Článek 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí
společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční
dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES
Podmínky týkající se požadavku odborné způsobilosti
1. Pro účely splnění požadavku stanoveného v čl. 3 odst. 1písm. d) musí mít dotyčná osoba
nebo dotyčné osoby znalosti odpovídající úrovni stanovené v části I přílohy I v oborech, které
jsou tam vyjmenovány. Tato znalost se prokazuje složením povinné písemné zkoušky, kterou,
pokud se tak členský stát rozhodne, může doplňovat ústní zkouška. Tyto zkoušky se pořádají
v souladu s částí II přílohy I. Členské státy mohou za tímto účelem rozhodnout o požadavku
absolvování odborné přípravy předzkouškou.
2. Dotčené osoby se podrobí zkoušce v členském státě, ve kterém mají obvyklé bydliště, nebo
v členském státě, ve kterém pracují.
"Obvyklým bydlištěm" se rozumí místo, kde osoba obvykle pobývá, tj. alespoň 185 dní v
každém kalendářním roce, z důvodu osobních vazeb, které vypovídají o těsné vazbě této
osoby a místa, kde žije.
Za obvyklé bydliště osoby, jejíž profesní vazby jsou jinde než osobní vazby, a která tedy
střídavě pobývá na různých místech ve dvou nebo více členských státech, se však považuje
místo jejích osobních vazeb, pokud se tam pravidelně vrací. Tato poslední podmínka se
nepožaduje, pokud osoba pobývá v některém členském státě, aby zde vykonávala časově
omezený úkol. Docházka na vysokou školu nebo do školy nemá za následek změnu
obvyklého bydliště.
3. Písemné a ústní zkoušky uvedené v odstavci 1 mohou pořádat a ověřovat pouze orgány a
subjekty řádně oprávněné za tímto účelem členským státem podle kritérií, která tento stát
určí.Členské státy pravidelně ověřují, zda podmínky, za kterých jimi řádně oprávněné orgány
a subjekty pořádají zkoušky, jsou v souladu s přílohou I.
4. Členské státy mohou podle jimi stanovených kritérií řádně oprávnit subjekty, aby
poskytovaly žadatelům vysoce kvalitní odbornou přípravu ke zkouškám a zájemcům z řad
odpovědných zástupců pro dopravu průběžnou odbornou přípravu k aktualizaci jejich
znalostí. Tyto členské státy pravidelně ověřují, zda subjekty stále plní kritéria, podle nichž jim
bylo uděleno oprávnění.
5. Členské státy mohou podporovat pravidelnou odbornou přípravu v oborech uvedených v
příloze I v desetiletých intervalech, aby byli odpovědní zástupci pro dopravu informování o
vývoji v daném odvětví.
6. Členské státy mohou požadovat, aby osoby, které vlastní osvědčení o odborné způsobilosti,
avšak během posledních 5 let neřídily podnik silniční nákladní dopravy nebo podnik silniční
osobní dopravy, podstoupily rekvalifikaci za účelem aktualizace svých znalostí týkajících se
nejnovějšího vývoje v oblasti právních předpisů, jak je uvedeno v části I přílohy I.

7. Členský stát může držitele některých vysokoškolských nebo technických kvalifikací
vydaných v tomto státě, které pro tento účel zvláště vymezí a které svědčí o znalosti všech
oborů vyjmenovaných v seznamu uvedeném v příloze I, osvobodit od zkoušek v oborech,
kterých se tyto kvalifikace týkají. Osvobození se týká pouze těch oddílů přílohy I části I, u
nichž kvalifikace zahrnuje všechny obory uvedené pod záhlavím každého oddílu.
Členský stát může od určitých částí zkoušky osvobodit držitele osvědčení o odborné
způsobilosti platných pro vnitrostátní dopravu v tomto členském státě.
8. Jako důkaz odborné způsobilosti musí být předloženo osvědčení vydané orgánem nebo
subjektem uvedeným v odstavci 3. Toto osvědčení není přenosné na žádnou jinou
osobu.Osvědčení se vystavuje v souladu se vzorem osvědčení uvedeným v příloze III,
obsahuje bezpečnostní prvky uvedené v příloze II a je opatřeno razítkem a podpisem řádně
oprávněného orgánu nebo subjektu, který jej vydal.
9. Komise přizpůsobí přílohy I, II a III technickému pokroku.Tato opatření, jež mají za účel
změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s
kontrolou podle čl. 25 odst. 3.
10. Komise podporuje a usnadňuje výměny zkušeností a informací mezi členskými státy v
oblasti odborné přípravy, zkoušek a oprávnění, včetně prostřednictvím subjektu, který Komise
případně určí.

