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Úvod
Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
zahrnuje dva základní druhy kontroly:
A.
B.

silniční
v provozovnách dopravců (lze zařadit i kontroly prováděné po předložení dokladů
přímo na úřadě).

Tato metodika má napomoci jednotnému provádění kontroly režimu řidiče a navazuje
na školení kontrolních pracovníků z ovládání digitálních tachografů.

A. Silniční kontrola
Při silniční kontrole se kontrolní orgán zaměřuje na:
a)
b)

c)
d)
e)

dodržování denní a týdenní doby řízení, bezpečnostní přestávky a denní
a týdenní doby odpočinku
záznamové listy z předchozích dnů a období, v němž řidič řídil, anebo
na potvrzení vystavené dopravcem, že neřídil vozidlo v uvedeném období včetně
uvedení důvodů, případně na potvrzení o výkonu jiné práce, než je řízení vozidla
v tomto období, nebo na údaje uložené pro stejnou dobu na kartě řidiče nebo
v paměti záznamového zařízení nebo na údaje na jejich výtiscích
označení vozidla a jeho vybavení doklady a povoleními pro danou přepravu
zjištění, zda je vozidlo pro danou přepravu vybaveno podle předpisů
dodržování podmínek pro přepravu nebezpečných věcí stanovených právními
předpisy

Při silniční kontrole může být zastaveno vozidlo dopravce tuzemského nebo zahraničního,
jehož osádka může podléhat nařízení (ES) č. 561/2006, nebo je z jeho působnosti plně nebo
částečně vyjmuta. Při posouzení působnosti nařízení poslouží následující kritérium:

Je nutné posoudit:
-

kde se přeprava uskutečňuje (např. pouze v rámci EU)
zda není konkrétní přeprava částečně nebo plně vyjmuta z působnosti nařízení
[nařízení (ES) č. 561/2006 čl. 2 odst. 1, čl. 3, příp. čl. 13]

Pokud se jedná o přepravu, která není vyňata z působnosti nařízení (ES) č. 561/2006,
vztahují se na ni také požadavky uvedené v nařízení (EHS) č. 3821/85.
Pokud se jedná o přepravu vyňatou z působnosti nařízení, je její režim upraven
dohodou AETR nebo vyhláškou č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční
dopravě.
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Pomůcka pro určení státu kde byla provedena registrace vozidla - seznam členských států EU
s uvedením rozlišovací značky státu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Francie
Itálie
Lucembursko
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Velká Britanie
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S

15
16
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18
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21
22
23
24
25
26
27
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Slovensko
Polsko
Maďarsko
Slovinsko
Litva
Lotyšsko
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Malta
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Rumunsko

FIN
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SK
PL
H
SLO
LT
LV
EST
CY
M
BG
RO

A/a Působnost nařízení (ES) č. 561/2006
V nařízení (ES) č. 561/2006 došlo ve srovnání s nařízením (EHS) č. 3820/85
k přeformulování oblasti působnosti nařízení. Do článku 2 byly nově zařazeny i dvě hlavní
kategorie vozidel zabývající se přepravou zboží a osob, které byly původně uvedeny v článku
4 (tedy ve výjimkách nařízení EHS č. 3820/85). Článek 2 nyní i více specifikuje působnost
nařízení a působnost dohody AETR ve smyslu judikatury Evropského soudního dvora.
Pozitivní vymezení působnosti mezinárodních předpisů:
Nařízení
se vztahuje na přepravu:
a) zboží vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu
překračuje 3,5 tuny, nebo
b) cestujících vozidly, která jsou svou konstrukcí nebo trvalou úpravou určena pro přepravu
více než devíti osob včetně řidiče.
Nařízení se dále vztahuje na silniční dopravu bez ohledu na zemi registrace vozidla (!)
uskutečněnou
a) výhradně uvnitř EU nebo
b) mezi EU, Švýcarskem, Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem.
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Dohoda AETR
se místo nařízení vztahuje na mezinárodní dopravu, která se zčásti uskutečňuje mimo oblasti
uvedené výše, a to
a) na celou cestu pro vozidla registrovaná v EU nebo v zemích, které jsou smluvními stranami
dohody AETR
b) pouze na úsek cesty probíhající po území EU nebo zemí, které jsou smluvními stranami
dohody AETR, pro vozidla registrovaná ve třetí zemi, která není smluvní stranou dohody
AETR.
Negativní vymezení působnosti nařízení:
Nařízení se nevztahuje na silniční dopravu:
a) vozidly používanými pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka tratě této
linky nepřesahuje 50 km;
b) vozidly, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 40 kilometrů v hodině;
c) vozidly, která jsou ve vlastnictví ozbrojených sil, sil civilní obrany, požárních sborů a sil
odpovědných za udržování veřejného pořádku nebo jsou jimi najata bez řidiče, uskutečňuje-li
se přeprava v rámci jím svěřených úkolů a je-li pod jejich kontrolou;
d) vozidly, včetně vozidel používaných při neobchodní přepravě humanitární pomoci,
používanými za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích;
e) specializovanými vozidly používanými pro lékařské účely;
f) speciálními havarijními vozidly, operují-li v okruhu do 100 km od místa obvyklého
odstavení vozidla;
g) vozidly používanými při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje, opravy nebo
údržby, a novými nebo přestavěnými vozidly, která ještě nebyla uvedena do provozu;
h) vozidly nebo jejich kombinacemi, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřesahuje 7,5
tuny a která se používají k neobchodní přepravě zboží;
i) obchodními vozidly, která jsou podle právních předpisů členského státu, ve kterém se
používají, považována za historická vozidla a používají se k neobchodní přepravě cestujících
nebo zboží.
Nařízení v čl. 13 odst. 1 umožňuje členským státům udělit výjimku z čl. 5-9 přepravám:
a) vozidly ve vlastnictví orgánů veřejné moci nebo jimi najatými bez řidiče a používanými
k silniční dopravě, pokud tyto orgány veřejné moci nevstupují do hospodářské soutěže se
soukromými dopravci;
b) vozidly používanými nebo najatými bez řidiče zemědělskými, pěstitelskými, lesnickými,
chovatelskými podniky a podniky rybolovu pro přepravu zboží jako součást jejich
podnikatelské činnosti na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla;

5

c) zemědělskými a lesnickými traktory používanými pro zemědělské a lesnické činnosti
na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla, který vozidlo vlastní,
najímá nebo najímá s následnou koupí;
d) vozidly nebo kombinacemi vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřekračuje 7,5
tuny a která
— používají poskytovatelé všeobecných služeb definovaní v čl. 2 bodě 13 směrnice
97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu
poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby za účelem doručování
zásilek v rámci všeobecných služeb nebo
— pro přepravu materiálu, zařízení nebo strojů, které řidič při výkonu svého povolání
potřebuje.
Tato vozidla se smějí používat pouze na tratích v okruhu do 50 km od místa
obvyklého odstavení vozidla a za podmínky, že řízení vozidla nepředstavuje řidičovu
hlavní činnost;
e) vozidly provozovanými výlučně na ostrovech s rozlohou do 2 300 km2, které nejsou
spojeny se zbytkem území státu mostem, brodem nebo tunelem, jenž by mohl být používán
motorovými vozidly;
f) vozidly používanými pro přepravu zboží na tratích v okruhu do 50 km od místa obvyklého
odstavení vozidla s pohonem na zemní nebo zkapalněný plyn nebo elektřinu, jejichž
maximální přípustná hmotnost včetně hmotnosti přívěsu nebo návěsu nepřesahuje 7,5 tuny;
g) vozidly používanými pro výcvik žadatelů o řidičské oprávnění nebo osvědčení o odborné
způsobilosti či jejich přezkoušení za předpokladu, že nejsou využívána k obchodní přepravě
zboží nebo cestujících;
h) vozidly používanými v souvislosti s kanalizačními sítěmi, ochranou před povodněmi,
údržbou rozvodů vody, plynu a elektřiny, údržbou a kontrolou silnic, odvozem a likvidací
domovního odpadu, telegrafními a telefonními službami, rozhlasovým a televizním vysíláním
a detekcí rozhlasových nebo televizních vysílačů nebo přijímačů;
i) vozidly s 10 až 17 sedadly používanými výlučně k neobchodní přepravě cestujících;
j) specializovanými vozidly přepravujícími cirkusy a lunaparky;
k) speciálně vybavenými vozidly pro mobilní projekty, jejichž hlavním účelem
po zaparkování je využití k vzdělávacím účelům;
l) vozidly používanými pro svoz mléka z hospodářství a zpětnou přepravu nádob na mléko
nebo mléčných výrobků určených pro krmení zvířat do hospodářství;
m) specializovanými vozidly přepravujícími peníze nebo cennosti;
n) vozidly používanými pro přepravu zvířecích odpadů nebo zvířecích těl neurčených k lidské
spotřebě;
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o) vozidly používanými výhradně na komunikacích uvnitř distribučních center jako přístavy,
překladiště nebo železniční terminály;
p) vozidly používanými pro přepravu živých zvířat z hospodářství na místní trhy a naopak
nebo z trhů na místní jatka ve vzdálenosti do 50 km.
POZOR !
V nařízení (ES) č. 561/2006 bylo několik výjimek z čl. 4 nařízení (EHS) č. 3820/85
přesunuto do čl. 13 odst. 1, tj. do tzv. fakultativních výjimek (např. pro vozidla používaná
v souvislosti s kanalizačními sítěmi..., vozidla přepravující cirkusy a lunaparky, vozidla pro
svoz mléka). Znamená to, že pro tyto přepravy od 11.4.2007 již výjimky neplatí, členské státy
mohou u těchto přeprav uplatnit pouze výjimky z čl. 5-9 nařízení (ES) č. 561/2006, tj. mohou
pro řidiče stanovit jiné režimy. Uplatnění výjimek předpokládá ale 2 kroky:
1) oznámení využití fakultativních výjimek Evropské komisi
2) stanovení režimu v národním předpisu
V současné době probíhá novelizace vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, která předpokládá plné využití fakultativních
výjimek a pro tyto přepravy upravuje i specifický režim. Přechodem z výjimek nařízení
(EHS) č. 3820/85 do (zatím národním předpisem neupravených) fakultativních výjimek by
mohlo dojít k situacím, kdy by dopravce byl nucen k 11.4.2007 dovybavit vozidlo
tachografem a plně dodržovat jak nařízení (ES) č. 561/2006, tak i nařízení (EHS) č. 3821/85.
Po nabytí účinnosti národního předpisu, který by využil fakultativní výjimky, by ale opět
přešel pod režim národního předpisu, tzn. nařízení (ES) č. 561/2006 by musel dodržovat jen
částečně a nařízení (EHS) č. 3821/85 by případně nemusel dodržovat vůbec (tj. neměl by ani
dánu povinnost vybavit vozidlo tachografem). Aby se tomuto stavu předešlo, je v čl. 3
nařízení (EHS) č. 3821/85 v platném znění stanoveno přechodné období do 31.12.2007 –
„Záznamové zařízení musí být zabudováno a užíváno ve vozidlech, která jsou registrována v
členském státě a používána pro silniční přepravu cestujících nebo zboží, s výjimkou vozidel
uvedených v článku 3 nařízení (ES) č. 561/2006. Vozidla uvedená v čl. 16 odst. 1 nařízení
(ES) č. 561/2006, a vozidla vyňatá z oblasti působnosti nařízení (EHS) č. 3820/85, která již
nejsou vyňata podle nařízení (ES) č. 561/2006, musí tomuto požadavku vyhovět do 31.
prosince 2007.“
Znamená to, že EU poskytla dostatek času:
1)
2)

členským státům, které počítají s využitím fakultativních výjimek, pro úpravu
národních předpisů, a
dopravcům, aby se v případě, že členské státy fakultativní výjimky nevyužijí, stihli
připravit na povinnosti uložené v nařízeních.
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Příklady:
Dopravce z ČR (je v EU, je stranou dohody AETR):
1) Provádí-li dopravu pouze na území EU, např. mezi ČR a Francií, bude se na tuto
dopravu vztahovat nařízení (ES) č. 561/2006.
2) Provádí-li dopravu z ČR do Turecka, vztahuje se na celou cestu dohoda AETR.
3) Provádí-li dopravu z ČR do Gruzie, vztahuje se na celou cestu rovněž dohoda
AETR.
Dopravce z Turecka (není v EU, je stranou dohody AETR):
1) Provádí-li dopravu pouze na území EU, např. mezi Německem a Francií, bude se
na tuto dopravu vztahovat nařízení (ES) č. 561/2006.
2) Provádí-li dopravu z Turecka do Francie, vztahuje se na celou cestu dohoda AETR.
3) Provádí-li dopravu z Turecka do Gruzie, vztahuje se na celou cestu rovněž dohoda
AETR.
Dopravce z Gruzie (není v EU, není stranou dohody AETR):
1) Provádí-li dopravu pouze na území EU, např. mezi Německem a Francií, bude se
na tuto dopravu vztahovat nařízení (ES) č. 561/2006.
2) Provádí-li dopravu z Gruzie do Francie (nebo Turecka), tak se na část cesty
probíhající po území EU nebo zemí, které jsou smluvními stranami dohody AETR
vztahuje dohoda AETR (v tomto případě se začne vztahovat vstupem do Turecka).
Dále je nutné zjistit zda je vozidlo vybaveno záznamovým zařízením v souladu s přílohou I
nebo IB nařízení (EHS) č. 3821/85. Vozidla poprvé uvedena do provozu v EU po 1. květnu
2006 a podléhající nařízení (ES) č. 561/2006 musí být vybavena záznamovým zařízením,
které odpovídá požadavkům přílohy IB, tzn. digitálním tachografem.
V případě, že kontrolované vozidlo podléhá uvedeným nařízením kontrolní orgán má právo
po řidiči vyžadovat a ten je povinen předložit podle nařízení (EHS) č. 3821/85 v platném
znění, článku 15 odstavce 7 :
1) řídí-li vozidlo vybavené záznamovým zařízením v souladu s přílohou I
(analogovým tachografem)
- záznamové listy z běžného týdne a listy použité řidičem
v předcházejících 15 dnech (od 1.1.2008 záznamový list z běžného
dne a předchozích 28 dnů),
- kartu řidiče (je-li držitelem),
- ručně provedený záznam nebo výtisk pořízený v běžném týdnu
a v předchozích 15 dnech (do 1.1.2008, pak 28 dnech) podle nařízení
(EHS) č. 3821/85 článku 15 odstavce 2 písm. a) při vzdálení se od
vozidla, kdy nemůže používat zabudované zařízení a odstavce 1
v případě poškození karty, není-li funkční nebo pokud ji řidič nemá
a podle nařízení (ES) č. 561/2006 článku 12 v případě odchylky
od článků 6 až 9,
2) řídí-li vozidlo vybavené záznamovým zařízením v souladu s přílohou IB
(digitálním tachografem)
- kartu řidiče, jejímž je držitelem,
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-

-

ručně provedený záznam nebo výtisk pořízený v běžném týdnu
a v předchozích 15 dnech (do 1.1.2008, pak 28 dnech) podle nařízení
(EHS) č. 3821/85 článku 15 odstavce 2 písm. a) při vzdálení se od
vozidla kdy nemůže používat zabudované zařízení a odstavce 1
v případě poškození karty, není-li funkční nebo pokud ji řidič nemá
a podle nařízení (ES) č. 561/2006/ES článku 12 v případě odchylky
od článků 6 až 9,
záznamové listy, které odpovídají některému z období uvedených
v předchozím bodě, během nichž řídil vozidlo vybavené
záznamovým zařízením v souladu s přílohou I.

3) Pověřený kontrolor může zkontrolovat dodržování nařízení (ES) č. 561/2006
analýzou záznamových listů, zobrazených nebo vytištěných údajů, které byly
zaznamenány záznamovým zařízením nebo kartou řidiče, nebo není-li to
možné, analýzou jakéhokoli podkladu, který dokládá nedodržení
některého ustanovení.
A/b Postup kontrolního orgánu při kontrole vozidla vybaveného digitálním tachografem
v případě, že kontrolní pracovník
1. je držitelem kontrolní karty a má ji k dispozici,
2. není držitelem kontrolní karty.
Legenda ke schématu

Postupový krok

Vybavení kontrolního pracoviště
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A/c Schéma postupových kroků
A. SILNIČNÍ KONTROLA
prováděná SOD a dalšími oprávněnými kontrolními orgány

Kontrolní pracovník je
vybaven kontrolní kartou

Kontrolní pracovník není
vybaven kontrolní kartou

A.1 Založí kartu do tachografu

Kontrolní pracovník je
vybaven prostředky
na stahování dat
a vyhodnocovacím
programem

Kontrolní pracovník je
vybaven čtečkou karet
a vyhodnocovacím
programem

A.2.1 Stáhne data
z karty řidiče
týkající se
• činnosti řidiče
• událostí a závad
aktuálního dne a vybraných
předcházejících dnů
a/nebo z tachografu týkající se
• vozidla
• událostí a závad
• technická data
• vyšší rychlost

A.2.2 Požádá o kartu
řidiče a stáhne data
týkající se
• činnosti řidiče
• událostí a závad
aktuálního dne a
vybraných
předcházejících dnů

Prostřednictvím vyhodnocovacího
programu provede vyhodnocení
stažených dat

K protokolu o kontrole je nutné přiložit
kromě záznamu z vyhodnocení jako
důkazní materiál rovněž stažená data
v elektronické podobě a/nebo výtisky
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Kontrolní
pracovník nemá
žádné technické
prostředky
k dispozici

A.2.3 Požádá řidiče
o výtisk
činnosti řidiče aktuální
a předcházející den

Provede ruční
vyhodnocení dat
z výtisku

Výtisk přiloží
k protokolu z kontroly

Realizace jednotlivých postupových kroků.

A.1

Založení karty do tachografu

V případě, že disponuje kontrolní kartou zasune tuto kartu do digitálního tachografu. Předtím
zkontroluje složení osádky vozidla a správné založení karet řidičů v souladu s jejich činností.
V případě, že je osádka tvořena dvěma řidiči požádá řidiče, jehož kartu nebude využívat
o vysunutí karty z tachografu a na jeho místu vsune svoji. Přitom musí být zapalování zapnuto
a karta vložena do volného otvoru pro vkládání karet čipem směrem nahoru a ve směru šipky.

Další postup kontroly se bude odvíjet podle zázemí, které kontrolní orgán při silniční kontrole
má.
V souladu s přílohou II směrnice 2006/22/ES stanovuje § 2 odst. 2 vyhlášky č. 522/2006
Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, povinnost pro kontrolní
orgány používat:
a) v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno digitálním tachografem, paměťovou
kontrolní kartu, která umožňuje kontrolnímu orgánu zpřístupnění údajů z digitálního
tachografu, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo
b) v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno analogovým tachografem, zařízení ke
kontrole záznamových listů.

A.2.1

Stahování dat z tachografu

Zařízení pro stahování dat – Tabulka 1
Zařízení pro stahování dat slouží k přenosu dat z tachografu do PC, kde jsou data dále
zpracována. Všichni výrobci uvádějí, že jejich zařízení jsou kompatibilní se všemi
vyráběnými tachografy a odpovídají předepsaným normám. Výrobci dále deklarují, že
informace nutné pro tvorbu aplikace, která by byla schopná s jejich zařízením pracovat, jsou
volně dostupné. Způsob uložení dat v zařízení odpovídá předepsaným formátům.
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Příklad zařízení pro stahování dat :
Downloadkey – stažení dat z tachografu

Pozn. Nejobvyklejším prostředkem sloužícím kontrolnímu orgánu ke stažení dat je
downloadkey (stahovací klíč), kterým lze při zasunuté kontrolní kartě stáhnout data z karty
řidiče (zasunuta ve druhé šachtě) nebo data z tachografu
- přenos dat do PC a jejich následné vyhodnocení, případné odeslání prostřednictvím
internetu na příslušnou adresu

Stažení dat z tachografu umožňuje ověřit činnosti všech řidičů, kteří se vystřídali na vozidle,
včetně událostí a chyb kterých se dopustili všichni řidiči na tomto vozidle. Umožňuje také
kontrolu překračování rychlosti, na kterou je nastaven omezovač rychlosti a kontrolu
technických údajů o vozidle, zejména pak o prováděné kalibraci.
Pozn. Pomocí downloadkey lze přenést stažená data do notebooku kontrolního orgánu
a přímo na místě je vyhodnotit (pokud má kontrolní orgán k dispozici přísl. software) nebo
jejich vyhodnocení provést později.

12

Tabulka 1
Název

Dodavatel

Paměť

Napájení

Zabudovaná Rozhraní
čtečka
USB
Ne, ale je
schopen
načíst kartu
vloženou do
tachografu

Tachoreader

Tachoscan

128 MB
640
vozidel,
FLASH

Přes USB

DownloadKey Mechanika
Teplice

16 MB
50
vozidel
FLASH

Přes USB

Ne, ale je
schopen
načíst kartu
vloženou do
tachografu

USB

CITO

Hale
500 karet
(Stoneridge) 20
vozidel
FLASH

Přes USB
nebo
baterie

Ano

USB

D-BOX

ATAL

Přes USB
nebo
baterie

Ano

USB,
RS232

4 MB,
50
vozidel

Nároky
na PC
Standardní
OS
Windows
ve
verzi W98
až WXP
Standardní
OS
Windows
ve
verzi
W2000 až
WXP
Standardní
OS
Windows
ve
verzi
W2000 až
WXP
Standardní
OS
Windows

Nastavení

Poznámka

Nutno připojit
k PC

Nutno připojit
k PC, OS musí
mít
nainstalovanou
podporu
jazyka JAVA

Rozšířená verze obsahuje
aplikaci pro zpracování dat
nahranou přímo na zařízení, je
možné ji spustit na libovolném
počítači s podporou jazyka
JAVA

Ovládací
prvky jsou
součástí
zařízení

Ovládací
prvky jsou
součástí
zařízení

Pro stažení dat do PC je nutné
instalovat speciální SW

A.2.2

Stahování dat z karty řidiče

Pokud bude mít kontrolní orgán možnost přečíst a vyhodnotit údaje na kartě řidiče
prostřednictvím čtečky karet a programu, tak požádá řidiče o kartu.
1) Nejdříve před vyjmutím karty ověří zda její zasunutí odpovídá pozici řidiče (v otvoru
jedna musí mít kartu řidič, který řídí vozidlo),
2) Po vyjmutí u předložené karty ověří identifikační údaje, včetně platnosti karty.
Pro vyhodnocení dat po jejich načtení prostřednictvím čtečky karet existují následující
programy, které jsou zpracovány pro přehlednost do následující tabulky 1.

Stažení dat
z tachografu
prostřednictvím
downloadkey

Stažení dat
prostřednictvím
čtečky karet

Vyhodnocení stažených
dat pomocí softwaru

Software pro zpracování dat – Tabulka 2
Software umožňuje získaná data z tachografu vyhodnotit a archivovat, případně požadovaná
data získat přímo. Všichni výrobci uvádějí, že jejich SW je kompatibilní se všemi vyráběnými
tachografy a data zpracovává podle platných předpisů. Podle jejich vyjádření jsou schopni
zpracovat údaje z jakéhokoliv zařízení pro stahování dat. Výrobci dále deklarují, že v ceně
SW jsou již zahrnuty veškeré nutné produkty. Data je SW schopný zpracovat z libovolného
média podporovaného OS. Počty vozidel ani osob v rámci licencí nejsou omezeny.

Tabulka 2
Název

Dodavatel

Podpora
Přímé
čtečky
stažení
dat
tachograf
- PC
Ano
Ano,
včetně
kabeláže

Tachoscan

Tachoscan

TISOffice

Mechanika
Teplice

Ne

Ano

ZA/ARC

Hale

Ano,
včetně
kabeláže

Ano

Tagra

TDT

Ne

Ano

Archivace

Schopnost
zpracovat
data
z analog.
tachografu
Ano

Do určené
složky,
v komerční
verzi pro
každou firmu
zvláštní složka
Automatizovaná Ano

Automatizovaná Ano,
dokáže
digitalizovat
i pásek
z tachografu
pomocí SW
ZA/PKS
Automatizovaná Ano
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Nároky na
PC

Licence
Aktualizace

Standardní,
OS
Windows ve
verzi W98
až WXP

Po internetu,
zdarma

1 uživatelská (HW klíč)
Síťová
Komerční

Standardní
OS
Windows ve
verzi
W2000 až
WXP

Po internetu,
zdarma

Standardní
OS
Windows ve
verzi
W2000 až
WXP

Zdarma
nebo za
mírný
poplatek

Modulární systém,
1 uživatelská HW klíč,
možnost síťové verze
Počítač musí podporovat
jazyk JAVA
Zjednodušenou verzi SW
je možné získat jako
součást zařízení
Downloadkey
1 uživatelská (SW klíč)
Síťová
Nabízí verzi pro PDA

Standardní
OS
Windows

Po internetu,
zdarma

1 uživatelská, uživatelská
tvorba výkazů

Tachostore

ATAL

Ano

Ano

Automatizovaná Ano

Standardní,
vyžaduje
RS232,
OS
Windows

Kontakty na dodavatele

Tachoscan
PC NET SERVICE
Žitavská 490/41,
460 01 Liberec
Tel. 731 103 488
Email rhnizdo@tachoscan.com
www.tachoscan.com

Truck Data Technology
Korytná 47/3
100 00 Praha 10 – Strašnice
Tel. 274 819 678
libor.dospel@tdt.cz
www.tdt.cz

Mechanika Teplice,
závod 17 TACHOGRAFY
Saská 202
405 02 Děčín
Tel. 412 531 547
mechdec@telecom.cz

Hale, s.r.o.
Dělnická 15
170 00 Praha 7
Tel. 2 83 87 07 76
havelka@hale.cz

ATAL
Lesní 47
390 01 Tábor – Horky
Tel. 381 251 791
spalenka@atal.cz
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Po internetu,
zdarma

1 uživatelská

Mimořádné případy.
• Řidič nemá kartu, v tom případě musí předložit čestné prohlášení v případě ztráty karty,
nebo doklad o nahlášení krádeže. V těchto případech musí mít za tyto dny výtisky
ze začátku pracovního dne a z jeho konce, které budou obsahovat údaje umožňující
identifikaci řidiče (jméno, číslo karty řidiče nebo řidičského oprávnění a podpis).
• V případě, že došlo k poruše tachografu a ten je neschopný provozu nebo nefunguje
správně, uvede řidič na záznamovém listu nebo na prozatímním listu, který připojí
ke kartě řidiče, údaje umožňující jeho identifikaci (číslo karty řidiče nebo jméno řidiče
a číslo řidičského průkazu) včetně svého podpisu a všechny údaje o různých časových
úsecích, které nebyly záznamovým zařízením zaznamenány nebo tištěny správně.

Příklad využití zadní strany záznamu z digitálního tachografu pro ruční záznam.
•

Jestliže se odchýlil od nařízení (ES) č. 561/2006 v míře nezbytné pro dojetí do vhodného
místa zastávky, předloží řidič výtisk se zdůvodněním této odchylky. Výtisk a ruční
záznam provede na místě vhodném pro zastávku tak, aby neohrozil bezpečnost osob,
vozidla nebo nákladu.

A.2.3

Výtisk z karty řidiče

V případě, že nemá kontrolní orgán možnost využít čtečky karet, zařízení pro načítání dat
z kontrolního přístroje (včetně jejich ukládání) a vlastního vyhodnocovacího programu,
provede kontrolu prostřednictvím výtisků z karet řidiče nebo z kontrolního zařízení.
Použití kontrolní karty mu umožňuje přístup k následujícím údajům :
•
•
•
•

činnosti řidiče ze záznamů na kartě (
), lze ověřit všechny činnosti řidiče
na všech vozidlech kde použil svoji kartu ;
činnosti řidiče ze záznamů ve vozidlové jednotce (
), lze ověřit všechny
činnosti řidičů, kteří se vystřídali na vozidle;
), lze posoudit události a závady
událostem a závadám uloženým na kartě (
ke kterým došlo na kontrolním zařízení když tam měl kartu řidič;
událostem a závadám uloženým ve vozidlové jednotce (
), lze posoudit události
a závady ke kterým došlo, když měli svoji kartu vloženu řidiči do kontrolního
zařízení, nebo když k nim došlo i v případě, když v zařízení nebyla vložena karta;

•
•

technickým údajům (
), lze zjistit údaje o vozidle pneumatikách, konstantě,
koeficientu a jednotlivých úkonech prováděných servisem na tachografy;
), lze zjistit řidiče (pokud měl kartu
záznamům o překročení povolené rychlosti (
v tachografu), který překročil rychlost nastavenou na omezovači ve složení jak dlouho
ji překračoval, jakou průměrnou rychlost dosáhl a jakou nejvyšší rychlostí jel

V případě, že kontrolní orgán nemá kontrolní kartu a řidiči mají svoje karty, má přístup pouze
k následujícím datům :
•
•
•

činnosti řidiče ze záznamu na kartě
událostem a závadám uloženým na kartě
z tachografu u kterých však nejsou uvedena jména řidičů a čísla karet jsou změněna.

Pokud řidič nemá svoji kartu (z důvodů ztráty karty, nebo její krádeže, případně její
nefunkčnosti) může kontrolní orgán i bez kontrolní karty zpětně vytisknout údaje
z kontrolního přístroje osm kalendářních dnů zpětně. Současně může požadovat výtisky viz.
mimořádné případy.
POZOR ! Výtisky provedené bez karty řidiče a kontrolní karty z kontrolního přístroje je
možné provést osm kalendářních dnů zpětně s tím, že neobsahují jména řidičů a čísla karet
jsou zkreslena. Tyto výtisky lze použít ve spojení s ručním záznamem, tzn. že nelze
zkontrolovat pracovní režim kontrolovaného řidiče a pro správní řízení mohou sloužit pouze
jako doplňující podklad. V souladu s ustanovením § 20 odst. 2 zákona č. 552/1991 Sb.,
o státní kontrole v platném znění, nesou náklady vzniklé kontrolovaným osobám v souvislosti
s prováděním kontroly tyto osoby.
A/2.3.a Kontrola režimu řidiče s využitím výtisků.
Každý výtisk se skládá ze :
• záhlaví, které obsahuje údaje jako jsou datum, druh výtisku, identifikaci řidiče,
kontrolního orgánu, vozidla tachografu atd.,
• hlavní části, která obsahuje údaje podle druhu záznamu,
• dolní části,která obsahuje údaje o místě kontroly a místo pro podpis řidiče a
kontrolního orgánu.
Skladba denního výtisku z karty řidiče je stanovena v dodatku č. 4 přílohy IB nařízení (ES)
č. 1360/2002. Výtisky musí mít stejnou datovou strukturu, která se skládá z datových bloků,
které zahrnují stejné typy dat a jsou označeny linkou uprostřed přerušenou piktogramem,
který určuje o jaký blok dat se jedná. Piktogramy (Dodatek I) jsou obsaženy v dodatku č. 3
přílohy IB nařízení (ES) č. 1360/2002. Jednotlivé bloky pak obsahují několik datových
záznamů. Skladba denního výtisku z karty řidiče (Dodatek II).
Předmět kontroly - denní, týdenní a čtrnáctidenní doby řízení.

Celková doba řízení mezi dvěma denními odpočinky nebo jedním odpočinkem denním
a jedním týdenním (denní doba řízení) nesmí přesáhnout 9 hodin. Dvakrát za týden může
být prodloužena na 10 hodin. (Článek 6 odstavec 1 nařízení ES č. 561/2006).
POZOR ! Týdnem se rozumí období mezi 00,00 hodin v pondělí a 24,00 hodin v neděli.
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Odpočinek
denní/týdenní

Denní doba řízení = ∑ doba řízení ≤ 9 hod
2x za týden může být až 10 hodin

Odpočinek
denní/týdenní

Týdenní doba řízení je nově již přesně limitována – v článku 6 odstavec 2 se uvádí, že
nesmí přesáhnout 56 hodin.
POZOR ! Týdnem se rozumí období mezi 00,00 hodin v pondělí a 24,00 hodin v neděli.

Týdenní doba řízení = ∑ denních dob řízení v kalendářním týdnu
Týdenní doba řízení ≤ 56 hodin

Celková doba řízení nesmí přesáhnout 90 hodin za období dvou po sobě následujících týdnů
(článek 6 odstavec 3).

90 hodin

Prvý týden

Druhý týden
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Pořízení výtisků z digitálního tachografu
Ke kontrole denní doby řízení a týdenní doby řízení se pořídí denní výtisk z karty řidiče
následujícím způsobem. (Příklad je proveden s využitím tachografu Siemens VDO)

Výtisk se provede při zapnutém
zapalování a vložené kartě řidiče, jehož
výtisk denního záznamu bude pořizován.
.
K vyvolání nabídky se
využije tlačítko OK.

Postup při pořízení výtisku z karty řidiče – denní výtisk
Pořadí

Znázornění na displej

Popis postupu

Standardní zobrazení
1
Tlačítkem OK vyvolat výběr funkcí
2

3

Tlačítkem OK vyvolat výtisk z karty
prvého řidiče

4

Potvrzením tlačítkem OK příslušný den
z kterého se vytisknou údaje.
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A/2.3.b Vyhodnocení denního výtisku z karty řidiče podle předmětu kontroly

Výtisk byl pořízen 17.9.2006.
Jedná se o denní výtisk z karty řidiče.
Řidič použil platnou cvičnou kartu.
Vozidlo je registrováno v ČR.
Ve vozidle je instalován tachograf Stoneridge.
Tachograf má platnou kalibraci (2 roky)
Poslední kontrolu prováděl francouzský kontrolní
orgán 16.7.2006 (prostřednictvím výtisku).
Vytištěná data jsou z 16.9.2006 a karta řidiče již byla
použita 53.
Pracovní den řidiče začal v 17,29 hod.
• Při stanovení denní doby řízení je nutné najít
odpočinek na začátku a na konci.
Denní doba řízení se pak rovná součtu všech dob
řízení mezi těmito odpočinky. Z těchto důvodů byl
pořízen i výtisk ze dne 17.9.2006.
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Výtisk stejného řidiče.

Vytištěná data jsou ze dne 17.9.2006.
Odpočinek byl zahájen v 6,40 hod. Do 17,29 hod.
(interval 24 hodin pro odpočinek) měl řidič 10,49
hodin, které lze uznat za denní odpočinek.
Součet dob řízení mezi těmito odpočinky pak činní 12
hodin 3 minuty.
Denní souhrn všech aktivit.
Výsledek : Řidič překročil denní dobu řízení o 2
hodiny 3 minuty.
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Obdobným způsobem lze stanovit týdenní dobu řízení po sečtení denních dob řízení
v příslušném kalendářním týdnu.
Předmět kontroly – přestávky
Po čtyřech a půl hodinách řízení musí mít řidič nepřerušenou přestávku nejméně 45
minut, pokud mu nezačíná doba odpočinku.
Tato přestávka může být nahrazena přestávkou v délce nejméně 15 minut, po níž
následuje přestávka v délce nejméně 30 minut.
Je určena výhradně k zotavení řidiče, během těchto přestávek nesmí řidič řídit ani
vykonávat žádnou jinou práci.

Přestávka nedělená

Přestávka
nepřerušená
≥ 45 minut

Doba řízení = 4,5 hodiny

Přestávka dělená
∑Doby řízení = 4,5 hodiny
Doba řízení

Doba řízení

∑Přerušení ≥ 45 minut

Přestávka
≥ 30 minut

Přestávka
≥ 15 minut

POZOR ! U dělené přestávky musí řidič nově dodržet i pořadí přestávek, tzn. první
nejméně 15-ti minutová, druhá nejméně 30-ti minutová.
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Vyhodnocení denního výtisku z karty řidiče z hlediska dodržení přestávek

Doba řízení dosáhla 4hodiny 27 minut
(1hod.34min. + 2hod.53min. = 4 hod.27min.)
Přestávka (dělená ) dosáhla 46 minut
(19min. + 27 min. = 46 min.)
Následuje doba řízení 4hodiny 23minut

Výsledek : Řidič nedodržel požadavek na
přerušení doby řízení, 2. přestávka byla
kratší než 30 minut.
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Předmět kontroly - denní a týdenní doba odpočinku
Denní odpočinek jednoho řidiče.
V průběhu každých 24 hodin musí mít řidič odpočinek nejméně 11 po sobě
následujících hodin, který smí být zkrácen na nejméně 9 po sobě následujících hodin
nejvýše 3x mezi dvěma týdenními dobami odpočinku.
POZOR ! Zkrácené doby odpočinku již nemusí být nahrazovány.

24 hodin
Odpočinek
≥ 11 hodin
3 x ≥ 9 hodin

Vyhodnocení denního výtisku z karty řidiče – denní odpočinek
K vyhodnocení byly použity výtisky řidiče ze dvou dnů vzhledem k tomu, že jeho pracovní
den začínal 18.9.2006 v 15:50 a končil 19.9.2006 ve 2:05.
Řidič splnil podmínku pro denní odpočinek. V rozsahu 24 hodin (od 18.9.2006 v 15:50
do 19.9.2006 v 15:49) byl odpočinek celkem 13:44.
POZOR !
Hvězdičkou (*) označují někteří výrobci dobu, kterou lze započítat jako odpočinek (splněna
podmínka odstavce 5, článku 1 nařízení EHS č. 3820/85 – nepřerušená doba nejméně 1
hodiny). Nařízení (ES) č. 561/2006 už umožňuje dělení běžné doby odpočinku pouze do 2
částí, přičemž první z těchto částí musí být nepřerušená doba v celkovém trvání nejméně 3
hodin a druhá nepřerušená doba v celkovém trvání nejméně 9 hodin, z tohoto důvodu nelze
již hvězdičku při vyhodnocování výtisku plně využít.
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POZOR! Uvedené sumáře činností jsou za
kalendářní den, nikoliv za pracovní den řidiče.

Denní odpočinek jednoho řidiče - dělený

Běžná doba odpočinku může být rozdělena do 2 částí, přičemž první z těchto částí musí
být nepřerušená doba v celkovém trvání nejméně 3 hodin a druhá nepřerušená doba
v celkovém trvání nejméně 9 hodin.

Dělený odpočinek ∑ maximálně dvou částí odpočinku ≥ 12 hodin

Část odpočinku ≥ 3 hod

Část odpočinku ≥ 9 hodin
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Denní odpočinek řidiče - na trajektu nebo železnici

Řidič, který doprovází vozidlo přepravované na trajektu nebo po železnici, může mít
denní dobu odpočinku přerušenu nanejvýš 2 x jinými činnostmi, které nepřesahují celkem
jednu hodinu. Během běžné denní doby odpočinku musí mít řidič k dispozici lůžko nebo
lehátko.

Denní odpočinek – dvou řidičů

Jsou-li ve vozidle přítomni nejméně dva řidiči, musí mít každý z nich denní odpočinek
nejméně 9 hodin za každé období 30 hodin od skončení denní nebo týdenní doby
odpočinku.

30 hodin
POZOR !
Podmínka - ve vozidle musí být
nejméně dva řidiči.

Odpočinek ≥ 9 hodin
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Vyhodnocení denního výtisku z karty řidiče – přítomnost dvou řidičů

Piktogram
upozorňující na
skutečnost, že řidiči
tvořili osádku
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Týdenní odpočinek řidiče
V kterýchkoli 2 po sobě následujících týdnech musí mít řidič:
•

2 běžné týdenní doby odpočinku (2 x 45 hodin) nebo

•

1 běžnou týdenní dobu odpočinku a 1 zkrácenou dobu odpočinku v celkové
délce 24 hodin (1 x 45 hodin, 1x ≥ 24 hodin). Zkrácení musí být vyrovnáno
odpovídající dobou odpočinku vybranou před koncem třetího týdne následujícího
po dotyčném týdnu.

Příklad čerpání týdenního odpočinku, dle možných variant
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle

Týdenní odpočinek

Běžný týdenní odpočinek
45 hod

Zkrácený týdenní
odpočinek ≥ 24 hod

Vrácení zkrácení před koncem třetího týdne.
Týden kdy došlo ke
krácení

1 týden

2 týden

3 týden

Týdenní odpočinek – řidiče mezinárodní přepravy cestujících jinou než linkovou
dopravou
POZOR ! V případě mezinárodní přepravy cestujících jinou než linkovou dopravou
bylo možné čerpat dobu týdenního odpočinku v týdnu následujícím po tom, v němž měl
být odpočinek čerpán, a připojit ji k týdennímu odpočinku tohoto druhého týdne. Toto
tzv. 12-denní pravidlo bylo v novém nařízení (ES) č. 561/2006 zrušeno
a pro mezinárodní přepravu cestujících jinou než linkovou dopravou platí pravidla jako
pro ostatní druhy silniční dopravy, na které se nařízení vztahuje.
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Předmět kontroly – funkčnost kontrolního zařízení
K ověření funkčnosti kontrolního zařízení lze využít :
•
•
•

denní výtisk z karty řidiče ,
výtisk událostí a závad z karty řidiče nebo z kontrolního zařízení ,
výtisk technických dat.

Podle přílohy IB nařízení (EHS) č. 3821/85 se událostí rozumí mimořádná činnost
detekovaná registračním zařízením, která může pocházet z pokusu o podvod.
Závadou se rozumí mimořádná činnost detekovaná registračním zařízením, která může
pocházet z chybné funkce nebo poruchy zařízení.
Denní výtisk z karty řidiče obsahuje seznam posledních pěti uložených nebo trvajících
událostí a závad a to jak z karty řidiče, tak také z kontrolního zařízení, tzn. ostatních řidičů.
Jedná se o výtisk z karty řidiče ze 22.9.2006.
Blok událostí a závad z karty řidiče obsahuje pět
posledních událostí uložených na kartě řidiče.
Konkrétně se jedná o
• chybná data dráhy a rychlosti, zřejmě
•

způsobená snímačem,
opakované přerušení/odpojení

tachografu

od zdroje proudu.
Blok událostí a závad z kontrolního zařízení, které
způsobili i jiní řidiči. Pokud měli vloženou kartu
jsou uvedeni.
Konkrétně se jedná o
• událost - opakované přerušení/odpojení
•

tachografu od zdroje proudu,
závadu displeje.

Závěr :
Přerušení napětí nebo přerušení dodávky proudu
může být například využito k manipulaci s daty
týkající se činnosti řidiče a ujeté vzdálenosti.
Totéž platí v případě poruchy snímače.
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B. Kontrola dopravce
Při kontrole v provozovně se kontrolní orgán kromě bodů již uvedených u silniční kontroly
zaměřuje na:
a) čtrnáctidenní omezení dob řízení
b) záznamových listů, údajů z přístroje vozidla a karet řidičů a výtisků
c) zjištění, zda je dopravce držitelem potřebných dokladů
Dopravce, který používá vozidla vybavená záznamovým zařízením podle přílohy IB
nařízení (EHS) č. 3821/85 (digitální tachograf), na něž se vztahuje nařízení (ES)
č. 561/2006, zajistí, aby
•

se veškeré údaje pravidelně stahovaly z přístroje ve vozidle a karty řidiče, jak to
stanoví členský stát, a aby se odpovídající údaje stahovaly častěji, aby se zajistilo,
že jsou staženy údaje o všech činnostech, které dopravce provedl nebo které
pro něj byly provedeny,

•

veškeré údaje stažené z přístroje vozidla a z karty řidiče byly uchovávány po dobu
nejméně 12 měsíců po jejich zaznamenání a na žádost kontrolora byly tyto údaje
dostupné z provozovny dopravce, přímo nebo dálkově.

Kontrolní pracovník může požádat dopravce o záznamové listy, výtisky a stažené údaje
a dopravce je povinen je předložit nebo vydat. Požadované údaje mohou být také zaslány
elektronickou poštou na příslušný dopravní úřad.
B. KONTROLA DOPRAVCE

B.1.1 Kontrola v provozovně
dopravce

B.1.2 Kontrola na dopravním úřadě

Oznámení dopravci o provedení
kontroly včetně uvedení požadavku
na předložení dat stažených z karet
řidičů a/nebo z vozidel, včetně
časového a věcného rozsahu

Žádost adresovaná dopravci o zaslání
dat stažených z karet řidičů a/nebo
z vozidel , včetně uvedení časového
a věcného rozsahu

Vyhodnocení dat prostřednictvím
vyhodnocovacího programu
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Přiložení vyhodnocení ke zpracovanému
protokolu z kontroly

Archivace dat
Podkladem pro správní řízení jsou
výhradně původní (nevyhodnocená)
data uložená na nosič dat (např.
na CD) nebo v síti.

Předmět kontroly dopravce – rozšířená část
Týdenní doba řízení
Týdenní doba řízení je v nařízení (ES) č. 561/2006 přesně limitována – v článku 6 odstavec
2 se uvádí, že nesmí přesáhnout 56 hodin.

Čtrnáctidenní doba řízení
Za období dvou po sobě následujících týdnů nesmí celková doba řízení přesáhnout 90
hodin.

Čtrnáctidenní doba řízení – 90 hodin

Prvý týden

Druhý týden
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C. Postup při kontrole
C/1. Postup pracovníka SOD, případně jiného kontrolního orgánu při silniční kontrole
Navržený postup předpokládá, že
• kontrolované vozidlo podléhá nařízení (ES) č. 561/2006 a je vybaveno digitálním
tachografem
• řidič byl informován o rozsahu kontroly a kdo ji provádí.
Vlastní postup je zpracován v posloupnosti jednotlivých úkonů, které lze samozřejmě
při vlastní kontrole operativně měnit.

Poř.
Úkon
Poznámka
1. Ověřit, zda jsou tachografové karty zasunuty správně
v souladu s funkcemi řidiče 1 a 2 v příslušných otvorech
pro kartu.
2. Zkontrolovat aktuální čas – místní čas na standardním
displeji.
3. Zkontrolovat identifikaci řidiče (jméno, příjmení, foto atd.).
4. Ověřit platnost karty řidiče.
5. Pokud karta řidiče chybí, nebo není funkční (ztráta,
odcizení, poškození, závada) musí řidič předložit v souladu
s nařízením EU papírové výtisky, na kterých jsou uvedeny
jeho osobní údaje. V případě odcizení karty předloží doklad
o oznámení ztráty.
6. Pokud je kontrolní přístroj vadný, musí řidič zapsat všechny
činnosti, které nebyly řádně zaznamenány, na zvláštní list
papíru nebo na zadní stranu papíru z tiskárny. Musí je
označit svými osobními údaji.
7. Zkontrolovat montážní štítek tachografu.
Pokud
je
digitální
tachograf
řádně
kalibrován, lze využít
jakýkoliv
výstup
z kontrolního zařízení.
8. Jednoduchá kontrola doby řízení – pouze vizuálně Příslušný displej lze
při
stojícím
prostřednictvím displeje digitálního tachografu: aktuální vyvolat
stav, tzn. přerušení řízení (přestávky) a využití max. vozidle tlačítkem na
tachografu, které má
čtrnáctidenní doby řízení.
šipku.
9. Kontrola dokladů pokud řidič střídá vozidla s analogovým
a digitálním
tachografem.
Záznamy
z analogových
tachografů a doklady podle bodu 5. a 6. za běžný týden
a předcházejících 15 kalendářních dnů nebo potvrzení od
dopravce, že neřídil, včetně uvedení důvodů.
10.a Načtení a vyhodnocení dat z karty řidiče nebo jinak
získaných dat o činnosti řidiče.
10.b Kontrola činnosti řidiče z denního výtisku z karty řidiče.
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11.a Identifikace řidiče (jméno, příjmení, číslo karty a její
platnost).
11.b Identifikace vozidla (VIN kód, registrační značka a stát kde
byla provedena registrace)
11.c Identifikace kontrolního zařízení (druh tachografu a datum
kalibrace)
11.d Zjištění poslední (evidované) kontroly.
11.e Vyhodnocení dodržování doby řízení, odpočinku
a přestávky v řízení, včetně správného nastavení symbolů
pro různé činnosti řidiče.
11.f Vyhodnocení zaznamenaných událostí a závad z hlediska
jejich závažnosti a možného vlivu na zaznamenané činnosti.
12. Zapracování zjištěných skutečností do protokolu.
13. Archivace dat - uložit na nosič dat nebo v síti, uložit
výtisky.

C/2. Postup při kontrole v provozovně

Poř.

Úkon

Poznámka

1.a Požádat o předložení dat vybraných řidičů za určité časové
období, včetně ručních záznamů, nebo pořízených výtisků,
jak to vyžaduje nařízení (ES) č. 561/2006 a nařízení (EHS)
č. 3821/85, pokud jsou v tomto období provedeny.*

Data mohou být zaslána
elektronickou
cestou,
nebo na nosičích.

1.b Stáhnout požadovaná data z karet řidičů a z vozidel
prostředky uvedenými například v tabulce 1.

viz strana 11

2.

K vyhodnocení použít programy uvedené například
v tabulce 2.

3.

Archivace dat – uložit na nosič dat nebo v síti, uložit
výtisky.

Viz Dodatek III.

*
Pokud karta řidiče chybí, nebo není funkční (ztráta, odcizení, poškození, závada) musí řidič
vyhotovit v souladu s nařízením EU papírové výtisky, na kterých jsou uvedeny jeho osobní
údaje.
Pokud je kontrolní přístroj vadný, musí řidič zapsat všechny činnosti, které nebyly řádně
zaznamenány, na zvláštní list papíru nebo na zadní stranu papíru z tiskárny a musí je doplnit
svými osobními údaji (jméno, příjmení, číslo řidičského průkazu a podpisem).
POZOR !!!
Platí obecně, že stažená data jsou v souborech, které nelze měnit. To znamená, že nelze
z nich nic vyjímat ani vkládat.
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DODATEK I - PIKTOGRAMY
Záznamové zřízení může používat tyto piktogramy a jejich kombinace:
1.

ZÁKLADNÍ PIKTOGRAMY
Osoby

Akce

Mód provozu

společnost

mód společnosti

kontrolor

kontrola

kontrolní mód

řidič

řízení

provozní mód

dílna/ zkušební stanice

přezkoušení/kalibrace

kalibrační mód

výrobce
Činnosti

Trvání

pohotovost

průběžná doba pohotovosti

řízení

nepřetržitá doba řízení

odpočinek

nepřetržitá doba odpočinku

práce

nepřetržité trvání práce

přestávka

kumulovaná doba odpočinku

neznámá
Zařízení

Funkce

slot řidiče
slot druhého řidiče
karta
hodiny
displej

zobrazení

externí uložení

stažení dat

napájení (proudem)
tiskárna/výtisk

tisknout

snímač
rozměr pneumatiky
vozidlo/celek ve vozidle
Zvláštní podmínky
kontrolní zařízení není nutné
trajekt/jízda vlakem
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Různé
události

závady

začátek denní pracovní doby

konec denní pracovní doby

umístění

manuální vstup činností řidiče

bezpečnost

rychlost

čas

celkový/souhrn

Kvalifikace
denně
týdně
dva týdny
od nebo do

2.

KOMBINACE PIKTOGRAMŮ
Různé
kontrolní místo
místo začátku denní pracovní
doby

místo konce denní pracovní
doby

začátek času

konec času

z vozidla
kontrolní zařízení není
nutné - začátek

kontrolní zařízení není
nutné - konec

Karty
karta řidiče
podniková karta
kontrolní karta
dílenská karta
žádná karta
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Řízení
řízení posádkou
doba řízení během jednoho týdne
doba řízení během dvou týdnů

Tisky
denní výtisk činností řidiče z karty
denní výtisk činností řidiče z celku ve vozidle
výtisk událostí a závad z karty
výtisk událostí a závad z celku ve vozidle
výtisk technických dat
výtisk překročení rychlosti

Události
vložení neplatné karty
konflikt karty
překrytí času
řízení bez vhodné karty
vložení karty během řízení
poslední operace, která nebyla korektně uzavřena
překročení rychlosti
přerušení napájení proudem
chyba dat dráhy a rychlosti
narušení spolehlivosti
nastavení času (dílnou)
kontrola překročení rychlosti

Závady
závada karty (slot řidiče)
závada karty (slot druhého řidiče)
závada displeje
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závada stahování dat
závada tiskárny
závada snímače
závada celku ve vozidle

Manuální vstupní proces
nadále stejná denní pracovní doba?
konec předešlé pracovní doby?
potvrzení nebo vložení místa a konce pracovní doby
vložení začátku času
vložení místa začátku pracovní doby
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DODATEK II - DENNÍ ČINNOST ŘIDIČE - TISK Z KARTY ŘIDIČE
Datum a čas vytištění
Identifikátor bloku

dd/mm/rrr hh : mm (UTC)

------------------------

--------------------------

pppp
Identifikace
kontrolora (pokud je
vložena karta

------------------------Příjmení
Křestní jméno

--------------------------------

Identifikace karty
Datum ukončení platnosti karty

Držitel karty-řidič

-------------------------------------------------Příjmení
Křestní jméno
Identifikace karty
Datum ukončení platnosti karty

Vozidlo

-------------------------------------------------VIN
Registrující členský stát / registrační značka

Celek ve vozidle

-----------------------Název výrobce
Číslo

Poslední kalibrace

------------------------------------------------Název dílny
Karta dílny
Datum kalibrace dd / mm / rrrr

--------------------------

Poslední kontrola

------------------------------------------------Karta kontrolního orgánu
Datum
čas
typ kontroly
dd / mm / rrrr
hh : mm
pppp

Činnost řidiče
zaznamenaná na kartě

------------------------Datum dd / mm / rrrr
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--------------------------

Doba po níž nebyla
vložena karta

Vložení karty do
otvoru 1/2

Činnost po vložení
karty

Denní součet

Vstupní místo, kde
pracovní doba
začíná/nebo končí
Celkové činnosti
z karty

Události a chyby
zaznamenané na kartě
(5 posledních chyb)
Záznam události nebo
chyb

Události a chyby
zaznamenané
ve
vozidle (5 posledních
chyb)

-----------------------------------------------------------? Neznámá doba
začátek/konec/trvání hh:mm/hh:mm/hh:mm
Manuálně vložená činnost
Začátek/konec/trvání hh:mm/hh:mm/hh:mm
-------------------------- 1/2 ------------------------členský stát/registrační značka vozidla
stav tachometru při vložení karty km
Piktogram činnosti začátek/konec/doba trvání
hh:mm/hh:mm/hh:mm
stav posádky

----------------------

/

-----------------------

hh:mm
stav počítadla km

hh:mm
hh:mm
hh:mm
hh:mm

země

………. km
hh:mm
? hh:mm

------------------------

---------------------------

--------------------------------------------------------------x piktogram události/chyby
účel záznamu
dd/mm/rrrr hh:mm vzniku (počet ) hh:mm trvání
registrující stát/ registrační značka vozidla
-------------------------
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----------------------------

Záznam událostí nebo
chyb

Informace
rukou

psané

-------------------------------------------------------------x piktogram události/chyby účel záznamu
dd/mm/rrrrr hh:mm vznik(počet) hh:mm trvání
identifikace karty
---- (případ kdy nebyla vložena žádná karta)
--------------------------------------------------------------místo kontroly
Podpis kontrolora
Podpis řidiče
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DODATEK III – Stahování, archivace a zasílání dat ze záznamového zařízení a karty
řidiče z hlediska bezpečnosti

1. Požadavky na bezpečnost stanovené předpisy
Záznamové zařízení zaznamenává, ukládá, zobrazuje a tiskne údaje o činnosti řidiče
a současně zajišťuje selektivní přístupová práva k datům a funkcím v závislosti na identitě
uživatele. Záznamové zařízení
• zahrnuje kabely, snímač pohybu a celek ve vozidle,
• zaznamenává a ukládá data do paměti dat a na karty tachografu, v souladu se směrnicí
95/46/ES o ochraně osobnosti s ohledem na zpracování osobních dat a volný pohyb
takových dat.
Bezpečnost systému je směřována k ochraně paměti záznamového zařízení tak, aby
se zabránilo
• neoprávněnému přístupu,
• manipulaci s daty a k odhalení takového pokusu,
zajistila
• úplnost a autentičnost údajů přenášených mezi záznamovým zařízením a kartami
tachografu,
• úplnost a autentičnost stahovaných dat, včetně jejich ověření.
Požadavky na minimální bezpečnost snímače pohybu, celku ve vozidle a tachografových
karet, které musí splňovat výrobci, stanoví Dodatek č. 10 Všeobecné požadavky
na bezpečnost, Přílohy IB nařízení (EHS) č. 3821/85. V návaznosti na tento dodatek stanoví
Dodatek č. 11 Bezpečnostní mechanismy, které mimo jiné zajišťují úplnost a prokázaní
totožnosti dat, převáděných z celků ve vozidlech a z karet tachografu do externího
paměťového media. K tomu se užívá klasický šifrovací systém RSA obecného klíče, aby
vytvořily následující bezpečnostní mechanismy :
•
•
•

prokázání totožnosti mezi celky ve vozidlech a kartami,
převod trojitých DES klíčů jednání mezi celky ve vozidlech a karet tachografů,
digitální podpis dat převedených z celků ve vozidlech nebo karet tachografů
do externích medií.

2. Kapacita záznamového zařízení a karet řidičů
Kapacita paměti kontrolního zařízení umožňuje zaznamenat a uložit 365 kalendářních dnů
průměrné činnosti řidiče ve vozidle. Průměrná činnost v průběhu dne ve vozidle se definuje
jako činnost 6 řidičů nebo druhých řidičů, šest cyklů vložení a vyjmutí karty a 256 změn
činnosti. 365 dní pak obsahuje minimálně 2 190 řidičů, 2190 cyklů vložení a vyjmutí karty
a 93 440 změn činnosti. Údaje uložené do paměti údajů nesmí být ovlivněny přerušením
elektrického napájení z vnějšího zdroje v rozsahu kratším nežli 12 měsíců.
Paměť karty řidiče musí být schopna uchovávat údaje o činnosti řidiče nejméně 28 dní
(průměrná činnost řidiče je definována jako 93 změn činnosti za den).
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3. Stahování dat
Záznamové zařízení musí být schopno v případě potřeby stáhnout údaje z paměti dat nebo
karty řidiče na externí medium, pro uložení dat prostřednictvím kalibračního/stahovacího
konektoru. Záznamové zařízení před počátkem stahování dat aktualizuje údaje uložené
na příslušné kartě. Stahováním dat se nesmí změnit nebo odstranit žádné uložené údaje.
Změna stažených dat není možná ani žádným jiným zásahem, čímž je zajištěna hodnověrnost
těchto údajů pro event. následné správní řízení. Požadavky na spojovací konektor
pro stahování dat stanoví Dodatek č. 6, Přílohy IB, nařízení (EHS) č. 3821/85.
Postup pro uložení různých typů stažených dat na vnější paměťové medium stanoví Dodatek
č. 7, Přílohy IB, nařízení (EHS) č. 3821/85. Data se smí stahovat z
•
•
•

jednotky vozidla zařízením připojeným k vozidlové jednotce,
karty tachografu přes zařízení vybavené kartovým interface,
karty tachografu přes jednotku ve vozidle a zařízením připojeným k vozidlové
jednotce.

Ověření autenticity a úplnosti dat uložených na vnějším nosiči umožňují požadavky
stanovené v Dodatku č. 11, Přílohy IB, nařízení (EHS) č. 3821/85. Dodatek stanovuje
bezpečnostní mechanismy, které zajišťují
•
•
•
•

vzájemné ověření totožnosti mezi celky ve vozidlech a kartami tachografu,
důvěrnost, úplnost a prokázání totožnosti dat, přenášených mezi celky ve vozidlech
a kartami tachografu,
úplnost a prokázání totožnosti dat, převáděných z celků ve vozidlech do externího
paměťového media,
úplnost a prokázání totožnosti dat, převáděných z karty tachografu do externího
paměťového media.

Nařízení (EHS) č. 3821/85 dále zakazuje padělat, potlačovat nebo ničit údaje zaznamenané na
záznamovém listu, uchovávané v záznamovém zařízení nebo na kartě řidiče nebo na
vytisknutých výstupních sestavách. Nařízení rovněž zakazuje každou manipulaci
se záznamovým zařízením, záznamovým listem nebo kartou řidiče, která může mít
za následek padělání vytisknutých informací, jejich potlačení nebo zničení.
Z výše uvedeného vyplývá, že požadavky na bezpečnost údajů na kartách a v kontrolním
zařízení obsažené v příloze IB a příslušných dodatcích, včetně zákazů manipulace s daty
zajišťují dostatečnou spolehlivost archivovaných dat.
4. Povinnosti dopravce a práva kontrolních orgánů
Nařízení (ES) č. 561/2006 v článku 10 odst. 5 ukládá dopravci, který používá vozidla
vybavená záznamovým zařízením podle přílohy IB nařízení (EHS) č. 3821/85 na něž se
vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006, aby zajistil
•
•

stahování veškerých údajů z přístroje ve vozidle a karty řidiče, jak to stanoví členský
stát*, a aby se odpovídající údaje stahovaly častěji, aby se zajistilo, že jsou staženy
údaje o všech činnostech, které dopravce provedl nebo které pro něj byly provedeny,
že veškeré údaje stažené z přístroje vozidla a z karty řidiče budou uchovávány
po dobu nejméně 12 měsíců po jejich zaznamenání a na žádost kontrolora budou tyto
údaje dostupné z provozovny dopravce, přímo nebo dálkově.
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* Lze doporučit využít v budoucnu možnosti novelizovat zák. č. 111/1994 Sb. právě v tomto
smyslu (nejlépe lze zařadit do ust. § 3 odst. 3 zákona) jako novou povinnost provozovatele
vozidla; stanovit tyto časové limity stahování dat na max. 28 dnů v případě karty řidiče a na 3
měsíce v případě digitálního tachografu. Zvláštním případem, kdy bude vhodné povinnost
stažení dat z karty řidiče a z digitálního tachografu i mimo tyto termíny stanovit jsou případy,
kdy provozovatel vozidla je zapůjčí či pronajme jinému dopravci nebo je prodá
(v případě digitálního tachografu), kdy řidič vozidla rozváže pracovní poměr, popř. nastoupí
delší dovolenou nebo je dlouhodobě práce neschopen.
Důvodem pro výše uvedené jsou:
- dosažení vyšší právní jistoty u dopravce (není důvodu, aby třeba i za nepříznivých
okolností zajišťoval stažení dat podle aktuálních požadavků kontrolního orgánu)
- zabránění ztráty většího množství dat v důsledku ztráty/odcizení/poškození karty řidiče,
resp. poškození/zničení/odcizení digitálního tachografu, popř. celého vozidla.
- uvedení národní úpravy do souladu s obvyklou, resp. převažující úpravou v okolních
členských státech ES

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů v § 3 odst. 3 stanoví,
aby tuzemský dopravce provozující silniční dopravu vozidly určenými k přepravě osob,
s výjimkou osobních vozidel používaných pro vlastní potřebu, a dopravce provozující silniční
dopravu vozidly určenými k přepravě zvířat a věcí, jejichž celková hmotnost včetně přívěsu
nebo návěsu přesahuje 3,5 tuny zajistil uchování záznamů o době řízení vozidla,
bezpečnostních přestávkách a době odpočinku po dobu jednoho roku od ukončení přepravy,
nejde-li o osobní vozidla používaná tuzemským dopravcem k silniční dopravě pro vlastní
potřebu.
Dopravce je povinen podle nařízení (EHS) č. 3821/85 článku 14 odst. 2 uchovávat záznamové
listy a výtisky, vyhotovují-li se podle článku 15 odst.1 (v případě, že karta je poškozena,
nefunguje-li správně nebo řidič kartu nemá z důvodu ztráty nebo odcizení), v chronologickém
pořadí a čitelné podobě nejméně jeden rok po jejich použití a na žádost dotyčného řidiče mu
vydá jejich kopie. Dopravce je také povinen vydat dále dotyčným řidičům, na jejich žádost
kopie stažených údajů z karty řidiče a jejich výtisky. Záznamové listy, výtisky a stažené údaje
musí být předloženy nebo vydány na žádost pověřeného kontrolora.
Je zakázáno podle článku 15 odst. 8 nařízení (EHS) č. 3821/85 padělat, potlačovat nebo ničit
údaje, které byly zaznamenány na záznamovém listu, uchovávané v záznamovém zařízení
nebo na kartě řidiče nebo na výstupních sestavách vytisknutých záznamovým zařízením podle
přílohy IB. Rovněž je zakázána každá manipulace se záznamovým zařízením, záznamovým
listem nebo kartou řidiče, která může mít za následek padělání vytisknutých informací, jejich
potlačení nebo zničení. Ve vozidle se nesmí nacházet žádný přístroj umožňující provádět
takové manipulace.
Pověřený kontrolní orgán může zkontrolovat dodržování nařízení (ES) č. 561/2006 analýzou
záznamových listů, zobrazených nebo vytištěných údajů, které byly zaznamenány
záznamovým zařízením nebo kartou řidiče, nebo není-li to možné, analýzou jakéhokoli
podkladu, který dokládá nedodržení některého ustanovení, například je-li záznamové zařízení
neschopné provozu nebo nefunguje správně, jestli-že je karta řidiče poškozena, nefunguje
správně, je ztracena nebo ukradena.
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5. Používání elektronických dat ve správním řízení
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů uvádí v § 51 že k provedení
důkazů lze využít všech důkazních prostředků, které jsou vhodné ke zjištění stavu věci a které
nejsou získány nebo provedeny v rozporu s právními předpisy. Dále § 17 uvádí v odst. 1, že
každý spis tvoří zejména podání, protokoly, záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí a další
písemnosti, které se vztahují k dané věci. Přílohou, která je součástí spisu, jsou zejména
důkazní prostředky, obrazové a zvukové záznamy a záznamy na elektronických mediích.
Úkon směřující vůči správnímu orgánu - podání je možné učinit písemně nebo ústně
do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem
v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších
předpisů. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno je možno je
učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu
nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu. Ten kdo činí podání
v elektronické podobě (s využitím elektronického podpisu) uvede současně i poskytovatele
certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát přiloží
k podání.
Pozn. Pro uplatnění důkazních prostředků je třeba analogicky aplikovat ustanovení, která
se vztahují k podání.
Zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu ve znění pozdějších předpisů se provádí
nařízením vlády č. 495/2004 Sb. Zákon stanovuje požadavky na zaručený elektronický
podpis, který se připojuje k datové zprávě. Datovou zprávou jsou elektronická data, která lze
přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových mediích,
používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou cestou. Použití zaručeného
elektronického podpisu zaručuje, že dojde-li k porušení obsahu datové zprávy od okamžiku,
kdy byla podepsána nebo označena, toto porušení bude možné zjistit.
Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu stanovuje
pro orgány veřejné moci souhrn organizačních, technických a personálních pravidel
pro zajištění provozu elektronické podatelny.
Závěr :
Z výše uvedeného vyplývá, že
•
•

nařízení (EHS) č. 3821/85 v příloze IB a zejména v doplňcích 7, 10 a 11 obsahuje
ustanovení zajišťující bezpečnost dat uložených v kontrolním zařízení a na kartě.
Současně také zabraňuje manipulaci s těmito daty při stahování a archivaci dat.
archivovaná data lze přenášet na elektronických mediích, ale také elektronickou
poštou. To umožňuje nařízení rady, ale také i správní řád a předpisy týkající
se elektronického podpisu.

Použité právní předpisy :
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
• Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů;
• Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.
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