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IV. 

 

Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb.,  

kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením 

navrhovaných změn 

 

 

 Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., a zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 115/2020 Sb. 

a zákona č. 337/2020 Sb. (dále jen "zákon"):  

 

§ 1 

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

u přeprav, na něž se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu2) 

(K § 3 zákona) 

 

 (1) Dopravce zajistí, aby záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách 

a době odpočinku byl pořízen u vozidel vybavených záznamovým zařízením podle přímo 

použitelného předpisu Evropské unie1) o záznamovém zařízení v silniční dopravě jako výstup 

z tohoto zařízení.  

  

 (2) Řidič vozidla musí mít s sebou ve vozidle záznamové listy z období stanoveného 

v mezinárodní smlouvě, která je součástí právního řádu2), a paměťovou kartu řidiče2a), pokud 

mu byla vydána.  

  

 (3) Dopravce zajistí, aby řidič jím provozovaného vozidla v záznamu o době řízení 

vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku:  

  

a) v případě vedení záznamu záznamovým zařízením podle přílohy I nařízení Rady (EHS) 

č. 3821/85 (dále jen "analogový tachograf") uvedl:  

1. jméno a příjmení řidiče vozidla,  

2. místo a datum založení záznamového listu,  

3. místo a datum vyjmutí záznamového listu,  

4. státní poznávací značku vozidla, popř. vozidel, ke kterým byl řidič přidělen po dobu 

používání záznamového listu,  

5. stav počítadla kilometrů v době vložení záznamového listu do analogového tachografu,  

6. stav počítadla kilometrů v době vyjmutí záznamového listu z analogového tachografu,  

7. dobu řízení, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku, pokud nebyly zaznamenány 

automaticky,  

8. důvody prodloužené doby řízení,  

  

b) v případě vedení záznamu záznamovým zařízením podle přílohy IB nařízení Rady (EHS) 

č. 3821/85 (dále jen "digitální tachograf") zaznamenal ručně nebo automaticky, jestliže je 
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digitální tachograf napojen na satelitní vyhledávací systém, symboly zemí, ve kterých začíná 

a končí jejich denní pracovní doba, a údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 1 až 4, 7 a 8, pokud 

nebyly zaznamenány automaticky.  

  

 (4) Údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 1, 2, 4 a 5 musí být v záznamu vyplněny před 

zahájením jízdy. Údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 3, 6 až 8 musí být v záznamu vyplněny 

neodkladně po ukončení jízdy.  

____ 

2) Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), 

ve znění pozdějších předpisů. 

2a) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním 

provozu), ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 1 

Náležitosti dokladu o nákladu 

[K § 3 písm. b) zákona] 

 

(1) V případě provozování silniční dopravy pro cizí potřebu doklad o nákladu 

obsahuje 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu nebo název dopravce, jeho sídlo 

a identifikační číslo, 

b) státní poznávací značku vozidla, které přepravuje náklad, 

c) jméno a sídlo subjektu, který je objednatelem přepravy (odesílatel), 

d) jméno a sídlo subjektu, kterému je náklad určen (příjemce), 

e) druh a hmotnost nákladu, 

f) místo a datum nakládky a 

g) místo a předpokládané datum vykládky. 

 

(2) V případě provozování silniční dopravy pro vlastní potřebu doklad o nákladu 

obsahuje 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní firmu nebo název dopravce, jeho sídlo 

a identifikační číslo a 

b) druh a hmotnost nebo množství nákladu. 

 

§ 1a 

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

u přeprav, na něž se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie3) ani mezinárodní 

smlouva, která je součástí právního řádu2), a u přeprav uvedených v článku 13 odst. 1 a článku 

14 přímo použitelného předpisu Evropské unie3) 

(K § 3 zákona) 

 

 (1) Dopravce zajistí, aby záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách 
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a době odpočinku byl pořízen jako výstup z analogového nebo digitálního tachografu, nebo 

zajistí, aby jej řidič vedl ručně nebo formou výstupu ze záznamového zařízení.  

  

 (2) Řidič vozidla musí mít s sebou ve vozidle záznam o době řízení vozidla, 

bezpečnostních přestávkách a době odpočinku z právě probíhajícího a z předchozího dne, 

pokud řídil, a paměťovou kartu řidiče2a), pokud mu byla vydána.  

  

 (3) Dopravce zajistí, aby řidič jím provozovaného vozidla v záznamu o době řízení 

vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku:  

  

a) v případě vedení záznamu analogovým tachografem uvedl:  

1. jméno a příjmení řidiče vozidla,  

2. místo a datum založení záznamového listu,  

3. místo a datum vyjmutí záznamového listu,  

4. státní poznávací značku vozidla, popř. vozidel, ke kterým byl řidič přidělen po dobu 

používání záznamového listu,  

5. stav počítadla kilometrů v době vložení záznamového listu do analogového tachografu,  

6. stav počítadla kilometrů v době vyjmutí záznamového listu z analogového tachografu,  

7. dobu řízení, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku, pokud nebyly zaznamenány 

automaticky,  

8. důvody prodloužené doby řízení,  

  

b) v případě vedení záznamu digitálním tachografem zaznamenal ručně nebo automaticky, 

jestliže je digitální tachograf napojen na satelitní vyhledávací systém, symboly zemí, ve kterých 

začíná a končí jejich denní pracovní doba, a údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 1 až 4, 7 a 8, 

pokud nebyly zaznamenány automaticky,  

  

c) v případě vedení záznamu ručně nebo jiným záznamovým zařízením uvedl:  

1. evidenční číslo záznamu,  

2. jméno a příjmení řidiče vozidla,  

3. státní poznávací značku vozidla, popř. vozidel, ke kterým byl řidič přidělen po dobu 

používání záznamového listu,  

4. místo, datum a stav počítadla kilometrů na počátku záznamu,  

5. místo, datum a stav počítadla kilometrů na konci záznamu,  

6. dobu řízení, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku každého řidiče zvlášť, pokud nebyly 

zaznamenány automaticky,  

7. důvody prodloužené doby řízení.  

  

 (4) Údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 1, 2, 4 a 5 a podle odstavce 3 písm. c) bodů 1 

až 4 musí být v záznamu vyplněny před zahájením jízdy. Údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 

3, 6 až 8 a podle odstavce 3 písm. c) bodů 5 až 7 musí být v záznamu vyplněny neodkladně po 

skončení jízdy.  

  

 (5) Ve vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravě, u které délka žádného ze spojů 
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nepřesahuje 50 km, může dopravce vést zjednodušený záznam o době řízení vozidla, 

bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, ve kterém řidič uvede odchylky skutečného 

dopravního výkonu od vzorového záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách 

a době odpočinku, zpracovaného ve vnitrostátní veřejné linkové dopravě v návaznosti na 

schválený jízdní řád. V případě vedení zjednodušeného záznamu o době řízení vozidla, 

bezpečnostních přestávkách a době odpočinku je ve vozidle k dispozici i příslušný vzorový 

záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, na který se ve 

zjednodušeném záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku 

řidič odkazuje.  

____ 

1) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.  

 
3) Nařízení EP a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční 

dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/1998 a o zrušení nařízení (EHS) č. 3820/1985. 

 
4) § 17 až 19 nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku 

zaměstnanců v dopravě.  

 

§1a 

Způsob zaznamenávaní údajů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době 

odpočinku u přeprav uvedených v § 3a odst. 3 zákona 

(K § 3a odst. 8 zákona) 

 

(1) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době 

odpočinku podle § 3a odst. 6 písm. a) bodu 1 zákona se u vozidla vybaveného digitálním 

tachografem podle čl. 2 písm. h) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

tachografy v silniční dopravě1) (dále jen „digitální tachograf“) využije režim mimo 

působnost (OUT)4), který se zadá do digitálního tachografu před zahájením přepravy. 

 

(2) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době 

odpočinku podle § 3a odst. 6 písm. a) bodu 1 zákona se u vozidla vybaveného analogovým 

tachografem podle čl. 2 písm. g) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 

tachografy v silniční dopravě1) (dále jen „analogový tachograf“) na záznamový list před 

zahájením přepravy ručně uvede režim mimo působnost (OUT)4) s uvedením času 

zahájení této přepravy. Bezprostředně po ukončení přepravy v režimu mimo působnost 

(OUT)4) se na záznamový list ručně uvede čas ukončení této přepravy. 

 

(3) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době 

odpočinku podle § 3a odst. 6 písm. a) bodu 2 zákona ručně nebo jiným záznamovým 

zařízením se uvede 

 

a) před zahájením přepravy 

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče vozidla, 

2. státní poznávací značka vozidla, kterým je zajišťována přeprava a 

3. místo, datum a stav počítadla kilometrů vozidla na počátku záznamu, 
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b) po ukončení přepravy místo datum a stav počítadla kilometrů vozidla na konci 

záznamu, 

 

c) při každé změně režimu činnosti údaj o době řízení vozidla, bezpečnostních 

přestávkách nebo době odpočinku. 

____ 

1) 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. 
 

4) Příloha IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční 

dopravě, v platném znění. 

 

§ 1b 

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

(K § 3 zákona) 

 

 (1) Ve vozidle, pro které je předepsáno vedení záznamu o době řízení vozidla, 

bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, musí mít řidič s sebou kromě záznamů o době 

řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a paměťové karty řidiče, pokud 

mu byla vydána, též potvrzení podle článku 1 Rozhodnutí Komise (ES) ze dne 12. dubna 2007 

č. 230/2007 o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě, 

vystavené dopravcem o době, kdy v kontrolovaném období neřídil vozidlo včetně uvedení 

důvodů, nebo jiný doklad prokazující, že vozidlo v tomto období neřídil.  

  

 (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije u přeprav, na něž se nevztahuje přímo použitelný 

předpis Evropské unie3) ani mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu2), a u přeprav 

uvedených v článku 13 odst. 1 a článku 14 přímo použitelného předpisu Evropské unie3) 

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

 

§ 1b 

Způsob zaznamenávání údajů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době 

odpočinku u přeprav uvedených v § 3a odst. 5 zákona 

(K § 3a odst. 8 zákona) 

 

(1) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době 

odpočinku podle § 3a odst. 7 písm. a) bodu 1 zákona se u vozidla vybaveného digitálním 

tachografem využije režim mimo působnost (OUT)4), který se zadá do digitálního 

tachografu před zahájením přepravy. 

 

(2) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době 

odpočinku podle § 3a odst. 7 písm. a) bodu 1 zákona se u vozidla vybaveného analogovým 

tachografem na záznamový list před zahájením přepravy ručně uvede režim mimo 

působnost (OUT)4) s uvedením času zahájení této přepravy. Bezprostředně po ukončení 
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přepravy v režimu mimo působnost (OUT)4) se na záznamový list ručně uvede čas 

ukončení této přepravy. 

 

(3) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době 

odpočinku podle § 3a odst. 7 písm. a) bodu 2 zákona ručně nebo jiným záznamovým 

zařízením se uvede 

 

a) před zahájením přepravy 

1. jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče vozidla, 

2. státní poznávací značka vozidla, kterým je zajišťována přeprava a  

3. místo, datum a stav počítadla kilometrů vozidla na počátku záznamu, 

 

b) po ukončení přepravy místo, datum a stav počítadla kilometrů vozidla na konci 

záznamu, 

 

c) při každé změně režimu činnosti údaj o době řízení vozidla, bezpečnostních 

přestávkách nebo době odpočinku. 

 

(4) Při vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době 

odpočinku podle § 3a odst. 7 písm. a) bodu 2 zákona ručně nebo jiným záznamovým 

zařízením ve veřejné linkové osobní dopravě, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 

50 km, může dopravce vést namísto záznamu podle odstavce 3 zjednodušený záznam 

o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, ve kterém řidič 

uvede odchylky skutečného dopravního výkonu od vzorového záznamu o době řízení 

vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, zpracovaného ve veřejné linkové 

osobní dopravě v návaznosti na schválený jízdní řád, nebo vyznačí, že odchylky nenastaly. 

V případě vedení zjednodušeného záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních 

přestávkách a době odpočinku musí být ve vozidle k dispozici i příslušný vzorový záznam 

o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, na který se ve 

zjednodušeném záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době 

odpočinku řidič odkazuje. 

 

§ 2 

Způsob vedení záznamu o době výkonu činností u přeprav podle § 9b zákona, na něž se 

vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie3) nebo mezinárodní smlouva, která je 

součástí právního řádu2) 

(K § 9b odst. 4 zákona) 

 

 Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly vede záznamy o době 

výkonu činností uvedených v § 9b odst. 1 zákona způsobem a s náležitostmi stanoveným v § 1 

této vyhlášky.stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 

tachografy v silniční dopravě1).  

 

§ 3 

[K § 3 odst. 1 písm. b) zákona] 
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 (1) V silniční dopravě prováděné vozidly používanými pro přepravu cestujících 

v linkové osobní dopravě, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km, dopravce zajistí 

při práci osádek vozidel dodržování doby řízení stanovené v odstavcích 3 a 4 a dodržování 

bezpečnostních přestávek a doby odpočinku stanovené zvláštním právním předpisem4).  

  

 (2) Při provozování silniční dopravy na území České republiky při přepravách 

uvedených v článku 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 

dopravce namísto podmínek uvedených v článcích 5 až 9 uvedeného nařízení zajistí dodržování 

doby bezpečnostních přestávek stanovené v odstavci 5.  

  

 (3) Denní doba řízení nesmí přesáhnout 10 hodin. Celková doba řízení nesmí překročit 

100 hodin v období 2 po sobě následujících kalendářních týdnů.  

  

 (4) Doby řízení stanovené v odstavci 3 mohou být prodlouženy v nezbytném rozsahu za 

účelem dojetí na vhodné místo zastávky tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob, vozidla nebo 

jeho nákladu, pokud nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

Důvody prodloužení stanovené doby řízení řidič uvede v záznamu o době řízení vozidla, 

bezpečnostních přestávkách a době odpočinku nejpozději po dojetí na vhodné místo zastávky.  

  

 (5) Doba řízení musí být nejdéle po uplynutí 4,5 hodiny přerušena bezpečnostní 

přestávkou v trvání nejméně 45 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi 2 směnami 

nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do několika 

přestávek v trvání nejméně 15 minut zařazených mezi jednotlivé části doby řízení. Dopravce 

zajistí, aby během bezpečnostní přestávky, která je určená výhradně k odpočinku řidiče, řidič 

nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na 

vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; 

přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní směny.  

  
 

… 

 

§ 26 

 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. října 2020.  

 

__________________________________________________________________________________ 

1) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. 

1) 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. 
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2) Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), 

ve znění pozdějších předpisů. 

2a) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním 

provozu), ve znění pozdějších předpisů. 

3) Nařízení EP a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční 

dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/1998 a o zrušení nařízení (EHS) č. 3820/1985. 

4) § 17 až 19 nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku 

zaměstnanců v dopravě. 

4) Příloha IB Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85, ze dne 20. prosince 1985, o záznamovém zařízení v silniční 

dopravě, v platném znění. 
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