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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise

Směrnice 2002/15/ES upravuje pracovní dobu osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční 
dopravě. Týká se zejména mobilních pracovníků zaměstnaných v podnicích, ale od 23. března 
2009 se vztahuje i na samostatně výdělečně činné řidiče. Ustanovení o pracovní době 
obsažená v této směrnici doplňují ustanovení o době řízení a době odpočinku pro osoby 
vykonávající mobilní činnosti v silniční dopravě uvedená v nařízení 561/2006 (dříve 
3820/85).

Rozlišení mezi mobilními pracovníky a samostatně výdělečně činnými řidiči se v praxi 
ukázalo být problematické, protože se objevují „nepraví“ samostatně výdělečně činní řidiči. 
Jedná se o osoby, které jsou formálně registrovány jako osoby samostatně výdělečně činné, 
ale de facto pracují pouze pro jediný podnik.

S cílem vyřešit tento problém navrhuje Komise zahrnout tyto „nepravé“ samostatně 
výdělečně činné řidiče do definice „mobilních pracovníků“, tj. osob, které: 
– nemají nezbytnou volnost při organizaci své práce,
– jejich příjem nezávisí přímo na zisku,
– nemohou spolupracovat s více zákazníky.
Komise došla k závěru, že není vhodné zahrnout do působnosti směrnice také skutečně 
samostatně výdělečně činné řidiče.

Za druhé Komise navrhuje jiný výklad termínu „noční práce“. Podle směrnice 2002/15 
znamená „noční doba“ dobu v délce nejméně čtyř hodin, vymezenou vnitrostátními právními 
předpisy, mezi 00:00 hodin a 07:00 hodin. „Noční práce“ je v současnosti definována jako 
každá, libovolně dlouhá práce prováděná v průběhu této doby. Komise navrhuje, aby práce 
byla definována jako „noční práce“ pouze v případě, kdy byla skutečná činnost prováděna 
alespoň dvě hodiny během tohoto období. 

Za třetí Komise navrhuje vložit nový článek týkají se prosazování. V této souvislosti je třeba 
si uvědomit, že k prosazování právních předpisů upravujících pracovní dobu dochází v zemi, 
v níž je podnik usazen, a to ze strany příslušného místního inspektorátu, a nikoliv během 
silničních kontrol, které mohou být prováděny i v jiných členských státech.

Stanovisko a pozměňovací návrhy navrhovatele

Navrhovatel souhlasí s názorem Komise, že „nepraví“ samostatně výdělečně činní řidiči 
představují problém a je třeba považovat je za zaměstnance, pro které platí omezení pracovní 
doby. Navrhovatel také podporuje zpřesnění definice zaměstnanců tak, aby zahrnovala i tyto 
„nepravé“ samostatně výdělečné řidiče. Dále navrhovatel konstatuje, že samostatně výdělečně 
činní řidiči musí spadat do oblasti působnosti směrnice, ale že při uplatňování směrnice a při 
kontrole jejího uplatňování je třeba zohledňovat zvláštní povahu samostatně výdělečně 
činných řidičů.
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Vlastní problém spočívá v tom, že pracovní doba není u všech řidičů hodnocena 
a kontrolována stejně, avšak práce vyvolává únavu řidiče, ať už jde o zaměstnance či 
samostatně výdělečně činného řidiče. Radikálnějším řešením problému by tedy bylo 
vypracování a vymáhání pravidel o pracovní době platných pro všechny osoby, které jsou 
z titulu svého povolání odpovědné za řízení nákladního automobilu.

Kromě kontroly doby řízení a odpočinku by měla být příslušnými inspektoráty kontrolována 
i ta činnost samostatně výdělečně činných řidičů, kterou lze jednoznačně označit za práci. 
Nejnápadnějšími činnostmi jsou nakládka a vykládka. Navrhovatel dále navrhuje, aby 
ke kontrolované pracovní době byl přičten paušálně stanovený časový úsek, který pokryje 
ostatní činnosti přímo spojené s konkrétní jízdou.

Navrhovatel žádá Komisi, aby zvážila, jakým způsobem je možné snížit administrativní zátěž 
spojenou s prováděním této směrnice na minimum, mj. využitím různých inteligentních 
dopravních systémů.

V souvislosti s vymáháním je třeba zlepšit a zjednodušit výměnu údajů mezi členskými státy. 
Navrhovatel žádá Komisi, aby zvážila, nakolik jsou k tomuto účelu vhodné informační 
a telekomunikační technologie, jež by nakonec mohly vést k vytvoření evropského systému 
výměny údajů. Jako příklad může sloužit systém pro výměnu informací o vnitřním trhu 
používaný k provádění a vymáhání předpisů o vnitřním trhu. Takový systém by mohl 
v budoucnosti vést k tomu, že kontrola pracovní doby by mohla být prováděna i během 
silničních kontrol v jiném členském státě.

Navrhovatel dále konstatuje, že je třeba stanovit konkrétní cíle v souvislosti s vymáháním 
dodržování pracovní doby. Členské státy musí po vzoru kontrol monitorujících doby řízení 
a odpočinku zřídit systém náležitých a pravidelných kontrol, které se každoročně dotknou 
reprezentativního vzorku všech osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě. 
Navrhovatel se navíc domnívá, že výsledky těchto organizovaných kontrol by měly být 
shromažďovány v podobě statistik, které by členské státy každé dva roky předkládaly Komisi.

Navrhovatel zastává rovněž názor, že Komise by měla prověřit, zda by se právní předpisy 
v sociální oblasti měly vztahovat na všechny situace v silniční dopravě, a tedy i na vozidla do 
3,5 tuny používaná pro účely výkonu povolání. Domnívá se však také, že se nejedná 
o záležitost, která by se měla řešit v rámci této směrnice.

Navrhovatel sdílí stejný názor jako Komise, pokud jde o změnu pojmu „noční práce“, ale 
navrhuje, aby se změnila i definice „noční doby“. Bude-li „noční doba“ definována jako celý 
časový úsek mezi 00:00 hodin a 06:00 hodin, zmizí rozdíly mezi jednotlivými členskými státy 
a bude zaručen dostatečně dlouhý noční odpočinek.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Na základě zprávy Komise a posouzení 
dopadů by samostatně výdělečně činní 
řidiči měli být z oblasti působnosti 
směrnice 2002/15/ES vyloučeni.

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Úprava pracovní doby by se měla vztahovat i na samostatně výdělečně činné řidiče, proto by 
měli spadat do oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) S cílem minimalizovat 
administrativní zátěž spojenou 
s prováděním této směrnice je vhodné 
využívat různé inteligentní dopravní 
systémy.

Or. nl

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Je třeba vyvinout evropský systém 
pro výměnu informací za účelem lepší 
výměny údajů. Tento systém by mohl vést 
k tomu, že kontrola pracovní doby by 
mohla být v budoucnosti prováděna 
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i během silničních kontrol v jiném 
členském státě.

Or. nl

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) Za účelem dalšího zvýšení 
bezpečnosti silniční dopravy je třeba 
zvážit, zda by se právní předpisy v sociální 
oblasti neměly v dlouhodobém horizontu 
vztahovat na všechny situace v silniční 
dopravě, a tedy i na vozidla do 3,5 tuny 
používaná pro účely výkonu povolání.

Or. nl

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V souvislosti s četností a způsoby 
sledování a kontrol pracovní doby by 
Komise měla být oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 290 
Smlouvy.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Tato směrnice se vztahuje na mobilní 
pracovníky vymezené v čl. 3 písm. d) 
směrnice, zaměstnané podniky usazenými 
v členském státě, které se podílejí na 
činnostech v silniční dopravě, na které se 
vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006 nebo 
dohoda AETR.

„1. Tato směrnice se vztahuje na mobilní 
pracovníky vymezené v čl. 3 písm. d) 
směrnice, zaměstnané podniky usazenými 
v členském státě, které se podílejí na 
činnostech v silniční dopravě, na které se 
vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006 nebo 
dohoda AETR, a na samostatně výdělečně 
činné řidiče ve smyslu čl. 3 písm. e).“

Tato směrnice se vztahuje rovněž na 
mobilní pracovníky vymezené v druhé větě 
čl. 3 písm. d).“

Or. nl

Odůvodnění

Je třeba, aby pravidla upravující pracovní dobu platila pro všechny osoby vykonávající 
mobilní činnosti v silniční dopravě, ať už jde o zaměstnance či osobu samostatně výdělečně 
činnou.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 2 – písm. a
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – písm. a – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v písmenu a) bodu 2 se zrušuje první 
věta.

a) v písmenu a) bodu 2 se první věta mění 
takto:
„v případě samostatně výdělečně činných 
řidičů se použije stejná definice na celou 
dobu od zahájení do ukončení pracovní 
činnosti, během níž je samostatně 
výdělečně činný řidič přítomen na svém 
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pracovišti k dispozici zákazníkovi 
a vykonává funkce nebo činnosti jiné než 
obecné administrativní práce nesouvisející 
přímo s probíhající konkrétní dopravní 
činností, přičemž se do této doby zahrne 
i paušálně stanovená úhrnná pracovní 
doba vypočtená pro body iii), iv) a v).“

Or. nl

Odůvodnění

Aby se snížila administrativní zátěž samostatně výdělečně činných řidičů, mohou si na 
činnosti uvedené v bodech iii), iv) a v) počítat paušálně stanovenou pracovní dobu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v písmenu d) se doplňuje nová věta, 
která zní:

b) v písmenu d) se doplňuje nová věta, 
která zní:

„„mobilní pracovník“ zahrnuje rovněž 
každou osobu, která není vázána na 
žádného zaměstnavatele prostřednictvím 
pracovní smlouvy nebo jakéhokoliv jiného 
pracovního vztahu, avšak:

„„mobilní pracovník“ zahrnuje rovněž 
každou osobu, která není vázána na 
žádného zaměstnavatele prostřednictvím 
pracovní smlouvy nebo jakéhokoliv jiného 
pracovního vztahu, avšak:

i. která nemá nezbytnou volnost při 
organizaci příslušné pracovní činnosti,

i. která nemá nezbytnou volnost při 
organizaci příslušné pracovní činnosti, 
nebo

ii. jejíž příjem nezávisí přímo na zisku, ii. jejíž příjem nezávisí přímo na zisku, 
nebo

iii. která nemá volnost k vytvoření 
obchodních vztahů s více zákazníky sama 
nebo prostřednictvím spolupráce s dalšími 
samostatně výdělečně činnými řidiči.“

iii. která nemá volnost k vytvoření 
obchodních vztahů s více zákazníky sama 
nebo prostřednictvím spolupráce s dalšími 
samostatně výdělečně činnými řidiči.“

Or. nl
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Odůvodnění

S cílem předejít nejasnostem je zde výslovně uvedeno, že o mobilního pracovníka se jedná 
tehdy, splňuje-li alespoň jedno z uvedených omezení.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) písmeno e) se zrušuje; c) písmeno e) se mění takto:

„„samostatně výdělečně činným řidičem“ 
každá osoba, jejímž hlavním povoláním je
přepravovat cestující nebo zboží po silnici 
za úplatu ve smyslu právních předpisů 
Společenství na základě licence 
Společenství nebo jiného kvalifikačního 
oprávnění pro provádění uvedené 
přepravy, která je oprávněna pracovat na 
vlastní účet a není vázána na žádného 
zaměstnavatele prostřednictvím pracovní 
smlouvy nebo jakéhokoliv jiného 
pracovního vztahu, která není podřízena 
podniku využívajícímu agenturních 
služeb, která může svobodně organizovat 
své pracovní místo, pracovní dobu 
a příslušné pracovní činnosti a nemusí se 
při výkonu práce řídit příkazy a pokyny 
druhé strany, jejíž příjem závisí přímo na 
dosaženém zisku a která je ekonomicky, 
finančně a sociálně nezávislá na práci 
vykonané pro podnik nebo podnikem, 
který patří někomu jinému; osoba, které 
se neposkytuje: pravidelná odměna za 
práci; odměna v naturáliích, jako např. 
strava, ubytování nebo doprava; uznání 
nároků, jako např. dovolená, která má 
volnost k navázání obchodních vztahů 
s více zákazníky sama nebo 
prostřednictvím spolupráce s dalšími 
samostatně výdělečně činnými řidiči.“

Or. nl
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Odůvodnění

Do oblasti působnosti této směrnice by měli spadat i samostatně výdělečně činní řidiči, proto 
je třeba definici „samostatně výdělečně činného řidiče“ odpovídajícím způsobem zpřesnit.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 2 – písm. d
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) písmeno f) se nahrazuje tímto:
„f) „osobou vykonávající mobilní činnosti 
v silniční dopravě“ každý mobilní 
pracovník, který tyto činnosti vykonává;“

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Do oblasti působnosti této směrnice by měli spadat i samostatně výdělečně činní řidiči.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 2 – písm. d a (nové)
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) písmeno h) se mění takto:
„h) „noční dobou“ doba mezi 00:00 hodin 
a 06:00 hodin“

Or. nl

Odůvodnění

V současné podobě by návrh členským státům de facto umožnil zkrátit noční dobu, která 
zahrnuje časový úsek v délce nejméně čtyř hodin, na dvě hodiny, protože Komise nově 
definuje „noční práci“ jako období v délce nejméně dvou hodin v průběhu noční doby. 
Taková doba by byla pro noční odpočinek příliš krátká. Tím, že se noc definuje jako souvislé 
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období v délce 6 hodin, je tento problém vyřešen. Tento pozměňovací návrh také odstraňuje 
nejasnosti, které v současnosti panují v různých členských státech, pokud jde o noční dobu.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 4 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V článku 4 se vkládá nové písmeno c), 
které zní:
„c) paušálně stanovená pracovní doba 
podle čl. 3 písm. a) bodu 2 činila 1 hodinu 
týdně.“

Or. nl

Odůvodnění

Aby se snížila administrativní zátěž samostatně výdělečně činných řidičů, mohou si na 
činnosti uvedené v bodech iii), iv) a v) počítat paušálně stanovenou pracovní dobu. Tato doba 
se stanovuje na 1 hodinu týdně.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 6
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 11 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V souvislosti s četností a způsoby 
sledování a kontrol podle odstavce 1 je 
Komisi udělena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Po vzoru kontrol prováděných v souvislosti s dobou řízení a odpočinku je třeba zavést rámec 
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Společenství, který stanoví jakým způsobem a jak často budou probíhat kontroly pracovní 
doby. Akt v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování EU je k tomu 
vhodným nástrojem.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 6
Směrnice 2002/15/ES
Čl. 11 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy Komisi informují o přijatých 
opatřeních v oblasti sledování a kontrol.

Členské státy vypracovávají statistiky 
o kontrolách uvedených v odst. 1 a každé 
dva roky o nich podávají zprávy Komisi.

Or. nl

Odůvodnění

Členské státy by měly vést statistiky o sledování a kontrolách uvedených v předcházejícím 
odstavci článku 11a a sdělovat je Komisi.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 9 (nový)
Směrnice 2002/15/ES
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Vkládá se nový článek 12a, který zní: 
„Článek 12a
Výkon přenesení pravomoci
1. Pravomoc k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 11 odst. 1a se 
svěřuje Komisi na období 6 let od vstupu 
této směrnice v platnost. Komise 
vypracuje o přenesených pravomocích 
zprávu nejpozději 6 měsíců před koncem 
zmíněného šestiletého období.
2. Jakmile Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci, uvědomí o této skutečnosti 
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současně Evropský parlament a Radu.
3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi s výhradou 
podmínek stanovených v článcích 12b 
a 12c.“

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 10 (nový)
Směrnice 2002/15/ES
Článek 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Vkládá se nový článek 12b, který zní:
„Článek 12b
Zrušení přenesení pravomoci
1. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 11 
odst. 1a může zrušit Evropský parlament 
nebo Rada.
2. Orgán, který zahájil vnitřní postup 
vedoucí k rozhodnutí o zrušení přenesení 
pravomoci, vyvine úsilí, aby informoval 
druhý orgán a Komisi, a uvede přenesené 
pravomoci, kterých by se zrušení mohlo 
týkat.
3. V rozhodnutí o zrušení se uvedou 
důvody zrušení a ukončí se přenesení 
pravomocí uvedených v tomto rozhodnutí. 
Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo 
od uvedeného pozdějšího data. 
Rozhodnutí nemá vliv na platnost aktů 
v přenesené pravomoci, které jsou již 
v platnosti. Bude zveřejněno v Úředním 
věstníku Evropské unie.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 1 –odst. 11 (nový)
Směrnice 2002/15/ES
Článek 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Vkládá se nový článek 12c, který zní:
„Článek 12c
Námitky k aktům v přenesené pravomoci
1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
vznést námitky k aktu v přenesené 
pravomoci do 3 měsíců od data oznámení. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady může být toto období prodlouženo 
o jeden měsíc.
2. Pokud při uplynutí této lhůty nevznese 
Evropský parlament ani Rada námitku 
k aktu v přenesené pravomoci, bude akt 
zveřejněn v Úředním věstníku a vstoupí 
v platnost v den uvedený v jeho 
ustanoveních.
3. Pokud Evropský parlament nebo Rada 
vznese námitku k aktu v přenesené 
pravomoci, tento akt nevstoupí v platnost. 
Orgán, který vznese námitku, uvede 
důvody pro vznesení námitky k aktu 
v přenesené pravomoci.“

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 12 (nový)
Směrnice 2002/15/ES
Článek 12 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Vkládá se nový článek 12d, který zní:
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„Článek 12d
Dva roky po vstupu této směrnice 
v platnost Komise vypracuje zprávu 
a případně i legislativní návrhy 
o následujících tématech týkajících se 
pracovní doby mobilních pracovníků:
1. snížení administrativní zátěže spojené
s prováděním této směrnice a využívání 
inteligentních dopravních systémů 
k tomuto účelu,
2. vytvoření evropského systému pro 
výměnu informací o pracovní době,
3. uplatňování právních předpisů 
v sociální oblasti, včetně předpisů o době 
řízení a odpočinku, i na vozidla do 3,5 
tuny používaná pro účely výkonu 
povolání.“

Or. en


