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Ministr dopravy ČR        
Ing. Dan Ťok 
 
Ministerstvo dopravy 
nábř. L. Svobody 1222/12 
110 15 Praha 1 
posta@mdcr.cz 

 
   
   Vážený pane ministře, obracím se na Vás se žádostí o stanovisko k pojmu uvedeném v článku 4 písm. o) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006. Váš věcně příslušný odbor zastává v dané věci jiný 
názor, než jaký jsme dostali na náš dotaz z Evropské komise pro dopravu v Bruselu.  
Žádám Vás tedy o oficiální vyjádření, zda je znázorněná situace uvedená v příloze v souladu s nařízením EpaR 
(ES) č. 561/2006, či nikoliv. 
     
Příklad: 

 
Po době odpočinku 1. řidič provede v období od 06:00 hod do 08:30 přerušovanou dobu řízení v souhrnu do 
jedné hodiny, následně k němu přistoupí do osádky 2. řidič. Lze si tímto způsobem vysvětlit definici "provozem 
s více řidiči"? Mohou oba řidiči využít 30 hodinový cyklus?  
Podle mého názoru by měla být tato varianta možná, jelikož se jedná o jízdu - řízení a nikoliv o pracovní 
dobu  "výkon" řidiče. Pokud by tomu tak nebylo, docházelo by k situaci, kdy 2. řidič by se musel dostavit k 
vozidlu a byl by přítomen např. pouze u nakládky, vykládky bez aktivního využití. Tím by se mohl vytvářet 
prostor pro podvodné jednání, kdy by 1. řidič vložil karty obou řidičů do tachografů současně např. u případu 
kdy řidič po době odpočinku 5 minut popojede k rampě, poté 1,5 hodiny čeká na nakládce a 5 minut popojede 
od rampy na parkoviště a po 20 minutách vyjedou na trasu. 
 
V dokumentu na který odkazuje Alicja Hübner je podle mého pouze část možných variant, jak aplikovat definici 
"provozem v více řidiči":  
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/doc/trace_explanatory_text_en.pdf  
 
Oficiálně jsme posílali dotaz jak k vám na MD (Boris Šalak), tak i k EK pro dopravu (Alicja Hübner) a obdrželi 
jsme odlišná stanoviska (pokud jsem tedy správně pochopil anglický text). 
Obě stanoviska přeposílám v příloze, z EK formou vytištěné emailové komunikace včetně původních dotazů. 
 
 
Odpověď v rámci úsporných opatření zašlete e-mailem na naši adresu: sdruzeni@sdruzeniridicu.cz 

        
V Praze dne 14.3.2016                                                               Pavel Lukáš    
                                                                                    Předseda Sdružení řidičů CZ, z.s. 
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