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1 ANOTACE 

Název předmětu: Právní předpisy v dopravě  

Vyučovací jazyk: český 

Garant předmětu: Ing. Adam Polcar, Ph.D.  

Vyučující (přednášející): Ing. Adam Polcar, Ph.D. 

 

Vyučující (cvičící): Ing. Adam Polcar, Ph.D. 

 

Rozsah (přednášky/cvičení): 6/6 

 

Organizace výuky: přednášky, cvičení, konzultace, samostudium 

 

Cíle předmětu  

(výstupy z učení): 

Předmět poskytne studentům ucelené informace o jednotlivých 

zákonech a vyhláškách vztahujících se k silniční dopravě provozované 

na veřejných komunikacích. Výuka je zaměřena jak na vnitrostátní, tak 

i na mezinárodní dopravu a předpisy s ní související. 

 

Výstupy z učení: Po úspěšném absolvování předmětu studenti získají nejdůležitější 

teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti jak vnitrostátní, tak 

i mezinárodní silniční přepravy a zasilatelství. 

 

Osnova předmětu: Tutoriál pokrývají následující témata: 

• Konzultace 1 

o Dělení právních předpisů, vnitrostátní legislativa, 

legislativa EU. 

o Legislativní proces v ČR vs. EU. Vyhledávání ve 

Sbírce zákonů a Úředním věstníku EU. 

o Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, prováděcí 

vyhláška 478/2000 Sb. - nákladní doprava. 
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• Konzultace 2 

o Sociální předpisy v dopravě a záznamové zařízení. 

o Problematika mezinárodních smluv, dohod, a úmluv 

v dopravě se zaměřením na ADR, ATP a CMR. 

• Konzultace 3 

o Předpisy ve veřejné osobní dopravě. 

o Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, prováděcí 

vyhláška 478/2000 Sb. – osobní doprava (veřejná 

doprava + taxislužba). 

o Technická způsobilost vozidel, rozměry a hmotnosti. 

o Odborná způsobilost profesionálních řidičů, vybraná 

ustanovení zákona o pozemních komunikacích. 

o Výběr mýta. 

 

Dodatek k osnově předmětu: Jednotlivé lekce zpravidla obsahují: 

• Formulaci základních pojmů dané problematiky. 

• Odkazy na kapitoly ze základních zdrojů, které se podrobně 

věnují příslušné problematice. 

• Kontrolní otázky k procvičení učiva. 

• Úkoly k zamyšlení. 

 

Ukončení předmětu: zápočet, zkouška 

 

Podmínky pro ukončení: Podmínkou pro ukončení předmětu je úspěšné napsání zápočtové 

písemky, která bude zaměřena na praktické příklady, u kterých musí 

student pro jejich vyřešení navrhnout postup (daný příslušným 

právním předpisem). Zkouška bude vycházet z teoretických znalostí 

právních předpisů. Student musí prokázat min. znalost 80 % informací, 

které byly uvedeny na přednáškách a cvičeních. 
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Doplňující informace učitele: Mimo rozvrhovanou blokovou výuku je kontakt s vyučujícím zajištěn 

prostřednictvím Univerzitního informačního systému, MS Teams, 

individuálních osobních konzultací v předem stanovených nebo 

individuálně dohodnutých konzultačních hodinách, případně  

e-mailovou komunikací. 
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2 KONZULTACE 1 

Úvodní blok je věnován úvodu do problematiky právních předpisů, zejména předpisů 

týkající se dopravy. Hlavní část výukového bloku je zaměřena na zákon č.111/1994 Sb., 

o silniční dopravě, v platném znění, na část tohoto zákona zabývající se nákladní 

dopravou a vyhlášku MDS č.478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, 

v platném znění a předpisy související. 

Cíle kapitoly 

o Dělení právních předpisů, vnitrostátní legislativa, legislativa EU.  

o Legislativní proces v ČR vs. EU. Vyhledávání ve Sbírce zákonů  

a Úředním věstníku EU. 

o Seznámit studenty se zákonem č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě  

a s prováděcí vyhláškou č. 478/2000 Sb. 

Výstupy z učení 

• Obecné znalosti právních předpisů legislativy ČR a EU. 

• Znalost legislativního procesu v ČR a v EU. 

• Znalost Zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a jeho prováděcí vyhlášky 

478/2000 Sb. - části týkající se nákladní dopravy. 

Studijní zdroje 

NOVÁK, Radek a kol.: Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství. Praha: 

C.H.Beck-CZ, 2018 392 s. ISBN: 978-80-7400-041-6. 

BŘEZINA, J. Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě. Ostrava: Repronis, 2010. 

268 s. ISBN 978-80-7329-239-3. 

Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě 

Vyhláška 478/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon 

o silniční dopravě 
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Kontrolní otázky 

1. Jaké druhy právních předpisů znáte a jaký je mezi nimi rozdíl? 

2. Jaké jsou podmínky pro získání oprávnění pro provozování silniční dopravy? 

3. Jaký je rozdíl mezi dopravcem a přepravcem? 

4. Definujte silniční dopravu pro cizí a vlastní potřebu. 

5. Jaké jsou povinnosti podnikatele v silniční dopravě? 
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3 KONZULTACE 2 

Cílem první části daného bloku je podrobně seznámit studenty se sociálními předpisy 

v dopravě: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.561/2006, dohodou AETR 

(Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě) a Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě. Další 

část je věnována Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 

(dohoda ADR) a přepisům s ní souvisejících. V rámci bloku bude zmíněna i dohoda  

o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích 

určených pro tyto přepravy (dohoda ATP) a Úmluva CMR (přepravní smlouva 

v mezinárodní silniční nákladní přepravě). 

Cíle kapitoly 

• Seznámit studenty s: Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.561/2006, 

dohodou AETR a problematikou dalších mezinárodních smluv, dohod, a úmluv 

v dopravě se zaměřením na ADR, ATP a CMR. 

Výstupy z učení 

• Znalost jednotlivých výše zmíněných předpisů a orientování se v nich. 

Studijní zdroje 

NOVÁK, Radek a kol.: Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství. Praha: 

C.H.Beck-CZ, 2018 392 s. ISBN: 978-80-7400-041-6. 

MILETÍN, J., KONEČNÝ, P. Přeprava nebezpečných věcí po silnici: příručka pro školení 

řidičů a osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí dle Dohody ADR. Praha: M 

Konzult, 2013. 159 s. ISBN 978-80-902202-3-2. 

Kontrolní otázky 

1. O čem pojednává nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.561/2006  

a k čemu se vztahuje dohoda AETR, v čem spočívá jejich rozdíl? 

2. Kdy je nutné vést tachografický záznam o době trvání přepravy? 

3. K čemu slouží dohoda ADR a k jakému druhu dopravy se vztahuje? 

4. Jaké dokumenty musí mít řidič při přepravě věcí v rámci dohody ARD u sebe? 

5. Co je Kemlerův kód? 

6. Co musí obsahovat nákladní list CMR? 
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4 KONZULTACE 3 

Poslední výukový blok je zaměřen na předpisy ve veřejné osobní dopravě, zejména opět 

na zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a jeho prováděcí vyhlášku – na části věnující 

se osobní dopravě. Další část bloku je věnována předpisům zabývajícím se schvalováním 

a technické způsobilostí vozidel a technickým podmínkám provozu vozidel na pozemních 

komunikacích. Závěrem bloku bude zmíněná odborná způsobilost profesionálních řidičů 

a vybraná ustanovení zákona o pozemních komunikacích, týkající se mýtného. 

Cíle kapitoly 

Seznámit studenty s: 

• Předpisy ve veřejné osobní dopravě. 

• Zákonem č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a prováděcí vyhláškou 478/2000 Sb.– 

osobní doprava (veřejná doprava + taxislužba). 

• S vyhláškou č. 341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti  

a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

• S vyhláškou č. 209/2018 Sb. Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti 

vozidel. 

• S podmínkami získání odborné způsobilosti profesionálních řidičů a s vybranými 

ustanoveními zákona o pozemních komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb.) a jeho 

prováděcí vyhlášky (č. 104/1997 Sb.) 

Výstupy z učení 

• Znalost základních pojmů vztahující se k osobní dopravě. 

• Znalost podmínek pro provozování vnitrostátní a mezinárodní linkové dopravy  

a taxislužby. 

• Znalost předpisů zabývající se schvalování technické způsobilosti a technických 

podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

• Získání přehledu o maximálních rozměrech a hmotnostech vozidel při jejich 

provozu na pozemních komunikacích. 

• Znalost podmínek pro získání odborné způsobilosti profesionálních řidičů. 

• Znalosti týkající se poplatků (mýtného) při užívaní zpoplatněných pozemních 

komunikací. 



10 
 

Studijní zdroje 

BŘEZINA, J. Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě. Ostrava: Repronis, 2010. 

268 s. ISBN 978-80-7329-239-3. 

Doprava: silniční doprava, veřejná doprava, pozemní komunikace, zákon o dráhách. 

Ostrava: Sagit, 2016. 335 s. ISBN: 978-80-7488-187-9.  

Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě 

Vyhláška 478/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon 

o silniční dopravě 

Vyhláška č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

Vyhláška č. 209/2018 Sb.  o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. 

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.  

Vyhláška č. 104/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí 

zákon o pozemních komunikacíc 

Kontrolní otázky 

1. Jaké jsou povinnosti dopravce ve veřejné linkové dopravě? 

2. Jaká vozidla spadají do kategorie vozidel „O“ a jak a podle čeho se dále tato 

kategorie dělí? 

3. Jaká je maximální délka jízdní soupravy se dvěma přívěsy nebo s kombinací 

návěsu a jednoho přívěsu (včetně nákladu)? 

4. Kdo nepodléhá zpoplatnění užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním 

motorovým vozidlem? 
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5 LITERATURA 

Povinná literatura 

NOVÁK, Radek a kol.: Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství. Praha: 

C.H.Beck-CZ, 2018 392 s. ISBN: 978-80-7400-041-6. 

BŘEZINA, J. Přehled předpisů v silniční nákladní dopravě. Ostrava: Repronis, 2010. 

268 s. ISBN 978-80-7329-239-3. 

Doprava: silniční doprava, veřejná doprava, pozemní komunikace, zákon o dráhách. 

Ostrava: Sagit, 2016. 335 s. ISBN: 978-80-7488-187-9.  

Doporučená a rozšiřující literatura 

MILETÍN, J., KONEČNÝ, P. Přeprava nebezpečných věcí po silnici: příručka pro školení 

řidičů a osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí dle Dohody ADR. Praha: M 

Konzult, 2013. 159 s. ISBN 978-80-902202-3-2. 

SYROVÝ, O.: Doprava v zemědělství. Praha: Profi Press, 2008. 284 s. ISBN 978-80-

86726-30-4. 

Další studijní zdroje a materiály 

• e-learningové opory: https://kd.cdvinfo.cz/ 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady, dohody, zákony a vyhlášky týkající se 

dané problematiky. 

 

https://kd.cdvinfo.cz/

