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I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 

Výsledky zastoupení  

Naším největším úspěchem v roce 2019 je úspěšné dokončení vyjednávání a uzavření 

Balíčku mobility.  Výsledek je v souladu s pozicí a prioritami ČESMADu a umožní našim 

dopravcům podnikat víceméně beze změny, hlavně co se týká odměňování řidičů.  

Silniční doprava bude mít jako jediný sektor (kromě úplně vyňaté námořní dopravy) speciální 

pravidla, jak uplatňovat směrnici o vysílání. Tato směrnice říká, že pokud řidič pracuje 

v zahraničí, měl by mu český nebo slovenský dopravce vyplácet místní mzdu, poskytovat 

místní dovolenou apod. 

Dopravce nebude spadat pod vysílací směrnici při všech bilaterálních ani tranzitních 

přepravách. Mimo vysílání je i kolečko s tzv. cross trade neboli třetizemními přepravami, které 

bude moci dopravce udělat až 2 na cestě zpět do CZ/SK v rámci kolečka, kde na jeho konci 

je návrat domů. 

Podařilo se nám docílit toho, že čeští a slovenští dopravci (pokud jejich přepravy budou 

spadat pod tato schémata) mohou dál zaměstnávat a platit řidiče podle českých a 

slovenských pravidel a ne podle MiLoG nebo Loi Macron. Nebudou se na ně vztahovat žádné 

povinnosti registrovat řidiče v zahraničí, ani mít zástupce apod. 

- vzhledem ke kritické situaci s odpočívkami v EU jsme ve spolupráci s IRU docílili toho, že 

EK vypsala historicky první tendr na výstavbu a modernizaci odpočívek, kde je možnost 

financovat až 85% nákladů projektu 

- zprostředkovali jsme kontakt s holandskou poradenskou firmou, která našim zájemcům 

nabízí pomoc při podání přihlášky do tendru, s několika uchazeči jsem v kontaktu 

- byli jsme hlavní iniciátoři dohody s Evropskou asociací zasilatelů CLECAT ohledně 

podmínek na nakládkách a vykládkách s cílem zlepšit podmínky pro řidiče a lépe zohlednit 

potřeby dopravců 

- vyjednali jsme a spolupodepsali výzvu 15 dopravních svazů k urychlenému uzavření Balíčku 

mobility 

- po evropských volbách jsme navázali úspěšnou spolupráci se stávajícími nebo novými 

europoslanci 

- v Bruselu jsme přivítali skupinu 25 členů ČESMADu Bohemia, kteří během dvoudenní 

návštěvy navštívili Evropský parlament, kde jednali s nejdůležitějšími poslanci a na Stálém 

zastoupení probrali aktuální otázky se zástupcem velvyslance ČR  

- nejvlivnější médium o EU Politico citovalo bruselské zastoupení ČESMAD po schválení 

Balíčku mobility v dubnu 2019 

Po intenzivním 

lobbingu jsme 

úspěšně uzavřeli 

Balíček mobility.   

Naši dopravci tak 

budou moci 

podnikat 

víceméně beze 

změny.  

Díky zvláštním 

pravidlům pro 

silniční dopravu 

bude tranzit, 

mezinárodní 

bilaterální 

přepravy a 2 

návratové 

třetizemní 

přepravy budou 

úplně mimo 

vysílací směrnici. 

I u ostatních 

rozpracovaných 

priorit jsou 

výsledky pro 

dopravce 

pozitivní. 

Přispěli jsme 

k tomu, že EK 

poskytla 

spolufinancování 

€60 na výstavbu 

odpočívek. 

Několik dopravců 

projevilo zájem 

se tendru 

zúčastnit.  
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Lobby 

Co je naším cílem? 

Hlavním úkolem bruselského zastoupení ČESMAD je aktivní obhajoba zájmů dopravců 

České a Slovenské republiky a jejich zastupování v institucích EU a ostatních fórech. 

Zastoupení také pravidelně poskytuje informace z legislativního procesu EU a různých 

doprovodných akcí. Důležitou činností je analýza dokumentů EU, mediální podpora a 

vytváření obsahu na sociálních sítích. V posledním období se věnujeme také evropským 

projektům. Jsme také stálým představitelem českých a slovenských dopravců pro bruselskou 

kancelář IRU.  

Priority 

European Green Deal 

Evropský sociální pilíř – hlavně minimální mzda a činnost Evropské agentury práce (ELA) 

Kombinovaná doprava 

Euroviněta 

Přístup k trhu autobusové dopravy 

Brexit 

Situace s odpočívkami v EU 

Nedostatek řidičů  

Digitalizace  

Smart kontroly 

+ Evropské projekty a tendry 

Činnost zastoupení 

Od ledna do prosince 2019 jsme uskutečnili více než 500 schůzek v Evropském parlamentu, 

Radě a s Evropskou komisí, kde je těžiště naší práce. Pokračujeme s kontakty 

s nejvýznamnějšími hráči v Bruselu a to nejenom v rámci evropských institucí, ale také 

s partnerskými svazy dopravců, v ostatních sektorech a různých business asociacích. Celá 

zkušenost s úspěšným vyjednáváním Balíčku mobility ukazuje, že náš přístup je správný. Od 

začátku se v Bruselu profilujeme jako konstruktivní partner, se kterým se vyplatí jednat a který 

má jasně stanovené priority. 

Velice aktivní jsme také na sociálních sítích, kde nejvíce používáme Twitter jako zdroj a 

k informování o vlastních schůzkách, zajímavostech a aktuálních událostech v EU. LinkedIn 

Kromě PL jsme 

jediným 

zástupcem 

dopravců ze 

střední a 

východní Evropy 

v Bruselu. 

Od ledna do 

prosince 2019 

jsme v Bruselu a 

jinde uskutečnili 

více než 500 

schůzek. 

Aktivní jsme i na 

sociálních sítích 

– na Twitteru 

(@momyl1976) a 

LinkedIn 

(@jannemeceubr

ussels) 

Německý, 

francouzský a 

skandinávský 

(NO, SE, DK) 

svaz dopravců 

v roce 2019 

otevřel v Bruselu 

společné 

zastoupení 



 
 

Str. 04 
  

Stálé zastoupení ČESMAD Bohemia & ČESMAD Slovakia při EU 
       

 

4 
 

nám slouží ke psaní analytičtějších příspěvků – naposledy jsme uveřejnili zprávu ze slyšení 

nové komisařky pro dopravu a komisaře pro sociální věci. 

EP 

- ČESMAD hned po volbách v květnu 2019 oslovil všechny zvolené poslance a šéfy 

příslušných politických stran s krátkým představením našeho sdružení a žádostí, aby usilovali 

o zařazení do pro nás prioritních výborů – dopravního a pro zaměstnanost a sociální věci 

(TRAN a EMPL). 

- pravidelný kontakt s lídry politických skupin a zpravodaji prioritních předpisů včetně 

vypracování podkladů (odhad dopadů regulace na dopravce, alternativní možnosti řešení 

problémů na dopravním trhu EU) 

- úzká součinnost s vlivnými českými a slovenskými MEPs (prioritně Konečná, Maxová, 

Kovařík, Niedermayer), pravidelně jsme žádáni o konzultace a vypracování podkladů  

- před důležitými hlasováními ve výborech EP a na Plénu zpracováváme pro české a 

slovenské europoslance doporučení ke hlasování  

- výborný přístup do Sekretariátu Výboru TRAN a politickým poradcům jednotlivých frakcí, 

kde pravidelně připomínkujeme podklady (argumenty pro a proti pozměňovacím návrhů, 

draftování textu pozměňovacích návrhů) 

- jsme zváni na všechny relevantní akce (semináře, konference) 

Rada 

- stálý kontakt a poskytování a připomínkování podkladů českým a slovenským atašé nejen 

pro dopravu, ale i sociálním atašé a diplomatům pro oblast životního prostředí (praktické 

argumenty ilustrující nárůst byrokracie, pozice sdružení a zdůvodnění jednotlivých 

argumentů)  

- pravidelné schůzky s dopravními atašé ostatních ČS (Francie, Německo, Rakousko atd.) 

- díky kontaktům Jana Němce otevřený přístup hlavně ke zdrojům Rady (interní pracovní 

dokumenty) a otevřená cesta k diplomatům prioritních západních zemí (DE, FR, NL, BE atd.) 

- dobrý kanál máme i do sekretariátu Rady  

- občasné schůzky s českými a slovenskými zástupci velvyslanců v COREPER I 

- vždy jsem zváni (jako účastník nebo řečník) na doprovodné akce Předsednictví 

Komise 

- zastoupení má trvale otevřený komunikační kanál do odboru EK pro silniční dopravu, 

dodáváme podklady a připomínkujeme dokumenty  

Aktivně 

spolupracujeme 

s business 

sdruženími, 

výrobci aut a 

asociacemi 

kontrolních 

orgánů.  

Máme otevřený a 

neformální 

přístup všude 

tam, kde se 

rozhoduje. 

Minulý rok jsme 

také začali 

aktivně pracovat 

v evropských 

projektech. Nově 

jsme členem 

ALICE (Asociace 

pro inovace 

v logistice). 
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- pravidelné neformální schůzky s úředníky EK, kteří přímo vypracovávají texty předpisů (tzn., 

s ne s různými koordinátory a asistenty asistentů) 

- probíhají občasné schůzky s vedením tohoto odboru (vedoucí Eddy Liegeois a zástupce 

Frederik Rassmusen)  

- plánujeme schůzky s kabinetem komisařky pro dopravu Valean 

Ostatní 

- jsme stálým kontaktním bodem pro aktivity a schůzky IRU v Bruselu, pravidelně se 

účastníme neformálních porad zástupců svazů v Bruselu   

- aktivně se účastníme relevantních pracovních skupin IRU (pro vymáhání, Brexit atd.) 

- při vyjednávání Balíčku jsme byli spoluiniciátory neformální skupiny svazů dopravců (tzv. like 

minded), která se staví za vyjmutí nebo co nejširší osvobození našeho sektoru z vysílací 

směrnice 

- neformálně spolupracujeme a koordinujeme naše aktivity s BusinessEurope (asociace 

hospodářských komor) a CLECAT (asociace zasilatelů a logistiky) 

- k našim důležitým partnerům patří ACEA (asociace výrobců osobních a nákladních aut), 

asociace kontrolních orgánů ECR a CORTE a ESPORG (Asociace provozovatelů odpočívek) 

Evropské projekty 

Rok 2019 byl jakýmsi průzkumným rokem možného většího zapojení ČESMAD do evropských 

projektů. Setkali jsme se se všemi významnými hráči této oblasti v Bruselu (ERTICO – 

Asociace inteligentních dopravních systémů, UITP – Asociace veřejné dopravy, CORTE – 

Asociace kontrolních složek atd.). Kromě podpory stávajících projektů jako AEOLIX, jsme 

vytipovali oblasti a témata, kde může být naše přidaná hodnota největší. Tento průzkum 

nakonec vyústil v rozhodnutí stát se členem ALICE (Asociace pro inovace v logistice), kterou 

považujeme za platformu kontaktů a zdroj informací k evropským projektům. Na konci 

letošního roku vyhodnotíme přidanou hodnotu členství v ALICE. 
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II. VÝHLED PRO ROK 2020 
Prioritou číslo jedna v EU bude klima a legislativa s tím spojená. Vlajkovou lodí nové Evropské 

komise bude souhlas iniciativ tzv. Green Deal neboli Zelený úděl. Jeho hlavním cílem je do 

roku 2050 udělat z EU bezuhlíkový kontinent, kdy vypouštěné emise CO2 budou v rovnováze 

s těmi, co se podaří omezit a těmi pohlcenými. Pro každý sektor průmyslu EK plánuje v rámci 

Green Dealu přijít s novými konkrétními opatřeními a už teď je jasné, že náklady budou 

astronomické a  

Letos má dopravní komisařka Valean představit novou strategii pro udržitelný rozvoj 

dopravního sektoru. Jako vždycky s novou Komisí ožívají fantazie o přesunu nákladů ze 

silnice na železnici a vnitrozemskou vodní dopravu.  

EK dál plánuje, že pro naše odvětví by mohly být zavedeny emisní povolenky a kredity, 

podobně jako to funguje v energetice.  Zajímavou informací je to, že Komise stáhne právě 

projednávanou směrnici o kombinované dopravě, u které se členské státy nemohou 

dlouhodobě shodnout na pozici a předloží novou ambicióznější. Pokračovat bude 

projednávání směrnice Euroviněta, u které předpokládáme, že EK bude chtít ještě víc podpořit 

ekologická vozidla a naopak klást překážky těm starším. Vypadá to také, že výrobci vozidel 

dostanou za úkol ještě přísnější limity emisí, do metodiky jejich výpočtu se možná zahrnou 

např. i návěsy.  

Pro nás to první řadě znamená vědět, co se chystá a snažit se věci ovlivnit už v přípravné 

fázi. Naším úkolem je úředníkům Komise, kteří budou Zelený úděl v dopravě připravovat, 

přinášet důkazy a statistiky co budou jejich opatření znamenat v reálném světě podnikání a 

jaké dopady budou mít na ekonomiku EU. Za další se budeme bránit dalším překážkám 

podnikání dopravců, zjevným nebo skrytým, a poukazovat na nefér podporu železnic ze strany 

států. Zelený úděl bude v roce 2020 pro zastoupení ČESMADu prioritou a dopravce o něm 

budeme pravidelně informovat.  

V EP plánujeme bližší sledování a účast na výboru pro životní prostředí (ENVI), kde 

předpokládáme projednávání většího počtu legislativy, která se bude týkat našeho sektoru. 

Evropské projekty 

Těžiště naší činnosti se rozšíří na získávání a zapojení se do evropských projektů, které 

členům obou sdružení budou přinášet přidanou hodnotu a finanční prostředky: 

- prioritní okruhy – logistika a logistické řetězce, profesní vzdělávání, digitalizace a envi 

aspekty 

- aktivní zapojení do platformy ALICE – technologická platforma k logistických inovacím 



 
 

Str. 07 
  

Stálé zastoupení ČESMAD Bohemia & ČESMAD Slovakia při EU 
       

 

7 
 

Kontaktní informace 
 

 

Jan Němec 

Stálý zástupce ČESMAD Bohemia a ČESMAD Slovakia při EU 

Telefon + 32 473 451 887 

jan.nemec@cesmad.com 
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