
 

 

 

 LEGISLATIVA   při  provozování silniční dopravy 

 

 

 

Vnitrostátní předpisy: 

 

zákon 

č.111/1994 Sb. 

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška 

č. 478/2000 Sb. 

prováděcí vyhláška k zákonu o silniční dopravě, ve znění 

pozdějších předpisů 

vyhláška 

č. 522/2006 Sb. 

o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě ve znění 

pozdějších předpisů 

vyhláška 

č. 122/2014 Sb. 

o jízdních řádech  linkové dopravy 

vyhláška 

č. 175/2000 Sb. 

o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 

 

 

Evropské předpisy: 

 

Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady 

(ES) č.1071/2009, 

kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných 

podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě 

Nařízení EP a R (ES) 

č.1072/2009, 

o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční 

nákladní dopravy 

Nařízení EP a R (ES) 

č. 1073/2009, 

o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové 

a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 

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 

Nařízení Rady (EHS) 

č. 3821/85 

o záznamovém zařízení v silniční dopravě 

Nařízení EP a R (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 

Nařízení Komise 

č. 2121/98 

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 684/92 a 

12/98 ohledně dokladů pro přepravu cestujících autokary a 

autobusy, které provádí i Nařízení EP a Rady (ES) č. 1073/2009. 

Nařízení Komise 

(EU) č. 581/2010, 

o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných 

údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče 

Nařízení č. 11/1960 o odstranění diskriminace v oblasti přepravních sazeb a podmínek, 

kterým se provádí čl. 79 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského 

hospodářského společenství 

 

 



 

Rozhodnutí Komise 

č. 2007/230/ES 

o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností 

v silniční dopravě 

Rozhodnutí Komise 

č. 959/2009/EU 

kterým se mění rozhodnutí 2007/230/ES o formuláři o předpisech 

v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě 

 

 

Mezinárodní dohody: 

 

Úmluva CMR 

vyhláška č. 11/1975 

Sb. 

Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní 

dopravě – CMR 

Dodatkový protokol pro ČR ze dne 13.července 2011 

Nařízení EP a R (ES) 

č. 561/2006 

o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se 

silniční dopravy, a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) 

č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 

AETR - Sb.m.s. č. 

62/2010 a č. 82/2010 

Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční 

dopravě-AETR - (původně Sb.zákonů č. 108/1976 a 109/1976) 

Úmluva CVR 

č. 91/2006 Sb. m.s. 

Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě 

cestujících a zavazadel - CVR 

INTERBUS 

č. 9/2003 Sb.m.s. 

Dohoda o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem 

a autobusem – přílohy INTERBUS 

 

Dohoda ATP 

č. 61/1983 Sb. 

Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a 

specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy - ATP 

Dohoda ADR 

č. 64/1987 Sb. 
ve znění změn a doplnění 

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí 

 

 

Bilaterální dohody EU EHP: 

 
Stát Bilaterální dohod 

BELGIE DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

belgického království o mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost: 6.10.1969   -  vyhlášení ve Sb. č. 110/1969 Sb. 

BULHARSKO DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Bulharské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 4.2.1976      -  vyhlášení ve Sb. č. 49/1976 Sb. 

DÁNSKO DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Dánského království o mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 21.1.1969   -  vyhlášení ve Sb. č. 97/1969 Sb. 

ESTONSKO DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o 

mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží 

Vstup v platnost 3.7.2000     -    vyhlášení ve Sb. č. 100/2000 Sb.m.s. 

FINSKO DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Finské republiky o mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 15.1.1971   -  vyhlášení ve Sb. č. 51/1971 Sb. 

FRANCIE DOHODA mezi vládou  Československé socialistické republiky a vládou 

Francouzské republiky o mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 15.5.1969   -   vyhlášení ve Sb. č. 96/1969 Sb. 

CHORVATSKO DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o 

mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 7.4.2005   -  vyhlášení ve Sb. č. 63/2005 Sb.m.s. 



 

 

IRSKO DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Irska o mezinárodní silniční 

nákladní dopravě 

Vstup v platnost 13.4.1996     -   vyhlášení ve Sb. č. 257/1996 Sb. 

ITÁLIE DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské 

republiky o mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 16. 12. 1966     - vyhlášení ve Sb. č. 95/1966 Sb. 

KYPR DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Kyperské republiky o mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 11. 11. 1982   -   vyhlášení ve Sb. č. 124/1982 Sb. 

LICHTENŠTEJNSKO Na základě nóty podepsané 6.2.1980 platí mezi ČSR a Švýcarskem, platí pro 

Lichtenštejnsko DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky 

a  Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní 

dopravě 

Vstup v platnost 15. 1. 1976  (6.2.1980) – zveřejnění ve Sb. č. 80/1976 Sb. 

LITVA DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o 

mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 4. 10. 1995   -  vyhlášení ve Sb. č. 231/1995 Sb. 

LOTYŠSKO DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o 

mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 8. 11. 1996    -   zveřejnění ve Sb. č. 89/1997 Sb. 

LUCEMBURSKO DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Lucemburského velkovévodství o mezinárodní silniční dopravě 

Nepublikováno  

MAĎARSKO DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou  

Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 10. 11. 1969     -   vyhlášení ve Sb. č. 125/1969 Sb. 

NĚMECKO DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo 

o mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 19.6.1997    -  vyhlášení ve Sb. č. 199/1997 Sb. 

NIZOZEMÍ DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o 

mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 6. 1. 1999     -   vyhlášení ve Sb. č. 2/1999 Sb. 

NORSKO DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Norského království o 

mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 29. 5. 2001    -  vyhlášení ve Sb. č. 64/2001 Sb.m.s. 

POLSKO DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské 

lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 19. 9. 1972     -    vyhlášení ve Sb. č. 71/1972 Sb. 

PORTUGALSKO DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Portugalské republiky o mezinárodní dopravě osob a nákladů 

Vstup v platnost  1. 3. 1980    -   vyhlášení ve Sb. č. 97/1980 Sb. 

RAKOUSKO DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o 

přepravě osob v mezinárodní linkové autobusové dopravě 

Vstup v platnost 11. 8. 2000     -   vyhlášení ve Sb. č. 75/2000 Sb.m.s. 

DOHODA  mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o 

mezinárodní přepravě osob v nepravidelné silniční dopravě 

Vstup v platnost 30. 5. 2000   -  vyhlášení ve Sb. č. 74/2000 Sb.m.s. 

DOHODA mezi vládou České republiky a vládou  Rakouské republiky o 

mezinárodní přepravě zboží 

Vstup v platnost 1. 3. 2001     -   vyhlášení ve Sb. č. 86/2001 Sb.m.s. 

                                                     Dodatkový protokol č. 87/2001 Sb.m.s. 

RUMUNSKO DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Rumunské socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 9. 4. 1968     -   vyhlášení ve Sb. č. 73/1968 Sb. 

ŘECKO DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké 

republiky o mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost  17. 1. 1979     -    vyhlášení ve Sb. č. 117/1979 Sb. 



 

 

SLOVENSKO DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o 

spolupráci v dopravě a spojích 

Vstup v platnost 23. 11. 1992     - vyhlášení ve Sb. č. 201/1993 Sb. 

DOHODA mezi Ministerstvem dopravy české republiky a Ministerstvem 

dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky o spolupráci v oblastech 

vnitrozemské plavby, námořní plavby, silniční dopravy a pozemních 

komunikacích 

Vstup v platnost  11. 3. 1993     - vyhlášení ve Sb. č. 220/1993 Sb. 

SLOVINSKO DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o 

mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 11.8. 2000      -  vyhlášení ve Sb. č. 249/1999 Sb. 

ŠPANĚLSKO DOHODA mezi vládou  Československé socialistické republiky a vládou 

Španělského království o mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 24. 6. 1979     -  vyhlášení ve Sb. č. 155/1979 Sb. 

ŠVÉDSKO DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Švédského království o mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 20. 10. 1969     -   vyhlášení ve Sb. č. 161/1970 Sb. 

ŠVÝCARSKO DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou 

spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě 

Vstup v platnost 15. 1. 1976       -   vyhlášení ve Sb. č. 80/1976 Sb. 

VELKÁ  BRITÁNIE DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké 

Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost  30. 4. 2004     -    vyhlášení ve Sb. č. 63/2004 Sb.m.s. 

 

Bilaterální dohody mimo EU: 

 

 

ALBÁNIE DOHODA mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou 

Albánské lidové socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost  7. 1. 1991    -   vyhlášení ve Sb. č. 90/1991 Sb. 

BĚLORUSKO DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o 

mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 16. 8. 1996     -   vyhlášení ve Sb. č. 253/1996 Sb. 

BOSNA   A 

HERCEGOVINA 

DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 12.7.1963; novela 14.10.1980  -  vyhlášení ve Sb. č. 72/1963 

Sb., novela č. 1/1981 Sb. 

ČERNÁ HORA DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 12.7.1963; novela 14.10.1980   - vyhlášení ve Sb. č. 72/1963 

Sb., novela č. 1/1981 Sb. 

IRÁN DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Iránské islámské republiky o 

mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost  8. 2. 2002     -   vyhlášení ve Sb. č. 20/2002 Sb. 

KAZACHSTÁN DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Kazašské republiky o 

mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 28. 8. 2003     - vyhlášení ve Sb. č. 106/2005 Sb.m.s. 

MAKEDONIE DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 12.7.1963; novela 14.10.1980 – vyhlášení ve Sb. č. 72/1963 

Sb., novela č. 1/1981 Sb.  – ukončení  platnosti 4. 10. 2013 

Resortní úmluva mezi ministerstvy dopravy ČR a Makedonie (do podepsání 

dohody o mezinárodní silniční dopravě) 

SMLOUVA mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní 

silniční dopravě 

Vstup v platnost 4. 10. 2013     -    vyhlášení ve Sb. č. 94/2013 Sb.m.s. 



 

 

 

MOLDÁVIE DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o 

mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 11. 11. 1999       -  vyhlášení ve Sb. č. 343/1999 Sb. 

RUSKO DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o 

mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 2. 7. 1998      -    vyhlášení ve Sb. č. 43/1999 Sb. 

SRBSKO DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 12. 7. 1963; novela 14. 10. 1980   - vyhlášení ve Sb. č. 

72/1963 Sb.; novela č. 1/1981 Sb. 

SÝRIE DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Syrské arabské republiky o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě 

Vstup v platnost 26. 10. 1979    -   vyhlášení ve Sb. č. 145/1980 Sb. 

JIŽ NENÍ V PLATNOSTI 

TURECKO DOHODA mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou 

Turecké republiky o mezinárodní silniční dopravě 

Vstup v platnost 29. 12. 1981     -    vyhlášení ve Sb. č. 34/1982 Sb. 

UKRAJINA DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o mezinárodní 

silniční dopravě 

Vstup v platnost 7. 1. 1999      -   vyhlášení ve Sb. č. 19/1999 Sb. 

UZBEKISTÁN DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o 

mezinárodních přepravách cestujících a nákladů silniční dopravou 

Vstup v platnost  23. 9. 1999    -    vyhlášení ve Sb. č. 215/1999 Sb. 

 

 
(Zdroj: zpracováno podle www.mdcr.cz) 

 

 


