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SILNIČNÍ DOPRAVA: HARMONIZACE
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Vytvoření jednotného evropského trhu silniční dopravy není možné bez harmonizace
právních předpisů členských států. Opatření, která Evropské unie přijala, se týkají fiskální,
technické, správní a sociální oblasti.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Hlava VI Lisabonské smlouvy, zejména článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie.

CÍLE

Společná politika v oblasti silniční dopravy, jež má zachovat spravedlivé podmínky hospodářské
soutěže a zajistit volné poskytování služeb, vyžaduje harmonizaci právních předpisů členských
států. To platí nejen, pokud jde o daňový systém (DPH, silniční daň, spotřební daň z minerálních
olejů) a státní podporu, ale také o technické normy (maximální přípustné rozměry a hmotnosti),
sociální normy a opatření na ochranu životního prostředí.

VÝSLEDKY

A. Harmonizace ve fiskální a technické oblasti
1. Režim spotřebních daní
Obě směrnice 92/81/EHS a 92/82/EHS, kterými byly harmonizovány spotřební daně
z minerálních olejů (viz dokument 5.11.3), byly nahrazeny směrnicí 2003/96/ES ze dne 27. října
2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických
produktů a elektřiny.
2. Započtení mýtného
Dne 8. července 2008 předložila Komise soubor opatření pro dopravu, jež by byla šetrnější
k životnímu prostředí („Greening Transport Package“). Jedná se o obecný, transparentní
a přenositelný model výpočtu všech externích nákladů včetně nákladů spojených s životním
prostředím, hlukem, dopravními zácpami a zdravím. Tento model sloužil jako základ pro
výpočty poplatků za používání infrastruktur při přezkumu směrnice o „euroznámce“ (viz níže)
a předznamenává strategii, která spočívá v postupném zavádění tohoto modelu pro všechny
druhy dopravy. Směrnice 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 představuje i nadále referenci
pro oblast vyměřování poplatků, které platí dopravci za využívání silničních infrastruktur.
Byla změněna směrnicemi 2006/38/ES ze dne 17. května 2006 a 2011/76/EU ze dne 27. září
2011. Cílem přezkumu směrnice o „euroznámce“ z roku 1999, který je založen na zásadě
„znečišťovatel platí“ a na internalizaci vnějších nákladů, je zohlednit v poplatcích různé náklady,
které vznikají v důsledku využívání silničních infrastruktur těžkými nákladními vozidly. Za
tímto účelem mají být vybírané poplatky upraveny tak, aby zohledňovaly způsobené znečištění

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.11.3.pdf
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ovzduší, hlukové znečištění a rizika související s přetížením infrastruktury, a mají být doplňkem
stávajícího mýtného, které se vypočítává na základě vzdálenosti, čímž mají být pokryty náklady
na stavbu, údržbu, správu a rozvoj silniční infrastruktury. Hlavním výsledkem kompromisu,
kterého v roce 2011 dosáhly Parlament a Rada, je transparentnost příjmů a investic. Členské
státy budou totiž moci zohlednit přetížení silnic a upravit v době dopravních špiček poplatky
za využívání infrastruktury až o 175 %, přičemž doba trvání dopravních špiček bude omezena
na 5 hodin denně. Členské státy tak budou mít zároveň možnost toto navýšení kompenzovat
snížením poplatků po zbytek dne. Rozlišení poplatků musí být koncipováno a používáno
transparentně, nediskriminačně a přístupně pro všechny uživatele. Nejvýznamnější otázku, která
se týkala použití příjmů z mýtného, se podařilo vyřešit díky tomu, že se členské státy zavázaly
příjmy z poplatků za využívání infrastruktury a za externí náklady opětovně investovat do
konkrétních projektů vysokého evropského zájmu (TEN-T – příloha III rozhodnutí č. 661/2010/
EU) a zajišťovat, aby byla doprava udržitelnější. V horských oblastech mohou být dále u více
znečišťujících těžkých nákladních vozidel (tedy u těch, která spadají do emisních tříd EURO 0,
I a II, a od roku 2015 i u těch, která spadají do třídy EURO III) uplatněny dodatečné příplatky za
využívání infrastruktury. V tomto případě musí být příjmy investovány do prioritních projektů
evropského zájmu. Nejpozději v říjnu 2015 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě
zprávu o provádění a účincích této směrnice, zejména pokud jde o účinnost ustanovení o pokrytí
nákladů vzniklých v důsledku znečištění způsobeného dopravou a ustanovení o zařazení vozidel
nad 3,5 tuny a pod 12 tun.
3. Maximální přípustné rozměry a hmotnosti
Směrnice 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se stanoví maximální přípustné rozměry
a hmotnosti pro vnitrostátní a mezinárodní provoz, je referenčním textem, pokud jde o
normy v oblasti rozměrů uplatňované v Unii, jež se týkají všech těžkých nákladních vozidel
pohybujících se mezi členskými státy. Doplňují a pozměňují ji směrnice 97/27/ES ze dne
22. července 1997 a směrnice 2002/7/ES ze dne 18. února 2002, jejichž účelem je především
harmonizace předpisů v oblasti rozměrů autobusů, aby byl možný jejich volný pohyb v Unii,
a zejména řádné fungování kabotáže v osobní dopravě. Článek 4 směrnice 96/53/ES však
umožňuje vnitrostátní odchylky, totiž aby byla do provozu uvedena vozidla, která překračují
maximální hodnoty pro délku a hmotnost uvedené v příloze směrnice (18,75 m a 40 t), a to pro
potřeby činností, které významným způsobem neovlivňují mezinárodní hospodářskou soutěž,
např. činností spojených s lesnictvím a lesním hospodářstvím, a to za podmínky, že členské státy,
které takovéto výjimky stanoví, o tom informují Komisi. Odchylky od předpisů pro maximální
rozměry a hmotnost se připouštějí experimentálně, a to výlučně na vnitrostátní úrovni. Dne 15.
dubna 2013 byl Evropskému parlamentu a Radě předložen návrh směrnice, která má povolit
přeshraniční provoz delších a těžších kamionů (velmi těžkých nákladních vozidel) (viz také
úloha EP).
B. Správní harmonizace
1. Zákonem stanovené povinnosti týkající se řidiče
Směrnice 91/439/EHS ze dne 29. června 1991 o řidičských průkazech sjednotila formát
a skupiny vozidel, zavedla zásadu vzájemného uznávání a stanovila základní podmínky ohledně
zdravotního stavu a způsobilosti. Směrnice Rady 96/47/ES ze dne 23. července 1996 stanovila
alternativní formát řidičského průkazu ve formátu kreditní karty. Třetí směrnice, která se týká
řidičských průkazů, – směrnice 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 – zavádí tento formát
pro všechny průkazy vydané v Unii od 19. ledna 2013. Na tento nový formát plastové karty
bude třeba převést i všechny stávající papírové řidičské průkazy, které jsou dosud používány,
a to buď při obnovení platnosti, anebo nejpozději do roku 2033. Všechny nové průkazy budou
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mít stanovenou dobu platnosti (u motocyklů a automobilů podle země od 10 do 15 let, u
nákladních vozidel a autobusů 5 let) a budou platit v celé Unii. V rámci Unie se dosud můžeme
setkat se zhruba 110 různými vzory řidičských průkazů. Stanovená harmonizace by měla sloužit
třem cílům: boji proti podvodům, zajištění volného pohybu a zlepšení bezpečnosti na silnicích.
Nebude již například možná „turistika za řidičskými průkazy“, neboť bylo stanoveno, že každý
občan bude držitelem pouze jednoho řidičského průkazu a vydání nového řidičského průkazu
mu musí být odmítnuto, pokud mu bylo řidičské oprávnění v jiném členském státě omezeno,
pozastaveno nebo odňato. Předpokládá se, že Komise podá zprávu o provádění této směrnice,
včetně jejího dopadu na bezpečnost silničního provozu, a to nejdříve 19. ledna 2018. Pokud
jde o řidičské osvědčení pro řidiče nákladních vozidel, které bylo upraveno nařízením (ES)
č. 484/2002 ze dne 1. března 2002, a o osvědčení o odborné způsobilosti, které se řídí směrnicí
2003/59/ES ze dne 15. července 2003, odkazujeme na předchozí dokument o silniční dopravě.
2. Registrace vozidel
Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 (pozměněná směrnicí 2003/127/ES) provádí
harmonizaci registračních dokladů vozidel a zjednodušuje kontrolu vlastnictví a převody
mezi občany dvou členských států. Nařízení Rady (ES) č. 2411/98 ze dne 3. listopadu 1998
o uznávání rozlišovacích značek členského státu, ve kterém jsou registrována motorová vozidla
a jejich přípojná vozidla, zavádí povinné vyobrazení reflexní vlajky EU a mezinárodní značky
členského státu na levém okraji registrační značky. Ve zprávě z roku 2010 o občanství
Unie nazvané „Odstranit překážky pro výkon práv občanů EU“ poukázala Komise na potíže
s registrací vozidel jako na jednu z hlavních překážek volnému pohybu zboží. Navrhla při té
příležitosti zjednodušit formality při přehlašování automobilů do jiného členského státu, což
by podnikům, občanům a orgánům veřejné moci přineslo úspory ve výši nejméně 1,5 miliardy
EUR. Jakmile návrh vstoupí v platnost, nebude se týkat osob, které se například po určité období
v roce zdržují v prázdninovém bydlišti v jiném členském státě; naopak osoby, které se tam
zdržují trvale, budou mít šest měsíců na to, aby si v tomto státě nechaly vozidlo zaregistrovat.
C. Sociální harmonizace
1. Pracovní doba
Odvětví dopravy bylo ze základní směrnice 93/104/ES ze dne 23. listopadu 1993 o některých
aspektech úpravy pracovní doby vyňato. Směrnice 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě
pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě usiluje o stanovení
minimálních požadavků na úpravu pracovní doby, na základě kterých by mělo dojít ke zlepšení
situace v oblastech zdraví a bezpečnosti řidičů. Délka průměrné týdenní pracovní doby je
podle této směrnice 48 hodin. Maximální týdenní pracovní dobu je však možné prodloužit až
na 60 hodin, pokud průměrná doba vypočítaná za čtyři měsíce nepřevýší 48 hodin. V říjnu
2008 předložila Komise návrh změny směrnice 2002/15/ES, na jejímž základě by byli z oblasti
působnosti této směrnice vyloučeni řádní samostatně výdělečně činní řidiči. Evropský parlament
se však proti tomuto vyloučení postavil.
2. Doba řízení a odpočinku stanovená evropským sociálním nařízením
Maximální denní a týdenní doba řízení, přestávka a minimální denní a týdenní doba odpočinku
se řídí nařízením (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se ruší nařízení (EHS)
č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985. Týká se řidičů, kteří provádějí přepravu zboží (vozidla nad
3,5 tuny) nebo cestujících (vozidla pro více než 9 osob); zavádí častější přestávky a zlepšuje
a zjednodušuje možnosti kontroly i uplatňování postihů. Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 561/2006 bylo také změněno nařízení Rady (ES) č. 3821/85 ze dne 20. prosince
1985, kterým byly definitivně zavedeny elektronické či digitální tachografy, jejichž údaje jsou
považovány za nezfalšovatelné a jež usnadňují odhalování porušení evropského sociálního

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:CS:PDF
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nařízení. Směrnice 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 stanoví minimální podmínky, které musí
být dodržovány při uplatňování výše uvedených nařízení, a stanoví minimální počet kontrol
(v roce 2010 nejméně 3 % pracovních dní řidičů), které musí členské státy provádět, aby ověřily,
zda je dodržována doba řízení, přestávek a odpočinku. Nahrazení analogových tachografů
digitálními postupně umožní rychlejší a přesnější kontrolu většího objemu dat, a členské státy
tak budou schopny provádět více kontrol.
Nařízením (ES) 1073/2009 ze dne 21. října 2009 přijatým v rámci silničního balíčku (viz
dokument 5.6.3, část 2 c), bylo pozměněno nařízení (ES) č. 561/2006, což umožnilo do silniční
přepravy osob znovu zavést „pravidlo 12 dnů“, které řidiči umožňuje odložit týdenní dobu
odpočinku až o 12 po sobě jdoucích dnů (místo toho, aby pracoval nejvýše 6 po sobě jdoucích
dnů), a to za podmínky, že se jedná o příležitostnou mezinárodní osobní přepravu (tedy takovou,
kdy se stráví alespoň 24 hodin v jiné zemi, než je země, v níž byla přeprava zahájena). Výjimky
by měly být přípustné pouze za velmi přísných podmínek, které zaručí bezpečnost silničního
provozu a uloží řidičům povinnost vybrat si týdenní dobu odpočinku bezprostředně před touto
službou a po ní. Od 1. ledna 2014 se přidají další podmínky – vozidlo bude muset být vybaveno
digitálním tachografem a v případě řízení mezi 22. a 6. hodinou se buď zkrátí doba souvislého
řízení téhož řidiče na 3 hodiny, anebo se bude střídat více řidičů.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Evropský parlament v rámci svých legislativních pravomocí většinu harmonizačních návrhů
Komise podpořil, ale zároveň trval na některých aspektech:
— při posledním přezkumu směrnice o „euroznámce“ posílil Parlament její aspekty v oblasti

životního prostředí. Od druhého pololetí roku 2013 totiž cena mýta může zahrnovat
náklady spojené s hlukem a znečištěním ovzduší, avšak tohoto výsledku, který znamená
„minimum minima pro uplatňování zásady znečišťovatel platí“, bylo možno dosáhnout
pouze díky pevnému odhodlání parlamentního Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

— Parlamentu se podařilo dosáhnout zásadního posílení kontrol doby řízení a odpočinku,
avšak nadále usiluje o skutečnou sociální harmonizaci na úrovni Unie. V této souvislosti
požádal Komisi, aby byl do konce roku 2013 „proveden přezkum regulačního rámce
upravujícího dobu řízení a odpočinku v osobní a nákladní přepravě a aby bylo lépe
harmonizováno uplatňování a dodržování předpisů“. Tato zpráva (COM)2014)0222 final)
přijatá dne 14. dubna 2014 popisuje jak vývoj trhu, tak sociální rozměr silniční přepravy
zboží. Tato zpráva mimo jiné požaduje zvýšení účinnosti kontrol a rozvoj pracovních
podmínek v této profesi, s cílem zmírnit výrazné změny, jež začnou být z dlouhodobého
hlediska pociťovány, jako je zejména nedostatek řidičů (viz také úloha EP v dokumentu
5.7.3). Parlament také dosáhl toho, aby ustanovení směrnice 2002/15 platila od roku 2009
také pro samostatně výdělečně činné řidiče (přibližně 20 % v této kategorii).

— Dne 15. dubna 2014 Parlament zamítl změny, které výkonná moc chtěla uplatnit na
maximální rozměry a hmotnosti povolené směrnicí 96/53/ES. Požádal tedy Komisi, aby
provedla přiměřenou analýzu dopadu týkající se velmi těžkých nákladních vozidel a do
roku 2016 mu o tom podala zprávu.

— V usnesení ze dne 9. září 2015 o provádění bílé knihy pro oblast železniční dopravy
„hodnocení a cesta k udržitelné mobilitě“ Parlament Komisi vyzval, aby navrhla dodatečná
legislativní opatření v několika výše uvedených oblastech (viz výsledky). Zejména požádal
o přezkum třetí směrnice o řidičských průkazech (směrnice 2006/126/ES) s cílem posílit
požadavky v oblasti vydávání řidičských průkazů a školení řidičů a o přezkum směrnice
(EU) 2015/719 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice 96/53/ES týkající

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.6.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.7.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=fr
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se maximálních přípustných rozměrů a maximální přípustné hmotnosti povolených ve
vnitrostátní nebo mezinárodní dopravě.

Christina Ratcliff
03/2017
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