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TÉMA: Balíček mobility EU                           
 

1. Úvod  

Před rokem skončil ostrý spor mezi Evropským parlamentem a Radou ministrů o „balíček 

týkající se mobility I “. Na začátku července 2020 byla konečně zákonodárci přijata nová 

pravidla pro silniční dopravu a poprvé od 20. století platí nová pravidla pro silniční dopravu. 

Nové nařízení o dobách řízení a odpočinku se musí použít již od 1. srpna. Vyžaduje se zejména, 

aby pravidelná týdenní doba odpočinku v délce nejméně 45 hodin již nebyla uskutečňována v 

kabině nákladního vozidla. Logistické společnosti musí rovněž organizovat pracovní plány tak, 

aby se řidiči v mezinárodní nákladní dopravě mohli pravidelně vracet domů. 

Patří mezi ně také pravidla týkající se toho, jak by měli řidiči nákladních automobilů dostávat 

zaplaceno za mezinárodní jízdy, a nová omezení kabotáže. Zejména, a to i po přijetí právních 

předpisů, ustanovení stanoví, že nákladní automobily se musí vrátit do svých „domácích“ 

prostor nejpozději každých osm týdnů a že členské státy mohou uplatňovat obecná omezení 

kabotáže také v kombinované dopravě. 

 

1.  Paní Valeanová i nadále „tlačí“ na prosazování reformních plánů 

Komisařka pro dopravu Adina Valeanová o to usiluje od přijetí zákonů. Nyní má podporu 

prvního místopředsedy Franse Timmermanse, který je odpovědný za změnu klimatu, zaznělo 

v Bruselu. 

Obě pravidla by podle kritiků, zejména z východních zemí EU, mohla mít negativní vliv na 

životní prostředí a klima. Valeanová vidí tento argument ve světle výsledků dvou studií, které 

si loni nechala vypracovat. 

Podle kritické zprávy budou muset nákladní automobily najet asi 2,85 miliardy kilometrů ročně 

navíc. To by mohlo zvýšit emise CO2 z dopravy až o 3,3 milionu tun ročně. 



 

 

Komise EU proto musí analyzovat, zda je dopad na životní prostředí vyvážen lepšími a 

spravedlivějšími pracovními a konkurenčními podmínkami, o něž právní předpisy usilují, tvrdí 

kritici. 

Před rokem byli zástupci průmyslu jmenováni do DVZ- ThesenCheck (DVZ 15.7.2021, Strana 

6). Někteří účastníci jsou nyní DVZ konfrontováni s tím, co tehdy řekli, a žádá se od nich, aby 

se k tomuto problému ve světle dnešních zjištění znovu vyjádřili. 

Ve výsledku je znát velmi smíšená nálada. Například, výkonný ředitel Spolkového sdružení 

dopravy a logistiky, který ke své prezentaci neměl co dodat, na požádání potvrdil, že nákladní 

doprava se mění jen pomalu, podle jeho názoru zatím nedošlo u žádných změn v důsledku 

vstupu balíčku opatření v oblasti mobility - které by stálo za to komentovat - k uvedení 

v platnost.  Zpětná vazba od ostatních byla mnohem složitější. 

Pro Nikolju Grabowského, prezidenta společnosti Elvis AG,  dosud nebyly uplatněny očekávané 

změny: „Pohled na parkoviště v zemi ukazuje, že zákaz spaní v kabině zatím nevedl k žádné 

změně v praxi. Dokud nebudou prodlouženy a zpřísněny kontroly, balíček mobility zůstane 

bezzubým tygrem. Také podle emeritního univerzitního profesora logistiky Petra Klause se u 

zákazu trávit obvyklý dlouhý týdenní odpočinek v kabině zatím nic nezměnilo. 

„Většina řidičů dává přednost pobytu ve svých kabinách, a to i tam, kde jsou k dispozici hotely 

či jiné alternativy,“ říká. 

 

2. Problémem zůstává nedostatek parkovacích míst.  

Úkol vyvinout inteligentní alternativy k zákazu odpočinku v kabinách, které jsou proveditelné 

pro řidiče a zejména pro menší dopravní společnosti, zůstává nevyřešen. V prvé řadě by měl 

být v nejbohatších zemích, jako je Německo a země Beneluxu, vytvořen dostatečný počet 

bezpečných parkovacích míst pro automobily. Pan Klaus zatím tudíž nevidí zásadní zlepšení 

pracovních podmínek řidičů nákladních vozidel. 

K tomu říká Maciej Wroński, předseda Federace zaměstnavatelů pro dopravu a logistiku v 

Polsku (TLP): 



 

 

„Balíček mobility byl silně motivován ´zprávami ze senzacechtivých médií, v nichž byly případy 

zneužívání předpisu hojně a zeširoka popisovány. Například požadavek, aby se řidiči vraceli 

domů každé tři nebo čtyři týdny, má vytvářet údajné hromadné zneužívání ze strany 

zaměstnavatelů v okrajových zemích EU. Již léta je však pro naše dopravní společnosti 

pravidlem, že řidiči tráví týden s rodinou po dvou nebo třech týdnech práce. Společnost, která 

nesplňuje očekávání svých zaměstnanců, že bude moci trávit co nejvíce času s rodinou, by 

rychle ztratila řidiče ve prospěch pružnějších konkurentů,“ říká Wroński. Zákaz spaní v kabině 

považuje za vážný praktický problém způsobený nedostatkem parkovacích míst. „Řešíme to 

tak, že si pronajímáme místa a ubytování v průmyslových oblastech nebo nabíráme řidiče a 

vezeme je domů. To zvyšuje náklady, ale protože poptávka po dopravních službách je větší než 

nabídka, musí za to zaplatit naši zákazníci a v konečném důsledku i spotřebitelé“. 

 

3. Volání po důslednějších kontrolách a sjednocení místních předpisů 

Markus Ferber, poslanec Evropského parlamentu za CSU, poukazuje na to, že problémy dosud 

způsobovala nejen odlišná vnitrostátní pravidla, ale také odlišná hloubka a četnost kontrol. 

„Takže nyní – zejména od příštího roku, kdy bude platit většina pravidel – se musíme důrazněji 

zaměřit na jednotlivé členské státy. Budu se velmi pozorně zabývat chováním jednotlivých 

členských států a nebudu se vyhýbat tomu, abych zde v Bruselu jmenoval a vyvíjel tlak na černé 

ovce.“ 

Godfried Smit, generální tajemník Evropského sdružení přepravců (ESC) míní, „že stejná mzda 

musí být vyplácena za stejnou práci na stejném místě“. Alternativou je však zatím změť 

různých vnitrostátních pravidel. ESC vidí naopak vidí řešení ve snížení nadbytečné kapacity: 

„Vidíme známky toho, že nadbytečná kapacita dopravních společností se bude zmenšovat; v 

některých oblastech je nákladní kapacity už tak málo. Odvětví silniční dopravy očekává v 

příštím roce řadu insolvencí a problémem zůstane především nedostatek řidičů. Tyto trendy 

by mohly být ještě více posíleny, pokud bude balíček opatření v oblasti mobility plně funkční,“ 



 

 

říká Smit. ESC především doufá, že Komise změní pravidla týkající se povinnosti vracet nákladní 

automobily, protože nepodporují cíle udržitelnosti zelené dohody. 

Peter Klaus stejně jako před rokem i nadále neočekává, že by se podíly na trhu mohly posunout 

ve prospěch západoevropských dopravců. Úplné využití vlastního vybavení a kapacity 

domácích řidičů v celém odvětví není pro západoevropské dopravce atraktivní a je obtížné ho 

dosáhnout právě kvůli nedostatku řidičů. 

„Přinejmenším větší, profesionálně řízené a finančně dobře vybavené východoevropské 

dopravní společnosti si budou vědomy možnosti vytváření nových poboček v západní Evropě,“ 

říká Klaus. 

Grabowski (Elvis AG) dosud potvrdil svou myšlenku, že po pandemické krizi zejména německé 

společnosti zjišťují, že nedostatek řidičů je skutečnou brzdou růstu. Na základě různých jednání 

dospěl k závěru, že „západní“ expanze společností z východu EU bude ve značném počtu 

případů přehodnocena s ohledem na nadcházející povinnost řidičů vracet se domů. 

Ačkoliv se dopady předpisu projeví teprve v únoru, současný hospodářský vzestup už vede k 

tomu, že na domácích trzích je navázána zvýšená zahraniční kapacita. „Povinnost vrátit se 

zachová tento trend,“ je si jista správní rada Elvis. 

Georg Dettendorfer, MD firmy Dettendorfer se domnívá, že covidová krize naopak zvýšila 

atraktivitu západoevropských trhů pro východoevropské dopravce. Přístup na trh je jen více 

spojen s byrokracií, kontrolami a obtížemi, ale „naši kolegové z východní Evropy najdou 

způsoby, jak tyto trhy nadále obsluhovat,“ řekl pan Dettendorfer před rokem a jeho dnešní 

prohlášení se zatím jen potvrzuje. 

S povinností vracet se pravidelně domů spojuje tento speditér zbožnou naději: „Věřím, že více 

východoevropských řidičů se pokusí získat práci u německého dopravce“. A pokud to není 

pravda, ředitel Dettendorfer už varuje před legální likvidací východoevropských dopravců, 

kteří se sice usadili v Německu, ale stále svým řidičům účtují poplatky na východoevropské 

úrovni mezd a mezd. „Musíme dbát na to, abychom zajistili rovnost zbraní“. 



 

 

Dirk Engelhardt, mluvčí správní rady Spolkového sdružení pro silniční dopravu,  logistiku a 

nakládání s odpady (BGL) se domnívá, že je příliš brzy na komplexní posouzení dopadů Balíčku 

mobility, protože většina pravidel ještě nevstoupila v platnost. V každém případě bylo 

pozitivní, že veřejná diskuse o balíčku mobility a sociálním dumpingu přispěla ke zviditelnění 

prvků selhání trhu dopravy. Kontrolní orgány jsou nyní více odhodlány bojovat proti 

nezákonné kabotáži a kontroly zaměřené na kabotáž se téměř zdvojnásobily. 

Podle záznamů BGL se celkové výdaje na německé dálkové přepravy zvýšily mezi květnem 

2020 a květnem 2021 o 7,3 procenta. Podle šéfa BGL proto není překvapivé, že podíl 

nákladních automobilů z členských států EU pouze ze střední a východní Evropy na 

zpoplatněných kilometrech v Německu dosáhl v prvních pěti měsících roku 2021 nového 

maxima 33,8 %. Pan Engelhardt také upozorňuje na zřejmou konkurenční nevýhodu pro 

německé dopravce v důsledku ceny CO2, kterou od začátku roku platí na německých čerpacích 

stanicích. Zahraniční společnosti se mohou těmto nákladům snadno vyhnout tím, že  natankují 

palivo v zahraničí. 

 

4.  Spory a žaloby 

Od okamžiku přijetí Balíčku se sedm zemí EU, jejichž námitky proti  opatření v oblasti mobility 

v Balíčku obsažených byly v Radě ministrů EU zamítnuty, snaží o zákonné prosazování změn 

předpisu. Od prosince projednává Evropský soudní dvůr celkem 15 žalob proti Balíčku 

mobility. První podaly Bulharská vláda, Rumunsko a Polsko. Dva pocházejí z Litvy a Kypru, další 

dva z Maďarska a Malty. Evropský soudní dvůr dosud nestanovil termíny pro projednání ani 

pro vynesení rozsudků. 

Stížnosti se týkají všech předepsaných opatření obsažených v balíčku týkajícího se mobility: 

nařízení o dobách řízení a dobách odpočinku, nařízení, které zahrnuje povinnost nákladních 

automobilů vrátit se do své stálé provozovny nejpozději po osmi týdnech, a nová omezení 

kabotáže, jakož i směrnice o vysílání pracovníků. 



 

 

Kritici chtějí změny včetně zákazu spaní v kabině a požadavku umožnit řidiči návrat domů 

alespoň každé čtyři týdny.  

Podobné argumenty jsou uváděny i proti pravidlům o odměňování za zahraniční cesty. 

Stížnosti na vracení nákladních automobilů a omezení kabotáže rovněž argumentují dopadem 

většího počtu prázdných jízd na životní prostředí. 

Maďarsko si rovněž stěžuje na načasování zavedení „inteligentních“ tachografů a upozorňuje, 

že konkurenti ze třetích zemí je nemusí používat. 

V dubnu Evropský soudní dvůr zamítl litevskou žádost o pozastavení platnosti nařízení o době 

řízení a době odpočinku až do rozhodnutí ve věci samé. Hlavním argumentem je nedostatek 

ubytování a bezpečné parkování; ESD však v průběhu soudního řízení nespatřoval žádné riziko 

vzniku „nenapravitelné škody“. 

 

5. Závěr 

Je zřejmé, že tvrdší pravidla balíčku mobility se trefila do černého, jinak by se jejich protivníci 

příliš nesnažili. Části tohoto balíčku chtějí zastavit dříve, než vůbec vstoupí v platnost. Jejich 

uvažování zní: 

Povinnost vrátit vozidla do země sídla (firmy), která budou platná od února 2022 budou mít 

za následek, že kilometry ujeté „na prázdno“ uškodí klimatu. 

I když je ochrana klimatu důležitá, nesmí trvat na všem, a tím eliminovat spravedlivou 

hospodářskou soutěž. Samotná pravidla kabotáže jsou již ochranou klimatu, protože byla 

vytvořena, aby se zabránilo prázdným jízdám po přeshraniční dopravě. Některé obchodní 

modely jsou založeny na využívání mezer a překračování předpisů. 

Je zvláštní nazírat na ně jako na klimatické. 

Posílená pravidla EU je možné a musí být možné plnit bez „prázdných“ cest. Ale ti, kterým jde 

pouze o splnění povinnosti, takzvaně do posledního puntíku, a tím pádem se co nejrychleji 

vrátit na kabotážní trhy, ve skutečnosti vyprodukují více kilometrů jízdy naprázdno než dříve. 



 

 

Ti, kteří chtějí trvale působit v některých zemích, si zde mohou zřídit vlastní pobočky a pracovat 

v souladu s platnými pravidly. Tím by pak byla ochrana klimatu a spravedlivá hospodářská 

soutěž zajištěna. 

 

 

Takže se i nadále vkrádá otázka, zda a za jakých podmínek bude mít nakonec Balíček mobility 

své pevné místo v systému evropské silniční nákladní dopravy … 
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