
EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 �

���

�

�
���

�

�

� 2009

Dokument ze zasedání

C6-0250/2004
2001/0241(COD)

CS

13/12/2004

Společný postoj

Společný postoj Rady ze dne 9. prosince 2004 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a
Rady o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy a o
změně nařízení Rady (EHS) č.  3821/85 a (ES) č. 2135/98

Doc. 11337/2/2004
Prohlá�ení
14780/1/2004  
KOM(2004)0817

CS CS





11337/2/04 REV 2 RP/le
DG C III    CS

RADA
EVROPSKÉ UNIE

Brusel, 9. prosince 2004
(OR. en)

Interinstitucionální spis:
2001/0241 (COD)

11337/2/04
REV 2

TRANS 255
SOC 348
CODEC 895

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY
Předmět : Společný postoj Rady ze dne 9. prosince 2004 k přijetí nařízení Evropského

parlamentu a Rady o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících
se silniční dopravy a o změně nařízení Rady (EHS) č.  3821/85 a (ES) č. 2135/98



11337/2/04 REV 2 RP/le 1
DG C III    CS

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

A RADY (ES) č.       /2004

ze dne

o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy a o změně

nařízení Rady (EHS) č.  3821/85 a (ES) č. 2135/98

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o zalo�ení Evropského společenství, a zejména na článek 71 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise1,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru2,

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy3,

                                                
1 Úř. věst. C 51 E, 26.2.2002, s. 234.
2 Úř. věst. C 221, 17.9.2002, s.19.
3 Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. ledna 2003 (Úř. věst. C 38 E, 12.2.2004,

s.152), společný postoj Rady ze dne 9. prosince 2004 (dosud nezveřejněný v Úředním
věstníku) a postoj Evropského parlamentu ze dne       (dosud nezveřejněný v Úředním
věstníku).



11337/2/04 REV 2 RP/le 2
DG C III    CS

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V oblasti silniční dopravy usilovalo nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince

1985 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě1 o harmonizaci

podmínek hospodářské soutě�e mezi druhy pozemní dopravy, zejména v silniční dopravě, a

o zlep�ení pracovních podmínek a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Je

třeba zachovat a prohloubit pokrok v této oblasti.

(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě

pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě2 od členských států

vy�aduje, aby přijaly opatření, která omezí maximální týdenní pracovní dobu řidičů.

(3) Byly zaznamenány potí�e při jednotném výkladu, uplatňování, prosazování a monitorování

ve v�ech členských státech některých ustanovení nařízení (EHS) č. 3820/85 týkajících se

dob řízení, přestávek v řízení a dob odpočinku pro řidiče v oblasti vnitrostátní i mezinárodní

silniční dopravy v rámci Společenství, jeliko� jsou formulována příli� obecně.

(4) Je �ádoucí účinné a jednotné prosazování těchto ustanovení, pokud se má dosáhnout jejich

cílů a jejich uplatňování nemá být zneva�ováno. Proto je zapotřebí jasněj�í a jednodu��í

soubor pravidel, která by byla pro odvětví silniční dopravy i kontrolní orgány snadno

srozumitelná a která by jimi mohla být snáze vykládána a uplatňována.

                                                
1 Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 1. Nařízení ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady

2003/59/ES (Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4).
2 Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 35.
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(5) Opatřeními obsa�enými v tomto nařízení, která se týkající se pracovních podmínek, by

nemělo být dotčeno právo sociálních partnerů stanovit v rámci kolektivních smluv či jinak

příznivěj�í předpisy pro pracovníky..

(6) Je �ádoucí jasně vymezit oblast působnosti tohoto nařízení uvedením hlavních kategorií

vozidel, na ně� se vztahuje.

(7) Toto nařízení by se mělo vztahovat na silniční přepravu uskutečňovanou výlučně v rámci

Společenství nebo mezi Společenstvím, �výcarskem a zeměmi, které jsou smluvními

stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

(8) Ustanovení Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě ze dne

1. července 1970 (AETR) v platném znění by se měla i nadále uplatňovat na silniční

přepravu zbo�í a cestujících vozidly registrovanými v členském státě nebo v zemi, která je

smluvní stranou AETR, na celou cestu mezi Společenstvím a třetí zemí kromě �výcarska a

zemí, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo

přes území této země.

(9) V případě silniční dopravy vozidly registrovanými ve třetí zemi, která není smluvní stranou

AETR, by se měla ustanovení AETR vztahovat pouze na úsek cesty probíhající uvnitř

Společenství nebo zemí, které jsou smluvními stranami AETR.
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(10) Jeliko� předmět AETR spadá do působnosti tohoto nařízení, je Společenství příslu�né pro

sjednávání a uzavírání této dohody.

(11) Vy�aduje-li změna vnitřní právní úpravy Společenství v dotyčné oblasti změnu AETR, měly

by podniknout členské státy společné kroky, aby AETR postupem v ní uvedeným co

nejdříve změnily.

(12) Měl by se aktualizovat výčet výjimek, aby se zohlednil vývoj v oblasti silniční dopravy za

posledních devatenáct let.

(13) Je nutné uvést úplné definice v�ech klíčových pojmů, aby se usnadnil výklad a zajistilo se

jednotné uplatňování tohoto nařízení. Definice týdne stanovená v tomto nařízení nebrání

řidičům, aby práci zahájili kterýkoli den v týdnu.

(14) Aby bylo zaji�těno účinné prosazování, je nezbytné, aby příslu�né orgány mohly při

silničních kontrolách prováděných po uplynutí přechodného období zjistit, zda ke dni

kontroly a během předcházejících 28 dnů byly řádně dodr�eny doby řízení a doby

odpočinku.

(15) Je nutno vyjasnit a zjednodu�it základní pravidla o době řízení, aby bylo mo�né účinné a

jednotné prosazování pomocí digitálního tachografu, jak je stanoveno v nařízení Rady

(EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě1 a

tomto nařízení. Kromě toho by měly kontrolní orgány členských států ve Stálém výboru

usilovat o dosa�ení vzájemné shody, co se týče provádění tohoto nařízení.

                                                
1 Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES)

č. 432/2004 (Úř. věst. L 71, 10.3.2004, s. 3).
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(16) Ukázalo se, �e podle pravidel obsa�ených v nařízení (EHS) č. 3820/85 lze denní doby řízení

a přestávky v řízení naplánovat tak, aby řidič mohl řídit vozidlo příli� dlouho, ani� by si

vybral celou dobu přestávky, co� vedlo ke sní�ení bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a ke zhor�ení pracovních podmínek řidičů. Proto by se mělo zajistit takové

rozdělení přestávek, aby se přede�lo zneu�ívání.

(17) Toto nařízení usiluje o zlep�ení sociálních podmínek zaměstnanců, na ně� se vztahuje, a o

zlep�ení celkové bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Činí tak hlavně

ustanoveními, která se týkají maximální doby řízení denně, týdně a ve dvou po sobě

následujících týdnech, ustanovením, které zavazuje řidiče, aby si vybíral bě�né týdenní doby

odpočinku alespoň jednou během dvou po sobě následujících týdnů, a ustanoveními, která

stanoví, �e denní doba odpočinku nesmí být za �ádných okolností krat�í ne� nepřeru�ená

doba devíti hodin. Vzhledem k tomu, �e tato ustanovení zaručují přiměřený odpočinek, a při

zohlednění zku�eností s praktickým prosazováním v posledních letech není nadále nutný

systém náhrad za zkrácené denní doby odpočinku.

(18) Velká část silniční dopravy v rámci Společenství zahrnuje po část cesty dopravu trajektem

nebo po �eleznici. Proto by se pro takové cesty měla stanovit jasná a vhodná ustanovení,

pokud jde o denní doby odpočinku a přestávky.

(19) S ohledem na nárůst přeshraniční přepravy zbo�í a cestujících je v zájmu bezpečnosti

silniční dopravy a lep�ího provádění silničních kontrol a kontrol v provozovnách dopravců

�ádoucí zahrnout rovně� doby řízení, doby odpočinku a přestávky v řízení uskutečněné v

jiných členských státech nebo třetích zemích a určit, zda byla odpovídající pravidla zcela a

řádně dodr�ena.
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(20) Odpovědnost dopravců by se měla vztahovat přinejmen�ím na dopravce, kteří jsou

právnickými nebo fyzickými osobami, a neměla by vylučovat řízení proti fyzickým osobám,

které jsou pachateli, podněcovateli nebo účastníky při poru�ování tohoto nařízení.

(21) Je nezbytné, aby řidiči, kteří pracují pro více dopravců, nále�itě informovali ka�dého z nich,

aby mohl dodr�et své povinnosti podle tohoto nařízení.

(22) Za účelem podpory pokroku v sociální oblasti a zlep�ení bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích si musí ka�dý členský stát ponechat právo přijmout určitá vhodná opatření.

(23) Vnitrostátní odchylky by měly odrá�et změny v oblasti silniční dopravy a omezovat se na ty

prvky, které nejsou v současné době vystaveny konkurenčnímu tlaku.

(24) Členské státy by měly stanovit pravidla pro vozidla pou�ívaná k linkové přepravě

cestujících, jestli�e délka tratě této linky nepřesahuje 50 km. Tato pravidla by měla zajistit

přiměřenou ochranu, pokud jde o povolené doby řízení a povinné přestávky v řízení a doby

odpočinku.

(25) V zájmu účinného prosazování je �ádoucí, aby se ve�kerá vnitrostátní i mezinárodní linková

přeprava cestujících kontrolovala pomocí standardního záznamového zařízení.
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(26) Členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce za poru�ování tohoto nařízení a zajistit

jejich uplatňování. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené, odrazující a nediskriminační.

Ve společné �kále opatření, která mají členské státy k dispozici, by měla být zahrnuta i

mo�nost vozidlo odstavit, byla-li zji�těna záva�ná poru�ení. Ustanoveními tohoto nařízení o

sankcích nebo řízení by neměly být dotčeny vnitrostátní předpisy o důkazním břemenu.

(27) V zájmu jasného a účinného prosazování je �ádoucí zajistit jednotná ustanovení o

odpovědnosti dopravců a řidičů za poru�ení tohoto nařízení. Tato odpovědnost mů�e mít v

jednotlivých členských státech podobu trestů nebo občanskoprávních nebo správních sankcí.

(28) Jeliko� cíle tohoto nařízení , toti� stanovení jasných společných pravidel týkajících se dob

řízení, přestávek v řízení a dob odpočinku pro řidiče v silniční dopravě, nemů�e být

dosa�eno uspokojivě na úrovni členských států, a proto, z důvodu potřeby koordinované

mezinárodní akce, jej mů�e být lépe dosa�eno na úrovni Společenství, mů�e Společenství

přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy.

V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto

nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosa�ení tohoto cíle.

(29) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata podle rozhodnutí Rady

1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí

svěřených Komisi1.

                                                
1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
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(30) Nařízení (EHS) č. 3821/85 by mělo být změněno, aby se vyjasnily některé zvlá�tní

povinnosti dopravců a řidičů, podpořila právní jistota a usnadnilo prosazování omezení dob

řízení a dob odpočinku pomocí silničních kontrol.

(31) Nařízení (EHS) č. 3821/85 rovně� by mělo být změněno, aby byla zaji�těna právní jistota

ohledně nových lhůt pro zavedení digitálních tachografů a dostupnosti karet řidiče.

(32) V zájmu jasnosti a přehlednosti by nařízení (EHS) č. 3820/1985 mělo být zru�eno a

nahrazeno tímto nařízením,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Úvodní ustanovení

Článek 1

Toto nařízení stanoví pravidla pro doby řízení, přestávky v řízení a doby odpočinku řidičů

zaji�ťujících silniční přepravu zbo�í a cestujících za účelem harmonizace podmínek hospodářské

soutě�e mezi druhy pozemní dopravy, zejména v silniční dopravě, a zlep�ení pracovních podmínek

a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Účelem tohoto nařízení je rovně� lep�í

monitorování a prosazování ze strany jednotlivých členských států a zlep�ení pracovní praxe v

silniční dopravě.
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Článek 2

1. Toto nařízení se vztahuje na přepravu

a) zbo�í vozidly, jejich� maximální přípustná hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu překračuje

3,5 tuny, nebo

b) cestujících vozidly, která jsousvou konstrukcí nebo trvalou úpravou určena pro přepravu více

ne� devíti osob včetně řidiče.

2. Toto nařízení se vztahuje na silniční dopravu bez ohledu na zemi registrace vozidla

uskutečněnou

a) výhradně uvnitř Společenství a

b) mezi Společenstvím, �výcarskem a zeměmi, které jsou smluvními stranami Dohody o

Evropském hospodářském prostoru.

3. Místo tohoto nařízení se na mezinárodní dopravu, která se zčásti uskutečňuje mimo oblasti

uvedené v odstavci 2, vztahuje Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční

přepravě (AETR), a to

a) na celou cestu pro vozidla registrovaná ve Společenství nebo v zemích, které jsou smluvními

stranami AETR;



11337/2/04 REV 2 RP/le 10
DG C III    CS

b) pouze na úsek cesty probíhající po území Společenství nebo zemí, které jsou smluvními

stranami AETR, pro vozidla registrovaná ve třetí zemi, která není smluvní stranou AETR.

Článek 3

Toto nařízení se nevztahuje na silniční dopravu

a) vozidly pou�ívanými pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestli�e délka tratě této linky

nepřesahuje 50 km;

b) vozidly, jejich� nejvy��í dovolená rychlost nepřesahuje 30 kilometrů v hodině;

c) vozidly, která jsou ve vlastnictví ozbrojených sil, sil civilní obrany, po�árních sborů a sil

odpovědných za udr�ování veřejného pořádku nebo jsou jimi najata bez řidiče, uskutečňuje-li

se přeprava v rámci jím svěřených úkolů a je-li pod jejich kontrolou;

d) vozidly pou�ívanými za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích;

e) specializovanými vozidly pou�ívanými pro lékařské účely;

f) speciálními havarijními vozidly, operují-li v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení

vozidla;
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g) vozidly pou�ívanými při silničních jízdních zkou�kách pro účely vývoje, opravy nebo údr�by,

a novými nebo přestavěnými vozidly, která je�tě nebyla uvedena do provozu;

h) vozidly nebo jejich kombinacemi, jejich� maximální přípustná hmotnost nepřesahuje 7,5 tuny

a která se pou�ívají k neobchodní přepravě zbo�í;

i) obchodními vozidly, která jsou podle právních předpisů členského státu, ve kterém se

pou�ívají, pova�ována za historická vozidla a pou�ívají se k neobchodní přepravě cestujících

nebo zbo�í.

Článek 4

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) �silniční dopravou� doprava prováděná po veřejných pozemních komunikacích prázdnými

nebo lo�enými silničními vozidly pou�ívanými pro přepravu cestujících nebo zbo�í;

b) �vozidlem� motorové vozidlo, tahač, přívěs nebo návěs a jejich kombinace, které jsou

definovány takto:

� �motorovým vozidlem� se rozumí silniční vozidlo s vlastním mechanickým pohonem,

s výjimkou vozidla trvale jezdícího po kolejích, zpravidla pou�ívané pro přepravu

cestujících nebo zbo�í,
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� �tahačem� se rozumí silniční vozidlo s vlastním mechanickým pohonem, s výjimkou

vozidla trvale jezdícího po kolejích, určené speciálně pro tahání, tlačení nebo

přemísťování přívěsů, návěsů, zařízení nebo strojů,

� �přívěsem� se rozumí vozidlo, které se připojuje za motorové vozidlo nebo tahač;

� �návěsem� se rozumí přívěs bez přední nápravy, který se s motorovým vozidlem nebo

tahačem spojuje tak, �e se na motorové vozidlo nebo tahač přená�í podstatná část jeho

hmotnosti nebo nákladu;

c) �řidičem� osoba, která řídí vozidlo, třeba jen krátkou dobu, nebo je přítomna ve vozidle, aby

je popřípadě mohla řídit;

d) �přestávkou v řízení� doba, během ní� nesmí řidič řídit ani vykonávat �ádnou jinou práci a

která je určená výhradně k jeho zotavení;

e) �jinou prací� činnosti, které jsou definovány jako pracovní doba v čl. 3 písm. a) směrnice

2002/15/ES, vyjma �řízení�, a také jakákoli práce pro tého� nebo jiného zaměstnavatele v

odvětví dopravy či jinde;

f) �dobou odpočinku� nepřeru�ená doba, během ní� mů�e řidič volně nakládat se svým časem;

g) �denní dobou odpočinku� denní doba, během ní� mů�e řidič volně nakládat se svým časem, a

zahrnuje �bě�nou denní dobu odpočinku� nebo �zkrácenou denní dobu odpočinku�:
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� �bě�nou denní dobou odpočinku� se rozumí nepřeru�ená doba odpočinku v celkovém

trvání nejméně 11 hodin. Tuto bě�nou dobu odpočinku lze případně rozdělit do dvou

časových úseků, z nich� první musí být nepřeru�ená doba v celkovém trvání nejméně

3 hodin a druhý nepřeru�ená doba v celkovém trvání nejméně 9 hodin;

� �zkrácenou denní dobou odpočinku� se rozumí nepřeru�ená doba odpočinku v

celkovém trvání nejméně 9 hodin, ale krat�í ne� 11 hodin;

h) �týdenní dobou odpočinku� nepřeru�ená doba odpočinku, během ní� mů�e řidič volné

nakládat se svým časem, a zahrnuje �bě�nou týdenní dobu odpočinku� a �zkrácenou týdenní

dobu odpočinku�:

� �bě�nou týdenní dobou odpočinku� se rozumí nepřeru�ená doba odpočinku v celkovém

trvání nejméně 45 hodin;

� �zkrácenou týdenní dobou odpočinku� se rozumí nepřeru�ená doba odpočinku krat�í

ne� 45 hodin, která smí být za podmínek stanovených v čl. 8 odst. 6 zkrácena na

nejméně 24 po sobě následujících hodin;

i) �týdnem� období mezi 00,00 hodin v pondělí a 24,00 hodin v neděli;

j) �denní dobou řízení� celková doba řízení mezi skončením jedné denní doby odpočinku a

začátkem druhé denní doby odpočinku nebo mezi denní dobou odpočinku a týdenní dobou

odpočinku;
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k) �týdenní dobou řízení� celková doba řízení během jednoho týdne;

l) �maximální přípustnou hmotností� celková povolená provozní hmotnost plně nalo�eného

vozidla;

m) �linkovou přepravou cestujících� vnitrostátní a mezinárodní doprava definovaná v článku 2

nařízení Rady (ES) č. 684/92 ze dne 16. března 1992 o společných pravidlech pro

mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy1;

n) �provozem s více řidiči� stav, kdy je během dob řízení mezi dvěma po sobě následujícími

denními dobami odpočinku nebo mezi denní dobou odpočinku a týdenní dobou odpočinku ve

vozidle přítomen nejméně jeden dal�í řidič, aby je řídil. Během první hodiny provozu s více

řidiči není přítomnost dal�ího řidiče nebo řidičů povinná, ve zbývající době v�ak povinná je;

o) �dopravcem� fyzická nebo právnická osoba, sdru�ení nebo skupina osob bez právní

subjektivity, zisková či nezisková, nebo veřejnoprávní subjekt s právní subjektivitou nebo

podléhající orgánu s právní subjektivitou zabývající se silniční dopravou, ať na cizí účet a za

úplatu, nebo na vlastní účet;

p) �dobou řízení� celková doba řízení od okam�iku, kdy řidič začne řídit vozidlo po době

odpočinku nebo regulované přestávce, do okam�iku, kdy začne dal�í doba odpočinku nebo

regulovaná přestávka. Doba řízení mů�e být nepřetr�itá nebo přeru�ovaná;

q) �regulovanou přestávkou� nepřeru�ená přestávka v řízení v délce nejméně 15 minut, která činí

nejméně pět minut na ka�dou půlhodinu nebo započatou půlhodinu celkové doby řízení do

doby, kdy začne regulovaná přestávka v řízení.

                                                
1 Úř. věst. L 74, 20.3.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku

2003.
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KAPITOLA II

Osádka, doba řízení, přestávky v řízení a doby odpočinku

Článek 5

1. Minimální věk průvodčích je 18 let.

2. Minimální věk pomocníků řidiče je 18 let. Členské státy v�ak mohou minimální věk

pomocníků řidiče sní�it na 16 let za předpokladu, �e

a) se silniční doprava uskutečňuje v jednom členském státě na trati v okruhu do 50 km od místa

obvyklého odstavení vozidla, včetně území místních správních celků majících střed v takto

vymezené oblasti,

b) sní�ení věku je za účelem odborné přípravy a

c) jsou dodr�ena omezení ulo�ená pracovněprávními předpisy členského státu.

Článek 6

1. Denní doba řízení nesmí přesáhnout 9 hodin.
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Nejvý�e dvakrát za týden mů�e být prodlou�ena na 10 hodin.

2. Týdenní doba řízení nesmí přesáhnout 56 hodin a nesmí být překročena maximální týdenní

pracovní doba stanovená ve směrnici 2002/15/ES.

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

4. Denní a týdenní doba řízení zahrnuje celkovou dobu řízení na území Společenství nebo třetí

země.

5. Řidič zaznamená jako �jinou práci� dobu strávenou podle čl. 4 písm. e) a rovně� dobu řízení

vozidla pou�ívaného k obchodním účelům, na ně� se nevztahuje toto nařízení, a dále zaznamená

dobu �pracovní pohotovosti�, definovanou v čl. 15 odst. 3 písm. c) nařízení (EHS) č. 3821/85, od

poslední denní nebo týdenní doby odpočinku. Tento zápis provede ručně na záznamový list, výtisk

nebo zadá ručně na záznamovém zařízení.

Článek 7

Po čtyřech a půl hodinách řízení musí mít řidič nepřeru�enou přestávku nejméně 45 minut, pokud

nezačíná doba odpočinku.
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V následující tabulce je uvedena odpovídající minimální regulovaná přestávka pro mo�né doby

řízení.

Doba řízení Minimální regulovaná přestávka

0 � 90 minut 15 minut

91 � 120 minut 20 minut

121 � 150 minut 25 minut

151 � 180 minut 30 minut

181 � 210 minut 35 minut

211 � 240 minut 40 minut

241 � 270 minut (maximum) 45 minut
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Článek 8

1. Řidič musí dodr�ovat denní a týdenní doby odpočinku.

2. V průběhu ka�dých 24 hodin po skončení předchozí denní nebo týdenní doby odpočinku musí

mít řidič novou denní dobu odpočinku.

Je-li denní doba odpočinku v průběhu těchto 24 hodin alespoň 9 hodin, ale krat�í ne� 11 hodin,

pova�uje se dotyčná denní doba odpočinku za zkrácenou.

3. Denní dobu odpočinku lze prodlou�it na bě�nou nebo zkrácenou týdenní dobu odpočinku.

4. Mezi dvěma týdenními dobami odpočinku smí mít řidič nanejvý� tři zkrácené denní doby

odpočinku.

5. Odchylně od článku 2, jsou-li ve vozidle přítomni nejméně dva řidiči, musí mít ka�dý z nich

denní odpočinek nejméně 9 hodin za ka�dé období 30 hodin od skončení denní nebo týdenní doby

odpočinku.
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6. Ve kterýchkoli dvou po sobě následujících týdnech musí mít řidič

� dvě bě�né týdenní doby odpočinku nebo

� jednu bě�nou týdenní dobu odpočinku a jednu zkrácenou dobu odpočinku v celkové délce

24 hodin. Zkrácení v�ak 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 �esti 24hodinových časových úseků od

skončení předchozí týdenní doby odpočinku.

7. Ka�dá doba odpočinku vybraná náhradou za zkrácení týdenní doby odpočinku musí

bezprostředně navazovat na jinou dobu odpočinku trvající nejméně 9 hodin.

8. Řidič smí trávit denní dobu odpočinku nebo zkrácenou týdenní dobu odpočinku mimo místo

obvyklého odstavení vozidla v zaparkovaném vozidle, je-li vybaveno lehátkem pro ka�dého řidiče.

9. Týdenní doba odpočinku, která začíná v jednom týdnu a pokračuje do týdne následujícího,

mů�e být připojena k jednomu nebo druhému z těchto týdnů, av�ak nikoli k oběma.

Článek 9

1. Odchylně od článku 8 mů�e být bě�ná denní doba odpočinku, pokud řidič doprovází vozidlo

přepravované na trajektu nebo po �eleznici, přeru�ena nanejvý� dvakrát jinými činnostmi, které

nepřesahují celkem jednu hodinu.
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2. Během bě�né denní doby odpočinku uvedené v odstavci 1 musí mít řidič k dispozici lů�ko

nebo lehátko.

KAPITOLA III

Odpovědnost dopravce

Článek 10

1. Dopravce nesmí odměňovat řidiče, je� zaměstnává nebo jejich� slu�eb vyu�ívá, a to ani

prémiovým zvýhodněním nebo příplatky, za ujetou vzdálenost nebo objem přepravovaného zbo�í,

pokud by tyto odměny mohly vést k ohro�ení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

2. Dopravce organizuje práci řidičů uvedených v odstavci 1 tak, aby mohli dodr�et nařízení

(EHS) č. 3821/85 a kapitolu II tohoto nařízení. Dopravce řidiče nále�itě poučí a provádí pravidelné

kontroly, aby zajistil dodr�ování nařízení (EHS) č. 3821/85 a kapitoly II tohoto nařízení.

3. Dopravce odpovídá za poru�ení, kterých se dopustí jeho řidiči, a to i tehdy, pokud k tomuto

poru�ení do�lo na území jiného členského státu nebo třetí země.
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Ani� je dotčeno právo členských států pova�ovat dopravce za plně odpovědné, mohou členské státy

podmínit tuto odpovědnost poru�ením odstavců 1 a 2 dopravcem. Členské státy mohou zvá�it

jakýkoli důkaz, �e dopravce nelze důvodně pova�ovat za odpovědného za poru�ení, ke kterému

do�lo.

4. Dopravci, zasílatelé, speditéři, organizátoři turistických zájezdů, hlavní dodavatelé,

subdodavatelé a agentury zprostředkovávající zaměstnání řidičům zajistí, aby byly smluvně

dohodnuté přepravní plány v souladu s tímto nařízením.

5. a) Dopravce, který pou�ívá vozidla vybavená záznamovým zařízením podle přílohy IB

nařízení (EHS) č. 3821/85, na ně� se vztahuje toto nařízení, zajistí, aby

i) se ve�keré údaje pravidelně stahovaly z přístroje ve vozidle a karty řidiče, jak to

stanoví členský stát a aby se odpovídající údaje stahovaly častěji, aby se zajistilo,

�e jsou sta�eny údaje o v�ech činnostech, které dopravce provedl nebo které pro

něj byly provedeny;

ii) ve�keré údaje sta�ené z přístroje vozidla a z karty řidiče byly uchovávány po dobu

nejméně 12 měsíců po jejich zaznamenání a na �ádost kontrolora byly tyto údaje

dostupné z provozovny dopravce, přímo nebo dálkově.
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b) Pro účely tohoto odstavce je výraz �stahování� vykládán v souladu s definici

stanovenou v příloze IB kapitole I písm. s)nařízení (EHS) č. 3821/85.

c) O maximálním časovém úseku pro stahování příslu�ných údajů podle písm. a) bodu i)

rozhodne Komise postupem podle čl. 24 odst. 2.

KAPITOLA IV

Výjimky

Článek 11

Ka�dý členský stát mů�e v případě silniční dopravy, která se uskutečňuje zcela na jeho území,

uplatňovat del�í minimální přestávky v řízení a doby odpočinku nebo krat�í maximální doby řízení,

ne� jsou stanoveny v článcích 6 a� 9. Toto nařízení se v�ak i nadále vztahuje na řidiče

v mezinárodní dopravě.

Článek 12

Řidič se mů�e odchýlit od článků 6 a� 9 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. Řidič uvede důvod odchylky ručně na záznamovém listu

záznamového zařízení, na výtisku ze záznamového zařízení nebo ve svém pracovním plánu

nejpozději po dojetí na vhodné místo zastávky.
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Článek 13

1. Jestli�e nejsou dotčeny cíle stanovené v článku 1, mů�e ka�dý členský stát na svém území

nebo po dohodě s jiným členským státem na jeho území udělit výjimky z článků 5 a� 9 týkající se

přepravy

a) vozidly ve vlastnictví orgánů veřejné moci nebo jimi najatými bez řidiče a pou�ívanými

k silniční dopravě, pokud tyto orgány veřejné moci nevstupují do hospodářské soutě�e se

soukromými dopravci;

b) vozidly pou�ívanými nebo najatými bez řidiče zemědělskými, pěstitelskými, lesnickými,

chovatelskými podniky a podniky rybolovu pro přepravu zbo�í jako součást jejich

podnikatelské činnosti na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla;

c) zemědělskými a lesnickými traktory pou�ívanými pro zemědělské a lesnické činnosti na

tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla, který vozidlo vlastní,

najímá nebo najímá s následnou koupí;
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d) vozidly nebo kombinacemi vozidel, jejich� maximální přípustná hmotnost nepřekračuje

7,5 tuny a která pou�ívají poskytovatelé v�eobecných slu�eb definovaní v čl. 2 bodě 13

směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných

pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu po�tovních slu�eb Společenství a zvy�ování kvality

slu�by1 za účelem doručování zásilek v rámci v�eobecných slu�eb nebo pro přepravu

materiálu nebo zařízení, které řidič při výkonu svého povolání potřebuje. Tato vozidla se

smějí pou�ívat pouze na tratích v okruhu do 50 km od místa obvyklého odstavení vozidla a za

podmínky, �e řízení vozidla nepředstavuje řidičovu hlavní činnost;

e) vozidly provozovanými výlučně na ostrovech s rozlohou do 2300 km2, které nejsou spojeny

se zbytkem území státu mostem, brodem nebo tunelem, jen� by mohl být pou�íván

motorovými vozidly;

f) vozidly pou�ívanými pro přepravu zbo�í na tratích v okruhu do 50 km od místa obvyklého

odstavení vozidla s pohonem na zemní nebo zkapalněný plyn nebo elektřinu, jejich�

maximální přípustná hmotnost včetně hmotnosti přívěsu nebo návěsu nepřesahuje 7,5 tuny;

g) vozidly pou�ívanými pro výcvik �adatelů o řidičské oprávnění nebo osvědčení o odborné

způsobilosti či jejich přezkou�ení za předpokladu, �e nejsou vyu�ívána k obchodní přepravě

zbo�í nebo cestujících;

h) vozidly pou�ívanými v souvislosti s kanalizačními sítěmi, ochranou před povodněmi nebo

rozvodem vody, údr�bou a kontrolou silnic nebo odvozem a likvidací odpadků;

                                                
1 Úř. věst. L 15, 21,11,1998, s. 14. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č.

1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).
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i) vozidly s 10 a� 17 sedadly pou�ívanými výlučně k neobchodní přepravě cestujících;

j) specializovanými vozidly přepravujícími cirkus a lunapark;

k) speciálně vybavenými vozidly pro mobilní projekty, jejich� hlavním účelem po zaparkování

je vyu�ití k vzdělávacím účelům;

l) vozidly pou�ívanými pro svoz mléka z hospodářství a zpětnou přepravu nádob na mléko nebo

mléčných výrobků určených pro krmení zvířat do hospodářství;

m) specializovanými vozidly přepravujícími peníze nebo cennosti;

n) vozidly pou�ívanými pro přepravu zvířecích odpadů nebo zvířecích těl neurčených k lidské

spotřebě;

o) vozidly pou�ívanými výhradně na komunikacích uvnitř distribučních center jako přístavy,

překladi�tě nebo �elezniční terminály.

2. Členské státy uvědomí Komisi o výjimkách udělených podle odstavce 1 a Komise uvědomí

ostatní členské státy.
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3. Jestli�e nejsou dotčeny cíle stanovené v článku 1 a je zaji�těna přiměřená ochrana řidičů,

mů�e členský stát po schválení Komisí udělit na svém území drobné výjimky z nařízení pro vozidla,

která se pou�ívají v předem vymezených oblastech s hustotou obyvatelstva men�í ne� 5 osob na

km2, v těchto případech:

� u vnitrostátní linkové přepravy cestujících, je-li jízdní řád schválen orgány (pouze v tomto

případě lze povolit výjimky týkající se přestávek), a

� u vnitrostátní nákladní silniční dopravy na vlastní účet nebo na cizí účet a za úplatu, která

nemá dopad na jednotný trh a je nezbytná pro zachování některých průmyslových odvětví na

daném území a kde ustanovení tohoto nařízení umo�ňující výjimku stanoví omezení délky

tratě v okruhu do 100 km.

Silniční doprava na základě této výjimky mů�e zahrnovat jízdu do oblasti s hustotou obyvatelstva

nejméně 5 osob na km2 pouze za účelem zahájení nebo ukončení jízdy. Tato opatření musí být svou

povahou a rozsahem přiměřená.

Článek 14

1. Členské státy mohou po zmocnění Komise udělit výjimky z článků 6 a� 9 v případě dopravy

provozované za mimořádných okolností, nejsou-li jimi cíle stanovené v článku 1 dotčeny.
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2. V naléhavých případech mohou členské státy udělit dočasnou výjimku na dobu nepřesahující

30 dnů a tuto výjimku neprodleně oznámí Komisi.

3. Komise uvědomí o ka�dé výjimce podle tohoto článku ostatní členské státy.

Článek 15

Členské státy zajistí, aby se na řidiče vozidel uvedených v čl. 3 písm. a) vztahovaly vnitrostátní

předpisy, které zaji�ťují přiměřenou ochranu, pokud jde o povolené doby řízení a povinné přestávky

v řízení a doby odpočinku.

KAPITOLA V

Kontrolní postupy a sankce

Článek 16

1. Není-li vozidlo vybaveno záznamovým zařízením v souladu s nařízením (EHS) č. 3821/85,

vztahují se odstavce 2 a 3 tohoto článku na

a) vnitrostátní linkovou přepravu cestujících a
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b) mezinárodní linkovou přepravu cestujících, její� konečné zastávky se nacházejí ve vzdálenosti

do 50 km vzdu�nou čarou od hranic mezi dvěma členskými státy a její� délka tratě

nepřesahuje 100 km.

2. Dopravce vypracuje jízdní řád linky a pracovní plán, ve kterém je u ka�dého řidiče uvedeno

jméno, místo obvyklého odstavení vozidla a předem stanovený časový rozvrh různých dob řízení,

jiné práce, přestávek v řízení a pracovní pohotovosti.

Ka�dý řidič linkové dopravy ve smyslu odstavce 1 musí mít u sebe výtah z pracovního plánu a opis

jízdního řádu.

3. Pracovní plán musí

a) obsahovat ve�keré údaje stanovené v odstavci 2 pro minimální časový úsek zahrnující

předchozích 28 dnů; tyto údaje se musí aktualizovat v pravidelných odstupech, jejich� délka

nepřesáhne jeden měsíc;

b) být podepsán ředitelem dopravce nebo osobou jím k tomu pověřenou;

c) být dopravcem uchováván po dobu jednoho roku od konce období, na které se vztahuje.

Výtah z pracovního plánu vydá dopravce dotyčnému řidiči na jeho �ádost;

d) být předlo�en nebo vydán na �ádost pověřeného kontrolora.
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Článek 17

1. Členské státy oznámí Komisi potřebné údaje na jednotném formuláři stanoveném

v rozhodnutí 93/173/EHS1, aby mohla vypracovat ka�dé dva roky zprávu o uplatňování tohoto

nařízení a nařízení (EHS) č. 3821/85 a vývoji v dotyčných oblastech.

2. Tyto informace musí být Komisi sděleny nejpozději 30. září po uplynutí dvouletého období,

ke kterému se má zpráva vztahovat.

3. Komise předlo�í Evropskému parlamentu a Radě zprávu do 13 měsíců po uplynutí dotyčného

dvouletého období.

Článek 18

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro provedení tohoto nařízení.

                                                
1 Úř. věst. L 72, 25.3.1993, s. 33.
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Článek 19

1. Členské státy stanoví sankce za poru�ení tohoto nařízení a nařízení (EHS) č. 3821/85 a

přijmou ve�kerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné,

přiměřené, odrazující a nediskriminační. Při poru�ení tohoto nařízení nebo nařízení (EHS)

č. 3821/85 mů�e být ulo�ena pouze jedna sankce nebo zahájeno jedno řízení. Členské státy oznámí

tato opatření a sankce Komisi ve lhůtě stanovené v čl. 29 druhém pododstavci. Komise v souladu s

tím uvědomí ostatní členské státy.

2. Členský stát oprávní příslu�né orgány k ukládání sankcí dopravci nebo řidiči za poru�ení

tohoto nařízení, které bylo zji�těno na jeho území a za ně� dosud nebyla ulo�ena sankce, i kdy� k

tomuto poru�ení do�lo na území jiného členského státu nebo třetí země.

Odchylně, bylo-li zji�těno poru�ení,

� ke kterému nedo�lo na území dotyčného členského státu a

� kterého se dopustil dopravce, jen� je usazen v jiném členském státě nebo třetí zemi, či řidič,

jeho� pracovi�tě se nachází v jiném členském státě nebo třetí zemi:

mů�e členský stát do 1. ledna 2009 místo ulo�ení sankcí oznámit okolnosti poru�ení příslu�nému

úřadu v členském státě nebo třetí zemi, ve které je dopravce usazen nebo řidič má pracovi�tě.
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3. Zahájí-li členský stát řízení nebo ulo�í-li sankci za určité poru�ení, musí o tom řidiči vystavit

řádné písemné potvrzení.

4. Členské státy zajistí, aby existoval systém přiměřených sankcí, který mů�e zahrnovat finanční

sankce, pro případ poru�ení tohoto nařízení nebo nařízení (EHS) č. 3821/85 dopravci, zasílateli,

speditéry, organizátory turistických zájezdů, hlavními dodavateli, subdodavateli a agenturami

zprostředkovávajícími zaměstnání řidičům.

Článek 20

1. Řidič musí uchovávat potvrzení vystavená členským státem týkající se ulo�ených sankcí nebo

zahájení řízení po dobu, kdy toté� poru�ení tohoto nařízení mů�e vést k dal�ímu řízení nebo ulo�ení

sankcí podle tohoto nařízení.

2. Na �ádost předlo�í řidič potvrzení uvedené v odstavci 1.

3. Řidič, který je zaměstnán více dopravci nebo jeho� slu�eb vyu�ívá více dopravců, poskytne

ka�dému dopravci dostatečné informace, aby tento dopravce mohl dodr�et kapitolu II.
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Článek 21

Domnívá-li se členský stát, �e do�lo k poru�ení tohoto nařízení, které mů�e zjevně ohrozit

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, je oprávněn dotyčné vozidlo odstavit, dokud není

příčina poru�ení odstraněna. Členské státy mohou řidiči ulo�it, aby si vybral denní dobu odpočinku.

Členské státy mohou rovně� odebrat, pozastavit nebo omezit oprávnění k podnikání dopravce, je-li

tento dopravce usazen v tomto členském státě, nebo odebrat, pozastavit či omezit řidičovo řidičské

oprávnění. Výbor uvedený v čl. 24 odst. 2 vypracuje pokyny k prosazování harmonizovaného

uplatňování tohoto článku.

Článek 22

1. Členské státy si poskytují vzájemnou pomoc při uplatňování tohoto nařízení a kontrole jeho

dodr�ování.

2. Příslu�né orgány členských států si pravidelně vyměňují v�echny dostupné informace o

a) poru�ování pravidel stanovených v kapitole II nerezidenty a sankcích jim za ně ulo�ených,

b) sankcích ulo�ené členskými státy jejich rezidentům za taková poru�ení spáchaná v ostatních

členských státech.
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3. Členské státy zasílají pravidelně významné informace o výkladu a uplatňování tohoto nařízení

Komisi, která je zpřístupní v elektronické podobě ostatním členským státům.

Článek 23

Společenství zahájí jednání s třetími zeměmi, uká�í-li se jako nezbytná k provedení tohoto nařízení.

Článek 24

1. Komisi je nápomocen výbor uvedený v čl. 18 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3821/85.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, pou�ijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem

na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 25

1. Na �ádost členského státu nebo z vlastního podnětu Komise

a) prozkoumá případy, kdy do�lo k rozdílům při uplatňování a prosazování některého ustanovení

tohoto nařízení, zejména co se týče doby řízení, přestávek v řízení a doby odpočinku;
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b) vyjasní ustanovení tohoto nařízení za účelem prosazování společného přístupu.

2. V případech uvedených v odstavci 1 rozhoduje Komise o doporučeném přístupu postupem

podle čl. 24 odst. 2. Komise sdělí své rozhodnutí Evropskému parlamentu, Radě a členským státům.

KAPITOLA VI

Závěrečná ustanovení

Článek 26

Nařízení (EHS) č. 3821/85 se mění takto:

1) Článek 2 se nahrazuje tímto:

�Článek 2

Pro účely tohoto nařízení platí definice stanovené v článku 4 nařízení Evropského

parlamentu a Rady (ES) č.       ze dne      +o harmonizaci některých předpisů v sociální

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

č. 2135/98*.

���������

* Úř. věst. L      �

                                                
+ Pro Úř. věst.: vlo�te číslo a datum tohoto nařízení
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2) V článku 3 se odstavce 1, 2 a 3 nahrazují tímto:

�1. Záznamové zařízení musí být zabudováno a u�íváno ve vozidlech, která jsou

registrována v členském státě a pou�ívána pro silniční přepravu cestujících nebo zbo�í,

s výjimkou vozidel uvedených v článku 3 a čl. 16 bodě 1 nařízení (ES) č.     *, a vozidla

vyňatá z oblasti působnosti nařízení (EHS) č. 3820/85, která ji� nejsou vyňata podle

nařízení (ES) č.         *, musí tomuto po�adavku vyhovět do 31. prosince 2007.

2. Členské státy mohou z oblasti působnosti tohoto nařízení vyjmout vozidla uvedená

v čl. 13 odst. 1 a 3 nařízení (EHS) č.     *.

3. Členské státy mohou po zmocnění Komisí vyjmout z oblasti působnosti tohoto nařízení

vozidla u�ívaná pro přepravu uvedenou v článku 14 nařízení (EHS) č.     *.�

3) V článku 14 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

�2. Dopravce uchovává záznamové listy a výtisky, vyhotovují-li se podle čl. 15 odst. 1,

v chronologickém pořadí a čitelné podobě nejméně jeden rok po jejich pou�ití a na �ádost

dotyčného řidiče mu vydá jejich kopie. Dopravce vydá dále dotyčným řidičům na �ádost

kopie sta�ených údajů z karty řidiče a jejich výtisky. Záznamové listy, výtisky a sta�ené

údaje musí být předlo�eny nebo vydány na �ádost pověřeného kontrolora.�

                                                
* Pro Úř. věst.: vlo�te číslo tohoto nařízení
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4) Článek 15 se mění takto:

� v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

�Je-li karta řidiče po�kozená, nefunguje-li správně nebo nemá-li ji řidič, musí řidič

i) na začátku jízdy vytisknout údaje o vozidle, které řídí, a na výtisk zaznamenat

a) údaje, které umo�ní identifikaci řidiče (jméno, číslo karty řidiče nebo

řidičského oprávnění), včetně svého podpisu,

b) časové úseky uvedené v odst. 3 druhé odrá�ce písm. b), c) a d);

ii) na konci jízdy vytisknout informace týkající se časových úseků zaznamenaných

záznamovým zařízením, zaznamenat dobu jiné práce, dobu pracovní pohotovosti a

odpočinku od vyhotovení výtisku při zahájení jízdy, nejsou-li zaznamenány

tachografem, a uvést na tomto dokumentu údaje k identifikaci řidiče (jméno, číslo

karty řidiče nebo řidičského oprávnění), včetně svého podpisu.�;
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� v odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

�Jestli�e v důsledku svého vzdálení se od vozidla nemů�e řidič pou�ívat zařízení

zabudované do vozidla, musí být časové úseky uvedené v odst. 3 druhé odrá�ce písm.

b), c) a d)

i) zaznamenány na záznamovém listu ručně, automatickým záznamem nebo jinými

prostředky čitelně a bez zneči�tění listu, je-li vozidlo vybaveno záznamovým

zařízením v souladu s přílohou I, nebo

ii) zadány na kartu řidiče zařízením k ručnímu zadání údajů, je-li vozidlo vybaveno

záznamovým zařízením v souladu s přílohou IB.

Je-li ve vozidle vybaveném záznamovým zařízením v souladu s přílohou IB přítomen

více ne� jeden řidič, zajistí řidiči, aby byly jejich karty vlo�eny do správného otvoru

v tachografu.�;
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� v odstavci 3 se písmena b) a c) nahrazují tímto:

�b) �jinou prací� se rozumí jakákoli činnost, vyjma řízení ve smyslu čl. 3 písm. a)

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o

úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě*, a

také jakákoli práce pro stejného nebo jiného zaměstnavatele v odvětví dopravy či

jinde, a musí být zaznamenána pod značkou #.

c) �pracovní pohotovost� ve smyslu čl. 3 písm. b) směrnice 2002/15/ES musí být

zaznamenána pod značkou #.

��������

* Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 35.�;

� odstavec 4 se zru�uje;

� odstavec 7 se nahrazuje tímto:

�7. a) Řídí-li řidič vozidlo vybavené záznamovým zařízením v souladu s

přílohou I, musí být schopen kdykoli na �ádost kontrolora předlo�it

i) záznamové listy z bě�ného týdne a listy pou�ité řidičem v

předcházejících 15 dnech,

ii) kartu řidiče, má-li ji, a
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iii) ručně provedený záznam nebo výtisk pořízený v bě�ném týdnu a v

předchozích 15 dnech, jak je vy�adováno podle tohoto nařízení a nařízení

(EHS) č.     *.

Po 1. lednu 2008 v�ak zahrnují časové úseky uvedené v bodech i) a iii) bě�ný den

a předchozích 28 dnů.

b) Řídí-li řidič vozidlo vybavené záznamovým zařízením v souladu s přílohou IB,

musí být schopen kdykoli na �ádost kontrolora předlo�it

i) kartu řidiče, jejím� je dr�itelem,

ii) ručně provedený záznam nebo výtisk pořízený v bě�ném týdnu a

v předchozích 15 dnech, jak je vy�adováno podle tohoto nařízení a nařízení

(EHS) č.     *, a

iii) záznamové listy, které odpovídají některému z období uvedených

v předchozím bodě, během nich� řídil vozidlo vybavené záznamovým

zařízením v souladu s přílohou I.

Po 1. lednu 2008 v�ak zahrnují časové úseky uvedené v bodě ii) bě�ný den a

předchozích 28 dnů.
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c) Pověřený kontrolor mů�e zkontrolovat dodr�ování nařízení (EHS) č.     * analýzou

záznamových listů, zobrazených nebo vyti�těných údajů, které byly zaznamenány

záznamovým zařízením nebo kartou řidiče, nebo není-li to mo�né, analýzou

jakéhokoli podkladu, který dokládá nedodr�ení některého ustanovení, například

čl. 16 odst. 2 a 3.�

Článek 27

Článek 2 nařízení (ES) č. 2135/98 se mění takto:

1) V odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

�1. a) Po 5. srpnu 2005 musí být vozidla poprvé uvedená do provozu vybavena

záznamovým zařízením, které je v souladu s po�adavky přílohy IB nařízení (EHS)

č. 3821/85.�

2) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

�2. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zaji�tění vydávání karet řidiče nejpozději do

5. května 2005.�
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Článek 28

Zru�uje se nařízení (EHS) č. 3820/85.

Av�ak čl. 5 odst. 1, 2 a 4 uvedeného nařízení se pou�ijí do dnů stanovených v čl. 15 odst. 1

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí

kvalifikaci a pravidelném �kolení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní

dopravu1.

Článek 29

Toto nařízení vstupuje v platnost jeden rok po vyhlá�ení v Úředním věstníku Evropské unie

s výjimkou článku 27, který vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlá�ení.

Pou�ije se ode dne       *.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo pou�itelné ve v�ech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

                                        

                                                
1 Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4. Směrnice ve znění směrnice Rady 2004/66/ES (Úř. věst. L

168, 1.5.2004, s. 35).
* Pro Úř. věst.: tři měsíce po vyhlá�ení tohoto nařízení v Úředním věstníku.
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I. Úvod

Postup

V rámci postupu spolurozhodování (článek 251 Smlouvy o ES) přijal Evropský parlament dne

14. ledna 2003 stanovisko1 k návrhu Komise, jak byl tento návrh předlo�en dne 12. října 2001.

Poté Komise předlo�ila pozměněný návrh, a to dne 12. srpna 2003.

Oproti původnímu návrhu zahrnoval pozměněný návrh značný počet změn přijatých Evropským

parlamentem a rovně� zohlednil práci dříve vykonanou na různých úrovních Rady.

Účelem návrhu nařízení je nahradit v současné době platný právní předpis, a to nařízení (EHS)

3820/85 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy2.

Uvedené nařízení dosud určovalo doby řízení a odpočinku a přestávky pro řidiče z povolání. Dále

návrh nařízení předpokládá změnu nařízení (EHS) 3821/85, která by upravila zejména technické

otázky zavedení digitálního tachografu. Navíc upravuje prodlou�ení lhůt pro zavedení tohoto

nového přístroje a pro dostupnost karet řidičů.

Rada přijala společný postoj dne 9. prosince 2004. Při své práci Rada rovně� vzala v úvahu

stanovisko Hospodářského a sociálního výboru3.

                                                
1 Úř. věst. C 38E, 12.2.2004, s. 152.
2 Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 1.
3 Úř. věst. C 221, 17.9.2002, s. 19.
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Hlavní cíle návrhu nařízení

Návrh nařízení má za cíl:

- upravit soustavu dob řízení, přestávek a dob odpočinku za účelem zlep�ení pracovních

podmínek řidičů z povolání v odvětví dopravy, při zohlednění nabytých znalostí o vzájemném

vztahu mezi bezpečností silničního provozu a dob řízení řidičů z povolání;

- zajistit, aby zavedení digitálního tachografu umo�nilo mnohem účinněj�í vymáhání

předmětných pravidel. Prodlou�ení lhůty pro jeho povinné zabudování bere v úvahu mo�nosti

průmyslu nový přístroj dodat.

Tento návrh právního předpisu je významným příspěvkem ke zlep�ení bezpečnosti silničního

provozu; ve skutečnosti jeho přijetí představuje významný krok kupředu k dosa�ení cíle EU sní�it

do roku 2010 počet úmrtí způsobených silničními nehodami na polovic.

II. Rozbor společného postoje

Komise předlo�ila svůj původní návrh dne 12. října 2001 jako odpověď na v�eobecně vnímanou

a naléhavou potřebu objasnit, zjednodu�it a aktualizovat ustanovení nařízení (EHS) č. 3820/85. Při

posuzování tohoto návrhu byla Rada od samého začátku vystavena výzvě nalezení rovnováhy mezi

zájmy v oblasti bezpečnosti silničního provozu, sociálními zájmy a otázkami pru�nosti průmyslu.

Byl to úkol nesnadný, který vy�adoval rozsáhlá jednání na různých úrovních Rady. Dohoda, jí�

bylo posléze v Radě dosa�eno, a ji� odrá�í společný postoj, byla usnadněna předlo�ením

pozměněného návrhu Komise dne 12. srpna 2003.
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Rada je toho názoru, �e její společný postoj představuje značnou přidanou hodnotu v porovnání

se současně platnými právními předpisy. Mezi prvky, které tuto přidanou hodnotu poskytují, jsou:

- nejkrat�í nepřetr�itá denní doba odpočinku se prodlu�uje z 8 na 9 hodin;

- nejdel�í doba řízení za kalendářní týden se sni�uje na 56 hodin (v současné době je v jednom

kalendářním týdnu mo�né řídit a� 74 hodin);

- v průběhu dvou po sobě jdoucích týdnů si musí řidič vzít alespoň jednu řádnou týdenní dobu

odpočinku v nepřetr�ité délce alespoň 45 hodin;

- pro členské státy je vytvořen právní rámec, za určitých podmínek, pro:

= dočasné znehybnění vozidla;

= zru�ení, pozastavení nebo omezení povolení dopravního podniku;

= zru�ení, pozastavení nebo omezení řidičského průkazu řidiče;

Obecné zásady, je� mají podpořit harmonizované uplatňování těchto ustanovení, se vypracují

postupem projednávání ve výborech;

- doba, kterou mohou úředníci donucovacích orgánů účinně kontrolovat, se výrazně prodlu�uje

z �bě�ný týden a poslední den řízení předchozího týdne� na �bě�ný týden a předchozích

15 dnů�. Po 1. lednu 2008 se tato doba je�tě prodlou�í, a to na �bě�ný den a předchozích

28 dnů�. Tato ustanovení umo�ní úředníkům donucovacích orgánů vyu�ít mo�ností

digitálního tachografu;

- sni�uje se počet a rozsah v�eobecných výjimek;

- příslu�né orgány členských států budou zmocněny k ulo�ení sankcí za poru�ení zji�těná

na jejich území, a to i v případech, kdy k poru�ení do�lo mimo jejich území;

- jiní účastníci dopravního řetězce mohou být za určitých podmínek činěni spoluodpovědnými

za poru�ení.

Rada rovně� připomíná, �e co se týče zavedení digitálního tachografu (tj. zabudování tohoto

zařízení do v�ech nových tě�kých nákladních vozidel), prodlou�ila z praktických důvodů příslu�nou

lhůtu o 1 rok, do 5. srpna 2005 (srov. článek 27). Navíc společný postoj Rady upravuje, na základě

změny příslu�ného předpisu (nařízení (EHS) č. 3821/85), několik zlep�ení ohledně provozování

tohoto přístroje.
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Změny navr�ené Evropským parlamentem

Rada byla schopna přijmout v celém rozsahu značný počet změn navr�ených Parlamentem, zejména

změny 1, 2, 7, 21, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 37, 41, 44, 47, 52, 53. Navíc Rada přijala, i kdy�

v odli�ném znění, změny 3 (v bodu odůvodnění 11), 5, 6, 31, 34, 43, 48, 54, 62 (v čl. 25 bodu iii),

65 a 66.

Rada byla schopna částečně přijmout změny 4, 12, 17, 18, 107 (Rada přijala kompromisní

ustanovení, podle něho� pouze zkrácené týdenní doby odpočinku lze strávit ve vozidle) a 45 (Rada

pova�uje ustanovení obsa�ená v čl. 8 odst. 6 a čl. 8 odst. 7 za zhruba rovnocenné).

Co se týče změny 39, Rada přijala odli�né ře�ení této otázky; to se odrá�í v čl. 6 odst. 5.

Ze změn, které nebyly Komisí zahrnuty do jejího pozměněného návrhu, Rada nicméně přijala

změny 20 a 58.

Rada zamítla změny 8, 11, 14, 89, 19, 22, 28, 78, 42, 51, 55, 56, 61, 67, 69 a 70. Rada dále zamítla

řadu změn zde uvedených, spolu s vysvětlivkami:

− změna 49; je třeba podotknout, �e ustanovení Rady ohledně této konkrétní otázky sestávají

z ustanovení čl. 10 odst. 5 písm. a) bodu ii) a článku 20 - článek 20 zejména přebírá pojem

zavedený Parlamentem ohledně situace, kdy řidič pracuje pro více ne� jeden dopravní podnik;

− změna 9 � přesto�e Rada souhlasí s tím, aby úředníci donucovacích orgánů byli oprávněni

kontrolovat bě�ný den a předchozích 28 dnů, měla za to, �e by pro úředníky donucovacích

orgánů neměla být stanovena �ádná absolutní povinnost tak činit a �e by to mělo být ponecháno

jejich vlastnímu úsudku;

− co se týče změny 10, stanovisko Rady je takové, �e toto nařízení by se mělo zaměřit na doby

řízení a odpočinku a nikoli na celkovou pracovní dobu;

− ohledně změny 13 je třeba zdůraznit, �e Rada zahrnula poněkud podobné ustanovení do čl. 6

odst. 2;
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− ohledně změn 15 a 16, které se týkají dohody AETR a které souvisejí se změnou 4, Rada je toho

názoru, �e její ře�ení této otázky zaji�ťuje rovnocennou ochranu;

− co se týče změn 23 a 24, které se týkají výjimek pro některé kategorie vozidel, Rada tyto

kategorie zahrnula do článku 13, tak�e členské státy mohou na svém území udělit těmto

kategoriím výjimky;

− co se týče změny 29, Rada je toho názoru, �e není nutné vymezovat pojem �doba řízení�;

− změna 35: Rada je toho názoru, �e tyto nejni��í přípustné věky by se měly ře�it v příslu�ných

právních předpisech společenství týkajících se řidičských průkazů a výcviku řidičů z povolání;

− co se týče změny 83, Rada navrhuje v článku 7 podobný systém, který ře�í stejnou otázku

bezpečnosti silničního provozu, který je v�ak podle jejího názoru snadněj�í zavést a kontrolovat;

− změna 57 � Rada v�ak zdůrazňuje, �e dva prvky této změny jsou zahrnuty v čl. 13 písm. k) a m)

společného postoje;

− co se týče změny 59, Rada poukazuje na to, �e tuto konkrétní situaci do jisté míry upravuje

čl. 13 písm. b);

− změny 60 a 63 � Rada má za to, �e tato ustanovení patří do návrhu směrnice o donucování4,

která úzce souvisí s tímto návrhem nařízení;

− co se týče změny 64, Rada podotýká, �e odkaz na �nepřípustnost diskriminace� přijala;

− změna 68 � jeliko� má Rada za to, �e současná ustanovení obsa�ená v článcích 20, 21, 23 a 24

dostačují.

                                                
4 �návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních podmínkách pro provádění

směrnice 2002/15/ES a nařízení Rady (EHS) 3820/85 a 3821/85 o předpisech v sociální
oblasti týkajících se činností v silniční dopravě.�
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III. Závěr

Rada by mohla přijmout vět�inu změn navr�ených Parlamentem (srov. takté� seznam prvků

�přidané hodnoty� v části II), pokud se jedná o �zásadní ustanovení� návrhu nařízení � týkající

se nejen denních nebo týdenních dob řízení a odpočinku a přestávek, ale i otázek rozsahu

a donucování. Lze tudí� dospět k závěru, �e stanoviska obou orgánů, co se týče klíčových prvků

tohoto navrhovaného nástroje, si jsou velmi blízká.

________________________
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Statements for the Council's minutes

Statement by FRANCE

The Council of the European Union today gave its views on a new Regulation 3820 concerning the

driving times and rest periods of professional drivers.  This has long been awaited by France, as the

present Regulation dates from 1985 and suffers from many inadequacies which make it unsuitable

for present-day road transport conditions.
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These inadequacies relate to matters of daily and weekly rest, on which France regrets that it has not

been possible to achieve greater progress.  In France's view, this Regulation does not take sufficient

account of progress resulting from the introduction of the digital tachograph, which will allow

information on driving time and rest time to be obtained much more effectively.

However, the new Regulation does bring some progress; in  particular the introduction in the text of

the proposal for a reference to Directive 2002/15 on working time (a maximum of 60 hours per

week), calculation of driving time on a weekly calendar, the placing of greater responsibility on

employers and others involved in the transport process; and reinforcement of penalties for offences.

For this reason, in the hope that Regulation 3820/85 will at last be revised after nearly 20 years and

despite the fact that it finds the proposed text to a great extent unsatisfactory, France agrees to its

adoption.

Statement by GERMANY

The third sentence of Article 19(1) contains a provision which prohibits the imposition of more than

one sanction for infringement of the Regulation.  In the view of the German Government this

provision should not be interpreted as meaning that furthermore no action can be taken in the case

of infringements of other legal provisions where they are committed concomitantly with an offence

of exceeding driving time which has already been penalised as such.  Such a consequence would

not be acceptable to Germany.  The point is rather that an infringement of the Regulation may be

acted upon and sanctioned once only.  Action may however be taken on infringements of other legal

provisions.
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Statement by FINLAND

Article 19(2)

Finland states that no criminal sanctions will be imposed pursuant to Article 19(2).

Statement by ITALY

Italy recognises the importance of the adoption of the proposal concerning the harmonisation of

certain social legislation relating to road transport.

It points out that there are aspects of the text of the proposal which are not entirely satisfactory, in

particular the definition of "other work",  the daily rest period provided in the case of

multi-manning, the absence of a harmonised definition of "serious infringements" and the rule on

the requirement for documentation to be kept aboard the vehicle.

Italy is however aware that the compromise represents a delicate balance between opposing points

of view and therefore supports the package with a view to an overall agreement: the text contains

differing elements of undoubted added value in terms of effectiveness of controls and social

protection, without however losing sight of the need to ensure operational flexibility for the

transport undertakings.
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Statement by BELGIUM

Belgium regrets that the Council has not taken up the proposal to extend the scope of

Regulation No 3820/85  to vehicles with a GVW under 3,5 tonnes.

Nor was there majority support in the Council for the European Parliament's proposal that the

Regulation include courier and express delivery services irrespective of vehicle weight.

In recent years there has been a huge increase in the number of accidents involving vehicles

under 3,5 tonnes.

Given that this Regulation very explicitly aims to improve road safety, it would be desirable to

apply it to this category of vehicles also.

In view of the importance Belgium attaches to increased and more effective control and of the

improvements which the European Council's text proposal brings to this area, but also in the light of

the impending introduction of the digital tachograph, Belgium will join in approving the proposal.
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2001/0241 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISEEVROPSKÉMU PARLAMENTU 
podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy ES 

o 

společném stanovisku Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o 
harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě a kterým se mění 

nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě 

1- PODKLADOVÉ INFORMACE 

Datum předložení návrhu Evropskému parlamentu a Radě (dokument 
KOM(2001) 573 v konečném znění – C5–0485/2001 - 2001/0241(COD): 

 
12. říjen 2001 

Datum stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru:  29. květen 2002 

Datum stanoviska Evropského parlamentu – první čtení:  14. leden 2003 

Datum předložení pozměněného návrhu dokumentu KOM(2003)0490 – 
C5-0394/2003): 

11. srpen 2003 

Datum přijetí společného postoje: 11. červen 2004 

2- CÍL NÁVRHU KOMISE  
Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 31. prosince 19851 stanoví pravidla pro dobu řízení, 
přestávky a dobu odpočinku řidičů vozidel, na která se vztahuje působnost nařízení, s cílem 
harmonizovat podmínky soutěže vnitrostátní dopravy a zlepšit bezpečnost silnic a pracovní 
podmínky řidičů. Vzhledem k zevrubnému charakteru pravidel, k rozdílům mezi členskými 
státy ve výkladu a v provádění a k podstatným změnám na úseku silniční dopravy za 
posledních 15 let přijala Komise návrh nového nařízení za účelem jejich zjednodušení, 
zprůhlednění a aktualizace. Pokud jde o zjednodušení, byl nahrazen složitý systém náhrad za 
zkrácenou denní a týdenní dobu odpočinku a byl snížen vysoký počet zvláštních podmínek 
pro jednotlivé úseky. Zprůhlednění bylo dosaženo podstatným rozšířením počtu nových 
definic a zřízením výboru pro dohled nad spornými otázkami; zároveň byly aktualizovány a 
více konkretizovány výjimky a odchylky tak, aby se odrazil nárůst poskytování veřejných 
služeb soukromým sektorem a omezilo se zneužívání. K lepšímu prosazování došlo 
zavedením konceptu exteritoriality pro sankce, předpokladu odpovědnosti zaměstnavatele a 
solidární odpovědnosti za celý řetězec dopravy.  
Komise rovněž navrhla, aby pravidla vycházela z „pružného“ týdne, spíše než z kalendářního 
týdne. Nicméně následné přijetí směrnice o odvětvové pracovní době, směrnice č. 
2002/15/ES2, založené na kalendářním týdnu, podtrhlo potřebu koherentního pojetí. Komise 
dbala stanoviska Parlamentu k návrhu, který prosazoval návrat k metodě výpočtu podle 
kalendářního týdne a k velké části pružných úprav stávajícího nařízení. Pozměněný návrh 

                                                 
1 Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 1. 
2 Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 35. 
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obsáhl většinu úprav Parlamentu a znovu použil pružná opatření, jako je opětovné zavedení 
omezených náhrad za týdenní dobu odpočinku a současně vyvinul úsilí zachovat rovnováhu 
prostřednictvím vynutitelnosti pravidel. Pro usnadnění diskuse v Radě přihlédl pozměněný 
návrh také k několika konstruktivním bodům, u nichž bylo zřejmé, že při diskusích v Radě 
bude dosažen konsenzus, například k aktualizaci ustanovení o digitálním tachografu 
v souvisejícím nařízení, nařízení (EHS) č. 3821/853

. Zároveň v tomto nařízení a v reakci 
určené Parlamentu návrh navýšil počet předchozích dnů, během nichž jsou pracovníci 
oprávněni provádět kontrolu, z 8 na 15 a umožnil tak rozsáhlejší výkon rozhodovací 
pravomoci na silnicích.  

3- PŘIPOMÍNKY KE SPOLEČNÉMU POSTOJI 

Rada provedla několik obecných změn souvisejících s návrhem Komise. Tyto jsou přijatelné, 
protože zajišťují naplnění cílů.  

První se týká vložení článku, který odkládá datum zavedení digitálního tachografu na 
5. srpen 2005. Rada uvážila, že tak bude nastolena právní jistota za předpokladu, že 
k současnému právnímu meznímu datu 5. srpna 2004 nejsou a k dispozici žádná vozidla 
vybavená těmito tachografy. Komise mohla toto ustanovení přijmout, ale pro zachování 
záruky plné právní jistoty znění blíže určuje, že datum 5. srpna 2005 nahrazuje datum 5. srpna 
2004, a to ode dne 5. srpna 2004.  

Zadruhé, společný postoj stanoví kompromisní znění o denní a týdenní dávce odpočinku. Ve 
srovnání se současným nařízením vyvažuje toto znění omezující ustanovení o rozdělení denní 
doby odpočinku na 3 hodiny a 9 hodin a odstraňuje náhrady za zkrácení denní doby 
odpočinku z 11 hodin na 9 hodin třikrát mezi dvěma týdenními dobami odpočinku. Co se týče 
týdenní doby odpočinku jsou zachovány současné podmínky náhrad koncem třetího týdne, ale 
s možností prodloužení lhůty ke kontrole na silnici (až do 15 dnů do 1.1.2008 a až do 28 dnů 
po 1.1.2008). Navíc je řidič povinen po každých dvou po sobě následujících týdnech čerpat 
obvyklou týdenní dobu odpočinku o délce alespoň 45 hodin. Společný postoj také zavádí 
podrobnější tabulku přestávek.  

Komise vítá jednoduchost nového rozdělení denní doby odpočinku, nicméně úpravu zkrácené 
denní doby odpočinku považuje vzhledem k bezpečnosti silničního provozu a pracovních 
podmínek za krok zpět. Zatímco přijímá zdlouhavé lhůty pro náhrady týdenní doby 
odpočinku, nové ustanovení požadavku minimální pravidelné týdenní doby odpočinku nad 
dva týdny považuje za pokrok a možnost až do 28 dnů provést kontrolu záznamů ze silnic 
považuje za výhodu pro kontrolní orgány.  

Zatřetí, společný postoj zahrnuje podstatnou část článku 9 o přestupcích a sankcích 
souvisejícího návrhu o provádění silniční dopravy, pro který byl dne 11. června 2004 získán 
také politický souhlas v Radě pro dopravu, i když je Komise zklamána, že byl vynechán 
seznam obvyklých závažných přestupků. Proto budou mít tato ustanovení přímý účinek.  

                                                 
3 Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8. 
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V neposlední řadě byl poněkud rozšířen seznam zrušených národních právních úprav; 
všeobecně lze podotknout, že si většina obecných výjimek a zrušených národních právních 
úprav ve společném postoji zachovává omezující charakter více než v nařízení (EHS) 
č. 3820/85.  

Komise přijala zcela nebo částečně čtyřicet sedm ze šedesáti devíti změn navržených 
Evropským parlamentem během prvního čtení. Z nich Rada do svého společného postoje 
převzala třicet čtyři buď doslova nebo z velké části.  

4- PODROBNÉ PŘIPOMÍNKY KOMISE 

4.1 Změny přijaté Komisí a zahrnuté zcela nebo zčásti do společného postoje 

Níže uvedené odkazy se vztahují na úvodní části a články společného postoje.  

Změny 1, 33, 37, 44. Společný postoj se vrací k systému výpočtu podle kalendářního týdne.  

Změny 2-5, 7, 12(část), 18(část), 25-27, 30, 41, 43, 51(část), 52, 53, 62, 64(část), 65 a 66. 
Všechny tyto změny sebou přináší užitečná vysvětlení textu a jsou vzaty v úvahu ve 
společném postoji.  

Změny 17 a 54. Vložení všeobecné výjimky pro historická vozidla používaná pro nekomerční 
účely se jeví logické a je zahrnuto do společného postoje. Mimoto by mohlo být zachováno 
vyloučení místních poštovních služeb s tím, že řízení nepředstavuje jejich hlavní činnost.  

Změny 21, 34, 47 a 107(část). Tyto změny zavádí vyšší stupeň pružnosti pro průmysl. 

Změny 31, 32, 45 Tyto změny tvoří část kompromisní dávky denní a týdenní doby odpočinku. 

Změna 48. Tato změna zavádí solidární odpovědnost za celý řetězec dopravy. Společný postoj 
v čl. 10 odst. 4 rozvádí seznam potenciálně solidárně odpovědných osob a soustředí se na 
smluvně dohodnuté časové plány.  

4.2 Změny přijaté Komisí a nezahrnuté do společného postoje 

Změny 14 – 16. Tyto změny se snaží rozšířit působnost nařízení na kurýrní a expresní 
dodavatelské služby a také na registrovaná vozidla ze třetích zemí během jejich celkového 
pohybu v unii. Zatímco Komise byla schopna vnímat věcnou podstatu obou případů, vyjádřila 
Rada nízkou podporu k rozšíření dodavatelských služeb; zároveň se ve společném postoji 
odlišně nakládá s otázkou působnosti nařízení a AETR.  

Změny 28 a 29. Tyto změny vysvětlují definici „řidiče“ a připojují definici doby řízení. Rada 
upřednostnila původní širší definici řidiče vypracovanou Komisí a definici „doby řízení“ 
shledala spornou a zbytečnou. Společný postoj se vrací zpět k původnímu návrhu Komise.  

Změna 78 část. Změna znovu zavádí dva druhy zkrácené týdenní doby odpočinku (36 hodin 
na základně, 24 hodin mimo základnu) s náhradou pro řidiče na dlouhé vzdálenosti během tří 
týdnů. Komise přijala znovuzavedení dvou druhů zkrácené týdenní doby odpočinku spolu 
s rychlejší náhradou za zkrácenou týdenní dobu odpočinku. Pokud jde o podmínky náhrady 
vrací se společný postoj k nařízení (EHS) č. 3820/85 jako části kompromisu týkajícího se 
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týdenní doby odpočinku a zároveň se vyhýbá dvěma druhům zkrácené týdenní doby 
odpočinku.  

Změna 42 (část). Změna znovu zavádí koncept rozdělené denní doby odpočinku, který 
Komise schválila za účelem podpory vyšší pružnosti pro průmysl. Společný postoj také 
obsahuje rozdělenou denní dobu odpočinku, ale nikoliv v souvislostech vymezených touto 
změnou. 

Změny 9 – 11, 60, 63 a 70. Tyto změny se snažily zavést prováděcí opatření k ustanovením 
tohoto nařízení. Komise k nim přihlédla při vypracování svého prováděcího návrhu a také4 
(co se týče změn 9 a 70(a)) ve svých změnách nařízení (EHS) č. 3821/85 pro účely povolení 
kontrol předcházejících 15 dnů na silnicích. Společný postoj podává věrnější obraz záměru 
právě zmíněných dvou změn tím, že od 1.1.2008 povoluje kontroly na silnicích až do 28 
předchozích dnů.  

4.3 Změny zamítnuté Komisí, ale zahrnuté do společného postoje 

Změna 20. Změna se vrací k širší obecné výjimce pro zvláštní vozidla pro lékařské účely a 
uvádí se ve společném postoji.  

Změny 23, 24 a 58. První dvě změny znovu vkládají všeobecné výjimky pro vozidla pro sběr 
mléka a svoz z farem a také rozsáhlý seznam vozidel technické služby uvedený ve stávajícím 
nařízení. Změna 58 znovu vkládá přepravu jatečních zvířat / jatečního odpadu, které je 
v současné době na národní úrovni zrušeno. Společný postoj potvrzuje všechny volitelné 
případy národního zrušení (čl. 13 odst. 1 písm. l), h) a n)) a zároveň zachovává zkrácený 
seznam Komise týkající se vozidel technických služeb.  

Změna 49. Obranu při podnikání v dopravě proti odpovědnosti za porušení práva nahrazuje 
dalšími dvěma požadavky: vedením záznamů a povinností zkontrolovat celkovou pracovní 
dobu řidiče. Společný postoj včlenil podstatu těchto doplňujících změn do článku 19 (bis).  

4.4 Změny zamítnuté Komisí a nezahrnuté do společného postoje  

Změna 6. Stanoví, že kontroly na silnicích se vztahují na předmětný den a předchozích 27 dní. 
Společný postoj i nadále povoluje vlastní uvážení kontrolních orgánů, ale od 1.1.2008 jim 
nabízí možnost kontrolovat během předchozích 28 dnů. 

Změna 8. Tato změna se snaží zavést mezní datum pro zpětné vybavení všech provozovaných 
vozidel digitálním tachografem. Všechna tato vozidla ale nejsou konstruována tak, aby mohla 
být digitálním tachografem vybavena.  

Změna 13. Tato změna začleňuje do textu nařízení maximální hranice týdenní pracovní doby 
ze směrnice týkající se odvětvové pracovní doby, směrnice č. 2002/15/ES. Společný postoj 
neobsahuje podobu této změny, čl. 6 odst. 2 však její podstatu zachovává tak, že blíže 
vymezuje zákaz překročení hranice maximální pracovní doby.  

Změna 19. Zavádí obecnou výjimku pro vozidla humanitární pomoci.  

                                                 
4 Úř. věst. L 111, 17.4.2004, s. 75 
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Změna 22. Poskytuje výjimku pro vozidla do 3,5 tuny používaná k nekomerčním účelům. 
Veškerá vozidla do 3,5 tuny již ale jsou vyloučena z působnosti návrhu.  

Změna 35. Znovu vkládá článek 5 nařízení (EHS) č. 3820/85 týkající se minimálního věku 
řidičů nákladní dopravy nebo osobní dopravy. Tato ustanovení však již byla zahrnuta do 
článku 5 směrnice 2003/59/ES5.  

Změna 39. Změna omezuje povinnost řidiče vést záznam o době řízení s vozidly mimo rámec 
působnosti nařízení na vozidla městské hromadné dopravy. Společný postoj se týká řízení 
veškerých obchodních vozidel nad rámec působnosti, ale stanoví, že takové řízení se bude 
zapisovat jako „ostatní práce".  

Změna 83. Navrhuje třicetiminutovou přestávku každé čtyři hodiny, kterou je možno rozdělit 
na dvě části po 15 minutách. Společný postoj zachovává pětačtyřicetiminutovou přestávku, 
ale povoluje ji rozdělit na alespoň patnáctiminutové intervaly.  

Změny 55 – 57, 59. Tyto změny vkládají jako případy národního zrušení opět určitou skupinu 
vozidel, kterou návrh Komise vyloučil. Ve společném postoji nejsou obsaženy.  

Změny 67 a 69. Tyto změny zavádí právní ustanovení, která působí proti předpisům postupu 
projednávání ve výborech.  

Změna 68. Tato změna Komisi vyzývá k předložení návrhu jednotného výkladu těchto 
předpisů. Prostřednictvím nového výboru bude docíleno společného pojetí těchto ustanovení.  

5- ZÁVĚR 
Komise je toho názoru, že společný postoj přijatý jednomyslně dne 9.12.2004 nemění cíle ani 
pojetí návrhu, a proto jej může podpořit.  

                                                 
5 Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4. 


