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I. Úvod

Komise dne 25. května 2007 předložila návrh nařízení o společných pravidlech pro přístup na 

mezinárodní trh silniční přepravy zboží (přepracované znění) jako jeden z návrhů tzv. 

„silničního balíčku“1.

Dne 21. května 2008 Evropský parlament hlasoval v 1. čtení o svém stanovisku.

Dne … přijala Rada společný postoj v souladu s článkem 251 Smlouvy.

Během své činnosti Rada zohlednila stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru2. 

Výbor regionů rozhodl, že nevydá stanovisko ke třem návrhům silničního balíčku.

  
1 Ostatní 2 legislativní návrhy se týkají:

− návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádějí společná pravidla 
týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy 
(10114/1/07 TRANS 194 CODEC 602 + REV1 (en, fr, de), a

− návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na 
trh přepravy cestujících autokary a autobusy (přepracované znění) (10102/2/07 TRANS 
191 CODEC 601 + REV 2 (en, fr, de).

2 Úř. věst. C.
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II. Analýza společného postoje

1. Obecně

V návaznosti na závěry o příspěvku odvětví dopravy k Lisabonské strategii, které byly přijaty 

na zasedání Evropské rady na jaře roku 2007, se Komise rozhodla podat návrhy na přezkum 

stávajícího legislativního rámce pro přístup k povolání provozovatele dopravy a pro přístup na 

mezinárodní trh silniční přepravy, jakož i pro přístup na mezinárodní trh přepravy cestujících 

autokary a autobusy, a to s cílem zajistit mimo jiné, aby administrativní zátěž byla odpovídající 

a úměrná. Celkově je účelem těchto nových návrhů modernizovat, nahradit a sloučit ustanovení 

týkající se provozovatelů silniční dopravy a přístupu na trhy silniční dopravy.

Cílem návrhu nařízení o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy 

zboží v podobě předložené Komisí je spravedlivější hospodářská soutěž prostřednictvím lepší 

srovnatelnosti, soudržnosti a vykonatelnosti těchto pravidel. Podporuje rovněž lepší optimalizaci 

nákladu vozidel na mezinárodních trasách, což přispívá ke snížení dopadů dopravy na životní 

prostředí.

Společný postoj schválený Radou stanoví pravidla přístupu na mezinárodní trh nákladní dopravy. 

Konsoliduje, slučuje a podstatně mění současné platné právní předpisy Společenství, neboť 

obsahuje jednoduchou, jasnou a vymahatelnou definici pojmu „kabotáž“. Rovněž zjednodušuje 

standardizovaný formát licence Společenství, ověřené opisy a osvědčení řidiče. Zejména upravuje 

dobu platnosti licence Společenství a kontrolu jejího dodržování a uvádí seznam bezpečnostních 

prvků, aby se zamezilo manipulaci s těmito doklady a jejich padělání. Kromě toho společný postoj 

posiluje stávající právní předpisy týkající se výměny informací a vzájemné pomoci mezi členskými 

státy a sankcí, tj. sankcí za jejich porušení ze strany členského státu, v němž je dopravce usazen, 

a hostitelského členského státu. Rovněž ukládá členským státům povinnost zaznamenávat do 

vnitrostátního rejstříku podniků silniční dopravy veškeré případy závažného porušení předpisů ze 

strany jejich vlastních dopravců, které vedly k uložení pokuty . Společný postoj rovněž zavádí 

povinnost Komise vyhodnotit ve zprávě, která bude zveřejněna koncem roku 2013, zda pokrok 

v harmonizaci některých pravidel (tj. vykonatelnost a poplatky uživatelů pozemních komunikací) 

umožňuje další otevření domácích trhů s dopravou, včetně kabotáže.
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2. Klíčové politické otázky

i) Licence Společenství a osvědčení řidiče

Návrh Komise předpokládá vydání licence Společenství na dobu pěti let s možností prodloužení. 

Kromě toho ukládá členským státům, aby zanesly pořadová čísla licence a ověřených opisů do 

vnitrostátního elektronického rejstříku podniků silniční dopravy stanoveného v návrhu nařízení 

o přístupu k povolání provozovatele silniční dopravy.

Rada ve svém společném postoji umožňuje pružnější přístup a delší dobu platnosti licence 

Společenství vzhledem k tomu, že výše uvedený rejstřík umožní okamžité ověření stávajícího 

statusu podniku silniční dopravy. Společný postoj proto prodlužuje platnost obnovitelné licence 

Společenství „až na deset let“, zavádí postup projednávání (ve výborech) s kontrolou umožňující 

nezbytné úpravy platnosti licence Společenství v budoucnosti a rovněž odpovídajícím způsobem 

mění ustanovení týkající se ověřování podmínek vydávání a prodlužování licence.

Pokud jde o vydávání osvědčení řidiče, Rada rozhodla zahrnout do svého společného postoje odkaz 

na směrnici 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou 

dlouhodobě pobývajícími rezidenty (čl. 5.1 písm. b) a čl. 5.2). Pokud jde o záznamy pořadového 

čísla osvědčení řidiče ve vnitrostátním elektronickém rejstříku, odchyluje se společný postoj od 

návrhu Komise a ponechává toto ustanovení jako nepovinné (článek 5.5).

Aby se zabránilo případnému padělání těchto dokladů, Rada rozhodla změnit přílohy I a II a doplnit 

do nich seznamy bezpečnostních prvků, z nichž musí být alespoň dva použity v daném dokladu. 

Evropský parlament se rozhodl pro přístup Komise a nepřijal v této otázce žádné změny. 
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ii) Kabotáž

S cílem objasnit dočasnou povahu kabotáže zavádí původní návrh Komise novou definici tohoto 

pojmu, a to omezením počtu provádění kabotáže na tři do sedmi dnů navazujících na mezinárodní 

přepravu zboží. Cílem těchto omezení je usnadnit vykonatelnost, neboť příslušné informace by 

mohly být shromažďovány z nákladních listů CMR používaných v rámci veškeré mezinárodní 

dopravy. V zájmu úplnosti obsahuje návrh Komise v příslušném článku rovněž informace, jež by 

měly být dokumentovány a měly by být k dispozici ve vozidle. 

Rada ve svém společném postoji vychází z návrhu Komise, avšak aby se zabránilo nevytíženým

jízdám na silnicích Společenství, zavádí doplňující ustanovení umožňující dopravcům provádět 

kabotáž v členských státech průvozu. Tyto operace budou omezeny na jednu operaci na členský stát 

průvozu během 3 dnů po vstupu nenaloženého vozidla na území tohoto členského státu. Celkový 

počet operací bude však stále omezen na tři operace během sedmi dnů. Tento širší přístup poskytuje 

dopravcům ve Společenství větší pružnost podle rámce zřízeného původním návrhem Komise 

a současně stanoví omezení operace nekontrolované kabotáže a přispívá k ochraně životního 

prostředí snížením počtu prázdných jízd vozidel. 

Společný postoj Rady rovněž opětovně zavádí některé záruky, které jsou v současné době 

v platnosti a které umožňují členským státům po schválení ze strany Komise zavést ochranná 

opatření v případě vážného narušení vnitrostátního dopravního trhu v určité zeměpisné oblasti 

z důvodu kabotáže nebo za jejího přispění.

Rada se rovněž rozhodla zahrnout do svého společného postoje povinnost Komise vyhodnotit 

v budoucí zprávě o stavu trhu Společenství v oblasti silniční dopravy, zda pokrok v harmonizaci 

některých pravidel (tj. vykonatelnost a poplatky uživatelů pozemních komunikací) umožňuje další 

otevření domácích trhů s dopravou, včetně kabotáže. Tato zpráva rovněž uvede analýzu situace na 

trhu a vývoj podmínek v oblasti zaměstnanosti v tomto oboru. Datum dodání této zprávy je 

stanoveno na konec roku 2013.  
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Evropský parlament rovněž přijal návrh Komise na povolení tři následných kabotáží během sedmi 

dnů. Přijal však doplňující ustanovení umožňující provádět kabotáž v členských státech, kterým 

vozidlo projíždí cestou domů za podmínky, že je dodržena nejkratší zpáteční průjezdní trasa přes 

tento členský stát a sedmidenní lhůta. Evropský parlament se navíc rovněž rozhodl opětovně zavést 

záruky pro případ vážného narušení vnitrostátního dopravního trhu z důvodu kabotáže nebo za 

jejího přispění. 

Evropský parlament dále přijal ustanovení umožňující členským státům uzavřít dvoustranné dohody 

o udělení méně restriktivního přístupu ke kabotáži, povolující kabotáž po částečné vykládce 

a požadující zavedení jednotného harmonizovaného vzoru nákladního listu platného v celé 

Evropské unii pro všechny přepravní operace včetně kabotáže.  

Na rozdíl od přístupu, který zaujala Rada a Komise, hlasoval Evropský parlament pro úplnou 

liberalizaci kabotáže od 1. ledna 2014. 

iii) Spolupráce členských států

V návaznosti na návrh Komise a s cílem usnadnit a posílit výměnu informací mezi vnitrostátními 

orgány se Rada rozhodla začlenit do svého společného postoje ustanovení zavazující členské státy 

k výměně informací prostřednictvím vnitrostátních kontaktních míst. Rada se rovněž držela návrhu 

Komise týkajícího se povinnosti členských států zaznamenávat do vnitrostátního rejstříku podniků 

silniční dopravy veškeré případy závažného porušení právních předpisů Společenství v oblasti 

dopravy, které vedly k uložení pokuty. Rada dále rozhodla, že do vnitrostátních rejstříků bude 

zapisováno jakékoliv dočasné nebo trvalé odebrání licence Společenství nebo jejích ověřených 

opisů. Tyto zápisy budou v databázi uchovávány po dobu dvou let. 

Ustanovení o zřízení vnitrostátních kontaktních míst a vnitrostátních rejstříků jsou zahrnuta 

i do návrhu nařízení o přístupu k povolání provozovatele silniční dopravy. 
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Evropský parlament se rozhodl pro návrh Komise a nepřijal v této otázce žádné změny. 

iv) Sankce za porušení předpisů

V zájmu sjednocení současných systémů dohledu a kontroly členských států Komise navrhuje 

rozšířit pravomoci a prostředky vnitrostátních orgánů způsobilých vystavovat a odebírat licenci 

Společenství. Návrh proto obsahuje povinnost příslušného orgánu členského státu, v němž je 

dopravce usazen, přepravce upozornit, pokud se dopustí vážného porušení předpisů pro silniční 

dopravu, nebo se opakovaně dopouští menších porušení těchto předpisů. Tato povinnost se rovněž 

vztahuje na případy, kdy se dopravce dopustil uvedených porušení předpisů v jiném členském státě. 

Další ustanovení objasňují sankce, které může členský stát uložit dopravcům usazeným na jeho 

území, a to dočasné nebo částečné odebrání ověřených opisů licence Společenství, licence 

Společenství samotné nebo osvědčení řidiče. Členský stát může jako sankci rovněž vydat prohlášení 

o dočasné nebo trvalé nezpůsobilosti správce dopravy daného dopravce.

Společný postoj ve znění schváleném Radou se z velké části drží přístupu Komise k závažným 

porušením předpisů. Rada se však rozhodla proti vydávání upozornění a dohodla se, že ponechá 

členským státům možnost volby postupu. Rada se dále dohodla, že ponechá hodnocení 

opakovaných menších porušení předpisů na uvážení členských států. Společný postoj rovněž zavádí 

povinnost příslušného orgánu členského státu, v němž je dopravce usazen, sdělit příslušnému 

orgánu členského státu, ve kterém bylo porušení předpisů zjištěno, zda a jaké byly uloženy sankce.  

Předpokládaný časový rámec pro toto sdělení je stanoven na dva měsíce od přijetí konečného 

rozhodnutí v dané záležitosti. 
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Původní návrh Komise rovněž zavádí nový postup, jejž použije členský stát, který zjistí závažné 

porušení předpisů ze strany dopravce, který není v tomto členském státě usazen. Tento členský stát 

má jeden měsíc na to, aby informace sdělil (v minimálním standardním formátu), a může požádat 

členský stát, v němž je dopravce usazen, o uložení správních sankcí. Členský stát, v němž je 

dotčený dopravce usazen, má tři měsíce na to, aby informoval příslušný členský stát o následných 

krocích.

Společný postoj Rady toto ustanovení převzal, pro sdělení však stanoví lhůtu dvou měsíců.  

Společný postoj Rady nestanoví žádnou povinnost státu, v němž je dotčený dopravce usazen, 

informovat o následných krocích. 

Evropský parlament se rovněž rozhodl proti zahrnutí ustanovení o opakovaných menších 

porušeních předpisů. Navíc hlasoval pro ustanovení umožňující uložení pokut jako případné sankce. 

3. Jiné změny přijaté Evropským parlamentem 

Do společného postoje Rady byly zcela nebo v zásadě zapracovány změny týkající se pozměněné 

definice výjimky pro přepravu pošty a omezení podrobností v předkládaných dokladech 

pro mezinárodní přepravu v souvislosti s kabotáží. 

Změny nezapracované do společného postoje se týkají: 

- bodu odůvodnění o vztahu ke směrnici 92/106/EHS o kombinované dopravě; 

- doplnění definice kabotáže; 

- dne 1. ledna 2009 jako stanoveného dne použitelnosti tohoto nařízení; 

- odkazu na směrnici o vysílání pracovníků jako pravidel použitelných pro kabotáž; 

- možnosti členských států regulovat přeshraniční obchod.  
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III. Závěr 

Při zaujímání společného postoje Rada plně zohlednila návrh Komise a stanovisko Evropského 

parlamentu z prvního čtení. Pokud jde o změny navržené Evropským parlamentem, Rada poukazuje 

na to, že značná část změn je v zásadě, zčásti nebo zcela již obsažena v tomto společném postoji.

Pokud jde o hlavní spornou otázku - stanovení data pro liberalizaci trhu s kabotáží - Rada se 

domnívá, že její přístup představuje vyváženou a vhodnou odpověď.

_____________________


