LEGISLATIVA
v oblasti nákladní dopravy




















Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní
doby a doby odpočinků zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce
a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování
dopravy dopravními prostředky, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 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 zrušení nařízení Rady
(EHS) č. 3820/85, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 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, ve znění pozdějších předpisů
Příloha IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85, o záznamovém zařízení v silniční
dopravě (POZOR platí už jen tato příloha IB)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES, o úpravě pracovní doby
osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí
pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele
v silniční dopravě a zrušuje se směrnice Rady 96/26/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009, o společných
pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy
Nařízení Komise (EU) č. 581/2010 o stanovení maximálních časových úseků
pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních
podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85
o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě
a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS, ve znění pozdějších předpisů
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 závažných 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
Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů













Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2012, kterým se nahrazují sdělení
Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb.,
o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel
v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 82/2012, kterým se nahrazují sdělení
Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb.,
o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel
v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2021 Sb.m.s., o přijetí změn
„Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných
látek a předmětů“ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích
a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných
věcí (ADR)
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 23/2019 Sb.m.s., o přijetí změn
„Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných
látek a předmětů“ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích
a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných
věcí (ADR)
Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě
nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších doplňků (dále jen „Dohoda
ADR“)
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 32/2016 Sb.m.s., kterým se nahrazuje
sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 3/2014 Sb.m.s., o sjednání Dohody
o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných
prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)

