síly působící na vozidlo v pohybu, užití převodového 

poměru odpovídajícího nákladu vozidla a profilu silnice, 

používání automatických převodových soustav, výpočet 

užitečného zatížení vozidla nebo kombinace vozidel, 

rozložení nákladu, důsledky přetížení nápravy, stabilita 

vozidla a jeho těžiště.“; 

Čl. I bod 11 

(§ 3 odst. 1 

písm. b)) 

V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „a nařízení Rady (EHS) č. 

3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě“ 

nahrazují slovy  

„a podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

upravujícího tachografy v silniční dopravě17)“. 

Poznámka pod čarou č. 17zní: „17) 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 (ES) č. 

561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální 

oblasti týkajících se silniční dopravy.“. 

32018L0645 Bod 1 písm. a) 

podbod viii) 

přílohy 

Bod 2.1 se nahrazuje tímto:  

„2.1. Cíl: znát sociálně-právní prostředí a odpovídající 

předpisy pro silniční dopravu: 

nejdelší přípustné pracovní doby v odvětví dopravy; 

zásady, uplatňování a důsledky nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (*) a (EU) č. 165/2014 

(**); sankce v případě, že není užit tachograf nebo není užit 

správně a jsou v něm prováděny nedovolené změny; 

znalosti sociálně- právních podmínek silniční dopravy: 

práva a povinnosti řidičů, co se týče výchozí kvalifikace a 

pravidelného školení. 

Čl. I bod 12 

(§ 3 odst. 2 

písm. b)) 

V § 3 odst. 2 písmeno b) zní: 

„b) dokumenty, které se podle jiných právních předpisů musí 

nacházet ve vozidle,“. 

32018L0645 Bod 1 písm. a) 

podbod ix) 

přílohy 

Bod 2.2 se nahrazuje tímto: 

„2.2. Cíl: znát předpisy upravující nákladní dopravu: 

oprávnění k provozování dopravy, dokumenty, které se 
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 musí nacházet ve vozidle, zákaz používání určitých silnic, 

poplatky za užívání silnic, povinnosti podle vzorových 

smluv pro nákladní dopravu, navrhování dokladů tvořících 

smlouvu o přepravě, povolení mezinárodní dopravy, 

povinnosti podle Úmluvy o přepravní smlouvě v 

mezinárodní silniční nákladní dopravě, navrhování 

mezinárodních nákladních listů, přejíždění hranice, 

zástupci zasilatelských společností, zvláštní doklady 

doprovázející přepravované věci.“; 

Čl. I bod 13 

(§ 3 odst. 2 

písm. m) a n)) 

V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a 

doplňují se písmena m) a n), která znějí:  

„m) omezení jízdy některých vozidel, 

n) užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným.“. 

 

32018L0645 Bod 1 písm. a) 

podbod ix) 

přílohy 

Bod 2.2 se nahrazuje tímto: 

„2.2. Cíl: znát předpisy upravující nákladní dopravu: 

oprávnění k provozování dopravy, dokumenty, které se 

musí nacházet ve vozidle, zákaz používání určitých silnic, 

poplatky za užívání silnic, povinnosti podle vzorových 

smluv pro nákladní dopravu, navrhování dokladů tvořících 

smlouvu o přepravě, povolení mezinárodní dopravy, 

povinnosti podle Úmluvy o přepravní smlouvě v 

mezinárodní silniční nákladní dopravě, navrhování 

mezinárodních nákladních listů, přejíždění hranice, 

zástupci zasilatelských společností, zvláštní doklady 

doprovázející přepravované věci.“; 

Čl. I bod 14  

(§ 6 odst. 3 

písm. f)) 

V § 6 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a 

doplňuje se písmeno f), které zní: 

„f) problematiku přepravy osob se zdravotním postižením.“. 

 

32018L0645 Bod 1 písm. a) 

podbod xi) 

přílohy 

Bod 3.8 se nahrazuje tímto:  

„3.8. Cíl: znát hospodářské prostředí silniční osobní 

dopravy a organizaci trhu: 

vztah silniční osobní dopravy k ostatním druhům osobní 

dopravy (železnice, soukromý automobil), různé činnosti 

související se silniční osobní dopravou, povědomí o 

problematice zdravotního postižení, přejíždění hranic 

(mezinárodní doprava), organizace hlavních druhů podniků 

pro silniční osobní dopravu.“; 

Čl. I bod 19  

(§ 11 odst. 4 

až 7)  

V § 11 se doplňují nové odstavce 4 až 7, které znějí: 

„(4) Pravidelné roční školení sestává z 6 hodin výuky a 1 

hodiny výcviku.  

(5) Výuka musí zahrnovat nejméně jeden předmět týkající se 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a 

32018L0645 Čl. 1 odst. 3 Článek 7 se nahrazuje tímto:  

„Článek 7  

Pravidelné školení  

Pravidelné školení spočívá ve vzdělávání, které držitelům 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBSGCCE7N)



 6 

odpovídat zvláštním potřebám řidiče v oblasti odborné 

přípravy. 

(6) Výuka může být v rozsahu 1 hodiny nahrazena výukou 

prováděnou způsobem umožňujícím dálkový přístup. U 

výuky prováděné způsobem umožňujícím dálkový přístup 

musí být zajištěna jednoznačná identifikace vyučované 

osoby, zaznamenání data a času zahájení a ukončení výuky, 

zaznamenání probíraných témat a potvrzení o absolvování 

výuky jednotlivými vyučovanými osobami. Výuku 

prováděnou způsobem umožňujícím dálkový přístup lze 

absolvovat až po vykonání zbývajícího rozsahu výuky a 

výcviku. 

(7) Obsahem výcviku je nácvik praktických dovedností, 

které odpovídají zvláštním potřebám řidiče v oblasti 

odborné přípravy v rámci alespoň jednoho z témat učební 

osnovy pravidelného nebo vstupního školení, nebo 

zdokonalování v řízení vozidla.“. 

 

 

osvědčení odborné způsobilosti umožňuje aktualizovat si 

znalosti, které mají pro jejich práci zásadní význam, 

přičemž se klade zvláštní důraz na bezpečnost provozu, 

zdraví a bezpečnost při práci a na snížení dopadu řízení na 

životní prostředí.  

Toto školení pořádá schválené výcvikové středisko v 

souladu s oddílem 5 přílohy I. Školení spočívá ve výuce ve 

třídě, praktickém výcviku a ve školení prostřednictvím 

nástrojů informačních a komunikačních technologií (IKT), 

je-li toto školení k dispozici, nebo ve výcviku na 

výkonných simulátorech. Pokud řidič přejde do jiného 

podniku, zohlední se pravidelné školení, kterým již prošel.  

Pravidelné školení je určeno k prohloubení a opakování 

určitých předmětů uvedených v oddíle 1 přílohy I. Pokrývá 

širokou škálu předmětů a vždy zahrnuje nejméně jeden 

předmět týkající se bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích. Předměty školení zohledňují vývoj 

příslušných právních předpisů a technologií a pokud možno 

zvláštní potřeby řidiče v oblasti odborné přípravy.“; 

  32018L0645 Bod 1 písm. c) 

přílohy (oddíl 

4 odst. 1) 

Oddíl 4: Povinné pravidelné školení stanovené v čl. 3 odst. 

1 písm. b)  

Povinné kurzy pravidelného školení pořádají schválená 

výcviková střediska. Musí trvat 35 hodin jednou za pět let a 

být rozděleny do časových úseků trvajících vždy alespoň 

sedm hodin, které mohou být rozděleny na dva po sobě 

následující dny. V případě e-learningu musí schválené 

výcvikové středisko zajistit zachování řádné kvality 

školení, včetně výběru předmětů, pro něž je možné 

nejúčinněji použít nástroje IKT. Členské státy musí 

zejména požadovat spolehlivé určení totožnosti uživatele a 

vhodné prostředky kontroly. Maximální délka školení 

prostřednictvím elektronického učení nesmí přesáhnout 12 

hodin. Nejméně jeden ze školících kurzů je věnován 

předmětu souvisejícímu s bezpečností provozu na 

pozemních komunikacích. Obsah školení zohledňuje 

potřeby v oblasti odborné přípravy odpovídající 

konkrétním přepravním operacím prováděným řidičem a 

vývoji příslušných právních předpisů a techniky a měl by 
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pokud možno odpovídat zvláštním potřebám řidiče v 

oblasti odborné přípravy. V průběhu uvedených 35 hodin 

by měla být probrána řada různých témat, a mělo by být 

zahrnuto i opakování školení, pokud se ukáže, že řidič 

potřebuje zvláštní dodatečné školení. 

Čl. I bod 20 

(§ 15 odst. 3) 

V § 15 odst. 3 se písmeno b) zrušuje. 

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c). 

32003L0059 

 

Bod 2 písm. b) 

přílohy II 

Název členského státu vydávajícího průkaz (volitelně). 

Čl. I bod 21 

(§ 15 odst. 3 

písm. b)) 

V § 15 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova 

„vytištěnou v bílé barvě v modrém obdélníku a umístěnou v 

kruhu dvanácti žlutých hvězd“.“ 

32004L0066 Hlava IV. bod 

2. písm. a) 

přílohy II 

V příloze II bodu 2 se za návěstím „strana 1 obsahuje:“ 

písmeno c) nahrazuje tímto: 

„poznávací značku členského státu vydávajícího průkaz, 

která je zobrazena negativně v modrém pravoúhlém 

čtyřúhelníku a obkroužena 12 žlutými hvězdami;“. 

Čl. I bod 22 

(§ 15 odst. 3 

písm. c)) 

V § 15 odst. 3 písm. c) se slova „8. nevyplňuje se,“ a slova 

„a podskupiny“ zrušují. 

32003L0059 Bod 2 písm. d) 

podbod 8 

přílohy II  

Obvyklé bydliště nebo poštovní adresa držitele (volitelně). 

  32018L0645 

 

Bod 2 písm. b) 

podbod ii) 

přílohy 

„9. skupiny vozidel, pro které řidič splňuje požadavky na 

výchozí kvalifikaci a pravidelné školení;“; 

Čl. I bod 23 

(§ 15 odst. 4) 

V § 15 odst. 4 se slova „a podskupiny“ zrušují. 32018L0645 

 

Bod 2 písm. b) 

podbod ii) 

přílohy 

Skupiny vozidel, pro které řidič splňuje požadavky na 

výchozí kvalifikaci a pravidelné školení. 

Čl. I bod 24 

(§ 15 odst. 4) 

V § 15 odst. 4 se slovo „Společenství11)“ nahrazuje slovem 

„Unie“. 

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje. 

32018L0645 Bod 2 písm. c) 

podbod ii) 

přílohy 

Na straně 2 vzoru se pod číslem 10 slova „Kód 

Společenství“ nahrazují slovy „Kód Unie“. 

Čl. I bod 25 

(§ 15 odst. 4) 

V § 15 odst. 4 se text „95.dd.mm.rrrr“ nahrazuje textem 

„95(dd.mm.rr)“. 

32018L0645 Bod 2 písm. b) 

podbod ii) 

přílohy 

Harmonizovaný kód Unie „95“ stanovený v příloze I 

směrnice 2006/126/ES. 

Čl. 1 bod 28 

(Příloha č. 8) 

Příloha č. 8 včetně nadpisu zní 

„Příloha č. 8 k vyhlášce č. 156/2008 Sb.  

32018L0645 Bod 2 písm. a) 

přílohy 

STANOVENÍ VZORU EVROPSKÉ UNIE PRO PRŮKAZ 

KVALIFIKACE ŘIDIČE 
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Vzor průkazu profesní způsobilosti řidiče“ 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) 

 

Název předpisu EU 

32018L0645 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/645 ze dne 18. dubna 2018, kterou se mění směrnice 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci  

a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a směrnice 2006/126/ES o řidičských 

průkazech.  

32003L0059 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. 

32004L0066 Směrnice Rady 2004/66/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se z důvodu přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, 

Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 

2003/59/ES a směrnice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastech volného pohybu zboží, volného 

pohybu služeb, zemědělství, dopravní politiky a daní. 
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