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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  
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Nové nařízení Parlamentu a Rady (EU) 

o tachografech v silniční dopravě 

 

• Platnost a použití 

• Přijetí prováděcích aktů 

• Rozhodující změny 
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Nařízení vstoupilo v platnost 

dnem 1. března 2014 

 

Jednotlivé články nařízení se použijí 

od 2. března 2016 

 

 s výjimkou následujících článků 
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Článku 24 – týká se montérů, dílen a 

výrobců vozidel; 

Článku 34 – týká se používání karet 

řidičů a záznamových listů; 

Článku 45 – změny nařízení (ES) č. 

561/2006;  

 

Tyto články se použijí  

od 2. března 2015 
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Nařízení předpokládá vypracování 

jednotných podmínek k provedení 

následujících článků: 

 Požadavky a údaje zaznamenané 

tachografy a na karty tachografu (čl.4) 

 Zobrazování informací a výstrahy 

(čl.6) 

 Zaznamenání polohy vozidla (čl.8)                                                                    

Jiří Novotný, jiri.novotny@cdv.cz, +420 548 423 756 
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 Dálkové odhalování případné 

manipulace nebo zneužití (čl. 9) 

 Standardizované rozhraní (čl.10) 

 Osvědčení o bezpečnosti, 

interoperabilitě a funkčnosti (čl.12) 

 Vzor značky o schválení typu celku ve 

vozidle, snímače, záznamu nebo karty 

(čl. 14) 
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 Jednotný formulář pro zaznamenání 

důvodů porušení nebo odstranění plomby 

(čl.22) 

 Stanovení společných postupů a 

specifikací nutných pro elektronickou 

výměnu informací o kartách řidiče (čl.31) 

 Upřesnění obsahu počáteční a průběžné 

odborné přípravy kontrolních pracovníků 

(čl. 39) 
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Pokud nebudou prováděcí akty k těmto 

článkům přijaty, použijí se i nadále 

ustanovení nařízení (EHS) č. 3821/85, 

včetně přílohy IB, až do dne 

použitelnosti prováděcích aktů. 
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Nařízení (EU) č. 182/2011,  

 

kterým se stanoví pravidla a obecné 

zásady způsobu, jakým členské státy 

kontrolují Komisi při provádění 

pravomocí  
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Stanoví pravidla a obecné zásady, které se 

použijí, pokud právně závazný akt Unie 

(např. nařízení) stanoví, že jsou nezbytné 

jednotné podmínky k jeho provedení a 

vyžaduje, aby přijetí prováděcích aktů 

Komisí podléhalo kontrole členských 

států.  
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Přijmutí prováděcích aktů k jednotlivým 

článkům se předpokládá přezkumným 

postupem. Tzn. že je nutný souhlas výboru 

pro tachografy. Pokud výbor vydá kladné 

stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí 

akt přijme. 
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Rozhodující změny: 

 

 Nové funkce digitálního tachografu 

 Změny týkající se montáže a kontroly 

 Používání tachografu 

 Změny nařízení (ES) č. 561/2006 
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Nové funkce digitálního tachografu, které 

budou instalovány do vozidel poprvé 

registrovaných 36 měsíců po přijetí 

prováděcích aktů: 

 Automatické zaznamenávání polohy 

začátku a konce denní pracovní doby a 

každé tři hodiny celkové doby řízení  

 Dálková komunikace pro účely cílených 

silničních kontrol  
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Události, které mohou signalizovat 

zmanipulovaný nebo zneužitý tachograf 
• Pokus o narušení bezpečnosti 

• Nejdelší přerušení dodávky energie 

• Porucha snímače 

• Chyba v údajích o pohybu vozidla 

• Nesoulad údajů o pohybu vozidla 

• Jízda bez platné karty 

• Vložení karty během jízdy 
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•Údaje o úpravě času 

•Kalibrační údaje včetně dat dvou posledních   

kalibrací 

•Registrační značka vozidla 

•Rychlost zaznamenaná tachografem 

 

Změny týkající se montáže a kontroly 

 Písemné prohlášení o odstranění plomby 

 Pravidelné kontroly schválenými dílnami 

 Audit schválených dílen a pracovníků 
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Změna používání tachografu od 2. 3. 2015 

Neukládat řidičům povinnost předkládat 

formuláře dokládající činnost v době vzdálení 

se od vozidla 

 

Změna nařízení (ES) č. 561/2006 od 2. 3. 2015 

 Změna výjimky (čl.13, odst. 1 písm. d) 

 Prodloužení vzdálenosti z 50 km na 100 km 
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Závěr: 

 

 Upřesnění některých požadavků a pojmů 

(spolehlivost pracovníků, pravidelné kontroly 

tachografů, audit dílen) 

 Způsob zajištění vystavování prohlášení o 

odstranění plomby u tachografu 

 Návrh na ustavení „Národního Fóra pro 

tachografy“ 



Děkuji vám za pozornost! 

Kontaktní informace: 

Jiří Novotný 
jiri.novotny@cdv.cz 

+420 548 423 756 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 

Líšeňská 33a, 636 00  Brno 

 

 

www.cdv.cz 


