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Truck & business™ is a specialized „business-to-business“ magazine for
business strategy in the sector of road transport and logistics. It targets
mainly at owners, associates and managing staﬀ of road transportation
companies which solve the tasks of cost eﬀective operating in long haul and
regional transport and decide about future aiming and development of their
companies. The suppliers to the transportation sector make the other major
group of readers.
Truck & business is to help the decision makers both on supply and demand
side of the sector to orientate in the new trends of the industry, to seek for
the reserves in eﬀectiveness and to bring new ideas and inspirations for their
work. It works also as a communication platform between suppliers and customers, e.g. transport companies.
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Czech Republic
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Truck & business is Czech edition of a renowned publication with more than
30 years tradition published by Belgium´s Transportmedia company. The
print magazine is supported by internet portal www.truck-business.cz, electronic newsletters and business events (Truck Business Day). The representatives of Czech Truck & business magazine sit on the jury of the European
Transport Company of the Year (ITCY) contest.

Subscription orders
www.periodik.cz or
www.truck-business.cz
Tel.: 800 30 03 02
(free call from Czech R.)

Target groups

Electronic formats
Available from www.truck-business.cz

Company managers of transport companies
Company managers of forwarding and logistics companies
Supplier companies of all kind (trucks, trailers, fuel, telematics, software, etc.)
Financial institutions and insurance companies
Public service, associations, universities

Reader structure
Providers of transport, forwarding
and logistics services (79 %)

Executive
employees
excluding
drivers
Mid and
lower
managerial
staﬀ

Drivers

6%
11%

Suppliers to transport, forwarding
and logistics companies (21%)

Owners and
associates

Trucks and trailers
Others

6%

8%
48%

pro odpočinek nedostatečně vybavené? Pokud ano, nechť EK určí výrobcům standardy, jak kabiny konstruovat. Další otázkou je, proč EK
zakazuje trávení týdenního odpočinku ve vozidle, když současně navrhuje povinný návrat řidičů do státu
registrace dopravce?

Již potřetí, tedy v každém čísle letošního
magazínu, se na stránkách s titulkem
„Co trápí autodopravce“ bavíme
o nepřijatelných podmínkách, které
Evropská unie připravila pro dopravce
z bývalých socialistických zemí. Této
problematice se věnujeme prakticky
v každém vydání našeho magazínu.
V samostatném bloku jsme již v čísle
2/2016 uvedli první kroky Sdružení
Česmad Bohemia na obranu českých
podnikatelů a tlumočili výzvu Sdružení
k autodopravcům. Výsledky dosavadních
jednání shrnuje dnešní příspěvek.

Další komplikace

Snahy EU vedou do tmy

Odstavená vozidla na parkovištích bez řidiče jsou přímou nabídkou pro specializované skupiny zlodějů.

Jiří Povolný

O

pět dáváme slovo našemu
dopisovateli, který z pohledu vicepresidenta Sdružení
Česmad Bohemia hodnotí stále nepřĳatelný postup EU k oprávněným
požadavkům autodopravců.

Řidiči, spěte si, kde chcete,
hlavně ne v autě!
To je hlavní vzkaz řidičům kamionů,
kteří se pohybují po Evropě. Dne
25. 5. 2017 nabyl účinnosti německý
zákon, který zakazuje řidičům trávit
předepsaný týdenní odpočinek ve
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vozidlech. Při porušení tohoto zákona hrozí řidičům pokuta ve výši 60
eur za hodinu a dopravcům pokuta
ve výši 180 eur/hod. Německo však
není jediný stát, kde je podobné
opatření zavedeno. Například v Belgii jsou pokuty stanovené v drastické výši 1800 eur a již byly uloženy
cca 60 řidičům v přístavu Zeebrugge. Francie trestá porušení zákona
spaní v kabinách sazbou 750 eur
a rovněž tyto sankce již byly využity.
S návrhem na paušální zákaz vykonávat řádný týdenní odpočinek 45
hod po šesti dnech řízení ve vozidle
přišla i EK. Pro takové návrhy však
musí být nejdříve vytvořeny podmínky. Realita je taková, že i nadále se
prohlubuje kritický nedostatek parkovišť (hlídaná téměř neexistují).
Ubytovacích kapacit v dosahu hlavních silničních tahů je naprostý nedostatek, a pokud existují, nejsou
uzpůsobeny na odstavení rozměr-

ných kamionů. Ponechat vozidla
s nákladem bez dozoru je velmi riskantní a pro řidiče nastává stresová situace, jak se zachovat. Kde zastavit a kde vyhledat nocleh? Nechat
ohrozit přepravované zboží, nebo
zaplatit pokutu? Je jasné, že cílem
tohoto opatření je omezení kapacit
východoevropských států (dopravců) a donutit řidiče, aby na dlouhé
odpočinky opouštěli území západních zemí.
Dále je třeba připomenout, že legislativní podmínky jsou v různých státech odlišné, nejen v sankcích, ale
i ve výkladu jak postupovat a jak dokládat zákonný odpočinek mimo vozidlo.
Obecně pouze platí, že je nutno dodržet vhodné podmínky pro spánek
tj. uzamykatelnou místnost s postelí, sanitární zařízení a zajištění bezpečnosti objektu. Kontrolní orgán je
oprávněn údaje poskytnuté řidičem

ověřit, pokud řidič nepředloží řádný
účet z ubytovacího zařízení.
Kromě již zmiňovaného vyvstává pro
dopravce celá řada dalších otázek,
zejména kdo to zaplatí? Jde nejen
o cenu ubytování, ale i ztrátu času,
zbytečně najeté km a další související náklady včetně ztráty výkonu vozidla. A co odpovědnost řidiče za
škody na přepravovaném zboží? Odstavená vozidla na parkovištích bez
řidiče jsou přímou nabídkou pro
specializované skupiny zlodějů.
A máme zkušenosti, že pojišťovny
takové škody nehradí z titulu pojištění vozidla, ani nákladu, ani odpovědnosti dopravce dle CMR.
Bohužel tuto problematiku ani zdaleka neřeší „Silniční balíček EK vydaný 31. 5. 2017“. Naopak, jak výše
uvedeno, zavádí podmínky pro řidiče prakticky nesplnitelné a stávající
stav ještě zhoršuje. Jsou snad kabiny vozidel pro dálkovou přepravu

Průvodním negativním jevem pro
české dopravce je i ta skutečnost, že
značné množství balkánských dopravců se na víkendy stahuje z Německa a dlouhé odpočinky tráví ve
vozidlech v západním příhraničí. Tím
nejen že zhoršují situaci na již přeplněných parkovištích, ale realizují
za dumpingové ceny část zakázek,
které prováděli čeští dopravci.
Za této situace se nabízí otázka: Bylo by vhodné zavést v ČR podobná
opatření jako v západní Evropě? Na
tuto otázku zatím jednoznačně názor není vydiskutován, ale byl již
zmíněn na konferenci s ministrem
dopravy D. Ťokem, který takové opatření zcela nevyloučil.
Máme se ale připojit k tomu, co sami
kritizujeme? Dle mého názoru bude
lépe přesvědčit EK, že taková opatření jsou nesplnitelná, nefunkční, diskriminující a je nutná jejich revize.

Silniční balíček z Bruselu
je nepřijatelný
Evropská komise zveřejnila dlouho
očekávaný Silniční balíček 31. 5. 2017
pod názvem „Program sociálně spravedlivého přechodu k čisté, konkurenceschopné a propojené mobilitě
pro všechny“. Do konce roku mají
být zveřejněny ještě další návrhy
změn o přístupu k trhu v autobusové dopravě, směrnice o řidičských
průkazech, pravidelném školení řidičů a kombinované dopravě.
Balíček obsahuje 15 nařízení, směrnic a doporučení. Naše obavy se naplnily, neboť většina navrhovaných
opatření rozděluje evropský dopravní trh, zavádí ochranářská opatření
pro západ, zavádí nové bariéry pro
východ, dramaticky násobí administrativní zátěž a fakticky je tak ome-

zena volná soutěž a volný pohyb
služeb v dopravě a logistice.
ČB po prostudování dokumentů začal intenzivně jednat a vypracoval ke
všem dokumentům svůj postoj a návrhy řešení, která by byla pro české
dopravce přĳatelná. Byly zorganizovány celostátní konference za účasti

a ministra dopravy D. Ťoka, kteří se
snaží při jednáních v Bruselu upozorňovat na největší problémy, které
silniční balíček zavádí.

Závěrem
Bohužel musím konstatovat, že návrh v této podobě je pro dopravce

10%

12%

ce postihuje klasickou mezinárodní
přepravu, kdy má řidič zázemí v zemi
registrace a nezůstává v jiném státě
několik měsíců jako tzv. nomád. Postihuje tedy nejvíce běžné bilaterální
přepravy, což jistě nemělo být záměrem. Toto opatření vnáší mezi řidiče
ve ﬁrmě rozdílná pravidla pro odmě-

29%

I kabiny starších typů vozidel pro dálkovou přepravu jsou pro odpočinek velmi dobře vybavené.

představitelů MD, europoslanců
a IRU.
Na tomto místě je třeba ocenit zájem
a aktivitu europoslankyně M. Dlabajové, místopředsedy EP P. Teličky

nepřĳatelný, opět zavádí ochranářské kvóty pro západní dopravce
a v praxi je nesplnitelný. Pravidlo počítání dnů a hodin pobytu řidiče
v dané zemi je zcela absurdní. Nejví-

SMĚRNICE 96/71/ES O VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ
Evropská komise navrhuje následující ustanovení týkající se nepřímo minimální mzdy řidičů
• Řidiči podléhají pravidlům pro vysílání, pokud v kalendářním měsíci stráví více než tři dny v jiném
členském státu. Za den se však pro tyto účely považuje pobyt delší než 6 hodin, přičemž méně
než 6 hod. = ½ dne.
• V případě kabotáže platí pravidla pro vysílání vždy.
• Komise stanoví povinnost vypracovat hlášení, a to před vysláním, buď v jazyce příslušného státu
nebo v angličtině, s platností na max. 6 měsíců. Hlášení musí obsahovat kontaktní údaje odpovědného
zástupce firmy, počet a jména vysílaných řidičů, údaje o vozidle, datum vyslání, dobu trvání a druh
dopravní služby.
• Komise určuje, které doklady musí řidič předložit při kontrole tj. kopii hlášení, přepravní doklad,
záznamy o době řízení s vyznačením přechodu hranic, pracovní smlouvu v jazyce příslušného
státu nebo v angličtině a kopie výplatních pásek za poslední dva měsíce.
• Komise stanoví povinnost dopravce na vyžádání doložit v odpovídající lhůtě doklady prokazující
splnění podmínek pro vysílání pracovníků, zejména tedy vyplácení minimální mzdy dle ustanovení
jednotlivých států.

ňování a narušuje sociální smír, přičemž rozdílné odměňování za stejnou práci je v rozporu se ZP. To už
nemluvím o administrativní náročnosti, která je frustrující.
Správným řešením pro omezení kočovných řidičů, což je největší problém západních zemí, by bylo zavedení pravidla povinného návratu
řidiče i vozidla během 3 - 4 týdnů do
země registrace. Toto pravidlo by
omezilo nadbytečné kapacity umístěné v zemích s vyššími mzdami
a pomohlo by i při řešení problémů
s přespáváním řidičů v kabinách.
Silniční balíček je nutné v otázce vysílání řidičů odmítnout a přepracovat tak, aby byly zohledněny zájmy
a podmínky všech členských zemích
s ohledem na jejich speciﬁka, nikoliv jen těch nejsilnějších.
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Mediadata 2019
Technical conditions for print ads

2019 Time Schedule
Issue No.

Deadline for
ad orders

Deadline for
print material

Distribution

1/19

15.3.

19.3.

28.3.

3/19

10.5.

14.5.

23.5.

3/19

13.9.

17.9.

26.9.

4/19

15.11.

19.11.

28.11.

Advertising formats

Front page

n 220x184

additional folding page

(breadth x height) in mm
Bleed format 220x285 mm
Clean size format 190x240
Front page
Alonge

n (217x184 - by Alonge)
+ 3 mm bleed

1/2 breadth

n 190x118
n 220x138

+ 3 mm bleed

1/4 column

207 mm

n Size of clean format
n Size of bleed format
(necessary to add 3 mm for bleed)

1/1

ALONGE
= double page;
2nd cover page +
additional folding 17
page

Junior page

25

Ready-to-print material:
Standard composite PDF file (Acrobat 8/PDF
1,6; resolution 300 dpi, colour matching C =
15° M = 75° Y = 90° K = 45°), types in curves,
colour process CMYK, chemical or digital proof
prints recommendable, bleed 3 mm minimum,
ICC profiles to be switched-off, crop and
matching marks 3 mm from crop minimum.
Format 1:1
Material for further processing by the
magazine:
Images in jpg, tiﬀ, eps, resolution 300 dpi.
Semi-ﬁnished material in PDF, Photoshop,
Illustrator software, always in curves.
Please e-mail your print material to:
info@truck-business.cz
Contact: +420 261 221 953, +420 724 183 891

General terms for print advertising
Other conditions for advertising are subject
to General Conditions of Media Services of
Club 91, s.r.o. in current version published on
the company Internet site www.club91.cz

13

217 mm
( 2nd cover page)

n 424x285
(217+207)x285
++ 3 mm bleed

1/2 height

n 92x240
n 105x285

+ 3 mm bleed

1/4 standard

1/3 breadth

n 190x77
n 220x97

+ 3 mm bleed

1/4 foot

20

n 190x240
n 220x285

n 125x182

+ 3 mm bleed

1/3 height

n 60x240
n 73x285

1/3Junior

n 125x117

+ 3 mm bleed

1/6 breadth

1/6 height

Price list
Prices in € excluding VAT (no VAT charged within EU)

General price list
Alonge
1/1
Junior page
1/2
1/3
1/4
Eye-catcher big
1/6
1/8
Eye-catcher small
Business card
Obálkové strany
Front page (220x184)*
Back cover page*
2nd cover page
3rd cover page

4 692
2 769
2 115
1 654
1 269
961
885
769
577
500
231
+ 70%
+ 50%
+ 30%
+ 10%

*) including option of partial UV painting up to 60 % of advert. size

n 44x240
n 57x285

n 92x124
n 105x144

+ 3 mm bleed + 3 mm bleed

n 190x60
n 220x80

+ 3 mm bleed

Eye-catcher
small
n 60x85

1/8 breadth

n 190x28
n 220x48

+ 3 mm bleed

n 190x38
n 220x58

+ 3 mm bleed

n 60x121
n 73x141

+ 3 mm bleed

Eye-catcher business card
big
n 60x170
92x56

Advertorial (PR article)
1/1
2 962
2/1
5 115
Inserts
A4 Leaﬂet
2 769
Additional page
+50%
Large brochures and
non-standard formats
Upon agreement
Discounts
(From gross ﬁnancial amount in
calendar year)

2 200 -5 800 EUR
5 801 – 9 600 EUR
9 601 – 13 000 EUR
Over 13 000 EUR

-3%
-5%
-8%
- 12 %

15 % agency discount (upon delivery of ready-to-print material)

