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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 novelizaci přijetím zákona č. 337/2020 Sb. 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 uvedeného změnového zákona č. 337/2020 Sb.; 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. 

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. 

Navrhovaná právní úprava je nezbytná zejména k naplnění zákonného zmocnění 

a k vyloučení rozporu mezi platnou právní úpravou zákona o silniční dopravě a vyhláškou. 

 

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 změnového zákona č. 337/2020 Sb. Podle tohoto 

ustanovení Ministerstvo dopravy stanoví vyhláškou požadavky na doklad o nákladu 

a 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. 

Toto zmocnění je navrhovanou vyhláškou řádně naplněno, jeho meze nebyly 

překročeny. Ve zbytku je navrhovaná vyhláška v souladu se zákonem. 
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C. Zhodnocení souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské 

unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Navrhované právní úpravy se dílčím způsobem dotýká: 

- nařízení č. 11 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, 

kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského hospodářského 

společenství (dále jen „nařízení č. 11“), 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 

o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, 

o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady 

(EHS) č. 3820/85 (dále jen „nařízení (ES) č. 561/2006“) a 

- 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 (dále jen „nařízení (EU) 

č. 165/2014“). 

Dále je návrhem zasahováno do ustanovení vyhlášky, které je vykázáno jako 

implementační ke směrnici Evropské parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 

o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě, stávající 

úroveň implementace nicméně není navrženou úpravou dotčena. 

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. 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 pro přepravu pro vlastní potřebu, když na tento doklad 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. 

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

novely zákona o silniční dopravě č. 337/2020 Sb. neplnila svůj účel a cíle, tj. rozlišení režimu 

přeprav na klasické a výjimkové přepravy a s tím související odlišné povinnosti z nich 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBSPAKA3T)



 

 

3 
 

plynoucí. Na základě této skutečnosti je nezbytné vyhlášku se zákonem o silniční dopravě 

provázat. 

 

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 č. 337/2020 Sb., 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. 

 

H. Zhodnocení korupčních rizik 

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

nepředstavuje zvýšení korupčních rizik. 
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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 a poznámky pod čarou č. 2 a 2a): 

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, kde je oproti nařízení č. 11 povinnost mít doklad o nákladu 

uložena širšímu okruhu subjektů, tj. všem tuzemským dopravcům. Náležitosti dokladu 

o nákladu stanovené vyhláškou se proto v mezích zákonného zmocnění budou vztahovat jak na 

dopravu pro vlastní potřebu, která je z působnosti nařízení č. 11 vyjmuta v čl. 9, tak na přepravy 

vyjmuté z působnosti nařízení č. 11 podle čl. 8. Jedná se tedy o právní úpravu nad rámec 

nařízení, když navržená právní úprava dokladu o nákladu má zohledňovat kromě základních 

údajů požadovaných nařízením č. 11 též mezinárodní úpravu obsaženou v Úmluvě o přepravní 

smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), jakož další údaje nezbytné 

k identifikaci dopravce pro účely kontroly a případné vedení správního řízení o uložení sankce 

za přestupek. 

Těmito náležitostmi jsou: 

- označení dopravce, 

- státní poznávací značka vozidla, které přepravuje náklad, 

- jméno a sídlo odesílatele, 

- jméno a sídlo příjemce, 

- druh a hmotnost nákladu, 

- místo a datum nakládky a  

- místo a předpokládané datum vykládky. 

V případě označení dopravce je požadováno jméno, popřípadě jména (má-li fyzická 

osoba více křestních jmen), příjmení, obchodní firma nebo název dopravce, jeho sídlo 

a identifikační číslo. V případě vozidla se uvede státní poznávací značka vozidla, které 

přepravuje náklad, v případě jízdní soupravy se uvedou státní poznávací značky vozidel 

tvořících jízdní soupravu, která přepravuje náklad. Dále se uvede jméno a sídlo subjektu, který 

je objednatelem přepravy, tzv. odesílatele, a jméno a sídlo subjektu, kterému je náklad určen, 

tzv. příjemce. U vykládky se uvede místo a předpokládané datum vykládky, neboť doklad 

o nákladu je vyplňován před provedením přepravy. 

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. V případě provozování silniční dopravy pro vlastní potřeby 
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jsou tedy pro doklad o nákladu stanoveny pouze minimální požadavky, neboť u těchto přeprav 

některé údaje z povahy věci nelze vyžadovat (např. údaj o odesílateli). Požadavek na výše 

uvedený doklad o nákladu u dopravy pro vlastní potřeby souvisí s jeho nezbytností pro účely 

zajištění vymahatelnosti práva. 

 

Poznámka pod čarou č. 2 odkazovala na již neplatnou vyhlášku č. 108/1976 Sb., 

o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění 

pozdějších předpisů, a proto byla zrušena. Vzhledem ke zrušení původního § 1 vyhlášky je 

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

vyhlášky. 

 

K bodu 2 (§ 1a a poznámky pod čarou č. 1, 3 a 4): 

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 při vedení ručního záznamu, a to na základě zmocnění k provedení obsaženém 

v § 3a odst. 8 zákona o silniční dopravě. U tzv. výjimkových přeprav vozidly vybavenými 

digitálními tachografy je stanoveno, že před zahájením přepravy řidič prostřednictvím 

digitálního tachografu zadá režim mimo působnost (OUT). Obdobně jsou řešeny přepravy 

vozidly vybavenými analogovými tachografy s tím, že režim mimo působnost (OUT) řidič 

ručně zaznamená na zadní stranu záznamového listu před zahájením přepravy, přičemž uvede 

čas zahájení této přepravy, a bezprostředně po ukončení přepravy v režimu mimo působnost 

(OUT) uvede na zadní stranu záznamového listu čas ukončení této přepravy. 

Tímto způsobem bude možné rozeznat přepravy realizované v plné působnosti nařízení 

(ES) 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. Při každé změně režimu činnosti musí řidič zaznamenat údaj o době řízení vozidla, 

bezpečnostních přestávkách nebo době odpočinku s uvedením toho, o jakou činnost se jednalo 

(např. od 17:30 bezpečnostní přestávka), přičemž při další změně činnosti opět uvede čas 

a režim této nové činnosti, z čehož bude zjistitelná i doba trvání předchozí činnosti (18:00 řízení 

– tzn. bezpečnostní přestávku čerpal v době od 17:30 do 18:00, činila tedy 30 minut). 

Vzhledem k tomu, že nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční 

dopravě (dále jen „nařízení (EHS) č. 3821/85“), bylo zrušeno (mimo přílohu IB) a nahrazeno 

nařízením (EU) č. 165/2014, nahrazuje se poznámka pod čarou č. 1 aktuálním zněním. 

Původní poznámka pod čarou č. 4 se s ohledem na zrušení původního § 1a stala 

nepotřebnou, a proto se s ohledem na změnu textu v § 1a vyhlášky nahrazuje věcně 

odpovídajícím předpisem, kterým je příloha IB nařízení (EHS) č. 3821/85. Jak již bylo uvedeno 

výše nařízení (EHS) č. 3821/85 bylo nahrazeno nařízením (EU) č. 165/2014, avšak v souladu 

s čl. 46 nařízení (EU) č. 165/2014 se ustanovení nařízení (EHS) č. 3821/85, včetně jeho přílohy 

IB, i nadále přechodně použijí až do data účinnosti prováděcích aktů uvedených v nařízení (EU) 

č. 165/2014. Vzhledem k faktu, že dosud nebyl přijat žádný prováděcí akt týkající se digitálních 

tachografů, je příloha IB nařízení (EHS) č. 3821/85 stále platná. 

S ohledem na zrušení původního § 1a, § 1b a části nadpisu § 2 vyhlášky je poznámka 

pod čarou č. 3 nepotřebná, neboť se vyskytovala právě v těchto ustanoveních vyhlášky. 
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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 zadní stranu 

záznamového listu před zahájením přepravy. Dále řidič ručně zaznamená čas zahájení této 

přepravy a bezprostředně po jejím ukončení v režimu mimo působnost (OUT) uvede na zadní 

stranu záznamového listu čas ukončení této přepravy. Tímto způsobem bude možné rozeznat 

přepravy realizované v plné působnosti nařízení (ES) č. 561/2006 od přeprav, na které 

působnost nařízení (ES) 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. V případě vedení zjednodušeného 

záznamu musí být ve vozidle, stejně jako doposud, vzorový záznam o době řízení vozidla, 

bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, zpracovaný v návaznosti na schválený jízdní 

řád, na který se odkazuje. Řidič do zjednodušeného záznamu vyznačí odchylky skutečného 

dopravního výkonu od vzorového záznamu, případně vhodně vyznačí, že odchylky nenastaly. 

 

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 (EU) č. 165/2014. 
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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 čl. II: 

 Účinnost návrhu novely vyhlášky je provázána s nabytím účinnosti novely zákona 

o silniční dopravě č. 337/2020 Sb., tedy dnem 1. října 2020.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBSPAKA3T)


