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Truck & business™ is a specialized „business-to-business“ magazine for
business strategy in the sector of road transport and logistics. It targets
mainly at owners, associates and managing staff of road transportation
companies which solve the tasks of cost effective operating in long haul and
regional transport and decide about future aiming and development of their
companies. The suppliers to the transportation sector make the other major
group of readers.

Truck & business is to help the decision makers both on supply and demand
side of the sector to orientate in the new trends of the industry, to seek for
the reserves in effectiveness and to bring new ideas and inspirations for their
work. It works also as a communication platform between suppliers and cus-
tomers, e.g. transport companies.
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30 years tradition published by Belgium´s Transportmedia company. The
print magazine is supported by internet portal www.truck-business.cz, elec-
tronic newsletters and business events (Truck Business Day). The represen-
tatives of Czech Truck & business magazine sit on the jury of the European
Transport Company of the Year (ITCY) contest. 
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Opět dáváme slovo našemu
dopisovateli, který z pohle-
du vicepresidenta Sdružení

Česmad Bohemia hodnotí stále ne-
přĳatelný postup EU k oprávněným
požadavkům autodopravců.

Řidiči, spěte si, kde chcete, 
hlavně ne v autě!
To je hlavní vzkaz řidičům kamionů,
kteří se pohybují po Evropě. Dne
25. 5. 2017 nabyl účinnosti německý
zákon, který zakazuje řidičům trávit
předepsaný týdenní odpočinek ve

vozidlech. Při porušení tohoto záko-
na hrozí řidičům pokuta ve výši 60
eur za hodinu a dopravcům pokuta
ve výši 180 eur/hod. Německo však
není jediný stát, kde je podobné
opatření zavedeno. Například v Bel-
gii jsou pokuty stanovené v drastic-
ké výši 1800 eur a již byly uloženy
cca 60 řidičům v přístavu Zeebrug-
ge. Francie trestá porušení zákona
spaní v kabinách sazbou 750 eur
a rovněž tyto sankce již byly využity.
S návrhem na paušální zákaz vyko-
návat řádný týdenní odpočinek 45
hod po šesti dnech řízení ve vozidle
přišla i EK. Pro takové návrhy však
musí být nejdříve vytvořeny podmín-
ky. Realita je taková, že i nadále se
prohlubuje kritický nedostatek par-
kovišť (hlídaná téměř neexistují).
Ubytovacích kapacit v dosahu hlav-
ních silničních tahů je naprostý ne-
dostatek, a pokud existují, nejsou
uzpůsobeny na odstavení rozměr-

ných kamionů. Ponechat vozidla
s nákladem bez dozoru je velmi ri-
skantní a pro řidiče nastává streso-
vá situace, jak se zachovat. Kde za-
stavit a kde vyhledat nocleh? Nechat
ohrozit přepravované zboží, nebo
zaplatit pokutu? Je jasné, že cílem
tohoto opatření je omezení kapacit
východoevropských států (doprav-
ců) a donutit řidiče, aby na dlouhé
odpočinky opouštěli území západ-
ních zemí.
Dále je třeba připomenout, že legis-
lativní podmínky jsou v různých stá-
tech odlišné, nejen v sankcích, ale
i ve výkladu jak postupovat a jak do-
kládat zákonný odpočinek mimo vo-
zidlo.
Obecně pouze platí, že je nutno do-
držet vhodné podmínky pro spánek
tj. uzamykatelnou místnost s poste-
lí, sanitární zařízení a zajištění bez-
pečnosti objektu. Kontrolní orgán je
oprávněn údaje poskytnuté řidičem

ověřit, pokud řidič nepředloží řádný
účet z ubytovacího zařízení.
Kromě již zmiňovaného vyvstává pro
dopravce celá řada dalších otázek,
zejména kdo to zaplatí? Jde nejen
o cenu ubytování, ale i ztrátu času,
zbytečně najeté km a další souvise-
jící náklady včetně ztráty výkonu vo-
zidla. A co odpovědnost řidiče za
škody na přepravovaném zboží? Od-
stavená vozidla na parkovištích bez
řidiče jsou přímou nabídkou pro
specializované skupiny zlodějů.
A máme zkušenosti, že pojišťovny
takové škody nehradí z titulu pojiš-
tění vozidla, ani nákladu, ani odpo-
vědnosti dopravce dle CMR.
Bohužel tuto problematiku ani zda-
leka neřeší „Silniční balíček EK vy-
daný 31. 5. 2017“. Naopak, jak výše
uvedeno, zavádí podmínky pro řidi-
če prakticky nesplnitelné a stávající
stav ještě zhoršuje. Jsou snad kabi-
ny vozidel pro dálkovou přepravu
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pro odpočinek nedostatečně vyba-
vené? Pokud ano, nechť EK určí vý-
robcům standardy, jak kabiny kon-
struovat. Další otázkou je, proč EK
zakazuje trávení týdenního odpočin-
ku ve vozidle, když současně navr-
huje povinný návrat řidičů do státu
registrace dopravce?

Další komplikace
Průvodním negativním jevem pro
české dopravce je i ta skutečnost, že
značné množství balkánských do-
pravců se na víkendy stahuje z Ně-
mecka a dlouhé odpočinky tráví ve
vozidlech v západním příhraničí. Tím
nejen že zhoršují situaci na již pře-
plněných parkovištích, ale realizují
za dumpingové ceny část zakázek,
které prováděli čeští dopravci.
Za této situace se nabízí otázka: By-
lo by vhodné zavést v ČR podobná
opatření jako v západní Evropě? Na
tuto otázku zatím jednoznačně ná-
zor není vydiskutován, ale byl již
zmíněn na konferenci s ministrem
dopravy D. Ťokem, který takové opa-
tření zcela nevyloučil.
Máme se ale připojit k tomu, co sami
kritizujeme? Dle mého názoru bude
lépe přesvědčit EK, že taková opatře-
ní jsou nesplnitelná, nefunkční, dis-
kriminující a je nutná jejich revize.

Silniční balíček z Bruselu 
je nepřijatelný
Evropská komise zveřejnila dlouho
očekávaný Silniční balíček 31. 5. 2017
pod názvem „Program sociálně spra-
vedlivého přechodu k čisté, konku-
renceschopné a propojené mobilitě
pro všechny“. Do konce roku mají
být zveřejněny ještě další návrhy
změn o přístupu k trhu v autobuso-
vé dopravě, směrnice o řidičských
průkazech, pravidelném školení ři-
dičů a kombinované dopravě.
Balíček obsahuje 15 nařízení, směr-
nic a doporučení. Naše obavy se na-
plnily, neboť většina navrhovaných
opatření rozděluje evropský doprav-
ní trh, zavádí ochranářská opatření
pro západ, zavádí nové bariéry pro
východ, dramaticky násobí admini-
strativní zátěž a fakticky je tak ome-

zena volná soutěž a volný pohyb
služeb v dopravě a logistice.
ČB po prostudování dokumentů za-
čal intenzivně jednat a vypracoval ke
všem dokumentům svůj postoj a ná-
vrhy řešení, která by byla pro české
dopravce přĳatelná. Byly zorganizo-
vány celostátní konference za účasti

představitelů MD, europoslanců
a IRU.
Na tomto místě je třeba ocenit zájem
a aktivitu europoslankyně M. Dlaba-
jové, místopředsedy EP P. Teličky

a ministra dopravy D. Ťoka, kteří se
snaží při jednáních v Bruselu upo-
zorňovat na největší problémy, které
silniční balíček zavádí.

Závěrem
Bohužel musím konstatovat, že ná-
vrh v této podobě je pro dopravce

nepřĳatelný, opět zavádí ochranář-
ské kvóty pro západní dopravce
a v praxi je nesplnitelný. Pravidlo po-
čítání dnů a  hodin pobytu řidiče
v dané zemi je zcela absurdní. Nejví-

ce postihuje klasickou mezinárodní
přepravu, kdy má řidič zázemí v zemi
registrace a nezůstává v jiném státě
několik měsíců jako tzv. nomád. Po-
stihuje tedy nejvíce běžné bilaterální
přepravy, což jistě nemělo být zámě-
rem. Toto opatření vnáší mezi řidiče
ve firmě rozdílná pravidla pro odmě-

ňování a narušuje sociální smír, při-
čemž rozdílné odměňování za stej-
nou práci je v rozporu se ZP. To už
nemluvím o administrativní nároč-
nosti, která je frustrující.
Správným řešením pro omezení ko-
čovných řidičů, což je největší prob-
lém západních zemí, by bylo zave-
dení pravidla povinného návratu
řidiče i vozidla během 3 - 4 týdnů do
země registrace. Toto pravidlo by
omezilo nadbytečné kapacity umís-
těné v  zemích s  vyššími mzdami
a pomohlo by i při řešení problémů
s přespáváním řidičů v kabinách.
Silniční balíček je nutné v otázce vy-
sílání řidičů odmítnout a přepraco-
vat tak, aby byly zohledněny zájmy
a podmínky všech členských zemích
s ohledem na jejich specifika, niko-
liv jen těch nejsilnějších.

text: Jiří Povolný
foto: archiv

Evropská komise navrhuje následující ustanovení týkající se nepřímo minimální mzdy řidičů
•   Řidiči podléhají pravidlům pro vysílání, pokud v kalendářním měsíci stráví více než tři dny v jiném

členském státu. Za den se však pro tyto účely považuje pobyt delší než 6 hodin, přičemž méně
než 6 hod. = ½ dne.

•   V případě kabotáže platí pravidla pro vysílání vždy.

•   Komise stanoví povinnost vypracovat hlášení, a to před vysláním, buď v jazyce příslušného státu
nebo v angličtině, s platností na max. 6 měsíců. Hlášení musí obsahovat kontaktní údaje odpovědného
zástupce firmy, počet a jména vysílaných řidičů, údaje o vozidle, datum vyslání, dobu trvání a druh
dopravní služby.

•   Komise určuje, které doklady musí řidič předložit při kontrole tj. kopii hlášení, přepravní doklad,
záznamy o době řízení s vyznačením přechodu hranic, pracovní smlouvu v jazyce příslušného
státu nebo v angličtině a kopie výplatních pásek za poslední dva měsíce.

•   Komise stanoví povinnost dopravce na vyžádání doložit v odpovídající lhůtě doklady prokazující
splnění podmínek pro vysílání pracovníků, zejména tedy vyplácení minimální mzdy dle ustanovení
jednotlivých států.

SMĚRNICE 96/71/ES O VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ

I kabiny starších typů vozidel pro dálkovou přepravu jsou pro odpočinek velmi dobře vybavené.

Již potřetí, tedy v každém čísle letošního
magazínu, se na stránkách s titulkem
„Co trápí autodopravce“ bavíme
o nepřijatelných podmínkách, které
Evropská unie připravila pro dopravce
z bývalých socialistických zemí. Této
problematice se věnujeme prakticky
v každém vydání našeho magazínu.
V samostatném bloku jsme již v čísle
2/2016 uvedli první kroky Sdružení
Česmad Bohemia na obranu českých
podnikatelů a tlumočili výzvu Sdružení
k autodopravcům. Výsledky dosavadních
jednání shrnuje dnešní příspěvek.

CO TRÁPÍ AUTODOPRAVCE (3)

Snahy EU vedou do tmy

Odstavená vozidla na parkovištích bez řidiče jsou přímou nabídkou pro specializované skupiny zlodějů.

Jiří Povolný 
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