
Kabotaz v EU od 14.5.2010 (úprava předpisu 561/2006 – část Nařízení 1072/2009) 
 
Článek 8 
 
Obecná zásada 
1. Každý podnikatel v silniční nákladní dopravě provozující nákladní dopravu pro cizí 
potřebu, který je držitelem licence Společenství a jehož řidič, pokud je státním příslušníkem 
třetí země, má osvědčení řidiče, je oprávněn za podmínek stanovených v této kapitole 
provozovat kabotáž. 
 
2. Podnikatelé v silniční nákladní dopravě uvedení v odstavci 1 jsou oprávněni v návaznosti 
na mezinárodní přepravu věcí z jiného členského státu nebo ze třetí země do hostitelského 
členského státu provést po dodání nákladu s týmž vozidlem, nebo v případě soupravy s týmž 
motorovým vozidlem, až tři kabotážní přepravy. K poslední vykládce v rámci kabotáže musí 
v hostitelském členském státě dojít do 7 dnů od poslední vykládky navazující na mezinárodní 
přepravu.  
Podnikatelé v silniční nákladní dopravě mohou ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci 
provést některé nebo všechny kabotážní přepravy povolené podle uvedeného pododstavce v 
jakémkoli členském státě za podmínky, že budou omezeny na jednu kabotážní přepravu na 
členský stát ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy bez nákladu vstoupí na území tohoto členského 
státu.  
 
3. Má se za to, že vnitrostátní silniční nákladní přeprava uskutečněná v hostitelském členském 
státě podnikatelem v silniční nákladní dopravě - nerezidentem je v souladu s tímto nařízením, 
pouze pokud tento podnikatel může předložit jasné důkazy o dovozu v rámci mezinárodní 
přepravy a o každé návazné kabotáži, kterou uskutečnil.  
Důkazy uvedené v prvním pododstavci musí pro každou jízdu obsahovat tyto údaje:  
 - jméno, adresa a podpis odesílatele; 
 - jméno, adresa a podpis podnikatele v silniční nákladní dopravě; 
 - jméno a adresa příjemce; po dodání nákladu i jeho podpis a datum dodání; 
 - místo a datum přejímky nákladu a místo určené pro dodání; 
 - běžný popis nákladu a způsobu balení, v případě nebezpečných věcí pak jejich 

všeobecně známý popis, jakož i počet balení a jejich zvláštní označení a čísla; 
 - hrubá hmotnost nákladu nebo jiné vyjádření jeho množství; 
 - registrační značka (poznávací značka) motorového vozidla a návěsu. 
 
4. Nevyžaduje se žádný další doklad, který by prokazoval splnění podmínek stanovených v 
tomto článku. 
 
5. Každý podnikatel v silniční nákladní dopravě, který je v členském státě usazení oprávněn v 
souladu s jeho právními předpisy k provozování silniční nákladní přepravy pro cizí potřebu 
podle v čl. 1 odst. 5 písm. a), b) a c), je za podmínek stanovených v této kapitole oprávněn k 
provozování kabotáže stejného druhu nebo kabotáže vozidly stejné kategorie. 
 
6. Povolení k provozování kabotáže v rámci přepravy podle v čl. 1 odst. 5 písm. d) a e) 
nepodléhá žádným omezením.        
 
 

*****



Článek 9 
 
Pravidla týkající se kabotáže 
1. Nestanoví-li právní předpisy Společenství jinak, podléhá provádění kabotáže platným 
právním a správním předpisům hostitelského členského státu, pokud jde o:  
 - podmínky, jimiž se řídí smlouvy o přepravě; 
 - hmotnosti a rozměry silničních vozidel; 
 - požadavky pro přepravu určitých kategorií nákladu, zejména nebezpečných věcí, 

potravin podléhajících rychlé zkáze a živých zvířat; 
 - doby řízení a doby odpočinku; 
 - daň z přidané hodnoty (DPH) na dopravní služby. 
 
Hmotnosti a rozměry uvedené v prvním pododstavci písm. b) mohou případně překročit 
hodnoty platné v členském státě, v němž je podnikatel v silniční nákladní dopravě usazen, 
nesmějí však za žádných okolností překročit mezní hodnoty stanovené hostitelským členským 
státem pro vnitrostátní provoz nebo technické hodnoty uvedené v dokladech podle čl. 6 odst. 
1 směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla 
provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a 
mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (1).  

 
2. Právní a správní předpisy uvedené v odstavci 1 se na podnikatele v silniční nákladní 
dopravě - nerezidenty použijí za stejných podmínek, které jsou uplatňovány na podnikatele v 
silniční nákladní dopravě usazené v hostitelském členském státě, aby bylo zabráněno jakékoli 
diskriminaci na základě státní příslušnosti nebo místa usazení. 
 
 

***** 


