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Připomínkové 

místo 
Uplatněné připomínky Vypořádání připomínek 

Hospodářská komora 

České republiky 

K čl. I bodu 1. (§ 1 odst. 1): 

 

Požadujeme text upravit takto: 

„(1) V případě provozování silniční dopravy 

pro cizí potřebu doklad o nákladu obsahuje 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, 

obchodní firma nebo název dopravce a jeho 

sídlo, 

b) státní poznávací značku vozidla, které 

přepravuje náklad, 

c) jméno a sídlo odesílatele subjektu, který 

předává náklad k přepravě (odesílatel), 

d) jméno a sídlo příjemce subjektu, kterému je 

náklad určen (příjemce), 

e) druh a hmotnost nákladu, 

f) místo a datum nakládky, 

g) místo a datum vykládky.“ 

Odůvodnění: 

Subjekt, který předává náklad k přepravě, 

nemusí být odesílatelem. Obdobně tak 

subjekt, který náklad přebírá, nemusí být 

subjektem, jemuž je náklad určen. 

Doporučujeme proto držet se obvyklých 

požadavků a označení dle úmluvy CMR 

a/nebo nařízení EHS 11/60. Není důvod, proč 

by doklad k nákladu měl obsahovat RZ 

vozidla. 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO, VYSVĚTLENO. 

 

Údaje dokladu o nákladu vyžadované v případě silniční 

dopravy pro cizí potřebu ve smyslu § 2 odst. 3 zákona o silniční 

dopravě sice přesahují rámec údajů dle unijního nařízení č. 11 

z roku 1960 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“), stejně jako okruh přeprav, při kterých je 

doklad o nákladu vyžadován, ale úprava navržená ve vyhlášce 

není s tímto unijním nařízením v rozporu, pouze vyžaduje více 

náležitostí, jejichž účelem je především zvýšení míry 

vymahatelnosti práva v České republice. 

 

V daném případě uvádíme, že nákladní list dle vyhlášky 

č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní 

silniční nákladní dopravě (CMR) (tzv. úmluva CMR, jejíž 

pravidla jsou od roku 2019 použitelná i pro vnitrostátní silniční 

nákladní dopravu v České republice), obsahuje mimo jiné 

i informace o jménu a adrese dopravce, jménu a adrese 

příjemce či smluvené lhůtě, ve které má být přeprava 

provedena. Standardizovaný formulář nákladního listu dle 

úmluvy CMR obsahuje již nyní předtištěný údaj pro doplnění 

státní poznávací značky vozidla, resp. jízdní soupravy vozidel. 

Z uvedeného tak vyplývá, že vyhláškou stanovený okruh 

náležitostí dokladu o nákladu se neodlišuje od již nyní  

standardně vyžadovaných náležitostí dokladu o nákladu, které 

dopravci uvádějí při přepravách. Z toho důvodu neakceptujeme 
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 návrh ohledně vyjmutí textu týkajícího se státní poznávací 

značky vozidla, které přepravuje náklad a data vykládky. 

 

Návrh ohledně písm. c) a d), který se týká nahrazení textu  

„jméno a sídlo subjektu, který předává náklad k přepravě 

(odesílatel)“ a „jméno a sídlo subjektu, kterému je náklad určen 

(příjemce)“ textem „jméno a sídlo odesílatele“ a „jméno a sídlo 

příjemce“ v tomto znění neakceptujeme. Vzhledem k faktu, že 

zákon o silniční dopravě již zkratku „odesílatel“ a „příjemce“ 

zavedl pro subjekty podílející se na přepravě nebezpečných 

věcí (viz § 23 odst. 1 a 3), domníváme se, že totožné označení 

odlišných subjektů by bylo pro adresáty této vyhlášky matoucí. 

Zároveň však v písm. c) došlo ke změně, neboť souhlasíme 

připomínkou, že ten, kdo předává náklad k přepravě, nemusí 

být odesílatel, a proto písm. c) tedy nově zní „jméno a sídlo 

subjektu, který  je objednatelem přepravy (odesílatel)“. U data 

vykládky bylo zpřesněno, že se jedná o předpokládané datum 

vykládky, když jízdní list je vyplňován před zahájením 

přepravy).  

 K čl. I bodu 2. [§ 1a odst. 3 písm. c)]: 

 

Požadujeme zpřesnit (případně vyložit) text: 

„při každé změně režimu“ a to ve smyslu 

odůvodnění níže. 

Odůvodnění: 

Není zcela jasný význam použitého slovního 

spojení „při změně režimu“. Jedná se o nově 

použité slovní spojení, které neobsahuje ani 

aktuální znění novelizovaného textu a toto 

VYSVĚTLENO. 

 

Do textu se doplní slovo „činnosti“ a spojka „a“ se nahradí 

spojkou „nebo“. 

 

V písm. c) text nově zní: „při každé změně režimu činnosti údaj 

o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách nebo době 

odpočinku.“. 

 

Díky této změně bude nyní  bezpochyby zřejmé, že při každé 

jednotlivé změně režimu činnosti, kterou je chápáno řízení 

vozidla, bezpečnostní přestávka nebo doba odpočinku je 
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slovní spojení může být zdrojem výkladových 

a tedy i aplikačních problémů. 

povinné individuálně zaznamenat údaj, po jak dlouhou dobu 

bylo vozidlo řízeno, po jakou dobu byla čerpána bezpečnostní 

přestávka nebo po jakou dobu byla čerpána doba odpočinku 

(např. řidič od 17:30 čerpal bezpečnostní přestávku, přičemž 

při další změně režimu činnosti opět uvede čas a režim této 

nové činnosti, z čehož bude zjistitelná i doba trvání předchozí 

činnosti, tj. od 18:00 řízení vozidla, což znamená, že 

bezpečnostní přestávku čerpal v době od 17:30 do 18:00 

a činila tedy 30 minut). 

 K čl. I bodu 3. [§ 1b odst. 3 písm. c)]: 

 

Požadujeme zpřesnit (případně vyložit) text: 

„při každé změně režimu“ a to ve smyslu 

odůvodnění níže. 

Odůvodnění: 

Není zcela jasný význam použitého slovního 

spojení „při změně režimu“. Jedná se o nově 

použité slovní spojení, které neobsahuje ani 

aktuální znění novelizovaného textu a toto 

slovní spojení může být zdrojem výkladových 

a tedy i aplikačních problémů. 

VYSVĚTLENO. 

 

V písm. c) text nově zní: „při každé změně režimu činnosti údaj 

o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách nebo době 

odpočinku.“. 

 

Díky této změně bude nyní  bezpochyby zřejmé, že při každé 

jednotlivé změně režimu činnosti, kterou je chápáno řízení 

vozidla, bezpečnostní přestávka nebo doba odpočinku je 

povinné individuálně zaznamenat údaj, po jak dlouhou dobu 

bylo vozidlo řízeno, po jakou dobu byla čerpána bezpečnostní 

přestávka nebo po jakou dobu byla čerpána doba odpočinku.  

 

 K čl. I bodu 6. (§ 2): 

 

Požadujeme text upravit takto: 

„V § 2 se slova „stanoveným v § 1 této 

vyhlášky“ nahrazují slovy „stanovenými 

přímo použitelným předpisem Evropské unie 

upravujícím tachografy v silniční dopravě1) 

nebo Evropskou dohodou o práci osádek 

AKCEPTOVÁNO. 

 

Text vypuštěn. 
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vozidel v mezinárodní silniční dopravě 

(AETR)2)“.“ 

Odůvodnění: 

S ohledem na skutečnost, že se jedná 

o kontrolu „pracovní doby“ OSVČ, je odkaz 

na předpis EU dostatečný. 

Krajský úřad 

Jihomoravského kraje 

K čl. I bodu 2. (§ 1a odst. 2): 

 

U navrhovaného znění § 1a odst. 2 je nutné 

specifikovat, kam se na záznamový list před 

zahájením přepravy ručně uvede režim mimo 

působnost (OUT). Upravené navrhované 

znění: 

 „(2) Při vedení záznamu o době řízení 

vozidla, bezpečnostních přestávkách a době 

odpočinku podle § 3a odst. 6 písm. a) bod 1 

zákona se u vozidla vybaveného analogovým 

tachografem podle článku 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). na 

zadní stranu záznamového listu s uvedením 

času zahájení této přepravy.“ 

 

Odůvodnění: Ustanovení § 1a nově řeší 

způsob a náležitosti zaznamenávání údajů 

o době řízení vozidla, bezpečnostních 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO. 

 

Navrhovaná úprava znění § 1a odst. 2 vyhlášky byla částečně 

akceptována, když byla stanovena povinnost zapsat na 

záznamový list před zahájením přepravy ručně režim mimo 

působnost (OUT) s uvedením času zahájení této přepravy, která 

byla dále doplněna o povinnost bezprostředně po ukončení 

přepravy v režimu mimo působnost (OUT) na záznamový list 

ručně uvést čas ukončení této přepravy, a to z důvodu, aby bylo 

nezpochybnitelné, v jakém časovém úseku byla přeprava 

v režimu mimo působnost (OUT) skutečně prováděna. 

 

Druhá část navrhované změny, tj. specifikace konkrétního 

umístnění ručního zápisu režimu mimo působnost (OUT), 

akceptována nebyla, neboť z rozvržení záznamového listu, na 

který bude ruční zápis režimu mimo působnost (OUT) 

prováděn je zřejmé, že je to právě zadní strana záznamového 

listu, která je určena k ručním zápisům řidiče. 
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přestávkách a době odpočinku u tzv. 

výjimkových přeprav uvedených v § 3a odst. 3 

zákona o silniční dopravě. Je nutné 

specifikovat kam a jak řidič provede zápis 

OUT. Navrhujeme na zadní stranu 

záznamového listu doplnit OUT a čas zahájení 

přepravy. Čas zahájení přepravy je nutný 

uvádět z důvodu možné kombinace přeprav 

dle Nařízení a mimo Nařízení. Tímto 

způsobem bude možné rozeznat přepravy 

realizované v plné působnosti nařízení 

č. 561/2006 od tzv. výjimkových přeprav 

(označení OUT).     

 K čl. I bodu 3. (§ 1b odst. 2): 

 

U navrhovaného znění § 1b odst. 2 je nutné 

specifikovat, kam se na záznamový list před 

zahájením přepravy ručně uvede režim mimo 

působnost (OUT). Upravené navrhované 

znění: 

 „(2) Při vedení záznamu o době řízení 

vozidla, bezpečnostních přestávkách a době 

odpočinku podle § 3a odst. 7 písm. a) bod 1 

zákona se u vozidla vybaveného analogovým 

tachografem na záznamový list před 

zahájením přepravy ručně uvede režim mimo 

působnost (OUT)4). na zadní stranu 

záznamového listu s uvedením času 

zahájení této přepravy.“ 

 

Odůvodnění: Ustanovení § 1b nově řeší 

ČÁSTEČNĚ AKCEPTOVÁNO. 

 

Navrhovaná úprava znění § 1b odst. 2 vyhlášky byla částečně 

akceptována, když byla stanovena povinnost zapsat na 

záznamový list před zahájením přepravy ručně režim mimo 

působnost (OUT) s uvedením času zahájení této přepravy, která 

byla dále doplněna o povinnost bezprostředně po ukončení 

přepravy v režimu mimo působnost (OUT) na záznamový list 

ručně uvést čas ukončení této přepravy, a to z důvodu, aby bylo 

nezpochybnitelné, v jakém časovém úseku byla přeprava 

v režimu mimo působnost (OUT) skutečně prováděna. 

 

Druhá část navrhované změny, tj. specifikace konkrétního 

umístnění ručního zápisu režimu mimo působnost (OUT), 

akceptována nebyla, neboť z rozvržení záznamového listu, na 

který bude ruční zápis režimu mimo působnost (OUT) 

prováděn, je zřejmé, že je to právě zadní strana záznamového 

listu, která je určena k ručním zápisům řidiče. Vysvětlující 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSBSPBXR8J)



V. 

Vyhodnocení výsledků meziresortního připomínkového řízení                                                      

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

 

 

způsob a náležitosti zaznamenávání údajů 

o době řízení vozidla, bezpečnostních 

přestávkách a době odpočinku u tzv. 

výjimkových přeprav uvedených v § 3a odst. 5 

zákona o silniční dopravě. Je nutné 

specifikovat kam a jak řidič provede zápis 

OUT. Navrhujeme na zadní stranu 

záznamového listu doplnit OUT a čas zahájení 

přepravy. Čas zahájení přepravy je nutný 

uvádět z důvodu možné kombinace přeprav 

dle Nařízení a mimo Nařízení. Tímto 

způsobem bude možné rozeznat přepravy 

realizované v plné působnosti nařízení 

č. 561/2006 od tzv. výjimkových přeprav 

(označení OUT).   

poznámka však byla doplněna do odůvodnění předmětného 

ustanovení. 

Krajský úřad 

Moravskoslezského 

kraje 

K čl. I bodu 1. (§ 1): 

 

Tímto novelizačním bodem se mění znění § 1 

včetně nadpisu, přičemž navrhované znění § 1 

odst. 1 bod 1 písm. b) je: 

„(1) V případě provozování silniční dopravy 

pro cizí potřebu doklad o nákladu obsahuje 

b) státní poznávací značku vozidla, které 

přepravuje náklad,“. 

 

Navrhujeme, aby ustanovení § 1 odst. 1 bod 1 

písm. b) znělo: 

„b) státní poznávací značku vozidla, které 

přepravuje náklad, nebo státní poznávací 

značky vozidel tvořících jízdní soupravu, 

která přepravuje náklad,“. 

AKCEPTOVÁNO. 

 

Navrhovaná úprava znění § 1 vyhlášky byla zohledněna 

v důvodové zprávě. 
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Odůvodnění: 

Náš návrh doplňuje do navrhovaného znění 

korektnější formulaci skutečnosti, že doklad 

o nákladu by měl obsahovat dle našeho 

názoru údaj nejen o samostatném vozidle, 

které náklad fyzicky přepravuje, což by mohlo 

být vykládáno jako návěs nebo přívěs, ale 

v případě, že je náklad přepravován v jízdní 

soupravě i údaje nejen o návěsu nebo přívěsu, 

ale i o tažném vozidle. 

 

Předložené znění je tedy dle našeho návrhu 

nedostačující a je zcela legitimní požadovat 

vzhledem ke smyslu náležitostí dokladu 

o nákladu, aby bylo z dokladu o nákladu jasně 

zřejmé, o jaké tažné vozidlo se jedná, i když je 

náklad naložen v návěsu, protože právě tažná 

vozidla jsou evidována v Rejstříku 

podnikatelů v silniční dopravě a díku tomu lze 

ověřovat plnění povinností dle zákona 

o silniční dopravě jako hlášení vozidel, 

prokazování finanční způsobilosti. Doklad 

o nákladu slouží také k ověření dalších 

skutečností. 

Úřad vlády – OKOM K čl. I bodu 1. (§ 1): 

 

Není vyjasněn vztah navrhovaného § 1 k výše 

uvedenému nařízení č. 11. Dle odůvodnění se 

navrhovaná úprava přizpůsobuje úpravě 

VYSVĚTLENO. 

 

Odůvodnění bylo v návaznosti na uplatněnou připomínku 

upřesněno. V této souvislosti je třeba upozornit na to, že 

navržená právní úprava dokladu o nákladu má zohledňovat 
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v nařízení. V čl. 6 nařízení jsou však uvedeny 

náležitosti v jiném rozsahu, než v jakém jsou 

uvedeny v navrhovaném § 1. Rovněž není 

zřejmé, zda je respektována úprava v čl. 8 a 9 

nařízení, které stanoví situace, kdy se čl. 6 

nepoužije. Přitom úprava v nařízení je 

z dnešního pohledu přímo použitelnou 

úpravou. Navrhujeme vyjasnit vztah mezi 

úpravou ve vyhlášce a úpravou v nařízení 

č. 11. Předkladatel se nevyjadřuje 

k neexistenci české verze nařízení, což by 

mohlo navrženou implementaci co do způsobu 

(nikoli co do šíře výčtu náležitostí) zřejmě 

ospravedlňovat. K navrhovanému ustanovení 

nadto není zpracováno výkaznictví, jak jej 

vyžadují výše uvedená usnesení vlády. 

Tj. rozdílová tabulka, podtržení, celexové 

číslo, srovnávací tabulka, formulace úvodního 

ustanovení dle čl. 48 Legislativních pravidel 

vlády. Žádáme vysvětlit. 

kromě základních údajů požadovaných nařízením č. 11 též 

mezinárodní úpravu obsaženou v Úmluvě o přepravní smlouvě 

v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), jakož 

i vnitrostátní požadavky souvisejí se zajištěním vymahatelnosti 

práva v České republice. Údaje, které jsou v dokladu o nákladu 

uvedeny nad rámec požadavků, přitom vycházejí právě 

z Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní 

dopravě (CMR) a nezbytnosti dostupnosti určitých údajů pro 

účely vymáhání povinností stanovených právními předpisy. 

V neposlední řadě je důležité připomenout, že Česká republika 

není jediným členským státem Evropské unie, který si stanovil 

odlišný okruh údajů požadovaných nařízením č. 11 

(např. Spolková republika Německo). 

 

Nařízení se použije pouze pro určitý okruh subjektů, a to 

podnikatele v silniční dopravě ve smyslu § 2 odst. 4 věty třetí 

zákona č. 111/1994 Sb. K tomu je potřeba dodat, že doklad 

o nákladu je však již (řadu let) v platné právní úpravě 

vyžadován od širšího okruhu subjektů, neboť by tímto 

dokladem měli vybavit vozidlo všichni tuzemští dopravci. 

 

V případě provozování silniční dopravy pro vlastní potřeby ve 

smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., jsou 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. 

 

Závěrem lze též uvést, že vyhláškou stanovený okruh 

náležitostí dokladu o nákladu se neodlišuje od již nyní 
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standardně vyžadovaných náležitostí dokladu o nákladu. 

 K čl. I bodům 2. a 3. (§ 1a a § 1b): 

 

Není zřejmé, z jakého důvodu je odkazováno 

v poznámce pod čarou č. 4 na „staré“ nařízení 

o tachografech (tj. nařízení č. 3821/85) za 

situace, kdy se vnitrostátní právní řád adaptuje 

na nařízení „nové“ (tj. nařízení č. 165/2014). 

Nařízení č. 3821/85 bylo novým nařízením 

o tachografech zrušeno. Navrhujeme vyjasnit, 

resp. poznámku pod čarou upravit.  

VYSVĚTLENO. DOPLNĚNO ODŮVODNĚNÍ 

VYHLÁŠKY. 

 

Podle čl. 46 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“) platí, že pokud 

nebudou prováděcí akty uvedené v tomto nařízení přijaty tak, 

aby mohly být používány od začátku použitelnosti tohoto 

nařízení, použijí se i nadále na přechodném základě ustanovení 

nařízení (EHS) č. 3821/85, včetně jeho přílohy IB, až do dne 

použitelnosti prováděcích aktů uvedených v tomto nařízení. 

Příloha IB zrušeného nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 

20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě 

(dále jen „nařízení (EHS) č. 3821/85) doposud nebyla 

nahrazena prováděcím aktem přijatým na základě nařízení 

(EU) č. 165/2014. 

 

Ačkoliv tak bylo nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 

o záznamovém zařízení v silniční dopravě zrušeno nařízením 

(EU) č. 165/2014, jeho příloha IB se nadále použije. Poznámka 

pod čarou č. 3a přitom neobsahuje odkaz na nařízení (EHS) 

č. 3821/85, ale na jeho přílohu IB. Z tohoto důvodu je nezbytné 

uvedený odkaz zachovat v platném znění. 
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Pro předejití pochybnostem byla doplněna zvláštní část 

odůvodnění k bodům 3 a 5, které se této problematiky dotýkají.  

 K čl. I bodu 4. (§ 2): 

 

Ustanovení § 2 vyhlášky je vykazováno jako 

implementační k čl. 9 písm. b) směrnice 

2002/15/ES. K ustanovení postrádáme 

zpracované výkaznictví. Minimálně 

srovnávací tabulku ke směrnici je nezbytné 

upravit. 

AKCEPTOVÁNO. 

 

Srovnávací tabulka byla upravena. 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 3 (§ 1b): 

 

V současné době je prakticky nemožné 

provádět kontroly dodržování bezpečnostních 

přestávek a odpočinků u řidičů vozidel veřejné 

linkové osobní dopravy, kteří byli nasazeni  

na linku s délkou spoje do 50 km. Dopravci 

využívají výjimky z povinnosti vést záznamy 

tachografem tak, že staví více linek se spoji do 

50 km navazujících na sebe  

a řidiči pouze doplňují na konci pracovní doby 

ručně vedený záznam. Prostřednictvím níže 

uvedeného návrhu požadujeme odstranit toto 

účelového obcházení nezbytných regulačních 

opatření v oblasti bezpečnostních přestávek 

a doby odpočinku, což povede ke zvýšení 

bezpečnosti přepravovaných osob i všech 

dalších účastníků silničního provozu. 

 

AKCEPTOVÁNO JINAK. 

 

Novela vyhlášky reaguje na novelu zákona o silniční dopravě  

č. 337/2020 Sb. Linková osobní doprava, u níž délka žádného 

ze spojů nepřesahuje 50 km je upravována v § 3a odst. 5, kde 

je uvedeno:  

 

„Při přepravě cestujících v linkové osobní dopravě, u níž délka 

žádného ze spojů nepřesahuje 50 km, nesmí řidič řídit vozidlo 

po dobu, která v souhrnu přesáhne 10 hodin během 24 hodin 

po sobě jdoucích a 100 hodin během 2 kalendářních týdnů po 

sobě jdoucích. Doba řízení může být prodloužena v nezbytném 

rozsahu za účelem dojetí na vhodné místo zastávky tak, aby 

byla zajištěna bezpečnost osob nebo vozidla.“.  

 

Ze znění tohoto ustanovení tak vyplývá, že řidič musí při 

kontrole doložit svůj pracovní režim za určité období. 

Povinnost vedení záznamu o době řízení vozidla, 

bezpečnostních přestávkách a době odpočinku při přepravě 
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Požadujeme tedy doplnit v § 1b odstavec 5 

v následujícím znění: 

„(5) Pokud řidič ve vnitrostátní veřejné 

linkové osobní dopravě zajišťuje během 

24 hodin navazující spoje, jejichž délka 

nepřesahuje 50 km, použije zjednodušený 

záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních 

přestávkách a  době odpočinku podle 

odstavce 4 pouze tehdy, pokud vede 

průběžně  údaje o zahájení spoje, ukončení 

spoje, bezpečnostních přestávkách a době 

odpočinku.“. 

podle § 3a odst. 5 novely zákona je upravena v § 1b odst. 7 

novely vyhlášky. Novela vyhlášky v § 1b odst. 3 zároveň 

stanovuje, co řidič před zahájením každé přepravy, po jejím 

ukončení a při každé změně režimu činnosti ručně nebo jiným 

záznamovým zařízením zaznamenává, což dává relevantní 

vypovídací hodnotu o činnosti řidiče a pohybu vozidla.  

Současně je řidiči dána povinnost mít u sebe záznam z právě 

probíhajícího dne a z předchozího dne.  Z těchto záznamů a ze 

vzorového, od kterého jsou zaznamenávány odchylky, je 

zřejmé, zda jsou dodrženy podmínky stanovené pro tyto 

přepravy podle § 3a odst. 5 a zda není s ohledem na 

nedodržování doby odpočinku či přestávek v daném okamžiku 

ohrožena bezpečnost silničního provozu. Přezkoumání 

dodržování dob řízení, bezpečnostních přestávek a doby 

odpočinku je zajištěno stanovenou povinností dopravce 

uchovávat tyto záznamy po dobu 1 roku od ukončení přepravy. 

 

Odchylky od skutečného dopravního výkonu má řidič 

povinnost vyplnit po ukončení každého spoje. Nově byla pro 

přehlednost přidána aktivní povinnost řidiče uvést i skutečnost, 

že odchylky nenastaly.  

 

Princip zjednodušeného záznamu spočívá ve zjednodušení 

povinností kladených na řidiče vykonávající přepravy na 

linkách do 50 km. Průběžné doplňování údajů vykládá 

Ministerstvo dopravy jako uvádění odchylek oproti skutečnosti 

např. po ukončení každého spoje. Navrhovanou úpravu § 1b 

odst. 5 shledává jako duplicitní.  

 

Navrhovaná úprava zní: „(…) řidič uvede odchylky skutečného 

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

zpracovaného ve veřejné linkové osobní dopravě v návaznosti 

na schválený jízdní řád, nebo vyznačí, že odchylky nenastaly.“. 
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