Příloha I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009

I. Seznam oborů uvedených v článku 8
Znalosti, ke kterým členské státy přihlížejí pro úřední uznání odborné způsobilosti, musí pro
oblast silniční nákladní a osobní dopravy zahrnovat alespoň obory uvedené na seznamu níže.
V těchto oborech musí žadatelé o provozování silniční nákladní a osobní dopravy dosáhnout
úrovně znalostí a praktických schopností, která je nezbytná pro řízení dopravního podniku.
Minimální úroveň znalostí, jak je uvedeno níže, nesmí být nižší než úroveň 3 struktury úrovní
vzdělání uvedené v příloze rozhodnutí Rady 85/368/EHS 1), to znamená úroveň dosažená
vzděláním získaným v rámci povinné školní docházky doplněným buď odborným vzděláním
a další technickou přípravou, nebo středoškolským či jiným technickým vzděláním.
A. Občanské právo
Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu:
1. znát hlavní typy smluv používaných v silniční dopravě a práva a povinnosti, které z nich
vyplývají;
2. být schopen sjednat právně platnou smlouvu o přepravě, zejména s ohledem na podmínky
přepravy;
pokud jde o silniční nákladní dopravu:
3. být schopen posoudit reklamaci objednatele přepravy týkající se náhrady škod
vyplývajících buď ze ztráty, či poškození nákladu během přepravy nebo způsobených
zpožděním a chápat vliv této reklamace na svou smluvní odpovědnost;
4. znát pravidla a povinnosti vyplývající z Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní
silniční nákladní dopravě (CMR);
pokud jde o silniční osobní dopravu:
5. být schopen posoudit reklamaci objednatele přepravy týkající se náhrady škod způsobených
cestujícím nebo jejich zavazadlům při nehodě, ke které došlo během přepravy, nebo týkající
se náhrady škod vzniklých v důsledku zpoždění a chápat vliv této reklamace na svou smluvní
odpovědnost.
B. Obchodní právo
Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu:
1. znát podmínky a náležitosti stanovené pro provozování obchodu a obecné povinnosti
podnikatelů v dopravě (registrace, vedení záznamů atd.) a důsledky vyhlášení úpadku;
2. mít přiměřené znalosti různých druhů obchodních společností a pravidel upravujících jejich
zakládání a provoz.

C. Sociální právo
Žadatel musí zejména znát, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu:
1. úlohu a funkci jednotlivých sociálních institucí působících v odvětví silniční dopravy
(odborové organizace, podnikové výbory, zástupci zaměstnanců, inspektoři práce atd.);
2. povinnosti zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení;
3. pravidla pro pracovní smlouvy týkající se různých kategorií zaměstnanců podniků silniční
dopravy (druhy smluv, povinnosti stran, pracovní podmínky a pracovní doba, placená
dovolená, odměňování, porušení smlouvy atd.);
4. platná pravidla týkající se dob řízení, dob odpočinku a pracovní doby, zejména nařízení
(EHS) č. 3821/85, nařízení (ES) č. 561/2006, směrnici Evropského parlamentu a Rady
2002/15/ES 2) a směrnici 2006/22/ES a praktická prováděcí opatření k těmto předpisům, a
5. platná pravidla v oblasti výchozí kvalifikace a pravidelného dalšího vzdělávání řidičů,
zejména pravidla vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES 3).
D. Daňové právo
Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu, znát předpisy
upravující
1. daň z přidané hodnoty (DPH) dopravních služeb;
2. daň z provozu motorových vozidel;
3. daně z určitých silničních nákladních vozidel používaných pro silniční nákladní dopravu,
jakož i mýtné a poplatky za užívání určité infrastruktury;
4. daň z příjmů.
E. Obchodní a finanční správa podniku
Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu:
1. znát právní předpisy a zvyklosti týkající se používání šeků, směnek, vlastních směnek,
kreditních karet a dalších prostředků nebo způsobů placení;
2. znát různé formy úvěrů (bankovní úvěr, dokumentární akreditiv, záruky, hypoteční úvěr,
leasing, pronájem, faktoring atd.) a poplatky a závazky z toho plynoucí;
3. vědět, co je rozvaha, jak je sestavována a jak ji vykládat;
4. být schopen číst a vyložit výkaz zisků a ztrát;
5. být schopen posoudit finanční situaci a rentabilitu podniku, zejména na základě finančních
ukazatelů;
6. být schopen vypracovat rozpočet;
7. znát jednotlivé prvky nákladů podniku (pevné náklady, proměnné náklady, provozní
kapitál, odpisy atd.) a být schopen vypočítat náklady na vozidlo, na kilometr, na cestu nebo na
tunu;
8. být schopen sestavit organizační schéma týkající se všech zaměstnanců podniku a
vypracovat pracovní plány atd.;

9. znát zásady marketingu, propagace prodeje dopravních služeb, zpracování záznamů o
zákaznících, reklamy, vztahů k veřejnosti atd.;
10. znát různé druhy pojištění týkající se silniční dopravy (pojištění odpovědnosti, osob, věcí,
zavazadel) a záruky a závazky z toho plynoucí;
11. znát využití telematiky v oblasti silniční dopravy;
pokud jde o silniční nákladní dopravu:
12. být schopen uplatňovat pravidla týkající se fakturace služeb silniční přepravy zboží a
rozumět významu a důsledkům Incoterms;
13. znát různé kategorie pomocných dopravních služeb, jejich úlohu, funkce a případně jejich
statut;
pokud jde o silniční osobní dopravu:
14. být schopen uplatňovat pravidla týkající se sazebníků a tvorby cen ve veřejné a soukromé
přepravě osob;
15. být schopen uplatňovat pravidla fakturování silničních přeprav osob.
F. Přístup na trh
Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu:
1. znát pracovní předpisy upravující silniční dopravu na cizí účet, pronájem vozidel pro
průmyslové použití, subdodavatelské smlouvy, zejména předpisy upravující organizaci
povolání, přístup k povolání, oprávnění k provozování silniční dopravy uvnitř Společenství a
vně Společenství, kontroly a sankce;
2. znát předpisy upravující zakládání podniků silniční dopravy;
3. znát různé dokumenty požadované pro výkon služeb silniční dopravy a být schopen zavést
kontrolní postupy zajišťující, aby požadované dokumenty týkající se každé uskutečněné
přepravy, zejména dokumenty týkající se vozidla, řidiče, nákladu nebo zavazadel, byly
uchovávány jak v prostorách podniku, tak ve vozidlech;
pokud jde o silniční nákladní dopravu:
4. znát předpisy upravující organizaci trhu silniční nákladní dopravy, manipulaci s nákladem a
logistiku;
5. znát formality při přechodu hranic, úlohu a obsah dokladů T a karnetů TIR a závazky a
odpovědnost vyplývající z jejich používání;
pokud jde o silniční osobní dopravu:

6. znát předpisy upravující organizaci trhu silniční osobní dopravy;
7. znát předpisy pro zřizování služeb silniční osobní dopravy a být schopen sestavovat
dopravní plány.
G. Technické normy a technická hlediska provozu
Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu:
1. znát pravidla týkající se hmotnosti a rozměrů vozidel v členských státech a postupy týkající
se výjimečných přeprav odchylujících se od těchto pravidel;
2. být schopen si podle potřeb podniku zvolit vozidla a jejich součásti (podvozek, motor,
převodový systém, brzdný systém atd.);
3. znát náležitosti týkající se schvalování typu, evidence a technické kontroly těchto vozidel;
4. být schopen rozumět tomu, jaká opatření musí být přijata ke snížení hluku a pro boj proti
znečišťování ovzduší výfukovými plyny motorových vozidel;
5. být schopen sestavit plány pravidelné údržby vozidel a jejich vybavení;
pokud jde o silniční nákladní dopravu:
6. znát různé druhy manipulačních zařízení a nakládacích zařízení (zadní zvedací plošiny,
kontejnery, palety atd.) a být schopen zavádět postupy a vydávat pokyny pro nakládku a
vykládku nákladu (rozložení nákladu, stohování, ukládání, upevňování, utěsňování atd.);
7. znát různé techniky kombinované dopravy po železnici a silnici;
8. být schopen zavést postupy zajišťující dodržování předpisů o přepravě nebezpečných věcí a
odpadů, zejména postupy vyplývající ze směrnice 2008/68/ES 4) a nařízení (ES) č. 1013/2006
5);
9. být schopen zavést postupy zajišťující dodržování předpisů o přepravě rychle se kazících
potravin, zejména postupy vyplývající z Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných
potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP);
10. být schopen zavést postupy zajišťující dodržování předpisů o přepravě živých zvířat.
H. Bezpečnost silničního provozu
Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu:
1. vědět, jaká kvalifikace je požadována od řidičů (řidičský průkaz, lékařská osvědčení,
potvrzení o způsobilosti atd.);

2. být schopen učinit nezbytné kroky zajišťující, aby řidiči dodržovali pravidla silničního
provozu, zákazy a omezení platná v jednotlivých členských státech (omezení rychlosti,
přednost v jízdě, zastávky a parkování, používání světel, silniční značky atd.);
3. být schopen vypracovat pokyny pro řidiče týkající se kontroly dodržování bezpečnostních
předpisů upravujících jak stav vozidel, jejich vybavení a náklad, tak i preventivní opatření, jež
je třeba přijmout;
4. být schopen stanovit postupy, které je třeba dodržet v případě nehody, a odpovídající
postupy k zabránění opakovaným nehodám nebo vážnému porušování předpisů;
5. být schopen zavést postupy pro řádné zajištění nákladu a znát příslušné techniky;
pokud jde o silniční osobní dopravu:
6. mít základní znalosti o silniční síti členských států.

