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ANOTACE 

Předložená práce je koncipována jako metodická příručky nejen pro řidiče 

v určení jejich činnosti spojené s digitálním tachografem VDO a řízením motorového vo-

zidla na území Severočeských Dolů a.s., ale i pro jejich vedoucí pracovníky jako zjednodu-

šený podklad pro kontrolu jejich činnosti. Práce je rozdělena do dvou základních částí. 

První, teoretická, představuje popis a vysvětlení legislativy zaměřené na provozování ná-

kladní silniční dopravy a provozování dopravy v prostorách Severočeských dolů a.s. Druhá 

část, praktická, předkládá řešení problematiky provozu digitálních tachografů ve skupině 

Severočeské doly. Obsahuje návrh sběru dat a způsob jejich vyhodnocení. 

 

Klíčová slova: digitální tachograf, Severočeské doly a.s., TIS Office 

SUMMARY 

The project is conceived as a methodological guide for drivers in determining 

their activities with VDO digital tachograph and driving a motor vehicle in Severočeské 

Doly a.s, but also for their managers as a simplified basis for monitoring their activities. 

The work is divided into two parts. The first part, theoretical, explains and describes of 

legislation which is aimed at the operation of road transport and traffic in the area of Seve-

ročeské Doly a.s.  The second part, practical, presents solutions to the problems of digital 

tachographs in group of Severočeské doly. Include design of data collection and their eva-

luation. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK 

DNT  – Doly Nástup Tušimice 

DTCO – Digitální tachograf 

DLK – Downloadkey 

DT  – Download Terminal 

SD  – Severočeské doly 

SDA – SD – Autodoprava 

VTP – Vrtné a trhací práce 

ISO  – Mezinárodní organizace pro normalizaci - International Organi-

zation for Standardization 

ČSN   – Česká technická norma 

HNJ  – Hydraulický nakládací jeřáb 

UDS  – Univerzální dokončovací stroj 

ES  – Evropská společenství  

EHS – Evropské hospodářské společenství 

VZP – Velmi závažné porušení 

ZP  – Závažné porušení 

MP  – Menší porušení 

Sb.  – Sbírka 

USB  – Universal serial bus 

LAN  – Local area network  

DDM  – Důlně doplňková mechanizace 

ZUL  – Závod uhelných lomů 

ZS  – Závod skývka 

DB  – Doly Bílina 

TP  – Technická příprava 

UUL  – Úpravna uhlí Ledvice 

PC  – Personal Copmputer 

KP  – Karta podniku 

KŘ  – Karta řidiče 

UTC  – Coordinated Universal Time 

SW  – Software 
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1 Úvod 

Význam a cíl práce spočívá ve vytvoření metodické příručky pro řidiče, přesném 

určení jejich činnosti spojené s digitálním tachografem a řízením motorového vozidla na 

území Severočeských Dolů a.s.  Pro zpracování tohoto tématu jsem se rozhodl z důvodu 

zjednodušení a zpřehlednění legislativy spojené s hlavní činností naší firmy. 

Na firmě SD – Autodoprava, a.s. pracuji od roku 2002 v různých technických 

funcích. Nyní jako technik dopravy mám mimo jiné na starosti sledování a vyhodnocování 

spotřeby pohonných hmot, určování norem spotřeby pro jednotlivá vozidla, zajištění pro-

vozování systému Protank a veškeré činnosti spojené s provozováním digitálních tachogra-

fů ve skupině SD.    

Zprávu dat z digitálních tachografů zajišťuje naše firma SD – Autodoprava, a.s. 

pro celou skupinu Severočeské doly. Jelikož jsem jediným ve skupině SD, kdo tuto činnost 

vykonává, rozhodl jsem se, že se ji pokusím objasnit i pro další pracovníky pomocí této 

diplomové práce. Pro technické funkce bude sloužit hlavně teoretická část, kde bude roz-

bor zákonů a nařízení v souvislosti provozování dopravy v našich specifických podmín-

kách. Řidičům bude určena hlavně praktická část, vytvoření příručky pro řidiče používající 

vozidlo vybavené digitálním záznamovým zařízením.  
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1.1 Představení firmy SD – Autodoprava, a.s. 

Společnost SD-Autodoprava, a.s. vznikla v Bílině 14. 11. 1997. Byla založena ja-

ko jedna z prvních dceřiných společností v rámci skupiny Severočeských dolů, rozhodnu-

tím tehdejšího vedení dolů o transformaci provozu autodopravy do samostatné firmy.  Za-

ložením samostatné firmy bylo sledováno zejména posílení pocitu odpovědnosti za vlastní 

hospodaření a tím dosažení větší efektivity a uplatnění přebytečných kapacit autodopravy 

na externím trhu. Idea samostatné společnosti, zastřešující všechny odborné činnosti souvi-

sející s automobilovou dopravou prokázala svojí oprávněnost. Následným krokem v roce 

2001 bylo rozhodnutí o začlenění provozu autodopravy na DNT. SD-Autodoprava, a.s. se 

tak rozrostla zhruba o třetinu. V roce 2009 překročily investice společnosti do nového a 

moderního vozového parku hranici 1 miliardy Kč.  

V tomtéž roce bylo rozhodnuto mateřskou společností o prodeji dceřiné společ-

nosti SD – Vrtné a trhací práce, a.s., společnosti SD-Autodoprava, a.s. Výsledkem prodeje 

byla fůze, která byla ukončena zápisem do obchodního rejstříku dne 31. 7. 2010. Zápisem 

do obchodního rejstříku, byl stanoven zánik společnosti SD – Vrtné a trhací práce, a.s. ke 

stejnému datu. Právním nástupcem zaniklé společnosti se stala společnost SD-

Autodoprava, a.s., která je nyní organizačně členěna na provozovnu Bílina, provozovnu 

Tušimice a provozovnu Vrtných a trhacích prací. 

Těžiště činnosti společnosti SD-Autodoprava, a.s. spočívá v zajištění dopravní ob-

služnosti mateřské společnosti a ostatních společností Skupiny Severočeské doly. Společ-

nost provozuje silniční motorovou dopravu nákladní i osobní, údržbu a opravy motorových 

vozidel a jejich příslušenství, pronájem a půjčování věcí movitých, poskytování technic-

kých služeb a ostatní související služby. Pro výkon těchto činností vlastní všechny potřeb-

né licence a oprávnění. Od 1. 8. 2010 rozšířila svoje služby o provádění vrtných a trhacích 

prací a výrobu výbušnin. Pro tuto činnost byl společnosti udělen kromě jiného i certifikát 

ISO dle ČSN EN ISO 9001:2009.  

V celé společnosti pracuje více 430 lidí a patří proto mezi největší zaměstnavatele 

v regionu. Vzhledem k zaměření firmy tvoří nejpočetnější profesní skupinu ve firmě řidiči. 
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Většina řidičů společnosti je přitom kromě profesního řidičského průkazu vybavena i 

oprávněním pro obsluhu dalších strojů a mechanismů. Profesní strukturu zaměstnanců 

k 31. 10. 2010 představuje následující graf: 

 

Graf č.  1 - Profesní struktura zaměstnanců 

Více než 90 pracovníků opravárenských provozů zajišťuje údržbu a opravy ná-

kladních i osobních vozidel a vytváří tak podmínky pro bezpečný a efektivní provoz vozi-

del. Nejedná se však pouze o opravy, ale i o řadu dalších služeb, jako například měření 

emisí, mytí nákladních vozidel v mycích tunelech, výměna a přezouvání pneumatik 

v moderně vybaveném pneuservisu a také diagnostika a seřizování vozidel.  

Provoz vrtných a trhacích prací provádí činnost zejména pro mateřskou společnost 

při rozpojování pevných pískovcových poloh v nadloží uhelné sloje. V posledních letech 

se rozvijí i provádění bezjádrového průzkumu ložiska. Více než polovinu své kapacity 

uplatňuje provoz také na externím trhu.  Významnou činností provozu vrtné a trhací práce 

je výroba amonledkové trhaviny typu DAP nabíjecími vozy na místě spotřeby. Naše spo-

lečnost vlastní dva takové vozy, přičemž jeden je dislokován na provozním úseku Mořina 

na Berounsku a druhý je v Bílině. 
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2 Charakteristika podnikové dopravy: 

SD – Autodoprava, a.s. je mimo jiné provozovatelem nákladní silniční a terénní 

automobilové dopravy, osobní silniční a terénní dopravy a hromadné přepravy osob. Čin-

nost prováděná hornickým způsobem a hornickou činností. Dále naše společnost nabízí 

opravy nákladních a silničních vozidel, měření emisí neřízených motorů. 

Hlavní ziskovou složkou společnosti je provádění přepravy sypkých hmot a to jak 

na pozemních komunikacích, tak i mimo ně. SD – Autodoprava, a.s. je silným partnerem i 

v oblastech jeřábové techniky. K tomu slouží automobilové jeřáby s nosností do 80 t.  

Podnikovou dopravu můžeme rozdělit podle záznamového zařízení do tří základ-

ních skupin.  První skupina představuje vozidla s analogovým tachografem, druhá skupina 

představuje vozidla s digitálním tachografem a ve třetí skupině jsou vozidla, která nejsou 

vybavena žádným záznamovým zařízením. Třetí skupina je z hlediska počtu vozidel zane-

dbatelná.  

Společnost disponuje širokou škálou dopravní techniky, zaměřené na podporu 

hornických technologických procesů a velkostrojové koncepce dobývání uhlí 

v povrchových lomech.  Celkově se jedná o 723 vozidel všech kategorií, nákladní, osobní, 

speciální, silniční, terénní a jejich kombinací. Strukturu vozového parku dle kategorie vo-

zidla znázorňuje následující graf. 
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Graf č.  2 -  Sloţení vozového parku 

Z celkového počtu 723 vozidel je 444 vozidel pronajímáno ve Skupině Severo-

českých dolů, čili dle interního slovníku se jedná o nájmová či referentská vozidla. 279 

vozidel je provozováno vlastními zaměstnanci. Rozložení vozového parku společnosti dle 

způsobu provozování ukazuje následující graf. 

 

Graf č.  3 - Rozloţení vozového parku SDA dle způsobu provozování 
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Způsob provozování se promítá i do skladby vozidel každé skupiny. Zatímco sku-

pina nájmových vozidel slouží především pro bezprostřední obsluhu důlní technologie a je 

proto tvořena zejména pojízdnými dílnami, vozidly pro přepravu osádek velkostrojů, te-

rénními pick-up vozidly, cisternami PHM nebo požárnickými cisternami pro zmáhání ohňů 

a záparů, má skupina vlastních, neboli kmenových vozidel jiné složení, které není tak spe-

cifické, je více dopravní.  

Samotná podstata dobývání nerostů v povrchových dolech předznamenává velké 

objemy přepravy sypkých hmot. Pro splnění těchto požadavků je proto ve skupině kmeno-

vých vozidel nejvíce sklápěčů. Zajímavé jsou kloubové dampery Volvo, jejichž celková 

hmotnost se pohybuje okolo 60 t. Druhou největší skupinu kmenových vozidel autojeřáby, 

a to v širokém rozpětí nosností, od 8t do 80t. Nejrozšířenějším typem této skupiny vozidel 

je autojeřáb AD20 na podvozku vozidla Tatra. V pořadí třetí velkou skupinou vozidel jsou 

valníky, vesměs také na podvozku Tatra. Teoretický souhrn nosnosti všech kmenových 

vozidel s ložnou plochou činí zhruba 2000 t. 

 

Graf č.  4 - Sloţení skupiny kmenových vozidel podle účelu pouţití 
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Trendem poslední doby se stávají variabilní vozidla, která v jednom vozidle slu-

čují činnosti zastávané několika jednoúčelovými vozidly.  Typickým představitelem tohoto 

trendu je například valník se zabudovaným hydraulickým nakládacím jeřábem, ve zkratce  

HNJ. Nejsilnější HNJ má přitom nosnost až 23 tun a vyrovná se tak autojeřábu AD20. Na 

HNJ je možné nasadit koš a nahradit tak pracovní plošinou. K univerzálnosti směřují i vo-

zidla pro údržbu komunikací, a to možností výměny nástavby. Dvě vozidla Tatra slouží 

v letním období pro mytí a skrápění komunikací, v zimním pak pro posyp a pluhování cest. 

Cisterna o objemu 22 000l na podvozku Tatra 8x8, která slouží v letních měsících  pro 

skrápění komunikací se v zimních měsících přestaví na valníkovou nástavbu. 

Větší skupinu vozidel tvoří ještě nástavby s pracovními plošinami.  Zbývající vo-

zidla jsou pak skutečnými speciály, které není možné z technických či jiných důvodů na-

hradit a jejichž výskyt se počítá na kusy. Jedná se například o stroj UDS na podvozku Tat-

ra, cisterna na doplňování a sběr olejů tzv. mazací servis, komunální automobily na zame-

tání silnic. Pořízení těchto vozidel je konkrétním projevem závazku Severočeských dolů 

a.s. ke snížení prašnosti v okolí lomů. Přepravu osádek velkostrojů a exkurzí zajišťuje ně-

kolik terénních busů na podvozku Mercedes Benz Unimog řady 4000. Osobní přeprava lidí 

je prováděna autobusy Iveco a Renault, mikrobusy VW nebo automobily Škoda.  

Při převážné většině činností SD – Autodoprava, a.s. jsou požívána nákladní vozi-

dla nad 7,5t, která byla od výrobce nebo na přání majitele vybavena záznamovým zaříze-

ním (tachografem). Od roku 2006 je nařízením evropské unie 561/2006 ES stanoveno vy-

bavovat nová vozidla digitálním záznamovým zařízením tzv. digitálním tachografem. Při 

použití digitálního tachografu vyplývají další povinnosti, jak pro zaměstnavatele, tak i pro 

řidiče. Na rozdíl od provozování motorového vozidla vybaveného analogovým tachogra-

fem.  
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3 Rozbor příslušné legislativy 

Pro firmy zabývající se automobilovou přepravou zboží nebo osob je jeden 

z hlavních bodů nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 

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. 

3.1 Čeho se nařízení 561/2006 ES týká   

Toto nařízení stanoví pravidla pro doby řízení, přestávky v řízení a doby odpočin-

ku řidičů zajišťujících silniční přepravu zboží a cestujících. Pro pracovní činnost SD - Au-

todoprava, a.s. není důležitá ta část nařízení, která nám říká, že se nevztahuje na silniční 

dopravu vozidly používanými pro přepravu cestujících v linkové dopravě a dopravě do 50 

km. Dále sem patří vozidla, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 40 km*h
-1

. Vy-

cházíme z faktu, že vozidla, která jsou povinně vybavena DTCO, musí přepravovat zboží 

nebo cestující ve standardním typu dopravy. Z toho vyplývá, že jeřáby, UDS a jiné speci-

ální vozidla by se do tohoto nařízení nezapočítávala, pokud by nebyla vybavena záznamo-

vým zařízením.  Dále by se nemusela vztahovat na pracovní stroje Tatra T163 DAMPR i 

přesto, že splňují zák. 56/2001 Sb.
1
 Z tohoto znění vyplývá zajímavý fakt, že například 

jeřáb není vozidlo určené na přepravu věcí nebo osob, takže nevzniká povinnost vozidlo 

vybavovat záznamovým zařízením. Ale pokud je připojen přívěs, na kterém by se přepra-

vovalo zboží (materiál určený ke složení), musí být i jeřáb vybaven záznamovým zaříze-

ním.   

                                                 

1
 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komu-

nikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zá-

kona č. 307/1999 Sb. 
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3.2 Doba řízení, přestávka a doba odpočinku 

Přestávkou v řízení je doba, během níž nesmí řidič řídit ani vykonávat žádnou ji-

nou práci a která je určená výhradně k jeho zotavení. 
2
  

Doba odpočinku je nepřerušená doba, během níž může řidič volně nakládat se 

svým časem. Pro účely této práce je důležitá „běžná denní doba odpočinku“. Tím se rozu-

mí doba odpočinku v celkovém trvání nejméně 11 hodin. Tuto dobu lze rozdělit dle daných 

regulí, ale v našich podmínkách se takto modifikované odpočinky nevyužívají. 

 Týdenní dobou odpočinku je týdenní doba, během níž může řidič volně naklá-

dat se svým časem a která zahrnuje „běžnou týdenní dobu odpočinku“, kterou se rozumí 

doba odpočinku v celkovém trvání nejméně 45 hodin a „zkrácenou týdenní dobu odpočin-

ku“, kterou se rozumí doba odpočinku kratší než 45 hodin, která smí být za podmínek sta-

novených v čl. 8 odst. 6 zkrácena na nejméně 24 po sobě následujících hodin. Čl. 8 odst. 6 

nám říká, že ve kterýchkoli dvou po sobě následujících týdnech musí mít řidič dvě běžné 

týdenní doby odpočinku nebo jednu běžnou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou 

dobu odpočinku v celkové délce 24 hodin. Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající 

dobou odpočinku vybranou v celku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném 

týdnu. Týdenní doba odpočinku musí začít nejpozději po uplynutí šesti 24hodinových ča-

sových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku. Každá doba odpočinku vy-

braná náhradou za zkrácení týdenní doby odpočinku musí bezprostředně navazovat na ji-

nou dobu odpočinku trvající nejméně 9 hodin. Pokud se tak řidič rozhodne, smí trávit den-

ní dobu odpočinku nebo zkrácenou týdenní dobu odpočinku mimo místo obvyklého odsta-

vení vozidla v zaparkovaném vozidle, je-li vybaveno lehátkem pro každého řidiče. Týden-

ní doba odpočinku, která začíná v jednom týdnu a pokračuje do týdne následujícího, může 

být připojena k jednomu nebo druhému z těchto týdnů, avšak nikoli k oběma.  

                                                 

2
 Přestávka v řízení je jeden z nejsledovanějších a nejčastějších přestupků řidiče. 
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Přesouvání dob odpočinku a jízdy je využíván dispečery přepravy v době, kdy je 

požadavek na přesčasovou práci. Největší úskalí pro dodržení legislativy představuje „hlí-

dání“ právě týdenních a dvoutýdenních dob odpočinku řidiče. Jelikož řidič je povinen 

předložit silniční kontrole své záznamy o jízdě 28 dní zpět, je velice jednoduché pro kont-

rolní orgány tyto doby dopočítat. Vše se ještě zjednodušilo s příchodem digitálních zázna-

mových zařízení, kdy kontrolní orgán (policista) není nucen zdlouhavě zkoumat každý 

z předložených kotoučků 
3
 a načítat tak jednotlivé činnosti, ale pouze si vyžádá digitální 

kartu řidiče, kterou je řidič povinen při kontrole předložit a nechá ji přes vyhodnocovací 

zařízení automaticky vyhodnotit. Velkým rozdílem obou postupů je přesnost a vnášení 

chyb přes lidský faktor. Zatímco u kotoučků lze reálně vyhodnocovat s přesností na jed-

notky minut u digitálních zařízení se vyhodnocuje na sekundy. Proto pokud se vrátíme 

k přestávce kde i půlminutové nedodržení způsobí, že se přestávka nezapočte vůbec.     

Denní doba řízení nesmí přesáhnout 9 hodin. Nejvýše dvakrát za týden může být 

prodloužena na 10 hodin. Týdenní doba řízení nesmí přesáhnout 56 hodin a nesmí být pře-

kročena maximální týdenní pracovní doba stanovená ve směrnici 2002/15/ES
4
. Celková 

doba řízení nesmí přesáhnout 90 hodin za období dvou po sobě následujících týdnů. Řidič 

zaznamená „jinou práci“ jako dobu, kterou strávil za účelem naložení nebo vyložení ná-

kladu, údržbou vozidla nebo pomoci cestujícím při nastupování a podobně. Jedná se o 

téměř všechny činnosti, vyjma řízení.   

Po čtyřech a půl hodinách řízení musí mít řidič nepřerušenou přestávku nejméně 

45 minut, pokud mu nezačíná doba odpočinku. Tato přestávka může být nahrazena pře-

stávkou v délce nejméně 15 minut, po níž následuje přestávka v délce nejméně 30 minut. 

Častou chybou ze strany řidiče je, že rozdělí přestávku v opačném pořadí. Tzn. nejprve 30 

                                                 

3
 Kotouček – výstup z analogového záznamového zařízení popisující činnost řidiče včetně dob ří-

zení, odpočinku a přestávek.  

4
 Směrnice evropského parlamentu a rady 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávají-

cích mobilní činnosti v silniční dopravě - Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby průměrná týdenní 

pracovní doba nepřekračovala 48 hodin. Maximální týdenní pracovní dobu je možné prodloužit na 60 hodin, 

pokud za čtyři měsíce průměr nepřevýší 48 hodin. 
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minut a až po té 15 minut odpočinku. To v důsledku způsobí, že se jeho přestávka neza-

počte vůbec. V legislativě není uvedena žádná úleva, která by byla použita například na 

dojetí do firmy. Pokud by řidič překročil dobu řízení, byť jen „na dojetí“ několika kilomet-

rů, mohl by být sankcionován dle vyhlášky 522/2006
5
. 

3.3 Odpovědnost dopravce 

Dopravce nesmí odměňovat řidiče, jež zaměstnává nebo jejichž služeb využívá, a 

to ani prémiovým zvýhodněním nebo příplatky, za ujetou vzdálenost nebo objem přepra-

vovaného zboží, pokud by tyto odměny mohly vést k ohrožení bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích nebo by podněcovaly k porušování tohoto nařízení. Dále je po-

vinen řidiče náležitě poučit a provádět pravidelné kontroly, aby zajistil dodržování naříze-

ní. Zároveň odpovídá za porušení, kterých se dopustí jeho řidiči. Pokud používá vozidla 

vybavená záznamovým zařízením, zajistí, aby se veškeré údaje pravidelně stahovaly z pří-

stroje ve vozidle a karty řidiče dle 581/2010. Tzn., že maximální délka intervalu stažení 

představuje 90 dnů na tachograf a 28 dnů na digitální kartu řidiče. Dopravce zaručí, aby 

veškeré údaje stažené z přístroje vozidla a z karty řidiče byly uchovávány po dobu nejméně 

12 měsíců při práci dle 561/2006 a 24 měsíců dle 168/2002 sb. po jejich zaznamenání. A 

na žádost kontrolora byly tyto údaje dostupné z provozovny dopravce, a to přímo nebo 

dálkově.  

3.4 Výjimky 

Řidič se může odchýlit od nařízení pouze v míře nezbytné pro dojetí na vhodné 

místo zastávky tak, aby zajistil bezpečnost osob, vozidla, které řídí, nebo jeho nákladu, 

pokud neohrozí bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Pozor! Tato výjimka 

není určena pro dojetí s vozidlem na stanoviště nebo firmu. Je pouze pro nalezení místa, 

kde je možné učinit přestávku nebo odpočinek. Řidič uvede důvod odchylky ručně na zá-

                                                 

5
 Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě. 
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znamovém listu záznamového zařízení, na výtisku ze záznamového zařízení nebo ve svém 

pracovním plánu nejpozději po dojetí na vhodné místo zastávky. 

3.5 Sankce 

Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené, odrazující a nediskriminační. Může 

být uložena pouze jedna sankce nebo zahájeno jedno řízení. 

Při zjevném ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, je možno 

přistoupit k odstavení dotyčného vozidla, dokud není příčina porušení odstraněna. Členské 

státy mohou řidiči uložit, aby si vybral denní dobu odpočinku. Dále je možno odebrat, po-

zastavit nebo omezit oprávnění dopravce k podnikání, pozastavení či omezení řidičovo 

řidičské oprávnění.  

Ohodnocením jednotlivých přestupků se zabývá směrnice komise 2009/5/ES ze 

dne 30. ledna 2009, o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě. 

V české legislativě přejímá tuto směrnici vyhláška 522/2006 sb.  

Směrnice ukládá zřízení společné stupnice porušení a rozdělené do kategorií. Me-

zi nejzávažnější porušení by měly patřit případy, při nichž vznikne vážné riziko smrti či 

těžké újmy na zdraví. Dále přispívá k zajištění právní jistoty pro dopravce a spravedlivější 

hospodářské soutěže mezi nimi. Na základě těchto kategorií by bylo usnadněno zahrnutí 

porušení, kterých se dopustí řidič nebo dopravce v jiném členském státě, než je členský 

stát, v němž je řidič nebo dopravce usazen. Z obecného hlediska by kategorizace porušení 

měla záviset na jejich závažnosti a na možných důsledcích pro bezpečnost silničního pro-

vozu, jakož i na schopnosti kontrolovat, zda řidič nebo dopravce dodržuje právní předpisy.  

Veškeré hodnocení přestupků je rozděleno do tří skupin závažnosti. VZP = velmi 

závažné porušení, ZP = závažné porušení, MP = menší porušení. Sleduje se nařízení 

561/2006 a 3821/85, zároveň poukazuje na část předpisu, který o přestupku pojednává. 

Jako příklad uvedu hodnocení nedodržení přestávek. 
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Č. 
Právní 

základ 
Druh porušení 

Úroveň 

závažnosti 

VZP ZP MP 

C Přestávky 

C1 

Článek 7 
Překročení nepřerušené 

doby řízení 

4 h 30<…<5 h 
  X 

C2 5 h<…<6 h 
 X  

C3 6 h<… 
X   

Tabulka č.  1 – ukázka z přílohy č. 3 ze směrnice 2009/5/ES s odkazem na 2006/561/ES 

Ukázku úrovně závažnosti přestupku právě z nedodržení přestávky jsem zvolil ja-

ko jeden z nejčastějších prohřešků řidičů vykonávající svou činnost v areálu. Málokdo si 

uvědomuje riziko při kontrole, kterému se může vystavit při výjezdu na veřejnou komuni-

kaci, pokud přesně nedodržel vyhláškou dané povinnosti. 

Vše, co doposud bylo řečeno, se týkalo především provozování automobilové do-

pravy na veřejných komunikacích. Nyní blíže k nařízení vlády č.168/2002 Sb. ze dne 25. 

března 2002, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Toto naří-

zení se uplatňuje při provozování dopravy mimo veřejné komunikace nebo tam, kde se 

nejedná o jízdu s nákladním automobilem, ale pracovním strojem. Údaj, zda je motorové 

vozidlo nákladní automobil nebo například pracovní stroj, je uveden ve velkém technickém 
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průkaze. Může se ale stát, že vozidlo, jakožto pracovní stroj je vybaveno na přání majitele 

záznamovým zařízením
6
 pro kontrolu výkonů. Tím je dána povinnost toto záznamové zaří-

zení používat. Také se na provozovatele vozidla začnou vztahovat veškeré povinnosti 

ohledně archivace dat, provádění certifikací záznamového zařízení apod. Jako příklad mů-

žeme uvést vozidla Tatra 163 Jamal DAMPR, která slouží na Severočeských dolech a.s. 

pro přepravu pevných poloh ve skrývkovém nadloží Dolu Bílina a.s. Vozidlo splňuje po-

žadavky na provoz po veřejných komunikacích dle zákona 56/2001 sb.
7
, přesto má zařaze-

ní jako pracovní stroj a na žádost majitele byly do vozidel pro kontrolu činnosti namonto-

vány digitální tachografy. Z předchozího popisu vyplynulo, že s vozidlem je možné jezdit 

po veřejných komunikacích bez doprovodu, ale bez toho aniž by vozidlo přepravovalo 

náklad. Jak je to tedy v případě, pokud se na pracovní činnost s tímto vozidlem nevztahuje 

561/2006 ES? V tomto případě pracovní činnost upravuje nařízení vlády č.168/2002, které 

nám stanoví požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů. Ty je zaměstna-

vatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. U zaměstnance, 

který řídí dopravní prostředek, a na kterého se nevztahuje 561/2006 ES nebo jiný závazný 

předpis, je zaměstnavatel povinen zajistit, aby nepřekročil maximální dobu řízení, která 

činí 4,5 hodiny. Za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. 

Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní pře-

stávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma smě-

nami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávku je možno rozdělit do 

dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení. Během bezpečnostní pře-

stávky může zaměstnanec vykonávat pouze dozor na vozidlo a jeho náklad. Průběh přestá-

vek se vede v listinné formě, technickým zařízením nebo denní evidencí o době řízení do-

                                                 

6
 Záznamovým zařízením se rozumí analogový nebo digitální tachograf. Od května 2006 pouze 

digitální tachografy. 

7
 ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o 

změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 

307/1999 Sb. 
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pravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek. Z uvedeného se nabízí srovnání 

provozování dopravy podle 561/2006 ES i v místech, kde nařízení pozbývá platnosti. Zá-

kon 262/2006 sb. říká, že zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 

šesti hodinách nepřetržité práce pracovní přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30-

ti minut. Proto nás v této oblasti zákoník práce neomezuje, jelikož legislativa spojená 

s dopravou je mnohem přísnější.   

3.6 Jízda v režimu „OUT“ 

Jízdou v režimu „OUT“ se rozumí případ, kdy není užívání záznamového zařízení 

požadováno. I popojíždění po areálu musí mít řidič zaznamenáno na své digitální kartě 

řidiče. Když na firmě někdo popojede například za účelem servisu vozidla, tak kartu řidiče 

vloží do tachografu a navolí režim „OUT“. Pokud se podíváme na to, co bylo řečeno 

z jiného úhlu, znamená to, že pokud se na nás nevztahuje působnost nařízení 561/2006 ES 

a řídíme vozidlo vybaveno digitálním tachografem, měli bychom navolit na tachografu 

režim „OUT“. Tím se dostáváme do působnosti nařízení vlády č.168/2002 a zákona 

262/2006 sb. V našich specifických podmínkách se jedná o jízdu v lomu, kde již není ve-

řejná komunikace, ale komunikace neveřejná, uvnitř závodu. Jízda bez karty je možná 

pouze v případě, že čekáte na vydání nové karty nebo je karta nefunkční. Jízdu s vadnou 

kartou řidiče můžeme uskutečnit v maximální délce patnácti pracovních dní. Zároveň je 

řidič povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit správním orgánům. Pokud je při silniční 

nebo jiné kontrole zjištěn údaj, že vozidlo bylo provozováno bez karty řidiče, hrozí ve 

správním řízení za tyto nepodložené jízdy bez karet vysoká pokuta pro dopravce.  

3.7 Parametry digitálního tachografu a digitálních karet  

Digitální tachograf je navržen tak, aby v paměti uchoval data o činnostech řidičů a 

provozu vozidla rok nazpět. Dále uchovává zpětně detailní rychlost a to 168 hodin jízdy. 

Co se týče digitální karty řidiče, ta uchová pouze informace o činnostech řidiče a to nejmé-

ně 28 dní výkonu nazpět. V praxi to znamená, že ve velkokapacitní paměti tachografu na-

lezneme data stará i několik let, jelikož k výmazu dat dojde až po naplnění celé paměti a 

přepsáním nejstarších dat novými. Podobně funguje i digitální karta řidiče, u které je při 

běžném užívání záznam uchován několik měsíců, než je přepsán. 
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3.8 Druhy digitálních karet 

 Paměťové karty mají různé funkce a pro jejich získání jsou potřebná rozdílná 

oprávnění. Velice často se stává, že pracovníci opravárenských středisek pro opravu auto-

mobilů (automechanici) se domnívají, že oni nemusí vlastnit kartu řidiče, ale zaměstnava-

tel jim má zajistit kartu servisu a na tu budou s vozidly manipulovat po areálu opravny. 

S tímto omylem jsem se setkal i při školení řidičů od samotných školitelů.  

Kontrolní karta slouží pro kontrolu dodržování doby řízení vozi-

del, bezpečnostních přestávek a způsobu užívání digitálních tachografů. Vydává se pouze 

pracovníkům kontrolních orgánů, jako jsou Policie ČR, celní orgány, orgány státního dozo-

ru. 

 

Obrázek č.  1 - Kontrolní karta 

Servisní karta slouží pouze pro osoby autorizované příslušnými orgány např. Úřad 

pro technickou normalizaci, meteorologii a státní zkušebnictví. Slouží k provádění montá-

že, oprav a seřizování digitálních tachografů. 



Miroslav Trepeš – Používání digitálních tachografů na SD - Autodoprava, a.s. 

 

2011  17 

 

 

Obrázek č.  2 - Servisní karta 

Karta vozidla (někdy nazývána karta podniku) slouží provozovatelům vozidla, 

není spojena s konkrétním vozidlem, provozovatel ji užívá pro všechna jím provozovaná 

vozidla jako klíč pro stažení dat z digitálních tachografů. Je možné, že jeden provozovatel 

vlastní více karet podniku. Z pravidla bývá počet karet podniku shodný s počtem zařízení 

pro stahování digitálních tachografů.  

 

Obrázek č.  3 - Karta vozidla 

Karta řidiče slouží k provádění záznamů o pracovní době a dodržování stanove-

ných dob odpočinku jednotlivých řidičů. Vydávány jsou na základě žádosti držitelům ři-

dičských průkazů pro vozidla povinně vybavených digitálních tachografů. Každý řidič smí 

vlastnit pouze jednu kartu řidiče. 
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Obrázek č.  4 - Karta řidiče 

   

4 Analýza současného stavu 

4.1 Řidiči 

Při zpracování příručky jsem se nejprve snažil zmapovat situaci, jak 

k problematice přistupují samotní řidiči. Přestože se na SD – Autodoprava, a.s. používají 

digitální tachografy od samého začátku platnosti nařízení, tj. od roku 2006, není dodnes 

některým řidičům zcela jasné, co je a co není správný postup při ovládání tachografu. Zpo-

čátku byla věnována zvýšená pozornost na školení řidičů v této oblasti. Pod dojmem, že již 

není potřeba věnovat tomuto tématu prioritu, intenzita vzdělávání v oblasti digitálních ta-

chografů postupně klesla. V rámci diplomové práce jsem provedl průzkum mezi řidiči naší 

firmy, zda by se chtěli dobrovolně zúčastnit školení zaměřené na ovládání digitálního ta-

chografu mimo nařízení 561/2006 ES v jejich volnu. Výsledek mě samotného překvapil, 

když se přihlásilo více než sto řidičů z dvěstěpadesáti pouze na provozovně Bílina. 

4.2 Mateřská společnost a ostatní dceřiné společnosti 

Zajímavá situace nastala v momentě, kdy se o problematiku začali zajímat i ve-

doucí pracovníci mateřské společnosti Severočeské doly a.s. a ostatních dceřiných společ-

ností.  Po vyjasnění toho, co je nutné v té nejmenší míře obsáhnout, aby se firmy nevysta-

vovaly při kontrole zbytečnému riziku, nastal z jejich strany odpor se přizpůsobit. Kon-
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krétně na Dolech Nástup a.s. v Tušimicích vedoucí pracovníci jednotlivých celků i řidiči 

samotní odporovali, že se jich to vlastně netýká, protože neprovozují kamionovou dopravu 

a jezdí jen po šachtě. Na jejich tvrzení o jízdě pouze po šachtě jsem reagoval otázkou „A 

vy nikde nevjíždíte na veřejnou komunikaci nebo ji jen nepřejíždíte?“. Odpověď zněla ano. 

To většinu přesvědčilo, že se jich nová problematika také týká a je potřeba proto něco udě-

lat. Na Dolech Bílina a.s. vše došlo tak daleko, že se prováděly právní rozbory, hledaly 

právní kličky a psaly žádosti o udělení výjimek na ministerstvo dopravy. Všechny snahy 

byly marné. Při analýze se zjistilo, že celou problematiku nástupu digitálních tachografů 

velice podcenily jak mateřská, tak i ostatní dceřiné společnosti SD. Osobně jsem prováděl 

několik školení pro vedoucí pracovníky jednotlivých společností a snažil se jim vysvětlit, 

že se jedná o velice ostře sledovaný a důležitý údaj kontrolními orgány.  

Při školení jsme dospěli k řešení celé situace. SD – Autodoprava, a.s., jakožto 

vlastník software na vyhodnocování, zpracovává smluvně pro celou skupinu Severočes-

kých dolů data z digitálních tachografů, digitálních karet řidičů a slouží jako nejbližší po-

radní orgán. 

5 Návrhy a doporučení změn 

Kapitola bude představovat hlavní část metodické příručky pro provoz digitálních 

tachografů na území dobývacích prostorů Severočeských dolů a.s. Rozborem legislativy, 

jsme získali představu co je a co není dovolené při provozování automobilové dopravy 

s vozidly vybavenými digitálními tachografy. Nyní se zaměříme přímo na vlastní provozo-

vání.  

5.1 Návrh systému stahování vyhodnocení 

Stahování dat je nedílnou součástí provozování digitálních tachografů, zároveň je 

předmětem smlouvy mezi dceřinou společností SD – Autodoprava, a.s. a mateřskou spo-

lečností Severočeské doly a.s. Pro vlastní stahování dat je zapotřebí vybudovat systém, 

pravidla mezi oběma stranami smlouvy SD a SDA a určit odpovědnost za dílčí kroky. Ná-
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vrh a realizace systému sběru dat a vyhodnocení je určena hlavně pro vedoucí pracovníky 

na jednotlivých střediscích.   

5.2 Návrh systému vyhodnocení 

SD - Autodoprava, a.s. vlastní systém na zpracování dat z digitálních tachografů 

od firmy Siemens VDO, TIS Office, který se skládá sedmi modulů. Každý z těchto modulů 

je licencován zvlášť a plní svojí funkci v celku. Kompletní systém TIS Office se skládá ze 

základního modulu, modulu řidičů, modulu vozidel, archivačního modulu, přestupkového 

modulu, podnikového modulu a ze skenovacího modulu. Poslední jmenovaný není na SD - 

Autodoprava, a.s. provozovaný. 

Základní modul spojuje ostatní moduly a obsluhuje hlavní záznamy, jako jsou vy-

tvoření a editace základních dat, vztahující se k řidičům, vozidlům a stanovištím. Umožňu-

je tvorbu a prohlížení souhrnů a celkových přehledů vozidel, řidičů, grafických výstupů a 

detailů kotoučků. Nahrávání tachografových kotoučků nebo záznam tachografových dat 

TIS Office 

Základní modul 

Archivační 

modul 

Přestupkový 

 modul 

Řidičský 

modul 

Modul 

vozidel 

TIS Office 

Skenovací modul 

Podnikový 

 modul 

Obrázek č.  5 - Modulové schéma programu TIS Office 
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ručně. Zprostředkovává stažení tachografových dat z karty řidiče, Downloadkey nebo TIS 

Comact  jejich následné zpracování. 

Přestupkový modul se dodává jako samostatný program, který využívá data, zpra-

covaná základním modulem TIS Office. Umožňuje vyhodnocení činnosti řidičů dle naříze-

ní a směrnic EU (3820/85,561/2006,2002/15/ES), kontrolu směn, ujetých km, plánování 

jízd a směn podle vyhodnocených časů řidičů a mnoho dalších funkcí. V detailním pohledu 

zobrazuje jednotlivé směny a to jak v podobě grafu, tak v podobě klasického kotoučku. 

Stejně jako TIS Office umožňuje ukládání protokolů v různých formátech, jako jsou pdf, 

xls, doc, csv. Přestupkový modul přebírá stanoviště, definovaná v TIS Office, nebo umož-

ňuje definovat vlastní a to bez omezení jejich počtu. Samozřejmostí je  

Pro vyhodnocení dat z vozidel a karet řidičů navrhuji použít následující reporty 

z přestupkového modulu, z kterých je možno vysledovat z jakého důvodu k porušení le-

gislativy došlo.  

 „Protokol přestupků řidiče“ je jeden z nejdůležitějších protokolů chránící za-

městnavatele před pokutou za nevyhodnocování činnosti svých řidičů. Zobrazuje prohřeš-

ky proti výše zmiňovaným nařízením. Nejčastější je překročení doby řízení, krácení pře-

stávky a nedodržení doby odpočinku.  

„Podrobný denní protokol řidiče“ zobrazuje seznam denních aktivit řidiče v 

chronologickém pořadí.  

„Všechny činnosti“ zobrazuje, zobrazuje činnosti řidičů po směnách a zároveň 

ukazuje, zda byla dodržena veškerá legislativa. 

„Souhrnný protokol událostí a závad“ vtahující se k tachografu, nám ukazuje, 

jak již název napovídá případné chyby tachografu způsobené provozem nebo samotným 

nařízením. Například se jedná o chybu komunikace se sběrnicí vozidla, typické pro vozy 

Tatra nebo závada na napájení. 
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 „Souhrnný protokol událostí a závad“ vztahující se k řidiči, ukazuje chyby, 

které byly nalezeny na kartě řidiče.  Příkladem těchto chyb jsou poškozená data na kartě 

řidiče. 

Pro vyhodnocení dat z vozidel a karet řidičů navrhuji použít následující reporty ze 

základního modulu, modulu řidiče a vozidla, z kterých je možno vysledovat z jakého dů-

vodu k porušení legislativy došlo.  

„Lineární graf aktivit“, představuje ve zjednodušené grafické formě zadané ob-

dobí zobrazující základní činnosti řidiče po jednotlivých dnech.  Úkolem tohoto reportu 

není přímo odhalovat nebo nabízet nalezené prohřešky, ale dát osobě, která je odpovědná 

za vyhodnocení celkový a rychlý přehled. Lineární graf aktivit zobrazuje graficky pouze 

čas jízdy, odpočinku, jiné činnosti a pohotovosti různými barvami v řádku. Zde se nejlépe 

demonstruje řidiči, kde vznikla chyba. 

 „Připomínky staţení dat z DTCO“, protokol sloužící odpovědným osobám, že 

již uplynul nastavený čas od posledního stažení. Legislativa požaduje maximální dobu 90 

dní. 

„Připomínky staţení karet řidiče“, jsou obdobou předchozího reportu, jen se 

vztahují na řidiče. Osoba odpovědná za vyhodnocení dat vyvěsí řidičům tyto reporty na 

stanoveném a přístupném místě.   

„ Události a závady z karty řidiče“, je obdobou reportu z přestupkového modu-

lu. Nabízí ovšem trochu jiný úhel pohledu na odhalené prohřešky, jako jsou vložení karty 

při jízdě a podobně.   

„Události a závady z tachografu“, je opět obdobou reportu z přestupkového 

modulu. Zde se jedná hlavě o zobrazení tzv. „jízd bez karty“. Jízda bez karty je velice pro-

blematicky dohledatelná, ale jednoduše ze strany kontrolních orgánů postižitelná. 
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5.3 Návrh systému stahování dat 

Pro nákup komponent na stahování dat navrhuji spolupráci s firmou Mechanika 

Teplice, výrobní družstvo, závod TACHOGRAFY Děčín, která je partnerem firmy Conti-

nental Automotive Trading Österreich GmbH ( VDO ), dříve firem Siemens VDO a Ki-

enzle. Dlouholetá spolupráce naší firmy SD - Autodoprava, a.s. ověřila spolehlivost a od-

bornost jak jejich pracovníků, tak i dodávaných produktů. 

Hlavním programem tohoto závodu je servis a kontrola digitálních, mechanický, 

elektronických radioformátových ve vozech MB, DAF, MAN, VOLVO, SCANIE, IVE-

CO, RENAULT, KAROSA atd. 

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod TACHOGRAFY Děčín je autorizo-

vané metrologické středisko pro ověřování tachografů. Zajišťuje ověření, montáž a školení 

digitálního tachografu  VDO 1381, prodej originálních tachokotoučů a termopásek. 

Firma Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod TACHOGRAFY Děčín dodá-

vala i veškeré komponenty při nasazování digitálních tachografů na SD - Autodoprava, a.s. 

Díky letité spolupráci a již odebraným produktům, může naše firma nabídnout při nákupu 

pro mateřskou společnost Severočeské doly a.s. a ostatní dceřiné společnosti slevu při ná-

kupu přes nás.  

Cenový přehled jednotlivých komponentů ze sady koupené do skupiny SD jsou 

uvedeny v následující tabulce. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

Název komponenty 

z pořizované sady 

Základní cena 

 

[Kč] 

Sleva při nákupu přes                           

SD - Autodoprava, 

a.s. 

[Kč] 

Konečná cena pro 

skupinu Severočeské 

doly 

[Kč] 

TIS Compact II 14 000   150     13 850 

Mobilní čtečka 5 200   175   5 025 

Download Terminal 21 200 3200 18 000 

Celkem 40 400 3525 36 875 

Tabulka č.  2 - Cenový přehled komponentů 
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Do skupiny Severočeské doly bylo pořízeno v investiční akci 8 sad na zpracování 

dat z digitálních tachografů v celkové ceně 295 000,- Kč. Konfiguraci terminálů provede 

v rámci smlouvy zástupce SD - Autodoprava, a.s. Připojení do datové sítě LAN provede 

v rámci služeb Odbor informačních technologií Severočeských dolů a.s. ve spolupráci 

s externí firmou 3NET a.s. 

5.4 Povinnosti při sběru dat  

Stahováním nebo sběrem dat se rozumí přenos dat z karet řidičů a digitálních ta-

chografů do systému TIS Office. Jelikož SD - Autodoprava, a.s. provádí vyhodnocení dat 

pro mateřskou společnost Severočeské doly a.s. navrhuji, aby se sběr dat rozdělil do dvou 

na sebe navazujících částí.  

První část představuje stažení dat, za kterou je odpovědná společnost Severočeské 

doly a.s. Je pouze v její moci nařídit práci nebo udělit případné postihy svým zaměstnan-

cům. První část se skládá z uložení povinnosti určeným pracovníkům stahovat data 

z digitálního tachografu a přenášet je pomocí TIS Compactu a Download terminalu do 

systému TIS Office v časovém úseku nejvýše 90 dní. Další povinností je nařídit zaměst-

nancům, kteří jsou držiteli digitální karty řidiče, že jsou povinni zálohovat (stahovat) svojí 

kartu v časovém úseku nejvýše 28 dní. Moje doporučení pro stahování dat je 14 dní na 

kartu řidiče a jeden měsíc na tažení tachografu. Toto doporučení odůvodňuji kompletností 

dat při předání navržených měsíčních reportů. 

Druhou částí je vyhodnocení stažených dat a vytvoření výše popsaných reportů. 

To bude zabezpečovat SD - Autodoprava, a.s. pověřeným zaměstnancem a to v měsíční 

lhůtě. Termín předání reportů navrhuji do pátého dne v měsíci, pokud pátý den v měsíci 

není pracovní, je den předání reportů následující pracovní den. 
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5.5 Systém sběru dat 

K získání dat z digitálního tachografu navrhuji použít zařízení druhé generace 

Downloadkey nebo TIS Compact s mobilní čtečkou karet od společnosti Siemens VDO. 

Downloadkey je základní prostředek pro stažení dat z paměti vozidla. Slouží pouze k pře-

nosu datových souborů do PC a k následné arch ivaci. Stahuje i data z karty řidiče, pokud 

je po dobu stahování zasunuta v tachografu. TIS Compact je obdobné zařízení jako Down-

loadkey, navíc obsahuje program, který po připojení k PC umožňuje nahlížet do stažených 

datových souborů. Toto zařízení je schopné stahovat a prohlížet všechny typy tachografo-

vých karet. Jako jediné zařízení na trhu dokáže zobrazit  obsah přídavných datových sou-

borů, generovaných pouze tachografem VDO, kde jsou uloženy profily otáček, rychlosti, 

informace z přídavných vstupů a blok rychlosti maximálně 168h nazpět. Počet stahova-

ných vozidel a řidičů není zařízením nijak omezen, omezení je dáno pouze násled-

ným vyhodnocením dat. Zařízení disponuje slotem pro Mikro Secure Digital karta, pokud 

je připojena, funguje jako automatický archiv stahovaných souborů.  Mobilní čtečka karet 

spolupracuje s Downloadkey i s TIS Compact  druhé generace. Zařízení je určeno pro sta-

hování karet řidičů v terénu.  

 

Obrázek č.  6 - TIS Compact II, mobilní čtečka karet a jejich způsob zapojení  

  Pro sběr dat navrhuji využití vnitřní sítě společnosti Severočeské doly a.s. Pro-

gram TIS Office a jeho moduly jsou schopny poloautomaticky získat data ze zadaného 

adresáře. Import dat do adresáře je zprostředkován přidruženým programem k Download 

terminalům. Download terminal je zařízení s vnitřní pamětí sloužící k načtení a přenosu 
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souborů pomocí připojení USB nebo LAN do určeného adresáře. Download terminal navr-

huji umístit na volně přístupné místo, které je pod stálým dohledem. Jako ideální řešení je 

využití vrátnice nebo dispečinku, kde se řidiči běžně shromažďují a mohou si tedy svoji 

kartu načíst. 

 

Obrázek č.  7 - Download Terminal, Download Terminal se zapojeným TIS Compactem  
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5.6 Návrh schéma na přenos dat 

Nákresem schématu bych rád pracovníkům společnosti Severočeské doly a.s. od-

povědným za provoz digitálních tachografů objasnil tok a zálohu dat z digitálních tacho-

grafů a karet řidičů. Pro pokrytí celé společnosti Severočeské doly a.s. navrhuji použít pět 

terminálů na lokalitě Dolů Nástup Tušimice a tři terminály na lokalitě Dolů Bílina. Názvy 

terminálů volím podle jejich fyzického umístění.  

 

 

Pořadové číslo Download Terminalu Název Download Terminalu v systému 

DT č. 1 DNT – DDM 

DT č. 2 DNT – ZUL Vychod 

DT č. 3 DNT – ZUL Zapad 

DT č. 4 DNT – ZS S2 

DT č. 5 DNT – ZS S1/S3 

DT č. 6 DB – 1.Stroj Vratnice 

DT č. 7 DB – TP Vratnice 

DT č. 8 DB – UUL Vratnice 

Tabulka č.  3 - Názvy a umístění Download Terminalů na Severočeské doly a.s. 
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Kopie 

databáze 

L

AN 

PC s TiS Of-

fice a použí-

vanou data-

bází 

Server Seve-

ročeských 

dolů a.s. s 

prostorem pro 

zálohu data-

báze 

DT 

č. 1 

DT 

č. 2 

DT 

č. 8 

KP 

D
L

K
/T

IS
 O

ff. 
Digitální tachograf 

KŘ 

KŘ 

KP Místo v systému, kde zůstává kopie přenášených dat. 

Místo v systému, kde je nutná k přenosu dat lidská 

obsluha. 

Místo v systému, kde probíhá automatický přenos dat. 

Legenda: 

Karta řidiče 

Karta podniku 

DLK/TIS Off. Downloadkey  

neboTIS Office 

 

Tabulka č.  4 - Návrh systému komunikace a toku dat s vyznačenými místy zálohy 
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5.7 Popis tachografu od firmy Siemens VDO 

1. Displej – zobrazuje informace pro řidiče 

2. Volba režimu řidiče 1- zde řidič volí typ vykonávané činnosti (jízda, přestávka, 

jiná činnost, pohotovost) 

3. Výsun karty řidiče 1 

4. Vstup na kartu řidiče 1 

5. Rozhraní pro stahování – pod víčkem je konektor na připojení TIS Compactu 

6. Volba režimu řidiče 2- zde řidič volí typ vykonávané činnosti (jízda, přestávka, 

jiná činnost, pohotovost) 

7. Výsun karty řidiče 2 

8. Vstup na kartu řidiče 2 

9. Tlačítko pro otevření zásuvky tiskárny 

10. Trhací hrana 

11. Tlačítka menu 

a) OK    - potvrdit 

b) •        - zpět 

c)          - pohyb v menu 

12. Bezpečnostní plomba autorizovaného metrologické středisko pro ověřování, in-

tegrity tachografu.  

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 

4 5 7 

6 

12 

8 

11 

9 

10 

Obrázek č.  8 - Digitální tachograf VDO 
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5.8 Stažení dat z digitálního tachografu a karty řidiče 

Tato část příručky je určena vedoucím pracovníkům pověřené stahováním a sprá-

vou dat z digitálních tachografů a vozidel, na kterých jsou umístěny. Ke stažení je potřeba 

mít digitální kartu podniku a přenosové zařízení například TIS Compact. Nejprve si uvě-

domme, že vozidlo, které bylo vybaveno digitálním tachografem, se musí před uvedením 

do provozu odvézt do autorizovaného metrologického střediska pro ověřování tachografů 

na počáteční nastavení a atestaci. Jakmile je atestace provedena musí být do tachografu 

vložena karta podniku a provedena registrace provozovatele. Registrace slouží jako zámek 

pro data, která byla pořízena provozovatelem. Nyní přejděme k vlastnímu stažení dat.  

5.8.1 Postup pro stažení dat z digitálního tachografu  

1. Zapněte zapalování vozidla. 

2. Vložte svou kartu podniku, čipem směrem nahoru a šipkou směrem vpřed 

do libovolného volného vstupu na karty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Uvítací text na cca 3 sekundy zobrazí na displeji nastavený místní čas a čas 

UTC 

4. Na displeji se objeví jméno společnosti (Severočeské doly a.s. - Autodopra-

va, a.s. nebo Severočeské doly a.s.) 

5. Při prvním vložení karty majitele se provede automatické přihlášení majitele 

k tachografu DTCO 1381. Pozná se to podle hlášky na displeji. Pokud se 

Obrázek č.  9 - Způsob vloţení karty podniku do DTCO 
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objeví „Majitel přihlášen“, znamená to, že karta byla do vozidla vložena 

prvně nebo že byl majitel při posledním stažení odhlášen. Pokud se zobrazí 

„Majitel již přihlášen“, znamená to, že podnik byl do tachografu zaregistro-

ván již dříve. 

6. Pokud doposud vše proběhlo úspěšně, můžeme přistoupit ke stažení dat. 

Odklopíme kryt konektoru pro stažení dat tím, že na něj zatlačíme u pravého 

okraje směrem dovnitř. Kryt je umístěn mezi ovládacími tlačítky řidiče 1 a 

2. Do otevřeného konektoru zasuneme TIS Compact. Začne stahování, které 

je indikováno blikáním zelené led diody. Jakmile je stahování dokončeno, 

led trvale zeleně svítí. Během stahování je možné zapalování vozidla vy-

pnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při stahování tachografu musíme počítat s časem od 15 do 30 minut dle 

konfigurace TIS Compactu a množství přenesených dat. 

Obrázek č.  10- Způsob připojení TIS Compactu 
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7. Po dokončení stahování vyjmeme TIS Compact z konektoru pečlivě zaklo-

píme kryt konektoru a stiskneme tlačítko výsunu karty vstupu, do kterého 

byla karta vložena. 

8. Tachograf požadavek na vysunutí karty zpracuje a na displeji učiní dotaz 

„Odhlasit majitele“ Lze vybrat ANO či NE. Stiskem tlačítka OK vybereme 

možnost NE! Tím je funkce blokace majitele aktivována a zaručí zachování 

ochrany dat specifických pro majitele! 

9. Dochází k výsunu karty a zobrazení standardních informací na displeji. 

Poznámka: Nyní můžeme načíst další vozidla. Až budou všechna určená vozidla 

načtena, vložíme TIS Compact do Download Terminalu. Popis postupu následuje.  

Pokud máme vloženou v jednom vstupu kartu řidiče ve druhém vstupu kartu pod-

niku a na TIS Compactu povolené stahování karty řidiče, je při načítání tachografu taktéž 

stažena karta řidiče. 

5.9 Možné potíže při stahování  

Tachograf hlásí nečitelnou nebo vadnou kartu – karta není vkládána správně, 

ujistěte se, že karta je kontakty nahoru a šipkou dopředu. 

Karta nejde do tachografu zasunout – zkontrolujte, zda je zapnuté zapalování 

nebo ve slotu již není jiná karta. Pokud je ve slotu karta řidiče můžeme použít druhý vstup 

nebo kartu řidiče vyjmout. Na úspěšnost stahování nemá karta řidiče ve slotu vliv. 

Po dokončení stahování digitální tachograf hlásí „Katru nelze vyjmout“ – ne-

ní zapnutý klíček zapalování nebo není zcela zajištěna tiskárna. 

Po dokončení stahování digitální tachograf hlásí „Chyba pri spusteni“ – chy-

ba je způsobena vnitřním algoritmem, projevuje se zřídka, nemá vliv na stažení dat. Po 

vyjmutí TIS Comactu potvrdíme stiskem „OK“. 
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Chyba 12 při stahování dat - chyba je způsobena vnitřním algoritmem, projevu-

je se zřídka, nemá vliv na stažení dat. Po vyjmutí TIS Comactu, potvrdíme stiskem „OK“. 

 

5.10 Stažení karty řidiče 

Pro stažení karty řidiče se ve skupině SD mohou využít tři možné způsoby.  

První způsob je vložení karty řidiče do druhého vstupu tachografu při stahování 

dat a mít správně nakonfigurovaný TIS Compact. Protože karta bude stažena společně 

s daty z tachografu, je časová náročnost 15 až 30 minut.  

Druhým způsobem jak stáhnout data z karty řidiče je použití mobilní čtečky spolu 

s TIS Compactem. Do mobilní čtečky vložíme akumulátory. Do konektoru zasuneme TIS 

Compact stejným koncem jako do tachografu. Dále do čtečky vložíme kartu řidiče a stisk-

neme tlačítko pro přenos. Po načtení dat můžeme načítat další karty řidiče nebo vyjmout 

TIS Compact a zapojit ho do Download Terminalu. Čas potřebný na stažení jedné karty je 

přibližně jedna minuta. 

 

Obrázek č.  11 - TIS Compact II se čtečkou karet a vloţenou kartou. 

Třetím a zároveň nejjednodušším, nejrychlejším a nejspolehlivějším postupem je 

využití Download Terminalů. Řidič přistoupí k terminálu a vloží do šachtice svoji kartu 

řidiče. Správné vložení je kontakty k sobě a dolu. Nyní se na displeji Download Terminalu 
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zobrazí nápis „Stahuji“, jméno a příjmení řidiče. Jakmile jsou data stažena, je zobrazen 

nápis „Vyjmi kartu“. Celý proces trvá přibližně 30 sekund. 

5.11 Přenos dat do systému TIS Office 

Přenos dat do systému TIS Office zabezpečují rozmístěné Download Terminaly. 

Ty jsou připojeny do sítě LAN a pomocí SW jsou z nich v pravidelných intervalech staho-

vána data do určené složky v PC. Přenos dat z karet řidičů byl popsán výše. Obdobně fun-

guje i přenos dat z TIS Compactů. Postup je následovný. Sejmeme víčko TIS Compactu 

ze strany USB konektoru. Připojíme TIS Copmact dle obrázku a vyčkáme na hlášku na 

displeji „Vyjmi DLK“. Nyní je stahování dokončeno a můžeme TIS Compact vyjmout. 

Na Severočeských dolech a.s. je nepoužívanou možností připojení TIS Compactu 

přímo k PC s TIS Office do USB portu. Tato varianta se používá na SD - Autodoprava, a.s.  

5.12 Nastavení digitálního tachografu před jízdou  

K řádnému používání digitálního tachografu a karty řidiče patří:  

 Zasunutí karty řidiče a další činnosti při zahájení pracovní činnosti 

 Zaznamenání činností 

Obrázek č.  12 - Download Terminal se zapojeným TIS Compactem. 
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 Mít u sebe kartu řidiče i při smíšeném provozu 

 Zajištění řádného výtisku 

Kapitola není určena převážně řidičům jezdícím pouze v prostorech lomu co ne-

vyjíždí na veřejnou komunikaci. Dnes je běžnou praxí, že se nedělá rozdíl v zadání jízdy a 

režimu jízdy mezi řízením podle 561/2006 ES na veřejné komunikaci a 168/2002 jízda 

mimo veřejnou komunikaci. Srovnávací tabulka využití pracovní doby řidiče. 

5.13 Řízení podle nařízení 561/2006 ES 

Řízení podle nařízení 561/2006 ES umožňuje řídit vozidlo 10 hodin maximálně 

dvakrát týdně. Toto je obecně zaběhnutý model rozvržení dne pro naše řidiče. Teoreticky 

to znamená, že pokud řidič začíná směnu v 6:00 hodin a nevykonává jinou činnost, tak 

směnu musí končit maximálně v 17:30 hodin. V ostatních dnech řídí pouze hodin devět a 

musí končit směnu v 16:30 hodin. Praxe je jiná, řidič nejede celých 4:30 hodiny v celku. 

Čeká na nakládku, upevňuje náklad, kontroluje vozidlo atd. Všechny tyto činnosti se neza-

počítávají do doby jízdy, ale jsou označeny jako jiná činnost. Pokud vše probíhá podle 

předpokladu, řidič dvakrát v týdnu využije témě celou svou pracovní dobu a ve zbytku 

pracovních dnů v týdnu je placen i za čas, který za volantem nestráví. 

4:30 0:45 4:30 0:45 1 

 

 

Délka směny: 12hodin, Doba řízení: 10 (9) hodin, Přestávka: 1:30 hodin 

Poznámka: Přestávku 45 minut je možné rozdělit na dvě a to první v délce nejmé-

ně 15 minut a druhou v délce nejméně 30 minut.   

Graf č.  5 - Rozloţení pracovní doby řidiče při dodrţení 561/2006 ES. 
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5.14 Řízení podle nařízení vlády 168/2002 Sb 

Řízení podle nařízení vlády 168/2002 Sb., které se týká provozu v lomu, vyžaduje 

po 4:30 hodinách přestávku pouze 30 minut, umožňuje režim jízdy s rozdělením přestávek 

po 15 minutách. Tento režim jízdy má ale i své další odlišnosti. Nejdůležitější je, že pře-

stávka kratší než 15 minut se započítává do doby řízení. Proto nakládka, upevnění nákladu 

a kontrola vozidla jsou z hlediska legislativy považovány za řízení. Proč tedy využívat ten-

to režim řízení? Zatímco při dodržení 561/2006 ES je produktivní doba řidiče maximálně 

10 hodin, je při využití 168/2002 sb. stabilně hodin 11. Je samozřejmostí, že vozidlo 

v tomto režimu jízdy nesmí vjíždět na veřejné komunikace.  

4:30 0:30 4:30 0:30 2 

 

 

Délka směny: 12hodin, Doba řízení: 11 hodin, Přestávka: 1 hodin 

Poznámka: vše vyhovuje i 262/2006 sb., který říká, že zaměstnavatel je povinen 

poskytnout zaměstnanci přestávku nejméně 30 minut nejdéle po šesti hodinách práce. 

5.15 Základní kroky při vložení karty řidiče do tachografu 

Pro lepší orientaci je dobré vysvětlit piktogramy, které digitální tachograf zobra-

zuje. 

Řízení – je voleno automaticky při rozjezdu vozidla 

Odpočinek – je volen manuálně nebo automaticky při zastavení vozidla. Záleží 

na konfiguraci tachografu 

Doba pohotovosti 

Graf č.  6 - Rozloţení pracovní doby řidiče při dodrţení 168/2002 sb. 
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Ostatní činnosti 

 

Po vložení karty řidiče do digitálního tachografu se zobrazí příjmení řidiče. Indi-

kátor průběhu zobrazuje postup čtení karty řidiče. Dále se zobrazí na asi čtyři sekundy da-

tum a čas posledního odebrání karty z přístroje. 

Nyní přichází na displej první dotaz. „Vstup doplnit“ s volbou „Ne“ nebo „ANO“. 

Pokud zvolíme volbu „NE“ znamená to, že jsme neprováděli žádnou jinou činnost před 

vložením karty do digitálního tachografu. Pokud zvolíme „ANO“ tyto činnosti zadáme.  

Doposud platil výklad legislativy takový, že pokud řidič vyjmutím katry 

z tachografu ukončil veškeré činnosti a směnu a před výkonem další směny neměl žádnou 

jinou činnost, mohl zvolit funkci „Vstup doplnit“ s volbou „Ne“. Nemusel tedy doplňovat 

volna, jelikož pokud řádně ukončil směnu, byl čas do další směny považován za řádný od-

počinek. Dispečer vystavil doklad „Potvrzení o činnostech“ o čerpání volna, řízení mimo 

561/2006 ES a podobně. 

 Podle nového výkladu platí, že řidič sám přednostně vyplňuje tyto údaje přímo na 

tachografu. Je také nutné zmínit nebezpečí nově stanoveného postupu. Řidič se musí 

opravdu dobře soustředit, co na digitálním tachografu volí a potvrzuje. Velice jednoduše se 

stane, že zadá špatný symbol pro svou činnost. Nestává se tak z důvodu nevědomosti, ale 

přehmatu a nesoustředění se. Z rozhovoru s řidiči vyplynulo, že většina starších nemá 

v lásce nové technologie a elektroniku obecně. Proto i obsluha zařízení, které je jejich kaž-

dodenní činností se může stát problémem. Co se tedy stává za běžné chyby ve volbě 

„Vstup doplnit“ s volbou „ANO“? Záměna symbolu činnosti, místo odpočinku je zvolena 

jiná činnost nebo pohotovost. Co to způsobí? Na čas překročení doby řízení to vliv nemá, 

ale na řádný odpočinek mezi jednotlivými směnami ano. Jakmile je volba potvrzena již ji 

nelze vzít zpět. Jako příklad uvedeme, že řidič řádně ukončil svou činnost nebo nastoupil 

řádnou dovolenou a začal odpočinek. Po návratu do zaměstnání musí tedy doplnit svou 

činnost a zaznamenat volno, ale místo toho nevědomky doplňuje „jinou činnost“. Při sil-
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niční kontrole je vše odhaleno a břemeno přestupku dopadá i na organizaci. Ze záznamu 

provozu vozidla a karty řidiče vyplynulo, že byl řidič na řádné směně, poté ji ukončil, začal 

„jinou činnost“, která trvala v případě dovolené týden, a po té znovu řídil. V ten okamžik 

může být zahájeno správní řízení s organizací zaměstnávající řidiče a udělena pokuta ve 

výši desítek tisíc korun. Pokud se vyskytne více takových případů, je možné, že ve správ-

ním řízení bude odejmuta licence k provozování dopravy.   

Dále se již postupuje podle standardního postupu. 

5.16 Jak na digitálním tachografu nastavit režim „OUT“  

Z hlavního menu stiskem tlačítka          nebo          zvolíme „Zadání vozidla“ po-

tvrdíme stiskem „OK“ a dále vybereme „Out začátek“. Stejným způsobem nastavíme i 

konec „OUT“ nebo se „OUT“ automaticky ukončí, jakmile do vstupu na karty vložíte nebo 

z něj vyjmete kartu řidiče. 
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6 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem chtěl osvětlit používání digitálních tachografů nejen 

pro vedoucí pracovníky skupiny Severočeské doly, ale i pro řidiče, kterých se to týká nej-

více.  

Snažil jsem se rozdělit práci do dvou základních částí. Na teoretickou část, kde 

vybírám a popisuji ty nejzákladnější a nejvíce problematické úskalí týkajících se nařízení 

ES a české jurisdikce, která je z ES přebírá. Druhou nosnou částí je návrh provozování 

digitálních tachografů a s ním spojeného zázemí ve skupině Severočeské doly. Jako za-

městnanec, který se touto problematikou zabývá od samého začátku platnosti nařízení 

561/2006 ES, jsem považoval za svoji povinnost poděkovat svému zaměstnavateli alespoň 

touto formou. Doufám, že mnozí z kolegů si budou moci objasnit to, co jim doposud uni-

kalo v souvislosti s digitálními tachografy. 

Výsledky mé práce se průběžně uváděly do praxe. Proto se mohu domnívat, že 

jsem postupoval správně. Dnes je pod mou správou více než 80 vozidel a více než 550 

řidičů ze skupiny SD, kteří postupují dle mé metodické příručky a doporučení bez zásad-

ních problémů.  
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