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ÚVODNÍ SLOVO
PREZIDENTA SDRUŽENÍ
PRESIDENT’S STATEMENT

Vladimír Starosta
Prezident Sdružení / President of the Association

Silniční doprava jako obslužné odvětví reaguje velmi citlivě na všechny hospodářské výkyvy, které nyní
předvídat je tak trochu věštění z křišťálové koule.
Přestože po krizových letech 2008 a 2009 se trh
začal zotavovat, je značně rozkolísaný a samozřejmě
stejně tak poptávka po službách silniční dopravy.
Z předešlých hubených let si bohužel stále neseme
nerealisticky nízké ceny, které neodráží naše skutečné náklady a neumožňují rozvoj firem a samozřejmě
brzdí i obměnu vozového parku. Přestože v důsledku
krize došlo k určitému pročištění trhu a mnozí z nás
také zjistili, že měli rezervy, kde se dalo podnikání
zracionalizovat, je bohužel však stále na trhu řada
firem, které se snaží přežít za cenu dumpingových
cen, a tím komplikují život i ostatním. To je ovšem
v době, kdy stát snažící se zvládnout své dluhy doluje
ze silniční dopravy peníze s větším nasazením než
kdy jindy, recept doslova smrtící.

ČESMAD BOHEMIA vyjednal s ministrem dopravy
koncem roku 2010 historickou dohodu, která přináší
pro české dopravce pomoc pro zvýšení konkurenceschopnosti. Přesto je jisté, že růst našich nákladů
bude pokračovat a i další roky budou minimálně stejně náročné jako ten letošní. A protože hospodářské
oživení je velmi křehké, EU se otřásá v základech,
kurz eura a cena nafty je ve hvězdách, bude nepochybně i nadále kromě tvrdé práce a víry ve svou
šťastnou hvězdu třeba také silného sdružení, hájícího
zájmy automobilových dopravců.
Přes složitou a nestabilní hospodářskou situaci, která
je navíc tradičně doprovázena nepřízní politiků, zůstávám optimistou. Jsem totiž nadále přesvědčen,
že přednosti silniční dopravy i potenciál českých
dopravců zajistí našemu odvětví dlouhodobou prosperitu.

Vladimír Starosta
květen 2011

5

PROFIL SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCŮ ČESMAD BOHEMIA

As a service sector, road transport is very sensitive to
any economic swings. Trying to predict them is a bit
like looking into a crystal ball. Since the economic
crisis of 2008 and 2009, the market has started to
recover, however it is still unstable and of course so
is the demand for road transport services.
Unfortunately, we are still bearing the unrealistically
low prices from these lean years. These prices do not
reflect the actual costs, thus hampering firms’ development and slowing down changes to the vehicle fleet. Despite this, a consequence of the crisis
was a certain cleaning of the market and many of
us also discovered that we had reserves where we
could rationalise our business. Unfortunately, it is still
true today that a number of firms are trying to survive through dumping, which complicates the lives
of all the others. All this at a time when the state, in
an attempt to manage its debts, is endeavouring to
squeeze as much money out of road transport as
possible. This is a fatal combination.
At the end of 2010 ČESMAD BOHEMIA negotiated
a historical agreement with the Ministry of Transport,

one that will help Czech hauliers increase their competitiveness. Despite this, there is no doubt that the
rise in our costs will continue and that the coming
years will be just as demanding as this one. And because the economic revival is very fragile, the EU
has been shaken to its foundations, the exchange
rate for the euro and the price of diesel are up in the
air, it will undoubtedly be necessary to work hard,
believe in our lucky star and, most importantly, have
a strong association defending the interests of road
transport operators.
Despite the complicated and unstable economic
situation, which, as always, is accompanied by the
dislike of politicians, I remain an optimist. I am still
convinced that the advantages of road transport
and the potential of Czech hauliers will ensure our
branch has long-term prosperity.

Vladimír Starosta
May 2011

PROFILE OF THE ASSOCIATION OF ROAD TRANSPORT OPERATORS ČESMAD BOHEMIA

6

základní údaje
Basic data

Základní
údaje
ČESMAD BOHEMIA,
KDO JSME A O CO USILUJEME

Basic
data
ČESMAD BOHEMIA,
Who we are and what we do

PROFIL SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCŮ ČESMAD BOHEMIA
PROFILE OF THE ASSOCIATION OF ROAD TRANSPORT OPERATORS ČESMAD BOHEMIA
PROFILE OF THE ASSOCIATION OF ROAD TRANSPORT OPERATORS ČESMAD BOHEMIA

8

základní údaje
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INFORMACE O SDRUŽENÍ
INFORMATION ABOUT
the ASSOCIATION

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA je největším sdružením dopravců podnikajících
ve vnitrostátní i mezinárodní nákladní a osobní silniční dopravě v České republice. V současné době
má téměř 2 000 členů, kteří provozují cca 20 000
vozidel. Sdružení má díky své síle a dlouholetým zkušenostem nezastupitelné místo při tvorbě a úpravě
legislativy týkající se silniční dopravy a mezivládních
dohod a smluv v této oblasti.
Sdružení se jako člen Mezinárodní unie silniční dopravy IRU vyjadřuje k návrhům důležitých mezinárodních
norem a ovlivňuje legislativu v Evropské unii. Vykonává
v České republice také funkci záručního sdružení podle Celní úmluvy TIR. Posláním Sdružení je podporovat rozvoj a prosperitu silniční dopravy a prosazovat
zájmy dopravců. Sdružení se zasazuje o dobré podmínky pro silniční dopravu a hájí zájmy svých členů
v České republice i ve světě.

Sdružení svým členům nabízí kompletní servis pro
podnikání. Zajišťuje profesní vzdělávání a poradenství.
Provozuje aktivní informační systém a vydává publikace, příručky, oborový časopis Transport magazín
a elektronický bulletin. Sdružení poskytuje na svých
regionálních pracovištích v Praze, Brně, Ostravě,
Hradci Králové, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích a Plzni kvalitní a spolehlivé služby, které dopravci potřebují pro své podnikání.
Sdružení ČESMAD BOHEMIA svou každodenní činností dokazuje, že spojení dopravců do silného sdružení je velmi efektivní způsob, jak podporovat rozvoj
jejich podnikání a zájmy celého oboru.

ČESMAD BOHEMIA, the Association of Road Transport Operators, is the largest association for domestic and international operators of freight and passenger road transport in the Czech Republic. It currently
has almost 2,000 members operating around 20,000
vehicles. Thanks to its strength and long-term experience, the Association has an irreplaceable position
when forming and amending legislation concerning
road transport and inter-governmental agreements
and treaties in this area.
As a member of the International Road Transport
Union (IRU) the Association reacts to proposals for
important international standards and influences
legislation in the European Union. In the Czech Republic, it also carries out the role of the Guarantee
Association in accordance with the TIR Customs
Agreement. The Association’s mission is to support
the development and prosperity of road transport
and promote the interests of transport operators.

The Association champions good conditions for road
transport and defends the interests of its members
both in the Czech Republic and in the world.
The Association offers its members a complete business service. It provides professional training and
consultancy. It runs an active information service
and publishes manuals, publications, a professional
journal – Transport Magazine and an electronic bulletin. At its regional offices in Prague, Brno, Ostrava,
Hradec Králové, Ústí nad Labem, České Budějovice
and Pilsen it provides quality and reliable services,
which are necessary for transport operators to carry
out their business.
In its day-to-day activities ČESMAD BOHEMIA demonstrates that bringing transport operators together
into a strong association is a very effective means of
supporting the development of their business and
the interests of the entire profession.

stav členské základny/membership base
1779

základní charakteristiky/BASIC CHARACTERISTICS

2003

1744

Rok vzniku / Established

2004

1726

2002

1966
1992

Rok transformace na ČESMAD BOHEMIA / Transformation into ČESMAD BOHEMIA
Počet zaměstnanců / Number of employees

osob/persons

2005

1785

Počet obchodních míst v ČR / Number of sales points in the Czech Republic

poboček/branches

2006

1792

Celkové tržby/ Total revenues

tis. Kč/thousand CZK

2007

1918

Člen Mezinárodní unie silniční dopravy IRU

2008

2007
2064

2010

1937

2011

7
326 890
OD ROKU 1993
Since 1993

Member of International Road Transport Union IRU
Člen Evropské asociace školících center v dopravě EUROTRA

2009

81

Member of the European Transport Training Association EUROTRA

OD ROKU 2001
Since 2001
Údaje k 31. 12. 2010/Data as of 31 December. 2010

1843
Údaje k 31. 3. daného roku/Data as of 31 March of the given year
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EKONOMIKA
ECONOMICS

Výsledky hospodaření
Rok 2010 byl rokem pokračující ekonomické recese
s náznaky mírného oživení, což se promítlo do ekonomiky Sdružení zejména poklesem tržeb za reklamu a inzerci, tržeb za rezervaci trajektů a dálničních
poplatků v zahraničí. Oproti tomu vzrostly tržby
za karnety TIR, tržby za prodej zboží, tržby za školení a navrácení DPH ze zahraničí. Rozšíření mýtného
systému pro vozidla nad 3,5 tuny a zavedení mýtného
systému na Slovensku mělo negativní vliv na prodej
dálničních známek. Přesto se podařilo, v porovnání
s plánem, dosáhnout vyšší hrubé marže a zároveň
snížit některé provozní náklady Sdružení. Plnění plánovaného výsledku hospodaření dosahuje Sdružení
díky striktní kontrole vstupních nákladů a snížením
počtu pracovníků přirozeným úbytkem. V průběhu
roku 2010 bylo realizováno několik výběrových řízení
na dodavatele vybraných služeb a zboží. Realizace

těchto výběrových řízení a zlepšení nákladového
controllingu přispělo ke snížení příslušných provozních nákladů. V roce 2011 Sdružení zaměstnává
na sekretariátu a svých regionálních pracovištích celkem 81 zaměstnanců. Sekretariát a regionální pracoviště v Praze, Brně, Ústí nad Labem a Plzni jsou
umístěny ve vlastních nemovitostech.
Rozvaha vykazuje zdravou strukturu díky tomu, že
výše krátkodobého majetku uspokojivě pokrývá
veškeré cizí zdroje. Z rozvahy zároveň vyplývá, že
celkové jmění Sdružení je ze 63 % představováno
dlouhodobým majetkem a z 37 % krátkodobým majetkem. Sdružení vykazuje podíl v jiných účetních
jednotkách vyšší než 20 %, a to ve společnosti Institut silniční dopravy ČESMAD Bohemia s.r.o. – podíl
100 % a ve společnosti BOHEMIAKOMBI, spol. s r.o.
– podíl 30 %.

základní hospodářské ukazatele /basic financial indicators

Economic results
2010 was a year of continuing economic recession
with signs of a mild rejuvenation, which was reflected
in the Association’s economics, primarily in a fall in
revenues from advertising and publicity, revenues
from booking ferries and motorway toll charges
abroad. In contrast, revenues from TIR Carnets grew,
as did revenues for training and VAT returns from
abroad. Expanding the toll system to include vehicles
over 3.5 tonnes and the introduction of a toll system
in Slovakia had a negative effect on sales of motorway coupons. Despite this, compared to the plan,
we managed to achieve a higher gross profit margin
and reduce some of the Association’s operational
costs. The Association was able to meet its planned
economic result thanks to its strict control of input
costs and reducing its employees through natural
fall off. During 2010, there were several selection
celkové výnosy/total incomes
tis. Kč
thousand CZK

2010
tis. Kč

Celkové výnosy / Total revenues

tis. Kč/ thousand CZK

366 378

Tržby za zbozí a služby / Revenues for goods and services

tis. Kč/ thousand CZK

326 890

Celní služby / Customs services

73 400

34 401

Aktiva celkem / Total assets

tis. Kč/ thousand CZK

195 012

Povolení / Permits

11 341

5 889

Vlastní jmění / Equity

tis. Kč/ thousand CZK

77 767

Z
 boží /Goods

Jmění celkem / Total equity

tis. Kč/ thousand CZK

99 641

Poplatky za dálnice/ Tolls

HV po zdanění / Post tax result

tis. Kč/ thousand CZK

551

Údaje k 31. 12. 2010/Data as of 31 December 2010

44 924

33 176
181 546

Provizní služby/
Commission services

74 326

40 615

Školení / Training

20 094

22 108

9 554

10 542

O
 statní tržby /Other revenues
Ostatní výnosy/Other incomes
CELKEM/TOTAL
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thousand CZK

523 844

Členské příspěvky/
Membership fees

The balance sheet shows a healthy structure due to
the amount of short-term assets being satisfactorily
covered by all external resources. The balance sheet
also shows that the Association’s total assets comprise
of 63% of long-term assets and 37% of short-term
assets. The other accounting entities in which the Association has a share of over 20% are the Institute of
Road Transport ČESMAD Bohemia s.r.o. – 100% share
and BOHEMIAKOMBI, spol. s r.o. – 30% share.
členské příspěvky/membership fees

2005

Jednotka/Unit

procedures for contractors of certain goods and services. These selection procedures and improved cost
controls led to a fall in the relevant operating costs.
In 2011, the Association employs a total of 81 people at its secretariat and in its regional offices. The
secretariat and the offices in Prague, Brno, Ústí nad
Labem and Pilsen own the buildings in which they
are located.

9 234

8 893

14 028

29 216

780 745

366 378

ROK 2010

Údaje k 31. 12. 2010/Data as of 31 December 2010
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STRUKTURA ORGÁNŮ
SDRUŽENÍ
STRUCTURE OF THE
ASSOCIATION’S BODIES

Sekretariát

Shromáždění zástupců regionů
(100 členů)

Revizní komise
(7 členů)
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Regionální shromáždění
Praha / Brno / Ostrava /
Hradec Králové / Ústí nad Labem /
České Budějovice / Plzeň

Regionální komise
(49 členů)
Praha / Brno/ Ostrava /
Hradec Králové /Ústí nad Labem /
České Budějovice / Plzeň

Předsednictvo
(15 členů)

Secretariat

assembly of the regional
representatives
(100 members)

Auditing commission
(7 members)

Regional assemblies
Praha / Brno / Ostrava /
Hradec Králové / Ústí nad Labem /
České Budějovice / Plzeň

Regional commissions
(49 members)
Praha / Brno / Ostrava /
Hradec Králové / Ústí nad Labem /
České Budějovice / Plzeň

Odborné sekce
Sekce pro osobní dopravu
Sekce pro nákladní dopravu

Professional sectionS
passenger transport SECTION
GOODS transport SECTION

V rámci sekcí fungují tyto pracovní skupiny:
Pracovní skupina pro ADR a speciální přepravy
Pracovní skupina pro technické záležitosti
Pracovní skupina pro služby a vzdělávání
Pracovní skupina pro legislativu

There are the following working groups within these sections:
Working group for ADR and special transport
Working group for technical matters
Working group for services and training
Working group for legislation

Odborné komise
Celní komise
Ekonomická komise
Komise pro stanovy

PROFESSIONAL commissions
Customs commission
ECONOMIC commission
Commission for STATUTES

Průřezová témata
Expertní týmy řešící průřezová témata:
Elektronické mýtné a infrastruktura
Daně a ekonomika
Legislativa a SOD
Sektorová rada pro dopravu (učební obor řidič)

Cross-sectional PROFESSIONAL themes
Expert teams for cross-sectional themes:
Electronic toll system and infrastructure
Taxes and economics
Legislation and state professional supervision
Sectoral Council for Transport (driver apprentice)

PROFIL SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCŮ ČESMAD BOHEMIA

Presidium
(15 members)
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ŘEŠÍME SOUČASNÁ I BUDOUCÍ
TÉMATA NAŠEHO OBORU

COOPERATION
SUPPORT
SERVICE
wE ADDRESS CURRENT AND FUTURE
MATTERS RELATED TO OUR SECTOR
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Spolupráce, podpora, servis
COOPERATION, SUPPORT, SERVICE

spolupráce
podpora
servis

naše vize a mise
OUR VISION AND MIsSION

Mise Sdružení
ČESMAD BOHEMIA

The vision
of the association
ČESMAD BOHEMIA

The mission
of the association
ČESMAD BOHEMIA

Chceme být silným partnerem státní správy
nejen doma, ale i v zahraničí, který je schopný efektivně hájit a prosazovat zájmy svých
členů. Pro ulehčení podnikání našich členů
se chceme stát největším a nejkomplexnějším poskytovatelem informací a služeb pro
silniční dopravce, které povedou ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Chceme
dosáhnout zlepšení image silniční dopravy
formou profesního vzdělávání svých členů
a zvýšením prevence bezpečnosti silničního provozu. I nadále chceme být seriózním
partnerem všem subjektům s kvalitním a stále se vzdělávajícím personálem.

„Cílem a posláním Sdružení je podporovat
rozvoj a prosperitu silniční dopravy a současně hájit a prosazovat zájmy dopravců
provozujících silniční vnitrostátní a mezinárodní nákladní i autobusovou dopravu.“

We want to be a strong partner for state
administration not just at home but abroad
too. One that is able to effectively defend
and promote the interests of its members. To
make it easier for our members to do business we want to become the biggest and
most comprehensive provider of information
and services for road transport operators.
This will increase their competitiveness. We
want to improve the image of road transport
by giving our members professional training
and increasing road safety. Furthermore, we
want to be a serious partner for all stakeholders with good quality staff that undergo
ongoing training.

“The Association’s goal and mission is to
support the development and prosperity of
road transport and, at the same time, protect and promote the interests of companies
operating domestic and international road
freight transport and bus transport.”

(Ze Stanov Sdružení ČESMAD BOHEMIA)

Jednání předsednictva Sdružení
Meeting of the Association’s Presidium
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(From the charter of the Association
ČESMAD BOHEMIA)

Jednání předsednictva Sdružení
Meeting of the Association’s Presidium

PROFILE OF THE ASSOCIATION OF ROAD TRANSPORT OPERATORS ČESMAD BOHEMIA

18

Spolupráce, podpora, servis
COOPERATION, SUPPORT, SERVICE

Vize Sdružení
ČESMAD BOHEMIA

ČINNOST ORGÁNŮ,
ODBORNÝCH SEKCÍ, KOMISÍ
A PRACOVNÍCH SKUPIN

Základní směřování politiky Sdružení ČESMAD BOHEMIA s ohledem na jeho praktické zkušenosti a potřeby určují volené a jmenované orgány Sdružení.
V jejich řadách aktivně a dobrovolně pracují více než
dvě stovky členů.

Shromáždění zástupců
regionů
Shromáždění zástupců regionů – nejvyšší orgán
Sdružení - je tvořeno 100 zástupci, kteří jsou voleni
na dobu tří let. Volí se regionálními shromážděními
z členů evidovaných v příslušném regionu. Dále je
tvořeno členy předsednictva, členy revizní komise
a předsedy regionálních komisí. Shromáždění zástupců regionů rozhoduje o základních otázkách
dalšího směřování Sdružení a schází se zpravidla
jednou ročně. Další volby nás čekají v roce 2013.

Revizní komise
Revizní komise je tvořena volenými zástupci regionů.
Každý region má jednoho zástupce, tudíž je tvořena
sedmi členy. Kontroluje plnění usnesení Shromáždění zástupců regionů a hospodaření Sdružení.

Předsednictvo
Předsednictvo je statutárním orgánem Sdružení, který řídí činnost Sdružení a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo
rozhodnutím Shromáždění vyhrazeny jinému orgánu.
Za svou činnost předsednictvo odpovídá Shromáždění. Tvoří jej 15 lidí, za každý region dva a z nejsilnějšího regionu tři. Předsednictvo se schází, až
na výjimky, každý měsíc.

19

Odborné sekce
Členové odborných sekcí jsou volenými zástupci
a řeší problematiku jednotlivých typů doprav.

Odborná sekce osobní dopravy
Tato sekce řeší problematiku autobusové dopravy.
Sekce se podílela na tvorbě obsahu a formulaci návrhu věcného záměru zákona o veřejné dopravě, připomínkovala změny nařízení EU 1191/69 o veřejných
službách, zpracovala podklady pro připravované nařízení EU o právech cestujících v osobní dopravě.
Odborná sekce vyvinula úspěšný tlak na zachování
dotačních systémů pro obnovu vozového parku s výjimkou krizového rozpočtu na rok 2011. Na podporu svých návrhů sekce také zorganizovala protestní
jízdu v Bruselu a petiční akci za obnovení 12denní
výjimky v pravidlech EU o dobách řízení a odpočinku.
V náplni její činnosti byla také distribuce cenového
výměru a příprava podkladů pro jednání smíšených
komisí.

Odborná sekce nákladní dopravy
Předmětem zájmu sekce je oblast nákladní silniční dopravy. Sekce navrhla a prosadila na Ministerstvu dopravy ČR zvýšení povolené výšky návěsové soupravy
o 2 %. Na základě práce sekce byl zjednodušen výdej
osvědčení profesní způsobilosti u zahraničních řidičů.
Podílela se na prosazení změny úmluvy CMR a přijetí
dodatku k této úmluvě. Zásadní připomínky členové
sekce uplatnili při novelizaci zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a novelizaci vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon
o silniční dopravě. Důležité poznatky a návrhy sekce
se uplatnily při projednávání zákona č. 247/2000 Sb.
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Odborná sekce rovněž zor-
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The basic aim of the ČESMAD BOHEMIA Association
with regards to its practical experiences and needs
determine the selection and nomination of the Association’s bodies. There are more than two hundred active and voluntary members working within
these bodies.

Assembly of Regional
Representatives
The Assembly of Regional Representatives – the Association’s supreme body – is made up of 100 representatives, who are elected for 3 years. They are
elected by the regional assemblies from the members
registered in the relevant region. It is further made up of
the Presidium, the members of the Auditing Commission and the presidents of the regional commissions.
The Assembly of Regional Representatives decides on
basic issues for the Association’s next steps and usually
meets once a year. The next elections will be in 2013.

Auditing commission
The Auditing Commission comprises of elected regional representatives. Every region has one representative, thus it has 7 members. They check the
Association’s management and that the Assembly of
Regional Representatives’ resolutions have been met.

The presidium
The Presidium is the Association’s statutory body and
manages its activities and decides on all matters that, by
law, by the charter or a decision of the Assembly are not
dealt with by another body. The Presidium is answerable to the Assembly for its actions. It is made up of

15 people, 2 from each region and 3 from the strongest
region. As a rule, the presidium meets once a month.

Professional sections
The members of the professional sections are elected by the representatives and deal with the issues of
individual forms of transport.

passenger transport PROFESSIONAL
SECTION
This section deals with bus transport issues. The section
participated in creating the content and formulation of
the framework law to the Public Transport Act, commented on amendments to Regulation EU 1191/69 on
Public Services, compiled the background materials for
preparing the EU regulation on the rights of passengers
in passenger transport. The professional section successfully developed pressure to retain the grants system for renewing the vehicle fleet with the exception
of the crisis budget for 2011. To support its proposals it
also organised a protest ride in Brussels and a petition
for a renewal of the 12-day exceptions to the EU rules
on driving and rest periods. Its activities also include the
distribution of the price structure and preparation of
the data to be discussed at mixed commissions.

GOODS transport PROFESSIONAL SECTION
The section deals with road freight transport. The
section proposed a 2% increase in the height limit for
arctic lorries, which was put through by the Ministry
of Transport. On the basis of the section’s work, the
issuing of professional competence certification for
foreign drivers was simplified. It participated in promoting changes to the CMR Convention and adopting the addendum to this treaty. Section members
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Spolupráce, podpora, servis
COOPERATION, SUPPORT, SERVICE

ACTIVITIES OF BODIES, PROFESSIONAL
SECTIONS, COMMISSIONS
AND gROUPS OF EXPERTS

ČINNOST ORGÁNŮ,
ODBORNÝCH SEKCÍ, KOMISÍ
A PRACOVNÍCH SKUPIN

ganizovala setkání personálních manažerů dopravních
společností. Sekce připravovuje podklady pro jednání
smíšených komisí.

Odborné komise
Členové odborných komisí jsou navrhováni regionálními komisemi a scházejí se většinou v pravidelných
intervalech.

Celní komise
Celní komise je složena ze sedmi zástupců dopravců z jednotlivých regionů a pracovníků sekretariátu
Sdružení. Komise je poradním orgánem předsednictva Sdružení. Její činnost je zaměřena především
na projednávání vadných karnetů TIR, žádostí o vstup
do systému TIR u problematických žadatelů, přípravu materiálů z oblasti celní problematiky a metodiky
Úmluvy TIR.

Ekonomická komise
Ekonomická komise plní ve Sdružení funkci kontrolního a poradního orgánu, který předkládá rozpočet a dohlíží na jeho plnění, vyhodnocuje správnost
a efektivitu navrhovaných investic, provádí dozor nad
ekonomickými procesy a činnostmi, které úzce souvisejí s aktivy a pasivy Sdružení. Komise se dále zabývá závazkovými a pohledávkovými vztahy ve vazbě
na likviditu a navrhuje rozdělení hospodářského výsledku. V neposlední řadě se zabývá i legislativními
změnami zákonů. Komisi tvoří sedm členů navržených regionálními komisemi.
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Komise pro stanovy
Komise pro úpravu stanov je specifickou komisí Sdružení. Řeší návrhy na úpravu stanov, jednacího a volebního řádu, které vzejdou z řad členské základny či
od orgánů Sdružení. Některé návrhy na úpravu stanov
pocházejí i přímo od členů komise, kteří se při své
práci sami setkávají s ustanoveními, která je vhodné
upravit. Komise se schází jen v případě potřeby.

Pracovní skupiny
Pracovní skupiny jsou poradním orgánem odborných
sekcí, předsednictva, nebo generálního tajemníka, jsou
tvořeny členy sekce, dopravci nominovanými regionálními komisemi a externími odborníky na danou problematiku.
Jedná se o pracovní skupiny pro:
přepravu nebezpečného zboží ADR
a speciální přepravy
technické záležitosti
služby a vzdělávání
legislativu

Průřezová odborná témata
Předsednictvo též určilo čtyři průřezová odborná
témata s garanty z řad členů předsednictva. K těmto
tématům jsou tvořeny týmy ad hoc dle momentální
potřeby z řad dopravců a externích specialistů.
Těmito tématy jsou:
elektronické mýtné a infrastruktura
daně a ekonomika
legislativa a státní odborný dozor
sektorová rada pro dopravu (učební obor řidič)
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made fundamental comments when amending Act
No. 361/2000 Coll., on Traffic of Terrestrial Communications and the amendment of Decree No.
478/2000 Coll., which implements the Road Traffic Act. The section provided important information
and proposals when discussing Act No. 247/2000
Coll., on Acquiring and Improving the Qualifications
for Driving Motor Vehicles. Likewise the professional
section organised a meeting of personal managers
from transport companies. The section prepares data
for discussions at mixed commissions.

Professional commissions
The members of the professional commissions are
proposed by the regional commissions and, on the
whole, meet at regular intervals.

Customs commission
The customs commission is made up of 7 transport
operators’ representatives from each region and workers from the Association’s secretariat. The Commission
is a consultancy body to the Association’s Presidium.
Its activities primarily focus on discussing TIR Carnets,
applications to enter the TIR system for contentious
applicants, preparing materials from the area of customs issues and TIR Convention methodology.

economic commission
The Economic Commission’s role in the Association
is one of a control and advisory body that submits
a budget and ensures it is kept within, assesses the
propriety and efficacy of the proposed investments
and supervises the economic processes and activities
that are closely connected with the Association’s assets and debts. The Commission is further involved in
binding and debt relations in connection to liquidity

and proposes the division of the economic result.
Last, but not least, it is involved in legislative amendments to the law. The Commission is made up of
7 members proposed by the regional commissions.

Commission for statutes
The Association has a specific commission for amending the statutes. It handles proposals for changes to
the statutes, negotiating and electoral rules that come
from the membership base or the Association’s bodies. Some of the proposals for amending the statutes
come directly from the Commission’s members who,
during the course of their work, have come across
a statute that is suitable for amendment. The Commission only meets when necessary.

groups OF EXPERTS
The expert groups are the advisory body to the professional sections or the Secretary General. They
comprise of section members, transport operators
nominated by the regional commissions and external
experts for the given topic.
There are expert groups for:
Transporting hazardous goods ADR
Special transport Technical matters Legislation

Cross-sectional professional themes
The Presidium also determines four cross-sectional
professional themes with guarantors from the Presidium members. The ad hoc teams are made up of
transport operators and external specialists, depending on the needs of the moment.
The themes are:
Electronic toll system and infrastructure
Taxes and economics
Legislation and state professional supervision
Sectoral Council for Transport (driver college)
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Spolupráce, podpora, servis
COOPERATION, SUPPORT, SERVICE

ACTIVITIES OF BODIES, PROFESSIONAL
SECTIONS, COMMISSIONS
AND gROUPS OF EXPERTS

Profesní VZDĚLÁVÁNÍ
professional training

Poradenské služby

Školicí středisko Sdružení ČESMAD BOHEMIA pořádá
pro zaměstnance dopravních firem více než třicet
druhů různých kurzů, školení a seminářů, obsahujících standardní dlouhodobá i aktuální témata z oblasti silniční dopravy. Celkem se jedná o více než
800 vzdělávacích akcí ročně pro přibližně 18 000
účastníků. Školení jsou organizována jak ve formě
otevřených kurzů pro jednotlivce či menší skupiny
účastníků, tak ve formě školení na klíč přímo pro
konkrétního zákazníka.

Poradenské středisko Sdružení ČESMAD BOHEMIA
nabízí dopravním firmám konzultační a poradenské
služby, které jsou zaměřeny na zvyšování kvality, bezpečnosti a na další provozní činnosti dopravních firem. Nejvyužívanější poradenskou službou je příprava
k certifikaci podle ISO 9001, tedy zavádění systému
řízení kvality. Této služby již využilo více než 80 firem. V nabídce je dále zavádění environmentálního
managementu podle ISO 14001, nabídka služeb bezpečnostního poradce DGSA pro firmy přepravující nebezpečné věci nebo SQAS – nezávislé hodnocení systému řízení pro firmy přepravující chemické produkty.

Nabídka vzdělávání je rovnoměrně rozdělena pro
všechny pracovní pozice v dopravních firmách. Pro
manažery je to například série kurzů Manažer dopravní firmy, obsahující témata z podnikání, financí,
logistiky, legislativy i tzv. měkkých dovedností. Pro
specialisty na různých pozicích jsou v nabídce všechna důležitá témata z oblasti silniční dopravy, např.
Silniční kontroly, Přeprava potravin, Přeprava krmiv,
Pracovní režimy, Uložení a zajištění nákladu, Smluvní
vztahy v dopravě apod. Pro řidiče nabízí školicí středisko kurzy od těch základních, tedy vstupního a pravidelného školení až po specializované, jako např.
Přeprava nebezpečných věcí (ADR).

V oblasti bezpečnosti nabízí poradenské středisko zavádění systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle mezinárodního standardu OHSAS
18001:1999 a vlastní poradenský projekt Bezpečný
dopravce® pro zvyšování silniční bezpečnosti a efektivnosti dopravní firmy zpracovaný podle metodiky
IRU. Dalšími poradenskými službami jsou např. zavádění systému řízení bezpečnosti potravin ISO 22000,
systém kritických bodů při přepravě potravin HACCP
nebo v poslední době velmi žádané standardy GMP
pro přepravu krmiv.

Courses, training
and seminars

Consultancy services

The ČESMAD BOHEMIA Association’s training centre
organises more than thirty different kinds of courses,
training and seminars for transport operator employees containing standard long-term and topical
themes from the area of road transport. In all, there
are more than 800 training events a year for roughly
18,000 participants. The training is organised in the
form of open courses for individuals or small groups
or in the form of made to measure training for a specific client.

The ČESMAD BOHEMIA Association’s consultancy
centre offers transport companies consultation and
advisory services aimed at increasing transport companies’ quality, safety and other operational activities.
The most commonly used service is preparing for
the ISO 9001 certification, i.e. introducing a quality
management system. More than 80 firms have used
this service. The offer also includes environmental
management in accordance with ISO 14001, there
is a DGSA safety advisor for firms transporting hazardous materials or the SQAS – an independent assessment of the management system for companies
transporting chemical products.

The offer of training is divided equally for all employment positions in transport companies. For instance
for managers there is a series of courses entitled
Transport Company Manager involving themes such
as business, financing, logistics, legislation and “soft
skills”. For specialists in various positions we offer all
of the important road transport themes such as Road
Checks, Food Transport, Feed Transport, Work Regimes, Loading and Securing the Load, Contractual
Relations in Transport, etc. For drivers the training
centre offers courses from the basics, i.e. beginner
and regular training, up to specialised courses such
as Transporting Hazardous Materials (ADR).

In the areas of safety the consultancy centre offers
introducing a health and safety at work system in
accordance with the international standard OHSAS
18001:1999 and its own consultancy project Bezpečný
dopravce® (Safe Haulier), compiled according to the
IRU methodology, which increases road safety and
transport companies’ efficiency. Other consultancy
services include introducing a food safety management system – ISO 22000, the HACCP system of
critical points when transporting food or the highly
requested GMP standards for transporting feed.

Ročně pořádáme přes 800 kurzů, školení a seminářů

Annually we organize for more than 800 courses, trainings and seminars

V nabídce je více než 30 různých školení pro řidiče, dispečery a manažery dopravních firem

The offer includes over 30 different types of training for drivers, dispatchers and managers of transport companies

Ročně proškolíme přibližně 18 000 osob

Annually we train for approximately 18,000 people

Celkem se s námi certifikovalo přes 100 firem v oblastech kvality, ekologie, přepravy krmiv, přepravy potravin, přepravy chemie,

In all over 100 firms gained certification with us in the area of quality, environment, feed transport, food transport, chemicals transport,

bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu

work safety and operational safety
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Kurzy, školení a semináře

SLUŽBY
SERVICES

Rezervace trajektů

Pojištění

Ferry bookings

Insurance

O tuto službu je i přes stále rostoucí konkurenci velký zájem. Díky spolehlivým partnerům je Sdružení
schopno pro všechny zájemce zabezpečit kompletní nabídku rezervačních služeb. Spolehlivost, široká nabídka trajektových linek, snadná dostupnost
a nadstandardní služby jsou zárukou vysoké kvality
nabízeného servisu.

Pojištění zprostředkované Sdružením využívá každým rokem stále více dopravců. Díky tomu a díky
spolupráci s renomovanými makléřskými společnostmi Sdružení stabilizovalo své postavení
na pojistném trhu v oblasti dopravních pojištění.
Je schopno pružně reagovat na poptávku a současně
nabízet pojistné produkty za velmi zajímavé ceny.
Pojištění nabízí i s kompletním poradenským servisem a následnou péčí o klienta, a to na všech sedmi
regionálních pracovištích Sdružení. Nabídka zahrnuje
všechny typy pojištění, které dopravce i samotní řidiči
k výkonu své profese potřebují.
nabízené pojistné produkty:
Povinné ručení
Havarijní pojištění
Pojištění odpovědnosti silničního dopravce
Pojištění kabotážních přeprav v Německu
Pojištění léčebných výloh
Pojištění právní ochrany
Pojištění finanční způsobilosti dopravce
Pojištění odpovědnosti za škody způsobené
při výkonu povolání
Asistenční služby AXA Assistance

Despite the growing competition, there is still a lot of
interest in this service. Thanks to its reliable partners,
the Association is able to ensure a complete range of
booking services. Reliability, a broad range of ferry
crossings, easy access and above-standard services
all go to guarantee the high quality of the service.

Every year there are more and more hauliers getting
insured through the Association. Thanks to this and
thanks to our cooperation with renowned brokerage
companies the Association has stabilised its position on the insurance market in the area of transport
insurance. It can react flexibly to demand whilst offering insurance products at very competitive prices.
Insurance comes with a complete advisory service
and the subsequent customer care at all 7 of the Association’s regional workplaces. The offer includes
all types of insurance that transport operators and
drivers need for their work.
Insurance products on offer:
Damage liability
Accident insurance
Road transport operator liability insurance
Cabotage transport insurance in Germany
Medical expenses insurance
Legal protection insurance
Transport operator’s financial competence insurance
Liability insurance for damages caused during work
Legal assistance – AXA Assistance

Zastoupení P&O Ferries pro ČR a SR
Sdružení je výhradním zástupcem společnosti P&O
Ferries pro ČR a SR. Pro dopravní firmy, které jezdí do Velké Británie a Irska, zajišťuje navázání přímé
spolupráce s P&O Ferries. Mezi hlavní výhody přímé
spolupráce patří možnost rezervací trajektů nonstop
24 hodin přes on-line P&O Ferries popř. na trasu
Calais-Dover využití seznamu vozidel v přístavech
nebo elektronických karet bez potřeby předběžného rezervování, největší přepravní kapacita na trajektových linkách přes kanál La Manche, která bude
od ledna 2011 ještě navýšena o kapacitně největší loď
na této trase, která může přepravit až 180 nákladních
jednotek, aktuální informace o situaci v přístavech,
možnost kontroly času nalodění vozidel a fakturace
z Velké Británie bez DPH.

Karta Diners Club Road Account
Již od roku 2006 Sdružení nabízí kartu Diners Club
Road Account, která slouží pro bezhotovostní úhradu
mýta v České republice, Rakousku a na Slovensku.
Mezi hlavní výhody tohoto produktu patří nulová finanční záruka, odložená splatnost a nízký měsíční
poplatek.
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P&O FERRIES representative
for the Czech and Slovak Republics
The Association is the sole representative of P&O
Ferries for the CR and SR. For transport companies
that travel to Great Britain and Ireland it ensures direct cooperation with P&O Ferries. Among the main
advantages of direct cooperation are the possibility
of booking crossing non-stop through P&O Ferries
on-line, for example from Calais to Dover, the use
of the vehicle list in the ports or electronic cards
without the need for preliminary bookings, the largest transport capacity on ferry crossings across the
Channel, which has been increased as of January this
year by the biggest ferry on this crossing, which can
take up to 180 freight units, up-to-date information
on the situation in the ports, the options of controlling the vehicle boarding time and invoicing from
Great Britain without VAT.

DINERS CLUB ROAD ACCOUNT CARD
Since 2006, the Association has offered the Diners Club Road Account card, which can be used for
cashless toll payments in the Czech Republic, Austria
and Slovakia. The main advantages are the zero financial guaranty, deferred payment and low monthly fee.
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a Complete service for TRANSPORT operators

Kompletní servis pro dopravce

SLUŽBY
services

Sdružení nabízí nástroje umožňující, kromě zefektivnění průjezdu placenými úseky dálnic, získání slevy
při placení dálničních poplatků a zjednodušení firemních procesů např. při nárokování DPH ze zahraničí.
Jedná se o jednotku Road Box pro dálnice ve Francii
a Španělsku, Viacard (včetně doplňkového Telepassu) pro dálnice v Itálii a kartu Fréjus pro tunely Mont
Blanc a Fréjus.

Palivové karty
Sdružení je výhradním distributorem v ČR pro palivové karty IQ Card určené k bezhotovostní úhradě
PHM v Rakousku a karty Servisa určené ke stejnému
účelu ve Španělsku. Výhodou karet jsou kromě odložené splatnosti také zajímavé ceny a poskytované
množstevní slevy.

Navracení DPH ze zahraničí
Sdružení zajišťuje dopravním firmám komplexní servis
při podávání žádostí o navrácení DPH z provedených
nákupů na území všech členských zemí EU. Výhodami jsou například možnost předkládání nároků
čtvrtletně, průběžná informovanost o stavu každého
nároku či nejširší možná akceptace dokladů. V některých případech je také možné okamžité vyplacení
předloženého nároku.

Prodej dálničních známek
Sdružení má v nabídce veškeré druhy českých a rakouských dálničních známek pro vozidla do 3,5 tuny.

YES!Money karta
Pro rok 2011 se do nabídky Sdružení chystá nový
produkt: Karta YES! Money. Jedná se o nový systém
placení založený na dobíjecím principu. Karta fungu-
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je na systému Visa Elektron, lze ji tedy využít k platbě
na obchodních místech i k výběrům z bankomatů.
Mezi hlavní výhody patří minimalizované riziko zneužití karty či optimální správa plateb.

Prodej zboží pro dopravce
Tato obchodní aktivita dnes patří k základním pilířům
portfolia služeb Sdružení. Doplňkové služby navíc
podporují atraktivitu nabízeného sortimentu. Kvalifikovaný tým lidí, znalost legislativy, strategické rozmístění regionálních pracovišť a sortiment zaměřený
na dopravce a jejich každodenní potřeby s garantovanou kvalitou, to jsou hlavní konkurenční výhody
Sdružení při prodeji zboží dopravcům.
K základnímu sortimentu patří:
Zboží vycházející z legislativy – patří k němu zejména
povinná výbava vozidel (např. výstražné prostředky,
žárovky, lékárničky, reflexní vesty, hasicí prostředky),
ale také tachografové kotoučky, roličky do digitálních
tachografů, jízdní doklady potřebné k přepravě nákladu, prostředky k upínání nákladů, povinné značení
vozidla apod. Zboží vztahující se k charakteru přepravovaného nákladu (např. upevňovací prostředky,
celý sortiment ADR prostředků, izotermické příčky,
kontrolní pomůcky). Výrobky zvyšující bezpečnost
vozidla (reflexní materiály, osvětlení, majáky, sněhové
řetězy apod.). Položky zaměřené na vozidlo (drobné
náhradní díly, nabíječky, startovací boostery, autobaterie, pneumatiky, nádrže na vodu, schrány, clony,
poklice, stěrače). Produkty zaměřené na práci řidiče
a zvýšení jeho bezpečnosti (pomůcky, mapy, navigátory, ochranné osobní oblečení, ruční svítilny, vybavení kabin apod.). Zboží zaměřené na řízení dopravy
(odborná literatura, mapy a navigátory, pomůcky
pro kontrolu vozidel, software pro vyhodnocování
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Motorway credit cards
and boarding units
The Association offers instruments enabling more
effective passage on paid sections of motorways,
discounts when paying motorway charges and simplification of company processes, e.g. when claiming
VAT from abroad. This concerns the Road Box unit
for motorways in France and Spain, Viacard (including the additional Telepass) for motorways in Italy and
the Fréjus Card for the Mont Blanc and Fréjus tunnels.

Fuel cards
The Association is the sole distributor in the CR for
the IQ Card a fuel card used for cashless fuel payments in Austria and the Servisa Card used for the
same purpose in Spain. The cards’ advantage is not
only that payment is deferred but they have acceptable prices and offer quantity discounts.

Vat recovery from abroad
The Association provides transport companies
a comprehensive service when applying for VAT refunds for purchases made in EU Member States. The
advantages are the option of submitting quarterly
claims, ongoing information on the state of each
claim or the widest possible acceptance of documents. In certain instances it is also possible to have
a claim paid immediately.

Motorway vignettes sales
The Association offers all of the Czech and Austrian
motorway vignettes for vehicles up to 3.5 tonnes.

yES! MONEy card
This year the Association is offering a new product;
the Yes! Money card. It is a new payment system

based on the top-up principle. The card works on the
Visa Electron system and can be used to pay in retail
outlets and for cash withdrawals from cashpoints.
Among the main advantages are the very low risk of
misuse and optimum payments management.

Goods on sale for transport
operators
Nowadays this is one of the linchpins in the Association’s portfolio of services. Moreover, the additional
services make the range of offers more attractive.
A qualified team of people, legal knowledge, the
strategic locations of the regional workplaces and
a range aimed at transport operators and their dayto-day needs with guaranteed quality are the Association’s main competitive advantages when selling
goods to transport operators.
The basic range of goods includes:
Legislation-based goods – in particular the mandatory vehicle equipment (such as hazard warning
tools, bulbs, first aid kits, high visibility vests, fire
fighting equipment) as well as tachograph disc, rolls
for digital tachographs, travel documents required
for transporting freight, fixing equipment, compulsory truck signs, etc. Goods relating to the nature
of the carried load (e.g. fixing equipment, the whole
range of ADR tools, insulating partitions, control
aids). Goods increasing vehicle safety (highly visible
materials, lighting, light beacons, snow chains, etc.).
Items intended for vehicles (small spare parts, starter
boosters, batteries, tyres, water tanks, storage boxes,
sunblinds, hubcaps, windshield wipers). Products focused on the driver’s work and increasing his safety
(aids, maps, navigators, protective clothes, torches,
cabin equipment, etc.). Transport management goods
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Dálniční karty a palubní jednotky

SLUŽBY
services

INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY
Je dceřinou společností Sdružení. Pro členské dopravní společnosti vytváří od roku 2008 řešení v oblastech přípravy a zprostředkování řidičů osobní
i nákladní dopravy a personálního poradenství. Při
své činnosti se zaměřuje především na využití zdrojů
českého trhu práce.

Aktivity společnosti jsou pojaty komplexním způsobem od podpory a výchovy mladých odborníků
na středních odborných školách, přes motivační
a diagnostické analýzy aktivních profesionálních řidičů až po návrh a řešení zvyšování kvalifikace profesionálních řidičů, které společnost nabízí dopravním
společnostem. Podpůrnými aktivitami pro zajištění
svých základních činností jsou monitoring a příprava projektů hrazených z fondů EU v oblasti lidských
zdrojů. Mezi další výstupy společnosti patří tvorba
odborných analýz trhu práce a monitoring a analýzy
kvalifikačních předpokladů uchazečů o zaměstnání
v oblasti dopravy.

věkové rozdělení zaměstnaných řidičů nákladní dopravy/age distribution for freight drivers

(professional literature, maps and navigators, inspection aids, presentation tools, software for assessing
tachograph discs and data from digital tachographs,
training aids for employees).

road transport institute
CESMAD BOHEMIA Ltd.
Is a subsidiary company of the Association. Since
2008, it has been creating solutions for members of
transport companies in the areas of preparing and
providing drivers of passenger and freight transport
and manpower consultancy. During its activities it
chiefly focuses on resources in the Czech jobs market.

The company’s activities are interlinked in a comprehensive manner; from supporting and training young
professionals at vocational colleges to motivational
and diagnostic analyses of active professional drivers up to proposing and realising higher qualifications
for professional drivers, which the company offers to
transport companies. Supporting activities for ensuring its basic activities include monitoring and preparing projects covered by EU funds in the area of human resources. The company’s other outputs include
forming professional analyses of the jobs market and
monitoring and analysing the qualification prerequisites of job applicants in the transport sector.

věkové rozdělení zaměstnaných řidičů osobní dopravy/age distribution for passenger drivers
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tachografových kotoučků a dat z digitálních tachografů, prostředky a pomůcky pro školení vlastních
pracovníků).

Zájmy
jednání
vliv
PROSAZUJEME NAŠE ZÁJMY
PŘI TVORBĚ PODNIKATELSKÉHO
PROSTŘEDÍ

wE PROMOTE OUR INTERESTS
wHILE FOSTERINg A BUSINESS
ENVIRONMENT
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INTERESTS
NEgOTIATION
INFLUENCE

PODPORA PODNIKATELSKÉHO
PROSTŘEDÍ
PROMOTIon of the BUSINESS
CLIMATE

Pracovní doba

Legislativní aktivity

Objektivní odpovědnost dopravce
za porušení pravidel pro doby řízení
a odpočinku řidičem

Silniční daň
Od roku 2000 se daří Sdružení prosazovat slevu
na silniční dani pro novější, a tedy ekologičtější vozidla. Na návrh Sdružení byla do zákona o dani silniční
zavedena automatizovaná varianta, kdy vozidla mají
odstupňovanou slevu podle stáří, resp. podle doby,
která uplynula od data první registrace.

Zákon o provozu na pozemních
komunikacích
Sdružení pečlivě sleduje různé legislativní iniciativy
v této oblasti a zatím se mu vždy podařilo eliminovat
návrhy na přísnější postihy tzv. profesionálních řidičů, zejména návrhy na vyšší počet trestných bodů
za stejné přestupky. Úspěšně se podařilo zrušit navržený celoplošně platný zákaz předjíždění nákladními vozidly na dvou a víceproudých komunikacích.
Nejdůležitějším bodem je v poslední době otázka
omezení zbytečných neurologických a encefalografických vyšetření a zrušení trestných bodů za drobné
přestupky proti dobám řízení a odpočinku.
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Pro zaměstnance v dopravě, řidiče, platí kromě zákoníku práce speciální nařízení vlády ČR, kterým se
stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců. Sdružení se aktivně podílelo
na přípravě tohoto nařízení a v rámci jednání se státní
správou i s odbory se podařilo text dopracovat do takové podoby, která by měla co nejméně komplikovat
život dopravců a řidičů při plánování jízd a jejich dalších
činností. Současně se tak zajistily srovnatelné podmínky
s dopravci z ostatních států EU.

The mission of the ČESMAD BOHEMIA Association is
primarily an attempt to ensure as favourable a business climate as possible for the transport operator.
This requires professional lobbying, which the Association sees as intensive cooperation with all aspects
of state administration, starting with the municipal
representatives and ending with the government and
the Parliament of the CR. The main tool for promoting the interests of road transport is carefully
monitoring the formation of legislative standards and
professional opposition proceedings against them, as
well as ensuring sufficient information and serious
analyses for state administration to make qualified
decisions.

Zákon o silniční dopravě ukládá tzv. objektivní odpovědnost dopravci za přestupky, kterých se i svévolně dopustil řidič bez pokynu či v rozporu s pokyny
zaměstnavatele. Tento zřetelně problematický stav
se Sdružení pokouší změnit a umožnit dopravcům
obhájit se ve správním řízení. Po dlouhých vyjednáváních s Ministerstvem dopravy ČR byl připraven text,
který by měl objektivní odpovědnost omezit. Parlament ČR by měl návrh projednat v rámci novelizace
zákona v prvním pololetí 2011.

LEgISLATIVe activities

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových
vozidel

The Association carefully monitors various legislative
initiatives in this area and so far it has managed to
eliminate proposals for stricter penalties for professional drivers, in particular proposals for a greater
number of penalty points for the same offences. It
successfully managed to annul the proposed generally valid ban on freight vehicles overtaking on dual
and multi-carriage communications. Recently the
most important point has been the issue of restricting the superfluous neurological examinations with

Sdružení se aktivně podílí na implementaci evropské
Směrnice 2003/59/EC o odborné způsobilosti řidičů
v silniční dopravě. Tento předpis zavedl povinnou
základní kvalifikaci pro profesionální řidiče formou
základního školení a do značné míry upravil pravidla
pro pravidelné školení.
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VEHICLE tax
Since 2000 the Association has managed to promote
a discount in the vehicle tax for more modern and,
hence, greener vehicles. The Association’s proposal
was incorporated into the Road Tax Act as an automatic discount for vehicles depending on their age,
i.e. on the date they were first registered.

The act on road traffic

an electroencephalogram and rescinding the penalty
points for minor misdemeanours against the driving
and rest periods.

Working hours
For transport workers, primarily drivers, in addition
to the work code there is also a special government
regulation setting out a different regulation of employees’ working hours and rest hours. The Association actively took part in preparing this regulation
and, when negotiating with the state administration
and unions, it managed to work the text into a form
that would complicate the lives of hauliers and drivers
as little as possible when planning journeys and other
activities. At the same time, it ensured comparable
conditions with drivers from other EU Member States.

A transport operator’s Objective
liability for a driver infringing the
rules for rest and work periods
The Road Transport Act imposes an objective liability on transport operators for infringements wilfully
made by a driver without instructions to do so or in
contravention of an employer’s instructions. The Association has endeavoured to change this evidently
contentious state allowing transport operators to defend themselves in administrative proceedings. After
lengthy negotiations with the Minister of Transport of
the CR, a text was prepared that should limit objective liability. The parliament of the CR should discuss
the proposal during the amendment of the act in the
first half of 2011.
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Posláním Sdružení ČESMAD BOHEMIA je především
snaha o zajištění co nejpříznivějšího podnikatelského prostředí pro dopravce. Jeho naplnění vyžaduje
profesionální lobbing, který Sdružení chápe jako intenzivní spolupráci se všemi složkami státní správy
počínaje obecními zastupitelstvy a konče vládou
a Parlamentem ČR. Hlavními nástroji k prosazování
zájmů silniční dopravy je pečlivé sledování tvorby
legislativních norem a jejich odborná oponentura,
stejně jako zajištění dostatku informací a seriózních
analýz pro kvalifikované rozhodování státní správy.

PODPORA PODNIKATELSKÉHO
PROSTŘEDÍ
PRomotion of the business
climate

Sdružení samozřejmě velmi záleží na tom, aby byl
tento předpis implementován do české legislativy
správně, a byl tak přínosem pro české dopravce, nikoliv další překážkou v podnikání. Po zkušenostech
s uplatňováním v praxi Sdružení předložilo ministerstvu dopravy návrhy na změny, které umožní řidičům
doplnit si chybějící školení a zlepší evidenci a kontrolu průběhu školení.

Zákon o veřejné dopravě

Technické záležitosti
Sdružení prosadilo změnu vyhlášky a díky tomu byla
u návěsových souprav zavedena tolerance výšky
+ 2 %. Obdobně Sdružení projednalo s Ministerstvem
dopravy ČR změnu vyhlášky, která stanoví povinnou
montáž tachografů do všech vozidel nad 3,5 tuny tak,
aby se tato povinnost vztahovala jen na vozidla, která
skutečně v provozu tuto hranici překračují. Sdružení
dále jedná o možnosti výdeje náhradní registrační
značky při ztrátě či odcizení. Povedlo se prosadit
zrušení povinné náhradní pneumatiky od každého
druhu použitého na vozidle. Implementace nového
nařízení EHK OSN o nápadném značení byla v ČR
z podnětu Sdružení schválena jen pro vozidla nově
uváděná do provozu bez povinné zpětné montáže
na starší vozidla z důvodu neúměrných nákladů pro
dopravní firmy.
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Bohužel jde o téma, ze kterého se stalo výbušné politikum živené většinou populistickými argumenty.
Pro Sdružení je zásadně nepřijatelné rozšíření pátečního zákazu jízdy na celý rok. Jako účastník expertní
komise zřízené Ministerstvem dopravy ČR podpořilo
Sdružení své argumenty jako jediné seriózní analýzou – studií Centra dopravního výzkumu, která dokazuje negativní dopady uvažovaného rozšíření nejen
na dopravní firmy, ale i na sféru obchodu a průmyslu
a na bezpečnost a plynulost dopravního provozu.
Obdobně Sdružení odmítá plošný zákaz předjíždění
v ranních a odpoledních špičkách a prosazuje řízení
dopravy proměnnými značkami.

Elektronické mýto
V průběhu zavádění systému elektronického mýta
se Sdružení podařilo prosadit řadu zásadních změn
ve prospěch dopravních firem (např. předkládání
pouhé kopie velkého technického průkazu, zrušení
sedmi pásem sazeb). Kvůli zpoplatnění sólo vozidel
do 12 tun se závěsným zařízením nechalo Sdružení
samo sebe poslat do správního řízení, kde dokázalo
neoprávněnost těchto výběrů a vynutilo si tak změnu
přístupu kontrolních složek. Tématem v době vydání tohoto profilu bylo i rozšíření mýtného systému
na silnice nižší třídy, kdy zejména pro rozšíření na II.
a III. třídu nevidíme dostatek argumentů a podkladových analýz dopadu tohoto kroku. Problém s tranzitní dopravou je přitom levněji řešitelný zákazovými
značkami.
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Act No. 247/2000 Coll., on Acquiring
and Improving Qualifications for
Driving Motor Vehicles
The Association has actively participated in implementing European Directive 2003/59/EC on the professional competency of road transport drivers. This
regulation introduced mandatory basic qualifications
for a professional driver in the form of basic training and, to a considerable extent, amends the rules
for regular training. Naturally, the Association is very
concerned that this regulation is correctly implemented into Czech legislation making it a benefit for
Czech transport operators rather than a hindrance.
After its experiences with implementation in practice, the Association has submitted its proposals for
amendments to the Ministry. These enable drivers
to complete any missing training and improve the
records and controls on the course of the training.

The public transport act
In European countries, it is usual that issues connected to providing services in the public interest
are regulated by a special act. The Association has
pushed for this act. In 2010 the new act was passed.
At the Association’s instigation, the necessary implementing regulations were prepared and approved by
the government.

TECHNICal matters
The Association has pushed for a change to the decree and thanks to this the height tolerance of arctic
lorries was raised by 2%. Similarly, the Association
negotiated with the Ministry of Transport of the CR
an amendment to the decree setting out the mandatory installation of tachographs in all vehicles over
3.5 tonnes so that this duty only related to vehicles

that actually exceed this limit during operation. The
association further negotiates on the possibility of
issuing replacement registration plates during loss
or theft. It managed to push through an annulment
of mandatory spare tyres for every tyre type used on
the vehicle. Due to a stimulus from the Association,
the implementation of the new UNECE regulation on
reflective markings was only approved for vehicles
recently brought into operation without retrofitting
on older models due to the disproportionate costs
for transport companies.

Driving restrictions
Unfortunately this is a topic that has become explosive nurtured on the whole by populist arguments. For
the Association it is fundamentally unacceptable to
extend the Friday restrictions on driving to the entire
year. As a participant of the commission set up by the
Ministry of Transport of the CR the ČESMAD BOHEMIA
Association was the only one to support its arguments
with a serious analysis – the study by the Centre for
transport research, which showed the negative impacts of the extension under consideration and not
only on transport companies but also on trade and
industry and on traffic safety and flow. Similarly, the
Association rejects a wholesale ban on overtaking in
the morning and evening rush hours and promotes
traffic management with digital road signs.

electronic toll sYSTEM
When introducing the electronic toll system the Association managed to push through a number of
fundamental changes that benefit transport companies (e.g. only submitting a copy of the large technical certificate, annulling the seven tariff zones). Due
to charging for solo vehicles up to 12 tonnes with

PROFILE OF THE ASSOCIATION OF ROAD TRANSPORT OPERATORS ČESMAD BOHEMIA

36

Zájmy, jednání, vliv
INTERESTS, Negotiation, INFLUENCE

V evropských státech je obvyklé, že otázky spojené
s poskytováním tzv. služeb ve veřejném zájmu, jsou
upraveny speciálním zákonem. Na tento zákon naléhalo i Sdružení. V roce 2010 se podařilo nový zákon
schválit. Na popud Sdružení byly připraveny a vládou
schváleny i nezbytné prováděcí předpisy.

Zákazy jízd

PODPORA PODNIKATELSKÉHO
PROSTŘEDÍ
PRomotion of the business
climate

Úprava odpovědnosti dopravce
za hmotnost nákladu

Sdružení se snaží připravit firmám pevnou půdu pro
jejich budoucí personální politiku - ať již jednáním
o novém učebním oboru, připomínkováním zákonných podmínek pro povinné základní školení řidičů,
rekvalifikačními projekty, zprostředkováním komunikace dopravních firem se školami, podporou škol či
nově přímo komerčními službami vlastní personální
agentury.

Přenesení odpovědnosti nebo alespoň spoluodpovědnosti odesílatele za hmotnost nákladu požaduje
Sdružení už delší dobu. V současné době je v legislativním procesu návrh, který Sdružení formulovalo
ve spolupráci s MD, kdy při překročení největších
povolených hmotností vozidel a jízdních souprav
není řidič vozidla odpovědný za přestupek, pokud
prokáže, že odesílatel nebo provozovatel vozidla mu
vydal k přepravované zásilce doklad, v němž uvedl
nižší hmotnost zásilky, než je její skutečná hmotnost, a při převzetí zásilky nemohl provést kontrolu
hmotnosti zásilky. Naopak novela zavádí přímou odpovědnost odesílatele zásilky, pokud vydá k přepravované zásilce doklad, v němž uvede nižší hmotnost
zásilky, než je její skutečná hmotnost a pokud vozidlo, které zásilku přepravuje, překročí při nízkorychlostním nebo vysokorychlostním kontrolním vážení
povolené hodnoty.

„V současné situaci nepovažuji za správné, aby se na základě výsledků
vysokorychlostního vážení automaticky udělovaly pokuty, napřed musíme
vyřešit odpovědnost za přetěžování vozidel, která je alfou a omegou celého
problému.“
“I don’t consider the current situation, in which fines are automatically given
on the basis of high-speed weighing results, to be just. First we must resolve
liability for overloading the vehicle; that is the crux of the problem.”
plk. Ing. Leoš Tržil/ředitel služby dopravní policie
Col. ing. Leoš Tržil/Director of services – Traffic Police
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trailer equipment, the Association went of its own
accord into administrative proceedings where it
demonstrated the injustice of these selections, thus
forcing a change in the control bodies’ approach.
The theme at the time of publishing this profile was
also expanding the toll system to lower class roads,
where, primarily for expanding it to class II and III
roads, we see a lack of valid arguments and background analyses of the impacts of this step. The
problem of transit transport can be resolved for less
money with prohibitive signs.

resolving the lack of drivers
The Association is attempting to prepare a firm basis
for companies’ future manpower policy – be that by
discussing a new field of training, commenting on
the legal conditions for mandatory basic training for
drivers, requalification projects, mediating communications between transport companies and schools,
support for schools or the new direct commercial
services of our manpower agency.

CHANGING the transport operator’s
liability for cargo weight
The association has been demanding liability or
at least co-liability for the weight of the cargo be
transferred to the consigner for some time. Currently
there is a proposal in the legislative process, which
the Association formulated in cooperation with the
Ministry of Transport, in which when exceeding the
maximum permitted weight of the vehicles and road
trains the vehicle driver is not liable for the violation if
he demonstrates that the consignor or vehicle operator issued him with a transport document in which
the cargo has a lower weight than is actually the
case, and that when he took the consignment on, he
had no means of checking the weight. In contrast the
amendment introduces direct liability for the consignor, if he issues a document for the consignment
in which the weight of the consignment is lower than
is actually the case and if the vehicle transporting the
consignment exceeds the maximum weight during
low-speed or high-speed weighing.

Země, kde je možno použít dynamických vah
pro předvýběr vozidel ke stacionárnímu vážení
Countries where it is possible to use dynamic
weighing machines for pre-selecting vehicles
for stationary weighing
Země, kde se uvažuje o využití dynamických
vah k automatickému udělování pokut
Countries where they are considering using
dynamic weighing machines for automatically
giving out fines
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Řešení nedostatku řidičů

ZAHRANIČNÍ VZTAHY
FOREIgN RELATIONS

projekty podpořené
z fondů EU

Cooperation at
the international level

Projects supported
from eu funds

Sdružení ČESMAD BOHEMIA je v pravidelném kontaktu s partnerskými svazy dopravců v celé Evropě.
Podílí se na činnosti pracovních skupin v rámci Mezinárodní unie silniční dopravy IRU. Sdružení využívá
kanceláře IRU v Bruselu a má i vlastní aktivity při sledování vývoje podmínek pro silniční dopravu v rámci
EU. Spolupracuje s českými zástupci v bruselských
orgánech na tvorbě nových právních předpisů. Pravidelně je v kontaktu s českými europoslanci a jedná
i s pracovníky Evropské komise. Sdružení je českým
národním kontaktním místem programu pro krizové
řízení v případě nehod v silniční dopravě. V oblasti
států mimo EU udržuje vztahy s orgány EHK OSN
a se sekretariátem ITF/CEMT.

V období 2010–2013 realizuje ČESMAD BOHEMIA
grantový projekt „Vzděláváním k rozvoji dopravních
firem“ čerpající podporu z Evropského sociálního
fondu. Projekt je zaměřený na profesní vzdělávání,
zvyšování kvalifikace zaměstnanců členských dopravních firem v celém profesním spektru od řidičů,
přes provozní po vrcholový management.

The ČESMAD BOHEMIA Association is in regular contact with partner associations throughout Europe.
They take part in the activities of the expert groups
within the International Road Transport Union - IRU.
The Association uses the IRU office in Brussels and
has its own activities when monitoring the development of conditions for road transport within the EU.
It cooperates with the Czech representatives in the
bodies in Brussels in forming new legal regulations.
It is in regular contact with the Czech Euro MPs and
also negotiates with workers from the European
Commission. The Association is the Czech national
contact point in the programme for crisis management in the event of road traffic accidents. In the area
of non-EU countries, it maintains relations with UNECE bodies and with the secretariat of the ITF/CEMT.

In the period 2010–2013 ČESMAD BOHEMIA is
realising the grant project “Educating to Develop
Transport Companies” drawing on support from the
European Social Fund. The project focuses on professional education, increasing the qualifications of
employees in the affiliated transport companies. It
covers all professions from drivers to operations all
the way to top management.

Cílem je pomocí projektu inovovat a rozšířit vzdělávací program Sdružení a zároveň zvýšit jeho efektivitu. V rámci projektu bude vytvořen a zprovozněn
systém on-line testování, který usnadní a zpřístupní
provádění auditů znalostí pracovníků v jednotlivých
firmách a tím zlepší identifikaci vzdělávacích potřeb.
V současnosti také Sdružení spolupracuje na dalších
pěti projektech, opět zaměřených na profesní vzdělávání v odvětví silniční dopravy, které jsou realizovány hospodářskými komorami v regionech jejich působnosti. V rámci dotačních programů spolupracuje
Sdružení s jednotlivými dopravci, kteří získali granty
na vzdělávání svých zaměstnanců z výzvy „Školení je
šance“ a „Vzdělávejte se“, kde poskytuje metodické
poradenství při zpracování dokumentace a částečně
i při administraci projektu.

Its aim is to innovate and expand the Association’s
training programme and also to increase its efficacy. Within the project, an on-line testing system will
be created and put into operation. This will make it
easier to carry out audits of employees’ knowledge in
individual firms, these audits will be more accessible
so that training needs can be identified.
Currently the Association is cooperating on another
5 projects, again focussed on professional education in the road transport sector. They‘re realised by
the chambers of commerce in the relevant regions.
Within the grant programmes the Association cooperates with individual transport operators that obtained grants for educating their employees in the
grants call ”Education is a Chance” and “Educate
Yourself”, where it provides methodological advice
when compiling the documentation and, partially,
also during project administration.

Předsednictvo IRU/IRU Presidential Executive
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wE PAINT A REALISTIC PICTURE
OF OUR OPERATIONS IN THE EyES
OF THE PUBLIC

BEZPEČNOST A IMAGE
SAFETy AND IMAgE

Podpora bezpečnosti
silničního provozu

Kampaň Jedeme v tom spolu

Otázky bezpečnosti silničního provozu jsou dlouholetou prioritou Sdružení. Sdružení ČESMAD BOHEMIA
je i nadále členem Rady vlády ČR pro bezpečnost
silničního provozu BESIP. Od roku 2006 je Sdružení
signatářem Evropské charty bezpečnosti provozu.

V roce 2006 zahájilo Sdružení kampaň na zlepšení image silniční dopravy „Jedeme v tom spolu“.
Impulzem pro tento krok bylo neustálé zhoršování
obrazu silniční dopravy v médiích a z toho vyplývající
negativní postoje veřejnosti. V první etapě, podporované i několika výrobci silniční techniky, bylo prostřednictvím billboardů, reklamy na čerpacích stanicích a v tisku prezentováno hlavní sdělení: „Kamiony
nejezdí po silnicích pro své vlastní potěšení, ale plní
přání a požadavky celé společnosti.“

Další aktivitou je seriál videonahrávek „Defenzivní
jízda“, kterých od roku 1998 vyprodukovalo Sdružení šest řad. Značnou odezvu mezi dopravci a řidiči,
ale i ve sdělovacích prostředcích zaznamenalo
„Desatero správného truckera“. Tento materiál
nejen upozorňuje v několika jazycích na nejzávažnější
prohřešky řidičů profesionálů, ale také konkretizuje
chování, které by pomohlo zlepšit ovzduší na silnici
a vnést mezi řidiče „velkých“ a „malých“ vozidel více
tolerance a ohleduplnosti.

43

Po ročním trvání kampaně následný průzkum společnosti STEM/MARK v březnu 2007 ukázal, že každý pátý z nich změnil názor na tento druh dopravy.
Podařilo se zvýšit počet těch, kteří si uvědomují, že
řidič kamionu je v těžší situaci než řidiči osobních
vozů a také těch, kteří si uvědomují význam kamionů
pro zásobování obyvatel.
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We’re in it together campaign

The issue of road safety has been a long-term concern of the Association. The ČESMAD BOHEMIA Association is still a member of the Czech Government
Council for Road Safety – BESIP. Since 2006, the
Association has been a signatory to the European
Road Safety Charter.

In 2006 the Association launched the “we’re in it
together” campaign to improve the image of road
transport. The impulse for this was the ever worsening media image of road transport and the subsequent negative attitude among the public. In the first
phase, supported by several manufacturers of road
technologies, the following message was presented
on billboards and adverts at filling stations and in the
press: “Lorries don’t drive for the fun of it, it’s to meet
society’s needs”.

Further activities include six series of videos, “Defensive Journey” first started in 1998. A considerable
response among transport operators and drivers and
also in the media was achieved with “the ten rules
of good trucking”. This material, in several languages, not only draws attention to the most common
offences made by professional drivers, but it also
specifies behaviour that would help to create an atmosphere of tolerance and courtesy on the roads
between drivers of large and small vehicles.
The Association, in cooperation with the IRU,
nominates candidates for the IRU Diploma of Honour, which is awarded annually to the best drivers
for bringing honour to the profession with their
moral and professional qualities. Once every two
years a candidate is nominated for the Grand Prix
d’Honneur, again in cooperation with the IRU. This
is for drivers that have performed an exceptionally
commendable act in the framework of the international transport of goods or passengers. In 2009 the
Year of Reconciliation campaign aimed to remove
the friction between individual road users caused by
professional drivers.

The billboard campaign was well received by the
media and was quickly followed up by a road-show
around the Czech regions. At the border crossings, where an event aimed at improving relations
between car and lorry drivers was under way, the
Association’s representatives familiarised journalists
with its aims and demands.
After a year of the campaign a follow-up poll by
STEM/MARK in March 2007 showed that one in five
had changed their opinion on this form of transport.
It raised the number of those that understand that
lorry drivers are in a more difficult situation than car
drivers and those that realise the importance of lorries for keeping us supplied with goods.

PROFILE OF THE ASSOCIATION OF ROAD TRANSPORT OPERATORS ČESMAD BOHEMIA
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Sdružení ve spolupráci s IRU nominuje kandidáty
na ocenění IRU Diploma of Honour, které je udělováno každoročně nejlepším řidičům, kteří dělají
čest svému povolání a prokázali své morální i profesionální kvality. Jednou za dva roky nominuje, opět
ve spolupráci s IRU, kandidáta na ocenění Grand Prix
d’Honneur, které je určeno řidiči, jenž vykonal výjimečně záslužný čin v rámci mezinárodní přepravy
zboží nebo cestujících. Odstranění třecích ploch mezi
jednotlivými skupinami účastníků silničního provozu
působením na řidiče profesionály bylo v roce 2009
náplní kampaně Rok smíření.

Billboardová kampaň zaznamenala značný mediální
ohlas, vzápětí po ní následovalo road show po českých krajích. Zástupci Sdružení seznamovali na hraničních přechodech novináře se záměry a požadavky
Sdružení a současně zde probíhala akce zaměřená
na zlepšení vztahů mezi řidiči osobních a nákladních
automobilů.

Support for road safety

BEZPEČNOST a image
SAFETy AND IMAgE

Rok Smíření
V rámci kampaně „Jedeme v tom spolu“ byl rok
2009 zasvěcen projektu Rok smíření. Jeho cílem bylo
působením na členy Sdružení, jejich řidiče a celou
motoristickou veřejnost omezit negativní jevy doprovázející pohyb kamionů po silnicích a dosáhnout
zvýšení vzájemné tolerance a ohleduplnosti. V rámci
projektu bylo zpracováno a rozdáno mezi 10 000
řidičů proškolených školicím střediskem Sdružení
12 dopravně bezpečnostních priorit s těmito tématy:
leden:

Ani jeden kamion bez zimní výbavy
únor:
Ani jedna kalamita vinou kamionu
březen:
Ani jedno zdlouhavé předjíždění
duben:
Ani jedno náhlé vybočení
květen:	Ani jedno podcenění bezpečné
vzdálenosti
červen:
Ani jedno ohrožené dítě
červenec: Ani jeden ohrožený cyklista
srpen:
Ani jeden špatně zajištěný náklad
září:
Ani jeden mikrospánek za volantem
říjen:
Ani jedno zbytečně usmrcené zvíře
listopad: Ani jeden ohrožený cestující
prosinec:	Ani jeden problém se zažíváním
při řízení vozidla

Year of reconciliation
Témata pro priority byla čerpána z podnětů zachycených na bezplatné telefonní lince, kam se obraceli
řidiči v případě, že zaznamenali jízdu nákladních vozidel mimo rámec bezpečnostních pravidel. Na veletrhu mimoškolních dětských aktivit Bambiriáda 2009
Sdružení připravilo Desatero zásad pro zvýšení bezpečnosti dětí při kontaktu se silniční nákladní dopravou, nazvané „Aby se velcí bezpečně míjeli s malými“.
Na závěr kampaně proběhla veřejná shromáždění
v obcích postižených tranzitní kamionovou dopravou, kde ČESMAD BOHEMIA společně s místními občany podpořil výzvu politikům k urychlenému řešení
aktuální zoufalé dopravní situace. Akce byla veřejností přijata velmi pozitivně, odezvu zaznamenala
rovněž v médiích, mezi politiky i v petičních výborech
obou komor Parlamentu.

45

PROFIL SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH DOPRAVCŮ ČESMAD BOHEMIA

The themes were:
january:
Not one lorry without winter equipment
february: Not one calamity caused by a lorry
march:
No lengthy overtaking
april:
No sudden turns
may:
No underestimating the safety distance
june:
Not one child in danger
july:
Not one cyclist in danger
august:
Not one poorly tied load
september: No falling asleep at the wheel
october: Not one dead animal
november: Not one passenger in danger
december: 	Not one problem with digestion
when driving

At the end of the campaign there were public meetings in the municipalities afflicted by lorry transit
and ČESMAD BOHEMIA, in cooperation with the
local citizens, called on the politicians to hurry up
with the solution to an utterly desperate situation.
The event was warmly received by the public and
also registered in the media, among politicians and
in the petitionary committees of both chambers of
parliament.

“My bread and butter is your breakfast”
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“For me the stench of diesel, for your
wife the smell of roses”

Within the “we’re in it together” campaign, 2009 was
dedicated to the Year of Reconciliation project. Its
aim was to influence the Association’s members,
their drivers and the motoring public in general to
limit the negative phenomena accompanying lorries on roads and increase mutual tolerance and
courtesy. Within the project 12 road safety priorities
were compiled and distributed among 10,000 drivers
trained at the Association’s training centre.

The themes for the priorities were taken from suggestions made to a freephone line that drivers could
call if they saw a lorry that was not operating safely.
At the trade fair of extracurricular children’s activities
“Bambiriáda 2009” the Association prepared the ten
rules for raising child safety when in contact with
road freight transport entitled “”So Great Danger
Avoids the Little Ones”.

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ
A SE ČLENY
COMMUNICATION wITH
THE PUBLIC AND MEMBERS

Image Sdružení

Společenské a sportovní akce

the ASSOCIATION’S image

Social and sporting events

Sdružení ČESMAD BOHEMIA je na jedné straně důležitým zdrojem informací pro své členy a odbornou
veřejnost, na straně druhé prezentuje v médiích stanoviska dopravců, hájí jejich zájmy a usiluje o zlepšení image silniční dopravy jako takové. Podle statistických údajů je Sdružení zmiňováno každý měsíc
v médiích zhruba stokrát.

K již zavedeným aktivitám, které přispívají k dobré komunikaci mezi členy Sdružení a současně prohlubují
vztahy s osobami ovlivňujícími podnikatelské prostředí v dopravě, patří i méně formální akce. Po každoročním Shromáždění zástupců regionů následuje
Slavnostní večer podnikatelů v silniční dopravě, vždy
situovaný do historicky či architektonicky významných
prostor a s netradičním scénářem, spojujícím kulturní
vystoupení s problematikou silniční dopravy. Zde má
cca 500 hostů z řad dopravců, státní správy, žurnalistů
a obchodních partnerů příležitost k navázání nových
a rozvíjení současných vztahů.

On the one hand, the ČESMAD BOHEMIA Association
is an important source of information for its members and the professional public, on the other hand it
puts across the standpoint of transport operators in
the media, defending their interests and endeavouring to improve the image of road transport as such.
According to the statistics the Association is mentioned in the media about a hundred times a month.

Apart from the aforementioned activities, which contribute to good communications between the Association’s members and also deepen relations with
people influencing the business climate in transport,
there are also less formal events. After the annual Assembly of Regional Representatives, there is a Gala
Evening for road transport entrepreneurs. This is always held in an architecturally or historically important building and has an unusual scenario combining
cultural performances with road transport issues. It is
here that roughly 500 guests from state administration, journalism, road transport and business partners
have an opportunity to make new contacts and develop existing ones.

Publikační činnost
Tradičními a nejdůležitějšími cestami pro informace ke členům a odborné veřejnosti je pro Sdružení časopis Transport magazín a internetové stránky
www.prodopravce.cz. Transport magazín je kvalitně
tištěný měsíčník, který pokrývá celou problematiku
silniční dopravy. Věnuje se nákladní i autobusové
problematice, otázkám legislativy a práva, celní problematice, mezinárodním vztahům, bezpečnosti silničního provozu i dopravní technice. Je distribuován
všem členům Sdružení i početné obci předplatitelů.

Především pro vlastní zaměstnance členských firem
pořádalo Sdružení v minulosti turnaje v malé kopané
o Pohár ČESMAD BOHEMIA, v nichž bojovalo až 40
mužstev. Pro management dopravních a partnerských
firem je pořádána série golfových turnajů.
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One of the Association’s traditional and most important information paths for its members and the
professional public is the Transport Magazine as well
as its web pages www.prodopravce.cz. Transport
Magazine is a quality, printed monthly that covers
all the issues of road transport. It deals with road
freight transport and bus transport issues, legal and
legislative matters, customs issues, international relations, road safety and transport technology. It is
distributed to all of the Association’s members and
the many municipalities that subscribe.

The Association organised a futsal (hall football) tournament, primarily for Association members. The 40
teams battled it out for the ČESMAD BOHEMIA Cup.
A series of golf tournaments are organised for the
managers of the transport and partner companies.

The web pages, www.prodopravce.cz, are a daily
information guide for transport operators and others. They contain transport information, information
on the road transport conditions in Europe, professional technical, legislative and economic information from the transport sector, documents from the
International Road Transport Union and information
on products for transport operators (software, technology, goods, e-business, etc.)
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Internetové stránky www.prodopravce.cz jsou každodenním informačním průvodcem nejen autodopravců. Lze na nich vyhledávat dopravní informace,
informace o podmínkách silniční dopravy v Evropě,
odborné technické, legislativní a ekonomické informace z oboru dopravy, dokumenty Mezinárodní unie
silniční dopravy IRU, informace o produktech pro dopravce (software, technika, zboží, e-obchod atd.).

Publications

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ
A SE ČLENY
COmmunication with
the public and members

Další aktivity

Other activities

V rámci nové komunikační strategie je Sdružení se
svými členy prakticky denně v kontaktu elektronickou
cestou. Měsíčně, vždy mezi daty, kdy vychází časopis
Transport magazín, je distribuován elektronický bulletin „Zprávy od jezevčíka“, který informuje o aktuálních
legislativních změnách, žhavých mediálních tématech
a posledních krocích Sdružení. Ceněnou službou se
stalo i rozesílání denního tříděného monitoringu,
s jehož pomocí lze získat nejen důležité informace
pro podnikání, ale který rovněž usnadňuje orientaci
v nepřeberném množství zpráv našich médií.

Within its new communications strategy the Association is in almost daily contact with its members
through the Internet. An electronic bulletin, “Zprávy
od jezevčíka” (Dachshund News) is distributed between the publication dates of the Transport Magazine. It gives information on legislative changes,
topical media themes and the Association’s latest
steps. The daily press monitoring service has become
highly valued as it gives important business information and helps in finding ones way in the colossal
number of media reports.

Sdružení si je vědomo, že přes všechna preventivní
opatření doprava někdy tragicky zasáhne do lidských
osudů. Jednou z možností, jak částečně zmírnit následky těchto událostí, je nadace Truck HELP, kterou
založila firma BESICO a u jejíhož zrodu stálo i Sdružení ČESMAD BOHEMIA. Hlavním posláním nadace,
jež vznikla v roce 2003, je pomoc rodinám, jejichž
člen zahynul při dopravní nehodě při výkonu povolání. Pomoc je zaměřená na řidiče nákladních vozidel
a autobusů.

The Association is aware that despite all of the preventive measures in transport sometimes tragedies
occur. One of the ways to alleviate the effects of
these events is the Truck HELP Foundation, which
was set up by the company BESICO and the ČESMAD
BOHEMIA Association also had a hand in its birth.
The foundation arose in 2003 and its main aim is to
help families in which a family member has died in
a traffic accident during work. The aid is aimed at bus
and lorry drivers.
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SLOVO GENERÁLNÍHO
TAJEMNÍKA
SECRETARy-gENERAL’S
CLOSINg STATEMENT

Martin špryňar
Generální tajemník Sdružení / Secretary General of the Association

Vážení členové a příznivci
Sdružení ČESMAD BOHEMIA,
pevně věřím, že v době, kdy budete číst tyto řádky,
již uvidíte světlo na konci tunelu a v oboru silniční
dopravy a logistiky bude potvrzen mírný, ale snad
na delší období stabilní růst. Uplynulé krizové období se samozřejmě promítlo i do aktivit Sdružení
a ještě víc se ukázalo, že jeho úspěch je velmi těsně
svázaný s úspěchem vaším. Jsem rád, že se nám toto
nelehké období podařilo společně zvládnout a možná paradoxně se nám i podařilo dosáhnout historických úspěchů v oblasti legislativy a jednání se státní
správou. Většina z nich již byla zmíněna na předchozích stranách, ale přesto bych rád vyzdvihl Dohodu
o mýtu uzavřenou s dnes již bývalým (ale možná již
opět současným) ministrem dopravy Vítem Bártou,
která mimo jiné zajistila českým dopravcům kompenzace ve výši 300 mil. Kč, což bylo ještě před pár
lety naprosto nemyslitelné. Dalším výrazným úspěchem bylo rozšíření odpovědnosti za přetížení vozidla na odesilatele, za což jsme bojovali mnoho let.
Pevně věříme, že se nám bude dařit bránit vaše zájmy
úspěšně i do budoucna.

Neméně důležitou oblastí je pro nás vaše konkurenceschopnost a výhody oproti ostatním dopravním
firmám z tuzemska i ze zahraničí. Proto jsem velmi rád, že se nám podařilo nejen zvýšit výběr kaucí
od zahraničních dopravců za běžné přestupky, ale
také jsme do zákona prosadili kauce vůči zahraničním dopravcům při neplacení mýta. V roce 2011 také
připravujeme několik interních projektů určených jen
pro členy Sdružení. Jedná se například o zajištění on-line tlumočení pro vaše řidiče v případě kontrol či
jiných krizových situací v zahraničí, uzavřenou skupinu volných aut a nákladů pouze pro členy Sdružení,
či projekt na výhodnější tankování PHM.
Pro naše příznivce i oponenty budeme velmi rádi
i nadále seriózními partnery pro odborné diskuze,
ale velmi razantně se budeme stavět proti nekompetentnímu jednání a rozhodování státní správy i krajské
samosprávy ve věcech, které ovlivňují život nejen silničních dopravců, ale i celé společnosti.

Martin Špryňar
květen 2011
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Dear members and well-wishers
of the ČeSmad BoHemia Association,
I strongly believe that by the time you read this publication you will see the light at the end of the tunnel
and that in the road transport and logistics sector we
will be seeing a period of slight, but stable growth. The
crisis has, of course, been reflected in the Association’s activities and, what’s more, it has shown that its
success is very closely tied to your success. I’m glad
that we have managed to get through these difficult
times together and, paradoxically, I am also glad that
we have had unprecedented successes in the area of
legislation and negotiating with state administration.
The majority have already been mentioned, but still
I would like to highlight the Toll Agreement signed
with the former (and perhaps to be reinstated) Minister
of Transport Vít Bárta. One of the things it does is to
secure Czech transport operators compensation of
CZK 300 million, which would have been unthinkable
a couple of years ago. Another resounding success
was extending the liability for overloaded vehicles to
the consignor. We have been fighting for this for many
years. I sincerely believe that we will be successful in
defending your interests in the future.

Another very important area for us is your competitiveness and the advantages compared to the other
transport companies at home and abroad. So I am
very glad that not only did we manage to raise the
collection of fines from foreign operators for common offences, but we also managed to get a fine
against foreign transport operators that don’t pay
tolls introduced into the law. In 2011 we are also
preparing several internal projects just for Association members. These include, for instance, providing on-line interpretation for drivers that have been
stopped or face a different crisis situation abroad,
a closed group of free cars and lorries just for Association members or a project for cheaper fuelling.
For our well-wishers and opponents we are very
glad to carry on being serious partners for professional discussion. However, we will fiercely oppose
incompetent negotiations and decision-making by
state and regional administration in matters that affect the lives of both transport operators as well as
society as a whole.
Martin Špryňar
May 2011
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Vysvětlení některých pojmů
automobilové dopravy

Some of the terms used
in road transport

Přepravce a dopravce

Kamiony pouze v pravém pruhu

Shipper and Transport operator

Lorries only in the right-hand lane

Přepravce je objednavatel přepravy v nákladní dopravě, tedy
ten, kdo si nechá za úplatu přepravovat věc či náklad dopravcem. Dopravcem je provozovatel dopravy osobní i nákladní,
veřejné i smluvní neveřejné.

Opatřením, které zhoršuje bezpečnost silničního provozu, je
zákaz předjíždění kamionů na víceproudých komunikacích.
Celoplošný zákaz předjíždění kamionů způsobuje kilometrové kolony nákladních aut za pomalu jedoucími vozy. Kvůli
zablokovanému pravému pruhu zbyde na ostatní motoristy
jen levý pruh.

A shipper is someone who orders freight transport, i.e. the
person who pays a haulier to transport items or cargo.
A transport operator is someone who operates public or private passenger or freight transport.

A measure that will worsen road safety is a ban on lorries
overtaking on multi-carriage communications. A total ban on
lorries overtaking creates kilometre long lines of lorries behind a slow-moving car. Because the right-hand lane is blocked only the left-hand lane will be open to other motorists.

Mýtné a jeho úhrada
Náklady na úhradu mýtného nemohou dopravci vyprodu
kovat z vnitřních rezerv, neboť již několik posledních let se
ceny za dopravu pohybují na hranici rentability. Mýtné tedy
musí být plně promítnuto do cen za dopravu, což se dříve
nebo později odrazí na všem, co převáží silniční doprava.

Česká republika jako tranzitní země
Žádné administrativní opatření nebo zpoplatnění mýtem nezruší v naší zemi tranzitní dopravu. Česká republika vzhledem
ke své geografické poloze vždy byla, je a bude tranzitní zemí,
jejíž význam ještě vzrostl po vstupu do sjednocené Evropy.
Na druhou stranu tato doprava přináší miliardové prostředky
platbou spotřebních daní za paliva a elektronického mýta.

Zimní pneumatiky a nákladní vozidla
Zimní pneumatiky s odlišnou směsí, které známe u osobních
vozidel, se vyrábí pouze pro nákladní vozidla pohybující se
v extrémních severských podmínkách, jinde se nepoužívají,
neboť při cestě na jih Evropy by nezaručovaly bezpečnost
a na nezasněžených silnicích by je čtyřicetitunové vozidlo
rychle zničilo.

Reálná nehodovost kamionů
Ačkoli to podle zpravodajství tak nevypadá, kamiony si ve statistikách nehodovosti v porovnání s osobní dopravou vedou
poměrně dobře.

Zákazy jízd a spotřebitelé
Celoroční rozšíření zákazu jízdy od pátečního odpoledne
do nedělní půlnoci (v Evropě unikátní) by nejen zkomplikovalo
život dopravcům, ale především jejich zákazníkům. Obchod
i značná část výroby pracuje sedm dnů v týdnu s minimálními
sklady a tato změna by je do značné části ochromila. Vzhledem k naší poloze by to do jisté míry zasáhlo značnou část
Evropy.

Odpovědnost za přetížený kamion
Jednou z cest, jak eliminovat počet přetížených kamionů
na českých silnicích, je uzákonění spoluzodpovědnosti objed
natelů přepravy za celkovou hmotnost zboží. Dopravci i jejich
zákazníci by byli v případě odhalení nadměrného nákladu při
kontrolách postiženi stejnými sankcemi. Dopravní společnosti
čelí každodennímu tlaku svých zákazníků přepravit co největší
množství zboží s nejnižšími náklady i za cenu přetížení vozu.

Kombinovaná doprava
Kombinovaná doprava je systém přepravy zboží v jedné a téže
přepravní jednotce, která při jedné jízdě využije též železniční
nebo vodní dopravu, přičemž se překládá pouze nákladová
jednotka kombinované dopravy, nikoliv samotné zboží. Výkony kombinované dopravy se v celé Evropě pohybují jen
v řádu procent.

Ekologie a kamion
Nové emisní limity výfukových plynů automobilů EURO IV
a EURO V zahrnují všechny sledované škodliviny v emisích.
Oproti dřívějšímu souboru limitů došlo ke zpřísnění a nové limity EURO IV jsou posazeny přibližně na 50% limitu EURO III.
Limity EURO V jsou v tomto ohledu ještě přísnější. Kamiony
se tak pro krajinu stávají podobnou ekologickou zátěží, jako
například osobní automobily. Přitom efektivita jejich provozu
je výrazně vyšší.

Silniční doprava a železnice
Nákladní vozidla na rozdíl od železnice nejsou svázána jízdními řády a neměnnými cestami, jsou dostupná kdekoliv a kdykoliv, umožňují 100% pokrytí daných oblastí. Jsou schopna
adaptovat se na výrobní rytmus, zvládají jakýkoliv dopravní
úkol a spojují místa nejkratší cestou.

Omezovače rychlosti kamionů
Každý kamion má omezovač rychlosti, který by měl být nastaven na 85–87 km/hod. Pokud na dálnici kamion předjíždí
větší rychlostí, má omezovač poškozený a měl by být sank
cionován Policií České republiky.
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Toll sYSTEM and payment
Transport operators cannot produce the costs to cover tolls
from internal reserves because in the last few years the price
of transport has bitten deeply into profit margins. Thus, tolls
must be fully incorporated into transport costs, which, sooner or later, will be reflected in everything that is transported
by road.

The Czech republic as a transit country
No administrative measures or toll charges will disrupt transit
across our country. With regards to its geographical position the Czech Republic always has been and always will be
a transit country the importance of which has grown with its
accession to the EU. On the other hand, this transport brings
in billions through consumer tax on fuel and electronic tolls.

Winter tyres and freight vehicles
Winter tyres with different mixes, which we know from private
vehicles, are only made for freight vehicles that operate in the
extreme conditions of the north, they are not used elsewhere
because on journeys to southern Europe they would not guarantee safety and on roads without snow they would rapidly
destroy forty-tonne vehicles.

Liability for an overloaded lorry
One way to eliminate the number of overloaded lorries on
Czech roads is to legislate so that parties ordering transport
face co-liability for the total weight of the goods. In the event
of discovering an excessive load during a check, then both
transport operators and their customers would face the same
penalties. Every day transport companies face pressure from
their customers to take as many goods as possible at the
lowest price and even at the cost of overloading the vehicle.

Combined transport
Combined transport is a system of transporting goods in one
and the same transport unit that uses rail and water transport
in the journey, only a cargo unit undergoes combined transport, not the separate goods. Throughout Europe combined
transport makes up just a few percent.

Lorries and the environment

Although it may not seem so from the media, accident statistics show that lorries do rather well compared to cars.

The new emission limits for vehicle exhausts EURO IV and
EURO V include all of the monitored pollutants in emissions. Compared to the previous set of limits they are stricter
and the new EURO IV limits are roughly 50% of the EURO
III limits. In this aspect, the EURO V limits are even stricter.
Thus, lorries represent the same environmental burden to
the landscape as cars. However, their operating efficiency is
considerably higher.

Driving restrictions and consumers

Road and rail TRANSPORT

Extending the driving restrictions from Friday afternoon to
midnight Sunday (unique in Europe) to the whole year would
not only complicate the lives of transport operators, but, above all, their customers.
Trade and a large part of manufacturing goes on 7 days
a week with minimum storage and this amendment would
seriously paralyse them. With regards to our location it would,
to a certain extent, also affect a significant part of Europe.

In contrast to rail vehicles road transport is not tied to timetables and set routes, they can go anywhere at anytime
enabling 100% coverage of a given territory. They can adapt
to production rhythms, can manage any transport task and
take the shortest route between locations.

The real accident rate of lorries

Lorry speed limiters
Every lorry has a speed limiter that should be set at 85 – 87
km/h. If a lorry overtakes on the motorway at a faster speed,
then its speed limiter is damaged and it should face fines
imposed by the Czech Police Force.
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E-mail: budejovice@cesmad.com
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OSTRAVA REgIONAL OFFICE
Kafkova 8
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www.jedemevtomspolu.cz
www.prodopravce.cz

