
 

 1 

ROZDÍLOVÁ TABULKA 

Název: Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů 

Předkladatel: Ministerstvo dopravy 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení Obsah Celex č.  Ustanovení Obsah 

Čl. I bod 4 

(§ 6) 

1. § 6 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 6 

zní: 

„§ 6 

Systém kontrol v oblasti dodržování dob řízení 

vozidla, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku 

(1) Kontrolní orgán provádí kontroly v oblasti dodržování 

dob řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a dob 

odpočinku tak, aby ve svém souhrnu zahrnovaly nejméně 

3 % pracovních dnů řidičů vozidel, na něž se vztahují 

přímo použitelné předpisy Evropské unie6)
. 

(2) Z počtu kontrol podle odstavce 1 zahrnují silniční 

kontroly nejméně 30 % ze všech kontrolovaných 

pracovních dnů řidičů vozidel a kontroly v provozovnách 

nejméně 50 % ze všech kontrolovaných pracovních dnů 

řidičů vozidel. 

__________________________________________ 

6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci 

některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční 

32006L0022 Čl. 2 odst. 3 

pododstavec 

první a třetí 

Každý členský stát organizuje kontroly tak, aby od 1. května 

2006 zahrnovaly nejméně 1 % pracovních dnů řidičů 

vozidel, na něž se vztahují nařízení (EHS) č. 3820/85 a 

(EHS) č. 3821/85. Po 1. lednu 2008 se tento podíl zvýší 

nejméně na 2 % a po 1. lednu 2010 nejméně na 3 %. 

(…) 

Nejméně v 15 % ze všech kontrolních pracovních dnů 

proběhnou kontroly na silnici a nejméně v 30 % v 

provozovnách dopravců. Po 1. lednu 2008 proběhnou 

kontroly nejméně v 30 % ze všech kontrolovaných 

pracovních dnů na silnici a nejméně v 50 % v provozovnách 

dopravců. 
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dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES)  

č. 2135/98 a o zrušení nařízení (EHS) č. 3820/85, 

v platném znění. 

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.“. 

 

 

 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) 

 

Název předpisu EU 

32006L0022 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady 

(EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 

88/599/EHS 
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