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Odpovídající předpis EU

Ustanovení

Obsah

Celex č.

Čl. I bod 4 (§ 3
odst. 2 písm. b)

V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „podle písmene a)“
nahrazují slovy „o době řízení vozidla, bezpečnostních
přestávkách a době odpočinku podle tohoto zákona,
přímo použitelného předpisu Evropské unie4e) nebo
mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a
která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo Sbírce
mezinárodních smluv,“.

32014R0165

Čl. 33 odst. 2

Čl. I bod 61 (§
21f odst. 2)

Dopravce provozující mezinárodní příležitostnou osobní
silniční dopravu je dále povinen zajistit, aby ve vozidle,
kterým se přeprava vykonává, byl umístěn vyplněný
jízdní list podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie28) nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy,
kterou je Česká republika vázána. Formulář jízdního listu
vydá dopravci provozujícímu příležitostnou osobní
silniční dopravu na jeho žádost Ministerstvo dopravy
nebo osoba Ministerstvem dopravy pověřená.

32009R1073

Čl. 12 odst. 1
až 4

32009R1073

Čl. 19 odst. 1

1

Ustanovení

Obsah
Dopravce uchovává záznamové listy a výtisky, vyhotovují-li
se podle článku 35, v chronologickém pořadí a čitelné
podobě nejméně jeden rok po jejich použití a na žádost
dotčených řidičů jim vydá jejich kopie. Dopravce vydá
dotčeným řidičům na požádání rovněž kopie stažených
údajů z karet řidiče a výtisky těchto kopií v papírové
podobě. Záznamové listy, výtisky a stažené údaje musí být
předloženy nebo vydány na žádost pověřeného kontrolora.
1. Příležitostná doprava je provozována na základě jízdního
listu s výjimkou dopravy uvedené v čl. 5 odst. 3 druhém
pododstavci.
2. Podnikatel v silniční osobní dopravě provozující
příležitostnou dopravu vyplní jízdní list před začátkem
každé jízdy.
3. Jízdní list musí obsahovat alespoň tyto informace:
a) druh dopravy;
b) hlavní trasu;
c) zapojené podnikatele v silniční osobní dopravě.
4. Sešity jízdních listů vydává příslušný orgán členského
státu, v němž je podnikatel v silniční osobní dopravě usazen,
nebo subjekty jím určené.
Povolení nebo kontrolní doklad se musí nacházet ve vozidle

a musí být předloženy na žádost oprávněného kontrolora.
Čl. I bod 68 (§
27)

V § 27 se slovo „však“ zrušuje a text „§ 9 odst. 2 písm.
a)“ se nahrazuje slovy „§ 9 odst. 1 písm. a) a, jde-li o
zahraniční dopravce usazené v jiném členském státu
Evropské unie, kopie dokladů prokazujících existenci
pracovněprávního vztahu s řidičem včetně jejich překladu
do českého jazyka“.

32014L0067

Čl. 9 odst. 1
pododstavec
druhý písm. b)

Čl. I bod 70 (§
33c)

V § 33c se slova „o počtu držitelů eurolicencí k 31.
prosinci předchozího roku a o počtu jimi vydaných opisů
eurolicencí“ nahrazují slovy „požadované přímo
použitelným předpisem Evropské unie34) v rozsahu, ve
kterém je má Česká republika sdělovat Evropské komisi“.

32009R1071

Čl. 26 odst. 1

2

Za tímto účelem mohou členské státy přijmout zejména
následující opatření:
(…)
b) stanovit povinnost mít k dispozici nebo poskytnout či
uchovávat v tištěné nebo elektronické podobě kopie
pracovní smlouvy nebo rovnocenného dokladu ve smyslu
směrnice Rady 91/533/EHS (1), obsahujícího v případě, že
je to vhodné nebo důležité, dodatečné informace uvedené v
článku 4 uvedené směrnice, výplatní pásky, pracovní
výkazy, z nichž je patrný začátek, konec a délka denní
pracovní doby, a doklady o vyplacení mezd nebo kopie
rovnocenných dokumentů po dobu vyslání na přístupném a
zřetelně označeném místě na jeho území, jako je pracoviště
nebo staveniště nebo v případě mobilních pracovníků v
odvětví dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž je služba
poskytována;
Členské státy jednou za dva roky vypracují zprávu o činnosti
příslušných orgánů a předloží ji Komisi. Tato zpráva
obsahuje
a) přehled daného odvětví s ohledem na dobrou pověst,
finanční způsobilost a odbornou způsobilost;
b) počet vydaných povolení podle typu a podle roku vydání,
počet pozastavených a odejmutých povolení, počet
prohlášení nezpůsobilosti a příslušné důvody;
c) počet osvědčení o odborné způsobilosti vydaných každý
rok;
d) klíčové statistiky o vnitrostátních elektronických
rejstřících a jejich využití příslušnými orgány a
e) přehled výměny informací s jinými členskými státy v
souladu s čl. 18 odst. 2, která zahrnuje zejména počet ročně
zjištěných porušení předpisů oznámených jinému členskému
státu a obdržených odpovědí, jakož i roční počet žádostí a

obdržených odpovědí v souladu s čl. 18 odst. 3.

Čl. I bod 80 (§
34d odst. 2)

V § 34d se
podle § 34b
trestech za
Ministerstvo

na konci odstavce 2 doplňuje věta „Údaje
odst. 2 písm. h) o přestupcích a správních
ně uložených, které pravomocně uložilo
dopravy dopravcům usazeným v jiném

32009R1072

Čl. 17 odst. 1 a
2

32009R1073

Čl. 28 odst. 1,
2a4

32009R1071

Čl. 16 odst. 1
pododstavec
první

3

1. Každé dva roky uvědomí členské státy Komisi o počtu
podnikatelů v silniční nákladní dopravě, kteří jsou držiteli
licencí Společenství k 31. prosinci předchozího roku, a o
počtu opisů licencí odpovídajících počtu vozidel v provozu
k tomuto dni.
2. Členské státy rovněž informují Komisi o počtu osvědčení
řidiče vydaných v předchozím kalendářním roce, jakož i o
počtu osvědčení řidiče v oběhu ke dni 31. prosince téhož
roku.
1. Členské státy sdělí Komisi každé dva roky počet povolení
pro provozování linkové dopravy vydaných předchozí rok a
celkový počet povolení pro provozování linkové dopravy
platných na konci období, za které se podává zpráva. Tyto
informace se podávají zvlášť pro každou cílovou zemi
linkové dopravy. Členské státy Komisi rovněž sdělí údaje
týkající se kabotáže prováděné podnikateli v silniční osobní
dopravě rezidenty formou zvláštní linkové dopravy a
příležitostné dopravy během období, za které se podává
zpráva.
2. Příslušné orgány hostitelského členského státu zašlou
Komisi každé dva roky statistický přehled o počtu povolení
vydaných pro kabotáž prováděnou formou linkové dopravy
podle čl. 15 písm. c).
4. Členské státy nejpozději do 31. ledna každého roku
uvědomí Komisi o počtu podnikatelů v silniční osobní
dopravě, kteří jsou držiteli licence Společenství k 31.
prosinci předchozího roku, a o počtu opisů licencí
odpovídajících počtu vozidel v provozu k tomuto dni.
Pro účely provádění tohoto nařízení, zejména článků 11 až
14 a 26, vede každý členský stát vnitrostátní elektronický
rejstřík podniků silniční dopravy, které příslušný orgán
určený tímto státem oprávnil k výkonu povolání podnikatele

členském státě než v České republice provozujícím
silniční dopravu velkými vozidly pro cizí potřeby za
přestupek podle tohoto zákona, zapíše v Rejstříku
podnikatelů v silniční dopravě Ministerstvo dopravy.“.
Čl. 16 odst. 2
pododstavec
první písm. e)

v silniční dopravě. Zpracování údajů obsažených v tomto
rejstříku podléhá kontrole veřejného orgánu určeného za
tímto účelem. Příslušné údaje obsažené v elektronickém
rejstříku se zpřístupní všem příslušným orgánům dotyčného
členského státu.
Vnitrostátní elektronické rejstříky obsahují alespoň tyto
údaje:
(…)
e) počet, kategorii a druh závažných porušení předpisů ve
smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b), které vedly k odsouzení nebo k
uložení sankce v průběhu posledních dvou let;

Číslo předpisu EU
(kód celex)

Název předpisu EU

32009R1071

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek
pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES

32009R1072

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční
nákladní dopravy

32009R1073

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a
autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006

32014L0067

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci
poskytování služeb a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu
(„nařízení o systému IMI“)

32014R0165

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

