
 

 

PROHLÁŠENÍ SDRUŽENÍ ČESMAD BOHEMIA K LOI MACRON 

V Praze dne 17. června 2016 

Vážení dopravci, členové Sdružení ČESMAD BOHEMIA, 

předsednictvo Sdružení na svém jednání 16. června 2016 vzalo na vědomí poslední informace, že 

 zákon Loi Macron o vyplácení minimální mzdy a nárocích na další sociální požitky bude ve Francii od 
1. července 2016 účinný i pro řidiče v silniční dopravě zaměstnané u firem registrovaných v České 
republice, 

 vysvětlení francouzských orgánů k aplikaci zákona, které bylo podáno 9. června v Bruselu, je 
nedostatečné a zbývá mnoho nezodpovězených otázek, 

 z dostupných informací lze usuzovat, že se Loi Macron nevztahuje na tranzitní operace a na autokarové 
zájezdy v režimu tzv. zavřených dveří, že zákazníci mají stejnou spoluodpovědnost za plnění zákona jako 
v Německu a že alespoň na začátku měsíce července by kontrolní orgány měly vzít v potaz, že nemohou 
být všechna opatření na straně firem učiněna včas, 

 přetrvávají námitky Sdružení vůči zákonu Loi Macron obsažené ve Výzvě z 30. května, zejména rozpor 
zákona s principy EU, jimiž jsou volný pohyb zboží, osob a služeb a naprostá nepřiměřenost 
administrativních nákladů vůči možnému přínosu, 

 Evropská komise vyjádřila 16. června své výhrady vůči Loi Macron zahájením vytýkacího řízení s Francií, 
podobně jako je tomu s německým MiLoGem, 

 Mezinárodní unie silniční dopravy IRU vydala 13. června za dopravce ze všech členských zemí ostrý 
protest vůči Loi Macron s žádostí o moratorium na kontrolní činnost, 

 situace se může každým dnem měnit, Francie např. může, stejně jako Německo, kontrolu nebo účinnost 
zákona pozastavit ještě před koncem června. 

Po zvážení těchto skutečností vydává předsednictvo Sdružení toto prohlášení a doporučení 

 Pokud nejsou zákazníkem v ceně za přepravu uhrazeny všechny zvýšené náklady dle Loi Macron, pak 
není možné zákon plnit, vypisovat vyžadované deklarace, vybavovat řidiče dokumenty a zřizovat si 
zástupce na území Francie. 

 Sdružení bude bedlivě denně sledovat všechny dostupné informace a bude okamžitě na všechny změny 
reagovat a své členy informovat. 

 V případě, že se ukáže nutnost v zájmu ochrany před hrozícími postihy některá ustanovení Loi Macron 
plnit, Sdružení své členy vybaví všemi vzory dokumentů a nabídne potřebné služby. 

Toto prohlášení se vydává ke dni 17. června 2016, je zveřejněno na webových stránkách Sdružení 

www.prodopravce.cz a může být v případě nových informací změněno. Všem členům Sdružení je 

distribuováno též mailovou poštou, včetně všech případných změn. 

 

Ing. Vladimír Starosta, v.r. 
prezident sdružení 
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