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VYHLÁŠKA

ze dne 10. září 2020,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí
zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zá-
kona č. 229/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona
č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 304/2017 Sb., zákona č. 115/2020 Sb. a zákona
č. 337/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 3
písm. b), § 3a odst. 8 a § 9b odst. 4 zákona:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/
/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční do-
pravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb., vyhlášky
č. 281/2007 Sb., vyhlášky č. 269/2012 Sb., vyhlášky
č. 106/2013 Sb., vyhlášky č. 307/2017 Sb. a vyhlášky
č. 304/2020 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

„§ 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 identi-
fikační číslo,

b) státní poznávací značku vozidla, které přepra-
vuje náklad,

c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní
firmu nebo název osoby, která je objednatelem
přepravy,

d) jméno, popřípadě jména, a příjmení, obchodní
firmu nebo název osoby, které je náklad určen,

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 identi-
fikační číslo a

b) druh a hmotnost nebo množství nákladu.“.

Poznámky pod čarou č. 2 a 2a se zrušují, a to včetně
odkazů na poznámky pod čarou.

2. § 1a včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 1 a 4 zní:

„§ 1a

Způsob zaznamenávání 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 vy-
baveného digitálním tachografem podle čl. 2 písm. h)
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravu-
jícího tachografy v silniční dopravě1) (dále jen „digi-
tální 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 vy-
baveného 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 za-
hájením přepravy ručně uvede režim mimo působ-
nost (OUT)4) s uvedením času zahájení této pře-
pravy. Bezprostředně po ukončení přepravy v režimu
mimo působnost (OUT)4) se na záznamový list
ručně uvede čas ukončení této přepravy.
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(3) Při vedení záznamu o době řízení vozidla,
bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle
§ 3a odst. 6 písm. a) bodu 2 zákona ručně nebo ji-
ným 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 vo-
zidla na počátku záznamu,

b) po ukončení přepravy místo, datum a stav po-
čítadla 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 někte-
rých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční do-
pravy.

4) Příloha IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. pro-
since 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě,
v platném znění.“.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně od-
kazu na poznámku pod čarou.

3. § 1b včetně nadpisu zní:

„§ 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 vy-
baveného digitálním tachografem využije režim
mimo působnost (OUT)4), který se zadá do digitál-
ního 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 vy-
baveného analogovým tachografem 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 zázna-
mový 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 ji-
ným 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 vo-
zidla na počátku záznamu,

b) po ukončení přepravy místo, datum a stav po-
čítadla 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 ji-
ným záznamovým zařízením ve veřejné linkové
osobní dopravě, u které délka žádného ze spojů ne-
přesahuje 50 km, může dopravce vést namísto zá-
znamu podle odstavce 3 zjednodušený záznam
o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách
a době odpočinku, ve kterém řidič uvede odchylky
skutečného dopravního výkonu od vzorového zá-
znamu o době řízení vozidla, bezpečnostních pře-
stávkách 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, bezpečnost-
ních přestávkách a době odpočinku, na který se ve
zjednodušeném záznamu o době řízení vozidla, bez-
pečnostních přestávkách a době odpočinku řidič od-
kazuje.“.

4. V nadpisu § 2 se slova „ , na něž se vztahuje
přímo použitelný předpis Evropské unie3) nebo
mezinárodní smlouva, která je součástí právního
řádu2)“ nahrazují slovy „podle § 9b zákona“.
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5. V § 2 se za slovo „způsobem“ vkládají slova
„a s náležitostmi“.

6. V § 2 se slova „stanoveným v § 1 této vy-
hlášky.“ nahrazují slovy „stanovenými přímo použi-
telným předpisem Evropské unie upravujícím tacho-
grafy v silniční dopravě1).“.

7. § 3 se zrušuje.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2020.

Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 10. září 2020,

kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách
v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 41 odst. 2
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zá-
kona č. 103/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona
č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 304/2017 Sb., zákona
č. 115/2020 Sb. a zákona č. 337/2020 Sb., (dále jen
„zákon“) k provedení § 34 odst. 3 a § 38a odst. 4
zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném
dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vy-
hlášky č. 39/2010 Sb., vyhlášky č. 269/2012 Sb., vy-
hlášky č. 9/2015 Sb., vyhlášky č. 444/2016 Sb. a vy-
hlášky č. 462/2017 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě se text „§ 34 odst. 1 a § 38a
odst. 3“ nahrazuje textem „§ 34 odst. 3 a § 38a
odst. 4“.

2. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:

„§ 1

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie2) a v návaznosti na přímo použitelný
předpis Evropské unie2a) upravuje jednotné postupy,
systém a předmět kontrol a státního odborného do-
zoru v silniční dopravě (dále jen „kontrola“).

2a) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1013 ze dne
30. března 2017, kterým se stanoví jednotný formulář
zprávy uvedený v článku 17 nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 561/2006.

Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016,
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závaž-
ných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě
dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se
mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/22/ES.“.

3. V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 1 zní:

„(2) Při kontrole používá kontrolní orgán

a) v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno
záznamovým zařízením podle čl. 2 odst. 2
písm. h) přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie upravujícího tachografy v silniční do-
pravě1) (dále jen „digitální tachograf“), kon-
trolní kartu, která umožňuje kontrolnímu
orgánu zpřístupnění údajů z digitálního tacho-
grafu, a zařízení pro kontrolu digitálního pod-
pisu podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie3a) připojeného k údajům spolu s pro-
gramovým vybavením pro ověření a kontrolu
digitálního podpisu, jakož i pro vyhotovení
podrobného profilu rychlosti vozidel před kon-
trolou jejich záznamového zařízení, nebo

b) v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno
záznamovým zařízením podle čl. 2 odst. 2
písm. g) přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího tachografy v silniční do-
pravě1) (dále jen „analogový tachograf“), zaří-
zení ke kontrole záznamových listů.

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 někte-
rých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční do-
pravy.“.

4. § 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 pře-

Sbírka zákonů č. 371 / 2020Částka 150 Strana 3893



stávek a dob odpočinku tak, aby ve svém souhrnu
zahrnovaly nejméně 3 % pracovních dnů řidičů vo-
zidel, na něž se vztahují přímo použitelné předpisy
Evropské unie6).

(2) Z počtu kontrol podle odstavce 1 zahrnují
silniční kontroly nejméně 30 % ze všech kontrolo-
vaných pracovních dnů řidičů vozidel a kontroly
v provozovnách nejméně 50 % ze všech kontrolova-
ných 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 dopravy, o změně
nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zru-
šení 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 někte-
rých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční do-
pravy.“.

5. § 7a zní:

„§ 7a

(K § 38a odst. 4 zákona)

(1) Vzor potvrzení o zabránění v jízdě použi-
tím technického prostředku nebo o zadržení do-
kladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou
přepravou vystaveného podle § 35d odst. 3 zákona je
uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(2) Vzor potvrzení o zabránění v jízdě použi-
tím technického prostředku nebo o zadržení do-
kladů k vozidlu a dokladů souvisejících s prováděnou
přepravou vystaveného podle § 35j odst. 3 zákona je
uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(3) Vzor potvrzení o převzetí kauce je uveden
v příloze č. 11 k této vyhlášce.“.

6. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

7. Příloha č. 1 se zrušuje.
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9. V příloze č. 3 bod 1.7. zní:
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10. V příloze č. 3 bod 2.2. zní:
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12. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.
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13. Nadpis přílohy č. 9 zní:
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14. Příloha č. 10 zní:

„Příloha č. 10 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.
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15. Doplňuje se příloha č. 11, která zní:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 522/2006 Sb.
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října
2020.

Ministr:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskev-
ská 28; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ
TISKU SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;Ústí nad Labem: KARTOON,
s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční
podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od
zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů.
Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství
v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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