
● Pre-Pay (před uskutečněním zpoplatněné jízdy)
u�ivatel si formou kreditu předplatí u operátora mýtné ve vý�i od 50,-
do 500,- EUR (v hotovosti nebo tankovací či platební kartou), zaplace-
ná částka je ulo�ena do GO-Boxu a projí�děním zpoplatněných úseků
dochází k odečítání předplacené sumy; daňový doklad dostane doprav-
ce na částku kreditu
Novela zákona o motorových vozidlech stanoví v Rakousku povinnost

v období od 15. listopadu do 15. března pro vozidla s celkovou hmotností
přesahující 3,5 tuny povinnost vybavení sněhovými řetězy a pou�ití zim-
ních pneumatik alespoň na kolech jedné hnací nápravy. Zmíněná povinnost
se vztahuje i na zahraniční vozidla. 

V Polsku existuje povinnost zakoupit silniční známku, která se týká
subjektů vykonávajících silniční přepravu, včetně přeprav pro vlastní potře-
bu, vozidlem o celkové hmotnosti vy��í ne� 3,5 tuny a při výdělečném pře-
vozu osob. Známky jsou dvoudílné, jedna část musí být umístěna na vnitřní
straně předního skla, druhá pak uschována ve vozidle pro případnou kontro-
lu. Vý�e poplatků je odvozena jednak z doby platnosti (denní, týdenní,
měsíční, roční), jednak podle emisní třídy vozidla (Euro 0/1, Euro 2 a vy��í).

V rámci mezinárodní příle�itostné dopravy mů�e dopravce provozovat
příle�itostnou dopravu � místní výlety � v jiném členském státě ne� ve
kterém je usazen. Tato doprava určená cestujícím bez bydli�tě v daném
státě, kteří před tím byli tým� dopravcem přepraveni v rámci mezinárodní
dopravy, musí být provedena tým� vozidlem nebo vozidlem tého� doprav-
ce či skupiny dopravců. 

4.3.3   Kabotážní doprava

V případě kabotá�e jde o dopravu po území státu provozovanou do-
pravcem, který nemá v daném členském státě sídlo. Vnitrostátní do-
pravní slu�by tohoto druhu jsou nazývány kabotá�ní dopravou. Dříve ne-
byl tento druh přepravy vůbec mo�ný, poněvad� si ka�dý stát hájil svůj
vlastní dopravní trh a nebylo mo�né získat pro tuto přepravu povolení.
V současnosti musí být povoleno ka�dému dopravci provozujícímu slu�by
silniční osobní dopravy pro cizí potřebu, který je dr�itelem licence Spole-
čenství, provozovat vnitrostátní slu�by silniční osobní dopravy pro cizí
potřebu v jiném členském státě. V tomto, tzv. hostitelském státě není po�a-
dováno, aby měl daný dopravce sídlo či jiné zřízení. 

4.2  Podnikání na silniční infrastruktuře
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V rámci kabotá�ní dopravy se rozeznávají následující druhy dopravy:
● pravidelná doprava
● zvlá�tní pravidelná doprava
● příle�itostná doprava

Provoz kabotá�ní dopravy musí být povolen pro:
● zvlá�tní pravidelnou dopravu za předpokladu, �e je zaji�těna smlouvou

mezi organizátorem a dopravcem,
● příle�itostnou dopravu,
● pravidelnou dopravu za předpokladu, �e je prováděna v rámci pravidel-

né mezinárodní dopravy dopravcem nemajícím sídlo v hostitelském
státě a v souladu s nařízením Rady EHS č. 684/92.
Provádění zmíněných kabotá�ních činností musí podléhat, není-li v práv-

ních předpisech Společenství stanoveno jinak, zákonům, předpisům a správ-
ním ustanovením platným v hostitelském státě. Jedná se o předpisy vztahu-
jící se k následujícím oblastem:
● sazby a podmínky upravující smlouvu o přepravě
● váhy a rozměry silničních vozidel
● po�adavky týkající se přepravy určitých kategorií cestujících (�koláci,

děti, osoby se sní�enou hybností)
● doby jízdy a odpočinku
● DPH dopravních slu�eb
● schvalování postupů veřejné soutě�e, provozovaných tras, pravidelnos-

ti, trvalosti a četnosti dopravy, cestovního programu
Vnitrostátní ustanovení členských států týkající se vý�e zmíněných

oblastí musí být uplatňováno pro dopravce, kteří na území tohoto státu
nesídlí, za stejných podmínek jako pro jejich vlastní státní příslu�níky.
Musí být zabráněno ve�keré otevřené nebo skryté diskriminaci na základě
státní příslu�nosti nebo místa, kde je zřízeno sídlo.

Vozidla u�ívaná k provádění kabotá�ní dopravy musí splňovat identic-
ké technické normy konstrukce a vybavení, jako jsou stanoveny pro vozid-
la v mezinárodní dopravě.

Provoz kabotá�ní dopravy formou příle�itostné dopravy musí být reali-
zován pod ochranou kontrolního dokladu, cestovního formuláře, který
musí být umístěn ve vozidle pro případnou kontrolu. Cestovní formulář
musí obsahovat následující informace:
● místa odjezdu a určení dopravy
● datum odjezdu a datum ukončení dopravy

4  Silniční přeprava
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V případě zvlá�tní pravidelné dopravy je kontrolním dokladem smlou-
va uzavřená mezi dopravcem a organizátorem dopravy nebo ověřená kopie
této smlouvy.

Je-li jako kontrolní doklad pro příle�itostnou dopravu ve formě kabotá-
�e pou�it jízdní list, musí jej dopravce vrátit příslu�nému orgánu nebo sub-
jektu členského státu, v něm� je usazen. Toté� platí pro provozování
zvlá�tní linkové dopravy ve formě kabotá�e s tím rozdílem, �e jízdní list
je vyplňován jako měsíční výkaz.

Dal�í změnou způsobenou vstupem České republiky do EU je povolení
tzv. třetizemních přeprav. Třetizemní přepravy v mezinárodní autobuso-
vé dopravě osob znamenají přepravu osob ze státu, kde není provozovatel
dopravy usazen, do státu třetího. Je samozřejmé, �e tato liberalizace třeti-
zemních přeprav platí pouze v rámci členských států EU.

4.4   Dohody, nařízení

Vztahy v mezinárodní silniční přepravě jsou upraveny řadou mezinárod-
ních smluv, jejich� členění se zejména v oblasti veřejnoprávních smluv-
ních vztahů uvádí podle počtu zúčastněných smluvních stran. V tomto
smyslu se jedná o smlouvy bilaterální (dvoustranné) nebo multilaterální
(mnohostranné). Řada z nich se vztahuje výhradně na problematiku mezi-
národní silniční nákladní dopravy, jsou v�ak i dohody týkající se meziná-
rodní silniční dopravy osob.

4.4.1   Dohoda INTERBUS

Hlavním smyslem Dohody INTERBUS je sjednotit a liberalizovat přístup
na trh v příle�itostné mezinárodní silniční dopravě osob. Vstupem
ČR a dal�ích států do EU se v�ak zásadně změnila oblast, v které se če�tí
dopravci řídili při mezinárodní přepravě osob Dohodou INTERBUS, pro-
to�e zůstala v platnosti pouze vůči státům, které jsou jejími členy, av�ak
nevstoupily do Evropské unie (např. Chorvatsko, Turecko).

Dohoda vstoupila v platnost pro ČR dnem 1. ledna 2003, v jejím rámci
jsou harmonizovány předpisy upravující přístup na trh, sociální, technické
a jiné podmínky. Přiná�í např. jednotný systém povolovacího řízení, speci-

203

4.4  Dohody, nařízení



fikuje přepravní slu�by, při nich� mů�e jet prázdné vozidlo do zahraniční
bez povolení atd.

Dohoda INTERBUS obsahuje technické po�adavky uplatňované na
vozidla (od 1. ledna 2007 smějí být pou�ívány pouze autobusy a autokary
poprvé zaregistrované po 1. říjnu 1993 � EURO 1). Předmětem její úpravy
je pouze příle�itostná mezinárodní silniční doprava osob, není zde ře�e-
na problematika kyvadlové, kabotá�ní ani třetizemní přepravy a netýká
se ani příle�itostných přeprav prováděných na vlastní účet.

Na základě Dohody nepodléhají povolení následující přepravní slu�by
v příle�itostné dopravě:
● okru�ní jízdy se zavřenými dveřmi, tzn. slu�by, při nich� je určitý auto-

bus nebo autokar pou�it k přepravě stejné skupiny cestujících po celé
trase cesty a doveze je zpět na místo odjezdu; místo odjezdu je na
území smluvní strany, kde je sídlo provozovatele dopravy

● slu�by s jízdou tam s cestujícími a zpáteční jízdou prázdnou; místo
odjezdu je na území smluvní strany, kde je sídlo provozovatele dopravy

● slu�by, při nich� jízda tam je uskutečněna prázdná a v�ichni cestující
nastupují na stejném místě za předpokladu splnění jedné z následují-
cích podmínek:
� cestující vytvoří skupiny na území nesmluvní strany nebo smluvní

strany jiné ne� té, kde je sídlo provozovatele dopravy nebo té, kde
cestující nastupují a tyto skupiny byly vytvořeny podle smlouvy
o přepravě uzavřené před jejich příjezdem na území posledně uve-
dené smluvní strany; cestující jsou přepravováni na území smluvní
strany, kde je sídlo provozovatele dopravy

� cestující byli dříve přepraveni stejným provozovatelem dopravy
na území smluvní strany, kde opět nastoupí a jsou přepraveni
na území smluvní strany, kde je sídlo provozovatele dopravy

� cestující byli pozváni k cestě na území jiné smluvní strany, přičem�
náklady dopravy hradí osoba, která je pozvala

● tranzitní cesty přes území smluvní strany v souvislosti s liberalizovaný-
mi přepravními slu�bami

● cesty prázdných autobusů a autokarů pou�itých výhradně pro náhradu
autobusu nebo autokaru zničeného nebo po�kozeného při uskutečňová-
ní přepravních slu�eb v rámci této Dohody
Při realizaci přepravních slu�eb, které jsou zaji�ťovány provozovateli

dopravy se sídlem na území EU, mů�e být místo odjezdu či určení slu�by
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v kterémkoliv členském státě EU. Není přitom rozhodující, v kterém člen-
ském státě je vozidlo registrováno, ani ve kterém členském státě je sídlo
provozovatele dopravy. Vstupem do EU se příslu�ná země stává členem
kolektivním a přestává být pova�ována za samostatnou smluvní stranu.

Liberalizované přepravní slu�by je mo�né provozovat pouze na základě
kontrolního dokumentu. Se�it jízdních listů je veden na konkrétního pro-
vozovatele dopravy, je nepřenosný, obsahuje 25 jednotlivě oddělitelných
jízdních listů s kopií. Za úplné a přesné vyplnění jízdního listu odpovídá
provozovatel dopravy, přičem� jízdní list musí být doplněn jmenným
seznamem cestujících.

4.4.2   Dohoda AETR

Ustanovení této dohody se vztahují na pracovní re�im řidičů v mezinárod-
ní i vnitrostátní silniční dopravě. Evropská dohoda o práci osádek vozi-
del v mezinárodní silniční dopravě (AETR � Accord Européen
du Transport Routier) upravuje dobu řízení a dobu odpočinku řidičů
během celé trasy a definuje podmínky pro záznam prostřednictvím tzv.
tachografu. Pro tehdej�í ČSSR vstoupila Dohoda AETR v platnost dnem
2. června 1976, dnem 24. dubna 1992 pak pro ČSFR. Touto dohodou je
v současnosti vázána i ČR jako nástupnický stát ČSFR.

Případné provinění proti ustanovením Dohody AETR je posuzováno
jako provinění proti bezpečnosti silničního provozu, které je předmětem
úpravy národního práva příslu�ného státu, je� mů�e být i přísněj�í, ne�
je znění ustanovení Dohody AETR. Eventuální postihy mohou dosáhnout
částek čítajících v přepočtu a� desítek tisíc Kč. V některých státech hrozí
při záva�něj�ím poru�ení ustanovení Dohody AETR řidiči i trest odnětí
svobody nebo tzv. veřejně prospě�ných prací, které je pak povinen odpra-
covat. [85]

Dohoda obsahuje 25 článků, které se zabývají jednotlivými tématy stě-
�ejními pro práci osádek vozidel v mezinárodní dopravě. Jednotlivé články
stanovují definice pou�ívaných pojmů, pojednávají o rozsahu platnosti,
v�eobecných zásadách, osádkách, době řízení a odpočinku, kontrolních za-
řízeních a dal�ím. 

Dohoda AETR také stanoví, �e smluvní strany musí předepsat zabudo-
vání a pou�ívání kontrolního zařízení ve vozidlech, která jsou registro-
vána na jejich území. Kontrolním zařízením se rozumí elektromechanický
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