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Novinka: Balíček mobility EU byl schválen: jeho dopady na dopravní a 

obchodní společnosti  
Co se od podzimu 2020 změní v praxi dopravců a exportérů?  

Evropský parlament schválil po téměř 4 letech vyjednávání Silniční balíček, jímž se najednou 

mění několik legislativních norem EU. Nová směrnice se zcela zásadně dotkne dopravců a 

firem, které obchodují v rámci EU. Změny nařízení 561 budou účinné 20 dnů od zveřejnění 

textů změn v Evropském žurnálu, což se očekává v září. Jak směrnice ovlivní mezinárodní 

dopravu zboží a obchodování v rámci Unie? Na co se mají exportní firmy v ČR připravit?  

Přednáší: Ing. Petr Rožek, Ph.D, výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky 

Místo konání: Praha 4 

Datum konání: 8. 9. 2020  

 

Zaměření semináře: Silniční balíček zavádí příznivější pracovní podmínky pro řidiče a 

zároveň přísnější kontrolu bezpečné jízdy. Omezuje možnosti převážet náklad v rámci jedné 

cizí země. Dojde ke změně pravidel pro výplatu mzdy řidičům při průjezdy jednotlivými 

státy, kde byl doposud vyžadován např. MiLoG, Loi Macron apod. Seminář shrne novinky, 

které Balíček mobility přináší českým dopravcům a importérům, a vysvětlí, od kdy a co je 

třeba v praxi zohlednit. 

 

Komu je seminář určen: jednatelům a vedoucím zaměstnancům obchodních firem se 

zaměřením na zákazníky či dodavatele v Evropské Unii, dopravcům, zaměstnancům 

logistických oddělení výroby, logistikům, nákupčím dopravních a logistických služeb, ale i 

zástupcům státního sektoru v oboru dopravy a logistiky  

 

Program semináře: 

8:30–9:00 Registrace účastníků + ranní káva  

9:00–10:45 Balíček mobility EK: dobrý kompromis či hrozba pro české dopravce? 

Důvody vzniku a historie vyjednávání, dopad přetrvávajícího rozdělení 

evropského dopravního trhu na „východ“ a „západ“. Postoj čs. strany k 

problematice, koordinace mezi dopravci a zasílateli 

10:45–11:00   Přestávka na občerstvení  

11:00–13:00 Vysvětlení pojmů Nomádští dopravci, letter-box společnosti, kabotáž; jejich 

dopad na vývoj dopravního trhu a řešení v rámci Balíčku mobility 

Práce řidičů, omezení, předpisy k odpočinku – řešení v rámci Balíčku mobility 

Možné dopady Balíčku mobility na české dopravce a přepravce 
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Závazná objednávka účasti na semináři Balíček mobility EU  

Cena semináře: 4 250,- Kč bez DPH za jednoho účastníka 
 

Při účasti více zaměstnanců z jedné organizace bude poskytnuta sleva ve výši 15 % z celkové 

ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků semináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka: 

Telefon:  
(Uvedením kontaktů zajistíte, že účastník obdrží včas všechny informace k organizaci semináře). 
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