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Vyslaní řidiči – 
seznamte se se 

svými právy a 
povinnostmi.

Nová pravidla pro vysílání 
řidičů platí ode dne 

2. února 2022.



Jste vysla-
ný řidič.
Pokud vykonáváte přepra-
vu po omezenou dobu 
v jiném členském státě EU, 
než ve kterém má sídlo váš 
zaměstnavatel, a vykonáváte 
následující přepravní činnosti, jste vyslaným řidičem.
	● Kabotáž. Zaměstnavatel, pro kterého pracujete, není 

usazen v členském státě, ve kterém vykonáváte vnitrostátní 
přepravu.

	● Třetizemní přeprava. Přeprava mezi dvěma členskými 
státy nebo mezi členským státem a zemí mimo EU, přičemž 
váš zaměstnavatel není usazen v žádné z těchto zemí.

	● Jízda bez nákladu. Jízda, která se uskutečňuje 
v souvislosti s kabotáží nebo třetizemní přepravou, na 
kterou se vztahují pravidla pro vysílání.

	● Kombinovaná přeprava. Pokud je první nebo poslední 
částí kombinované přepravy třetizemní přeprava nebo 
kabotáž, jste vyslaným řidičem pouze v  případě, že 
provádíte tuto první nebo poslední část.

Při silniční kontrole musíte být schopni orgánům 
provádějícím silniční kontrolu předložit:
	● kopii prohlášení o vyslání (v elektronické nebo tištěné 

podobě), 
	● důkaz o uskutečnění přepravy v hostitelském členském 

státě (např. nákladní list) a
	● záznamy tachografu.

Váš zaměstnavatel musí zajistit, abyste měli tyto aktuální 
dokumenty k dispozici.

Na jakou odměnu a další pracovní 
podmínky máte nárok?

Pokud v zemi, do které jste vysláni, platí 
celková vyšší odměna a lepší pracovní 
podmínky než v  zemi, ve které je váš 
zaměstnavatel usazen, máte nárok na 
vyšší odměnu a lepší pracovní podmínky. 



Pokud jejich úroveň není vyšší, platí 
pravidla země usazení.

Nejste vyslaný řidič.
Pokud vykonáváte některou z následujících přepravních 
činností, nejste vyslaným řidičem.
	● Dvoustranná přeprava. Přeprava z členského státu, ve 

kterém je váš zaměstnavatel usazen, do jiné země (v EU 
nebo mimo EU) nebo návrat z jiné země (v EU nebo mimo 
EU) do členského státu, ve kterém je váš zaměstnavatel 
usazen.

	● Omezené doplňkové činnosti nakládky a/nebo 
vykládky. V členských státech nebo v zemích mimo EU, 
kterými je při provádění dvoustranné přepravy projížděno.

	● Tranzit. Projetí členského státu bez nakládky či vykládky
	● Jízda bez nákladu. Pokud se vaše jízda uskutečňuje 

v souvislosti s dvoustrannou přepravou.
	● Kombinovaná přeprava. Pokud je první nebo poslední 

částí kombinované přepravy dvoustranná přeprava, 
nejste vyslaným řidičem v případě, že provádíte tuto první 
nebo poslední část.

Na jakou odměnu a pracovní podmínky 
máte nárok?

Pokud nejste vyslaný řidič, platí výše odměny a pracovní 
podmínky členského státu, ve kterém je váš zaměstnavatel 
usazen.
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